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ملخ�س التقرير ال�صنوي 2012

طبقا لمقت�صيات القان�ن التنظيمي الم�ؤ�ص�ص للمجل�ص االقت�صادي واالجتماعي، يلخ�ص 

في  والبيئية  واالجتماعية  االقت�صادية  لل��صعية  المجل�ص  تقدير  ال�صن�ي  التقرير  هذا 

2012، ويقدم ح�صيلة الأن�صطة المجل�ص خالل ال�صنة المن�صرمة.

الجديد،  الد�صت�ر  بتفعيل  يتعلق  2012، وخ�ص��صا ما  �صنة  اأحداث  اأهم  ا�صتعرا�ص  بعد 

وتن�صيب الهيئة العليا للح�ار ال�طني ح�ل اإ�صالح الق�صاء، يق�م المجل�ص بتحليل الأهم 

اإلى  ي�صتند  تحليل  وه�  والبيئية.  واالجتماعية  االقت�صادية  الم�صت�يات  على  التط�رات 

نتائج  ا�صتغالل  اأ�صا�ص  وعلى  ودولية،  وطنية  م�صادر  من  الم�صتقاة  الم�ؤ�صرات  من  عدد 

البيئية،  واالجتماعية  االقت�صادية  لل��صعية  تقديرات  يقدم  الذي  المجل�ص،  "بارومتر" 
االأ�صا�ص  هذا  وعلى  االجتماعيين.  والفاعلين  لل�صاكنة  الم�صتعجلة  االنتظارات  وتعيين 

يقترح المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ت��صيات، ويثير االنتباه اإلى بع�ص عنا�صر 

اليقظة، بهدف الرفع من نجاعة العمل العم�مي.

واعتبارا الأهمية م�صاألة التناف�صية لمعالجة م�اطن اله�صا�صة في االقت�صاد، يت�صمن تقرير 

العالقات  على  وي�صدد  الم�صتدامة"،  "التناف�صية  ح�ل  م��ص�عاتية  درا�صة  ال�صنة  هذه 

القائمة بين التناف�صية ال�صاملة، والتما�صك االجتماعي، والبيئة.

يقدم التقرير، في الق�صم المخ�ص�ص الأن�صطة المجل�ص، ح�صيلة لما تم اإنجازه من عمل 

بمتم ال�سنة المن�سرمة، والخطوط العري�سة لخطة العمل المر�سومة ل�سنة 2013. وي�صدد 

اأع�صاء المجل�ص، في هذا ال�صياق، على العناية الم�ل�ية ال�صامية التي حظي بها المجل�ص 

اقتراحية  وق�ة  للتعبير  ف�صاء  ب�صفته  المجل�ص  اأدوار  ر�صخت  والتي   ،2012 �صنة  خالل 

للمجتمع المدني المنظم. كما عملت الفئات المك�نة للمجل�ص على تحديد مداخل للتح�صين 

تتيح دعم المكت�صبات واإدامتها، في اإطار ممار�صتها للتقييم الذاتي.
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�سياق �سنة 2012 واأهم اأحداثها:

نظرة المجل�ص االقت�سادي واالجتماعي والبيئي

تميزت �صنة 2012 بانطالق عملية الت�فيق بين الممار�صة الم�ؤ�ص�صية وال�صيا�صية وبين روح ومقت�صيات الد�صت�ر الذي تم تبنيه 

عن طريق اال�صتفتاء في ي�لي�ز 2011. وقد تمثل ذلك في تن�صيب حك�مة تتمتع ب�صلطات م��صعة. كما جرى تقديم برنامج 

حك�مي يق�م على مبادئ العمل المندمج والمقاربة الت�صاركية، والربط بين الم�ص�ؤولية والمحا�صبة.

وقد كان اإطالق جاللة الملك ل�ر�ص اإ�صالح العدالة، وتن�صيب الهيئة العليا للح�ار ال�طني ح�ل اإ�صالح العدالة، من بين اأهم 

االأحداث التي �صهدتها ال�صنة، مع تبني مقاربة ت�صاركية ي�صتح�صن العمل على ت�صجيعها وتط�يرها. ويكت�صي هذا االإ�صالح اأهمية 

اإلى التنمية  اإذ بنجاحه يرتهن تط�ر العديد من االأورا�ص التي تم اإطالقها في بالدنا، من تخليق الحياة العامة  ا�صتراتيجية، 

االقت�صادية، وت�صجيع اال�صتثمار، ودعم قيم الم�اطنة، وت��صيع الحريات وحق�ق االإن�صان.

على الم�صت�ى االإقليمي، ال يزال ال�صياق ال�صيا�صي م�صطربا، مع غياب ل��ص�ح الروؤية في ما يتعلق باالآفاق ال�صيا�صية واالأمنية 

في عدد من البلدان المعنية. اأما في ما يخ�ص ال��صعية االقت�صادية الدولية، فقد تاأثرت هذه ال��صعية تاأثرا ق�يا بالتراجع 

الذي ت�صهده اأهم بلدان منطقة الي�رو، وبقاء اأ�صعار الم�اد الطاقية في م�صت�يات مرتفعة. وقد كان لهذه الع�امل مفع�ال �صلبيا 

ال�صركاء  اأهم  لدى  التق�صف  �صيا�صات  م�ا�صلة  اأن  كما  الماكرو-اقت�صادية.  الت�ازنات  في  ق�يا  واأثرا  ال�طني،  االقت�صاد  في 

اأفقا الإطالق حركية النم� في هذه البلدان على المدى  اأنها تترك، براأي المجل�ص،  اأوروبا ال يبدو  االقت�صاديين للمغرب في 

المنظ�ر. ومن ثمة فاإن االأمر يمثل بالن�صبة اإلى المغرب عامال �صروريا لليقظة.

اأن تعمل  ينبغي  البالد على قاعدة د�ستورية قوية، يمثل فر�سة  الداخلية، وخ�سو�سا توفر  ال�سروط  اأن ن�سج  المجل�س  ويرى 

ال�صلطات العم�مية �صريعا على اال�صتفادة منها، بم�صاركة الفاعلين االقت�صاديين واالجتماعيين، من اأجل تفعيل المقت�صيات 

الد�صت�رية واإطالق دينامية اإ�صالحية جديدة.

و�سعية اقت�سادية ه�سة

نمو في تراجع، و�سعف في اإحداث منا�سب ال�سغل، وعجز متفاقم في الميزانية

لقد كان في ركود الن�ساط في اأهم البلدان ال�سريكة في اأوروبا، ومح�سول الحبوب الهزيل، والأ�سعار المرتفعة للمواد الطاقية، 

تاأثيرا على اأداء االقت�صاد ال�طني في 2012، وزاد من تفاقم اأوجه االختالل الم�ازني والخارجي. وقد كان لهذه الع�امل – 

م�صافا اإليها نق�ص في المنظ�رية ح�ل االإ�صالحات، وانتظارية الفاعلين وال�صعف البني�ي لالقت�صاد – اأثرا �صلبيا في النم� 

وفي القدرة على خلق منا�صب ال�صغل.
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في ظل هذه الظروف، ا�صتقرت ن�صبة النم� عند 2.7 بالمائة في 2012، مقابل 5 بالمائة قبل ذلك ب�صنة، وذلك ب�صبب تاأثير 

انخفا�ص القيمة الم�صافة الفالحية بما قدره 8.9 بالمائة، وتراجع وتيرة نم� االأن�صطة غير الفالحية من 5.2 اإلى 4.4 بالمائة. 

وبالإ�سافة اإلى ذلك، �ساهم التاأخر في تبني قانون المالية في الزيادة من حدة النتظارية في اأو�ساط الفاعلين، ب�سبب النق�س في 

المنظ�رية بخ�ص��ص الت�جهات التي تّم اعتمادها في الميزانية. ويمكن مالحظة هذا التط�ر، على الخ�ص��ص، من خالل تراجع 

قرو�ص التجهيز، التي �صجل حجم الجاري منها تراجعا قدره 2 بالمائة، مما ي�صير اإلى تراجع في وتيرة اال�صتثمار لدى المقاوالت.

غير اأنه قد اأمكن التحكم في ن�صب الت�صخم بف�صل الحفاظ على اآلية المقا�صة، وذلك رغم ارتفاع اأ�صعار المحروقات في ي�ني�. 

لقد تاأّثر االقت�صاد ال�طني ببقاء اأ�صعار البترول في م�صت�يات عالية، مما زاد من كلفة دعم الم�اد الطاقية، وزاد من تفاقم اأوجه 

العجز الم�ازني والتجاري.

فرغم الرفع من اأ�صعار المحروقات – وه� ما اأتاح ت�فير 5.7 مليار درهم – اإال اأن نفقات المقا�صة ارتفعت باأكثر من 12 بالمائة، 

لتبلغ ما يقارب 55 مليار درهم. وقد انتقل عجز الميزانية في ظل هذه ال�سروط من 6.1 بالمائة اإلى 7.1 بالمائة من الناتج 

الداخلي الخام، وه� م�صت�ى من العجز ي�صعب تحمله، مما من �صاأنه اأن يمثل عن�صر يقظة ويدفع اإلى اتخاذ تدابير محددة من 

اأجل ا�صتعادة الت�ازنات ال�صرورية لم�ا�صلة �صيا�صات التنمية االقت�صادية واالجتماعية الم�صتدامة.

وتفر�ص تغطية عجز الميزانية اللج�ء المتزايد اإلى االقترا�ص، مما يف�صي، بطريقة اآلية، اإلى ارتفاع في الدين الجاري للخزينة، 

الذي اأ�صبح يمثل في متم 2012 ما قدره 57.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ع��ص 47 بالمائة في 2009. ولئن كانت �صنة 

2012 قد ات�صمت بطرح اإ�صدار بالدوالر في ال�ص�ق الدولية، كانت �صروطه على العم�م منا�صبة، اإال اأن مثل هذه االإ�صدارات من 
�صاأنها اأن تتاأثر في الم�صتقبل بتردي و�صعية مالية الدولة، وربما اأف�صت اإلى تدني تنقيط المغرب في مجال الدين. وه� التنقيط 

الذي نزلت مرتبة اآفاقه من الت�صنيف الم�صتقر اإلى الت�صنيف ال�صلبي ح�صب اإحدى وكاالت التنقيط.

تفاقم اأوجه العجز الخارجي و�سعف التناف�سية

في ما يخ�ص الح�صابات الخارجية، ازداد تفاقم العجز في المبادالت التجارية، ولم تتح مداخيل ال�صياحة وال تح�يالت المغاربة 

المقيمين بالخارج الحد من ذلك التفاقم. ونتيجة لذلك �صجل الح�صاب الجاري لميزان االأداءات عجزا كبيرا بلغ 9 بالمائة من 

الناتج الداخلي الخام، مقابل 8 بالمائة في 2011. وقد فر�ص اختالل ميزان االأداءات في ظل هذه الظروف اللج�ء اإلى �صحب 

مبالغ من االأر�صدة الخارجية، التي لم تعد تمثل في متم ال�صنة اإال اأربعة اأ�صهر من اال�صتيراد، ع��ص خم�صة اأ�صهر قبل ذلك ب�صنة.

اأمام تراجع االأر�صدة الخارجية، ومن اأجل اال�صتعداد الأي �صدمة خارجية كبيرة ممكنة، ح�صل المغرب في غ�صت على ت�صهيل 

من قبل �صندوق النقد الدولي، تمثل في خط ائتماني لل�صي�لة بما قدره 6.2 مليار دوالر. واإن منح هذا الت�صهيل للمغرب من 

قبل ال�صندوق لهَ� في حد ذاته دليٌل على الثقة في اآفاق االقت�صاد المغربي وال�صيا�صات المتبعة. ويتيح هذا الخط االئتماني – 

الذي لن تلجاأ اإليه الحك�مة اإال في حال وق�ع ترد كبير على اإثر �صدمة خارجية – ول�جا �صريعا اإلى م�ارد من العملة االأجنبية.

ويع�د �صبب اله�صا�صة الخارجية للبالد باالأ�صا�ص اإلى �صعف تناف�صية االقت�صاد، التي يتطلب تح�صينها م�اكبة الن�صيج االإنتاجي 

ال�طني في التاأهيل والتن�يع والرفع من المحت�ى التكن�ل�جي. ووعيا من المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بالرهانات 

الهامة في مجال الرفع من وتيرة التنمية ومن م�صت�ى التنمية االجتماعية، خ�ص�ص المجل�ص الدرا�صة الم��ص�عاتية في هذا 

التقرير ال�صن�ي الإ�صكالية التناف�صية.
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مناخ االأعمال: قيادة يجب تح�سينها

اإذا كان ترتيب المغرب في مختلف الت�صنيفات الدولية يتغير ح�صب تط�ره قيا�صا اإلى تط�ر غيره من البلدان، فال جدال في 

حقيقة اأن تدفق اال�صتثمارات الخارجية المبا�صرة قد �صجل ارتفاعا، وذلك رغم الظرفية الدولية غير المالئمة. وهذا يدل على 

ثقة الفاعلين االأجانب في اإمكانات تط�ير اأن�صطتهم في البالد. غير اأنه يبقى من ال�صروري العمل على المزيد من تق�ية مناخ 

االأعمال، وعلى جعل اأعمال ال�صلطات العم�مية تتجه �ص�ب تح�صين مناخ االأعمال ومنظ�رية الفاعلين ال�طنيين والدوليين.

والحق اأنه، في 2012، �صاهم التاأخر في الم�صادقة على قان�ن المالية في اإر�صاء مناخ من االنتظارية في �صف�ف الفاعلين، 

ب�صبب نق�ص ال��ص�ح في ما يخ�ص ت�جهات الميزانية. وقد اأثرت هذه ال��صعية في اأداء المقاوالت المعر�صة، باالإ�صافة اإلى 

ذلك، لتداعيات ا�صتطالة اآجال االأداء.

وتتاأكد نتائج هذا التحليل من خالل تقدير م�صيري المقاوالت ل��صعية مقاوالتهم، كما يتبين من خالل الدرا�صة التي تم اإنجازها 

في اإطار بارومتر المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي والبيئي. فم�صيرو المقاوالت يرون في اأغلبيتهم اأن و�صعية مقاوالتهم لي�صت 

بالجيدة وال بال�صيئة. اأما ان�صغاالتهم الرئي�صة فتتعلق بالنظام الجبائي، وال�ل�ج اإلى التم�يل، ون�عية خدمات االإدارة العم�مية، 

والتنمية الم�صتدامة في ج�انبها المتعلقة بحماية الم�ارد وا�صتعمالها. وهذا يدع� اإلى اإر�صاء تدابير لالرتقاء بالعالقات بين 

الفاعلين واالإدارة، ودعم الثقة وتح�صين و�ص�ح الروؤية للفاعلين االقت�صاديين.

بارومتر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

�صعيا من المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي والبيئي اإلى اإغناء �صبكة قراءته لل��صعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية 

بمعطيات ن�عية من الميدان، يق�م المجل�ص، الأول مرة، في اإطار هذا التقرير، بتحليل نتائج الدرا�صات التي تم اإجراوؤها 

في اإطار البارومتر. ويتعلق االأمر بتمرين �صن�ي هدفه تقييم نظرة الم�اطنين والفاعلين االجتماعيين (روؤ�صاء المقاوالت 

وتط�رها.  والبيئية  واالجتماعية  االقت�صادية  ال��صعية  اإلى  والتعاونيات)  الجمعيات  وم�ص�ؤولي  النقابيين  والم�ص�ؤولين 

ويعتمد هذا البارومتر على مختلف ج�انب مرجعية الحق�ق والمبادئ في الميثاق االجتماعي، من اأجل تحليل تقديرات 

ه�ؤالء الفاعلين، وذلك ح�صب تق�صيم مالئم. و�صيمتد اإر�صاء هذا البارومتر على مدى �صن�ات عدة يقت�صيها تاأمين م�صعاه 

وجعله م�ث�قا بما يتيح الت�فر على مرجعية ثابتة تتيح تقدير تط�ر اآراء مختلف الفاعلين االجتماعيين وم�اقفهم.

باإجراء  اإجراوؤها بر�صم �صنة 2012، قام المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي والبيئي  في ما يتعلق بالدرا�صات التي تم 

تحقيقات كمية على الم�صت�ى ال�طني، من خالل ا�صتمارة مهيكلة وزعت على 3056 م�اطنا، و1041 رئي�ص مقاولة، 

ن�عية من خالل  درا�صة  المجل�ص  اأجرى  كما  تعاونيا.  م�ص�ؤوال  و318  م�ص�ؤوال جمع�يا،  و368  نقابيا،  م�ص�ؤوال  و151 

16 اجتماعا لمجم�عات، مع م�اطنين من الجن�صين ومن مختلف الم�صت�يات الدرا�صية التي تغطي ال��صط الح�صري 
و�ص�احي المدن، وال��صط �صبه القروي وال��صط القروي.

وقد اأبرزت نتائج هذه الدرا�صات، التي اأجريت خالل الفترة ما بين يناير ومار�ص 2013، بع�ص الت�جهات التي �صياأتي 

تحليلها بعد ا�صتعرا�ص في ج�انب ال��صعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
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 Doing ال�صنة في ت�صنيف  تاأخرا هذه  الملح�ظ،  التقدم  المغرب، وبعد �صنة من  الدولية، �صجل  بالت�صنيفات  يتعلق  في ما 

Business، حيت تراجع من الرتبة 93 اإلى الرتبة 97 من اأ�صل 185 بلدا، وه� تراجع يع�د اإلى تراجع البالد من الرتبة 146 
اإلى الرتبة 163 على م�صت�ى الجانب المتعلق بم�صاألة "نقل الملكية"، وذلك على اإثر ارتفاع ر�ص�م الت�صجيل. اأما على م�صت�ى 

"اأداء ال�صرائب"، فقد تراجع المغرب بثالث مراتب، ليحتل الرتبة 110، مع كلفة الآجال االأداء تقدر بنح� 238 �صاعة عمل.

اال�صتغال على  اأجل  لها من  االإعداد  تدابير يجري  الج�انب، وهناك  اال�صتغال على هذه  باأهمية  واعية  تبدو  ال�صلطات  ولعل 

الج�انب المختلفة التي ي�صجل المغرب فيها تاأخرا. غير اأن �صرامة اآلية القيادة تظل �صرطا لنجاعة تفعيل خطة العمل التي 

.CNEA و�صعتها اللجنة ال�طنية لمناخ االأعمال

تحديات التنمية االجتماعية

 ،RAMED الطبية  الم�صاعدة  نظام  تعميم  هما  كبيرين،  ور�صين  باإطالق  االجتماعي،  الم�صت�ى  على   ،2012 �صنة  ات�صمت 

وتن�صيب الهيئة العليا للح�ار ال�طني ح�ل االإ�صالح العميق وال�صامل لمنظ�مة العدالة.

اإن اإطالق الح�ار ح�ل اإ�صالح الق�صاء يبين طابع االأول�ية الذي يكت�صيه هذا ال�ر�ص، واالإرادة الرامية اإلى اإنجاحه، في اإطار من 

الم�صاركة والم�صاورة، يجمع بين الح�صا�صيات المختلفة. ويتعلق االأمر بمنظ�ر �صامل ومهيكل لالإ�صالح، يحيط بقطاع الق�صاء 

في �صم�له، ويفتر�ص به اأن يف�صي اإلى تح�صن في ا�صتغال مختلف مك�نات الق�صاء وم�صت�ياته (من اإداري واجتماعي وتجاري 

واقت�صادي ومهني). ويكت�صي اإ�صالح الق�صاء اأهمية حا�صمة. فهذا ال�ر�ص الكبير قد انعقدت عليه اآمال وا�صعة بخ�ص��ص تر�صيخ 

�صيادة القان�ن وتحفيز التنمية، وبنجاحه يرتهن نجاح مختلف االأورا�ص التي اأطلقتها بالدنا، من تخليق الحياة العامة اإلى التنمية 

االقت�صادية، وت�صجيع اال�صتثمارات ال�طنية والخارجية، اإلى دعم قيم الم�اطنة والحريات وحق�ق االإن�صان.

نحو تعميم التغطية الطبية

من اأ�صل �صاكنة م�صتهدفة تعدادها 8.5 ملي�ن �صخ�ص، ا�صتطاع ما مجم�عه 5.1 ملي�ن �صخ�ص اال�صتفادة من هذا النظام في 

متم دجنبر 2012. وهناك من بين ه�ؤالء ما مجم�عه 2.7 ملي�ن فرد (اأي 938.000 اأ�صرة) ممن يت�فرون على بطاقة نظام 

الم�صاعدة الطبية، في حين تم ت�صليم و�صل ب��صع ملف لما يقارب 700.000 اأ�صرة، وه� ما يتيح الأفراد تلك االأ�صر اال�صتفادة 

من ال�ل�ج اإلى العالج مجانا في حال اال�صتعجال. غير اأن االنطباعات على الم�صت�ى المحلي تبين، في ما يبدو، درجات متفاوتة 

من الر�صا عن تفعيل هذه االآلية.

اأما نظام التاأمين ال�صحي االإجباري، فيهّم من جهته 72 بالمائة من ال�صاكنة. والفئات الم�صتفيدة من التغطية حاليا هي فئات 

االأجراء واأ�صحاب المعا�صات في القطاعين العم�مي والخا�ص وذوي الحق�ق، بما ن�صبته 34 بالمائة من ال�صاكنة. اأما الم�صتقل�ن 

من التجار والحرفيين وم�صاعدي الحرفيين والمهن الحرة، وكل ن�صيط من غير االأجراء– بما يمثل 38 بالمائة من ال�صاكنة – 

فمازال�ا ال يتمتع�ن بالتغطية.
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تحديث العالقات المهنية: �سرورة اإطالق حوار اجتماعي

اإذا كان الح�ار االجتماعي الثالثي (بين الم�صغلين والنقابات والحك�مة) قد �صهد فترة ت�قف في 2012، فاإن هناك خط�ات 

بين  اتفاق-اإطار  ال�صركاء االجتماعيين، تهم على الخ�ص��ص و�صع  بين  الح�ار  ال�صنة نف�صها على م�صت�ى  تم تحقيقها خالل 

الم�صغلين وبع�ص النقابات، ينظم ال��صاطة االجتماعية في حال حدوث نزاعات �صغل. ويرمي هذا االإطار التعاقدي اإلى و�صع 

م�صل�صل لل�قاية من النزاعات المهنية وف�صها في ال��صط المهني، مما يتيح اإر�صاء مناخ من الثقة، و�صمان ا�صتمرارية المقاولة، 

مع الحفاظ على حق�ق االأجراء.

اإن العالقات بين ال�صركاء االجتماعيين ينبغي لها في الم�صتقبل اأن تندرج في اإطار نم�ذج اجتماعي يق�م على بل�رة تعاقدات 

اجتماعية كبرى بين كل مك�نات المجتمع المغربي، كما دعا اإلى ذلك �صاحب الجاللة ملك البالد في الخطاب ال�صامي الذي األقاه 

جاللته بمنا�صبة تن�صيب المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي. وفي هذا االإطار، يقترح المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي و البيئي 

تنظيم ملتقى في م��ص�ع "الح�ار ال�طني ح�ل التعاقدات االجتماعية الكبرى"، بغاية العمل على تمكين الحك�مة والمنظمات 

النقابية والكنفدرالية العامة لمقاولت المغرب من اإطار موؤ�س�سي د�ستوري لبناء �سروط تقارب وطني حول الإ�سالحات الكبرى 

المرتبطة باأربعة اأبعاد رئي�صة، هي، على الخ�ص��ص، الحفاظ على القدرة ال�صرائية للم�اطنين، وتناف�صية المقاوالت، والحماية 

االجتماعية، وال�قاية من نزاعات ال�صغل الجماعية وف�صها �صلميا.

الراأ�سمال الب�سري: نظام تربوي ينتظر االإ�سالح

تمثل ق�صية "التربية" اأهم عامل ي�صرح رك�د و�صعية المغرب في ما يتعلق بالتنمية الب�صرية، كما تقا�ص بالم�ؤ�صر المعروف با�صم 

م�ؤ�صر التنمية الب�صرية، المحدد من قبل برنامج االأمم المتحدة للتنمية.

فاإذا كان م�ؤ�صر التربية قد �صجل وتيرة نم� مرتفعة ما بين 1980 و2006، فاإن المالحظ اأن م�صت�ى هذا الم�ؤ�صر بداأ، منذ 

2006، يميل اإلى اال�صتقرار عند 0.44، في حين انتقل معدله لدى البلدان ذات التنمية الب�صرية المت��صطة من 0.48 اإلى 0.56. 
وفي عالقة بهذا التط�ر، �صجل المغرب تاأخرا في الترتيب، منتقال من الرتبة 124 في 1980 اإلى الرتبة 131 في 2005، 

لي�صل اإلى الرتبة 146 في 2012. وتجد هذه ال��صعية تف�صيرها على الخ�ص��ص في التح�صن ال�صعيف لمعدل مدة التمدر�ص 

ومدة التمدر�ص المفتر�صة.

وبغ�ص النظر عن الم�ؤ�صرات، فاإن البعد الترب�ي يُعد حا�صًما لما له من اآثار على م�صت�ى الحد من الف�ارق ودعم التما�صك 

االجتماعي. وبالتالي فاإنه من ال�صروري اإجراء تقييم لل�صيا�صات المتبعة حتى الي�م، وا�صتخال�ص العبر منها من اأجل مبا�صرة 

اإ�صالح يبدو الي�م م�صتعجال، كما اأ�صار اإلى ذلك الخطاب الملكي ال�صامي بتاريخ 20 غ�صت 2012. ومن اأجل �سمان �سروط 

دعم مجم�ع  من  ت�صتفيد  ت�جهات  ر�صم  اإلى  يف�صي  م��صع  وطني  نقا�ص  فتح  تتيح  اإدماجية،  مقاربة  تبني  ي�صتح�صن  النجاح، 

االأطراف المعنية.

كما يتعين على بالدنا، من جانب اآخر، الحر�ص على تحقيق مجم�ع اأهداف االألفية للتنمية OMD، التي تمثل اأ�صا�صا لتثمين 

الراأ�صمال الب�صري، والرفع من م�صاهمته في خلق الثروة. وهذا يفتر�ص، على وجه الخ�ص��ص، تفعيال �صارما لخطط العمل التي 

يجري اإطالقها، وال �صيما في مجاالت التربية وال�صحة والم�صاواة في الن�ع.
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انتظارات قوية على �سعيد الالم�ساواة االجتماعية والمجالية

والفاعلين االجتماعيين  الم�اطنين  ال��صعية االجتماعية مقدار االنتظارات لدى مختلف  االآراء واالنطباعات ح�ل  يتبين من 

في مجال ال�صيا�صات الرامية اإلى محاربة الفقر واالإق�صاء، وتح�صين خدمات ال�صحة والرفع من مردودية التعليم العم�مي. اإن 

هذه الميادين هي التي ارتبطت اأكثر من غيرها باالنطباعات االأكثر �صلبية لدى مختلف الفئات الم�صتهدفة، وهي التي اأ�صار 

اإليها الم�اطن�ن، في االآن نف�صه، ب�صفتها تمثل اأهم ان�صغاالتهم. ويتبين من نتائج الدرا�صة الن�عية التي اأجريت مع م�اطنين، 

اأهم  تتمثل  المدن، حيث  اأي�صا ب�صفته م�صت�طنا كذلك في �ص�احي  اإليه  ينظر  لكنه  باالأ�صا�ص،  يبدو ظاهرة قروية  الفقر  اأن 

ال�صع�بات المالحظة في هذه المناطق في ال�ل�ج اإلى العالج، وفي غذاء يق�م على االأ�صا�صيات بل وغير كاف اأحيانا، و�صكن 

مكتظ ال ي�صتجيب للحاجيات االأ�صا�صية. وفي مقابل ذلك نجد اأن االنطباعات االأكثر اإيجابية تعلقت بالنه��ص بالم�صاواة بين 

الن�صاء والرجال، واأمن االأ�صخا�ص والممتلكات، و�صمان حق�ق االإن�صان والحريات العامة. وبالتالي ينبغي تق�ية المكت�صبات التي 

تم تحقيقها في هذا المجال من خالل مزيد من النجاعة في �صيا�صات التنمية الب�صرية، وخ�ص��صا منها الم�جهة اإلى ال�صاكنة 

القروية والمناطق المعزولة.

مداخل من اأجل ا�ستغالل اأمثل للطاقات المتجددة والموارد المائية

في ما يتعلق بالجانب البيئي، وبعد التن�صي�ص على الحق في التنمية الم�صتدامة وفي بيئة نظيفة من طرف د�صت�ر ي�لي�ز 2011، 

تميز االإطار الت�صريعي في المجال البيئي في 2012 ببل�رة م�صروع قان�ن-اإطار يخ�ص و�صع الميثاق ال�طني للبيئة والتنمية 

الم�صتدامة، الذي عر�صته الحك�مة على المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي و البيئي، حيث اأدلى براأي في الم��ص�ع. ويف�صل هذا 

الم�صروع ت�جهات الميثاق ال�طني للبيئة والتنمية الم�صتدامة، مع اإعطائها مرتكزا قان�نيا من خالل تف�صير المبادئ والحق�ق 

وال�اجبات، وتعريف االلتزامات التي ينبغي احترامها من قبل مختلف االأطراف المعنية بهذا المجال. كما اأنه ين�ص على تدابير 

ذات طبيعة م�ؤ�ص�صية واقت�صادية ومالية، ترمي اإلى اإقرار حكامة بيئية ت�صمن نجاعة وان�صجام االأعمال التي يجري القيام بها. 

ومن اأجل م�اكبة الدينامية الجديدة التي خلقها هذا الن�ص، يرى المجل�ص �صرورة العمل على تحقيق االن�صجام داخل االإطار 

التنظيمي والقان�ني. ومن ال�صروري من جهة اأخرى القيام بتقدير وتعبئة م�ارد مالية عم�مية وخا�صة باأحجام هامة، من اأجل 

اإنجاح عملية تفعيل التدابير االإجرائية التي ين�ص عليها م�صروع القان�ن، ل�صمان نجاح االنتقال البيئي.

وفي مجال الطاقات المتجددة، تم تحقيق تقدم هام في 2012، بت�قيع ال�كالة المغربية للطاقة ال�صم�صية MASEN، مع 

المكتب ال�طني للكهرباء والماء واتحاد ال�صركات الفائزة بال�صفقات والمم�لين، على العق�د المتعلقة بتم�يل وبناء وا�صتغالل 

ٌمجّمع ب�رززات تبلغ طاقته االإنتاجية 160 ميغاوات. اأما في ما يخ�ص البرنامج الريحي المدمج، فقد �صجل تط�ير الم�اقع 

الريحية الكبرى خط�ة جديدة مع تعيين المتعهدين ب�صاأن طلبات العرو�ص الخا�صة بعدد من المجمعات الريحية، بطاقة اإجمالية 

قدرها 850 ميغاوات. ويمثل هذا الم�صروع المرحلة الثانية من الم�صروع المغربي للطاقة الريحية، حيث كانت المرحلة االأولى 

قد هّمت م�صروع تازة، بطاقة قدرها 150 ميغاوات.

على اأن هذه الخط�ات الهامة التي جرى تحقيقها باإن�صاء وحدات ذات طاقات اإنتاجية كبيرة لم ي�اكبها تط�ير م�صابه لم�صاريع 

ريحية و�صم�صية ذات طاقة مت��صطة و�صغيرة، علما اأن مثل هذه الم�صاريع تمثل خزانا هاما من االإنتاج المحلي للطاقة. ومن 
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ال�صروري، بهذا ال�صدد، العمل، في اأقرب االآجال، على ن�صر المرا�صيم التطبيقية المتعلقة بالقان�ن 13.09، الخا�ص بتط�ير 

الطاقات المتجددة، واإر�صاء اآلية �صريبية تحفيزية مخ�ص�صة لهذا المجال.

اأما في ما يخ�ص اإ�صكالية الماء، فاإن الجفاف الذي �صهدته �صنة 2012 ي�ؤكد �ص�اب اال�صتراتيجية المتبعة في مجال تعبئة 

الم�ارد. غير اأن عمل ال�صلطات العم�مية  يجب اأن يتجه �ص�ب بل�رة نم�ذج لتدبير الم�ارد المائية يق�م على تاأمين ال�ل�ج 

الحالي والم�صتقبلي للم�ارد، وحماية االأ�صخا�ص والممتلكات في حال الفي�صانات، وكذا نجاعة ا�صتعمال الم�ارد، من خالل و�صع 

مخططات للعمل الم�صترك تُلزم جميع الفاعلين في مجال تدبير الم�ارد المائية.

تم  التي  العمل  محاور  �ص�اب  تاأكيد  اإلى   2012 �صنة  تط�رات  الأهم  والبيئي  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�ص  قراءة  تذهب 

تحديدها في 2011، لكن مع مالءمتها مع التحدي ال�طني االأكبر المتمثل في �صرورة االن�صجام مع روح الد�صت�ر والت�طين 

ال�صريع لمقت�صياته. ويترجم هذا، على وجه الخ�ص��ص، باالأول�ية التي تحظى بها م�ا�صيع االإدماج االقت�صادي واالجتماعي، 

ودعم الحكامة والت�طين الترابي لل�صيا�صات العم�مية، وكذا اإ�صراك الم�اطنين في ت�ص�ر وتفعيل تلك ال�صيا�صات.

اأهم التو�سيات

اإن تفاقم وازدياد اأوجه العجز االجتماعي، وال�صك�ك المرتبطة باالأزمة االقت�صادية العالمية، تقت�صي االإ�صراع بالتفعيل، الم�اَكب 

بقيادة ناجعة، الأهم ج�انب ال�صيا�صات ال�طنية الرامية اإلى ت�صريع النم� ودعم التما�صك االجتماعي، وذلك بطريقة تجعل هذه 

العملية ت�ستفيد، بف�سل طابعها الإدماجي، من انخراط كافة مكونات المجتمع. اإن هذه الأخيرة مدعوة، في �سياق من احتدام 

الم�صلحة  المر�ص�مة، وجعل  ال�صريع لالأعمال  التفعيل  العمل على  والت�صاور، مع  الح�ار  �صبيل  انتهاج  اإلى  الدولية،  المناف�صة 

ال�طنية ف�ق كل الم�صالح القطاعية.

ويرى المجل�ص اأن الرهان االأكبر على الم�صت�ى االقت�صادي يتعلق بالرفع من قدرة االقت�صاد ال�طني على امت�صا�ص ال�صدمات 

الخارجية، والتاأقلم مع تغيرات المحيط الدولي، واقتنا�ص الفر�ص التي ت�فرها تلك التغيرات. ومن المهم العمل على تح�صين 

الحفاظ على اال�صتقرار  الحر�ص على  االأعمال، مع  اأعلى حد ممكن وتح�صين مناخ  اإلى  الدولي،  الم�صت�ى  البالد على  م�قع 

الماكرو-اقت�صادي. ومن ال�صروري، من اأجل �صد اأوجه العجز االجتماعي، االإ�صراع – على اأ�صا�ص من تقييم لل�صيا�صات المعتمدة 

في الما�صي – باإطالق اأورا�ص تح�صين ج�دة المنظ�مة الترب�ية واآلية التك�ين المهني، وم�اكبة تعميم نظام ال�قاية االجتماعية، 

الإتاحة فعالية البرامج القائمة (التاأمين االإجباري على المر�ص، ونظام الم�صاعدة الطبية DEMAR). اأما الهدف المتمثل في 

الرفع من نجاعة ال�صيا�صات العم�مية، فيقت�صي بل�غه دعم ان�صجام تلك ال�صيا�صات، وخ�ص��صا من خالل ت�طين ترابي يتيح 

�صمان التقائية تفعيلها.
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ثالثة محاور الإعطاء دينامية جديدة للنمو

دعم حكامة اال�ستراتيجيات القطاعية والتموقع على الم�ستوى الدولي

لقد اأتاحت اال�صتراتيجيات القطاعية و�صع اإطار مالئم لتفعيل عمل الدولة وتمكين الم�صتثمرين من قدر من المنظ�رية. غير 

اأن التفعيل ك�صف عن غياب التقارب بين مختلف خرائط الطريق من جهة، وبينها وبين ال�صيا�صات االأفقية من جهة اأخرى، 

وبخا�صة منها المتبعة في مجال التربية والتك�ين والنظام الجبائي واإعداد التراب. لذلك يتعّين على ال�صلطات العم�مية العمل 

على تح�صين منظ�رية الفاعلين، عبر الت�طين ال�صريع والمن�صق لالأعمال المر�ص�مة في اإطار اال�صتراتيجيات المختلفة، وال�صروع 

بطريقة م�ؤ�ص�صية في اإجراء عمليات تقييم منتظمة، تر�صد اإلى التعديالت والتق�يمات ال�صرورية.

ومن ال�صروري العمل، بالم�ازاة مع ذلك، على اال�صتفادة اإلى اأق�صى حد من الم�ؤهالت المتمثلة في الم�قع اال�صتراتيجي للمغرب 

وعالقاته المتميزة مع االتحاد االأوروبي. ففيما يتعلق بال��صع المتقدم، يجب العمل على ت�صريع تفعيله من خالل تحديد اأهداف 

وو�صع برنامج دقيق للتنفيذ. اأما بلدان الخليج، فينبغي اال�صتفادة من ا�صتعدادها لتط�ير عالقاتها مع بالدنا، من اأجل اجتذاب 

المزيد من اال�صتثمارات والرفع من �صادراتنا. ويجب اأن ت�اكب هذه الجه�د يقظة ا�صتراتيجية م�جهة �ص�ب دعم الح�ص�ص في 

االأ�ص�اق وت�صجيع اال�صتثمارات الخارجية المبا�صرة IDE، من خالل تتبع ا�صتراتيجيات المقاوالت متعددة الجن�صيات، من اأجل 

تم�قع اأف�صل لبالدنا على �صعيد القيم الدولية.

القابل  العر�ص  بتح�صين  رهينا  يبقى  التقليدية  االأ�ص�اق  في  المغربية  ال�صادرات  ح�ص�ص  ودعم  جديدة  اأ�ص�اق  غزو  اأن  غير 

للت�صدير، والرفع من التناف�صية العامة لالقت�صاد. وبهذا ال�صدد، فاإن الدرا�صة الم��ص�عاتية التي ترد في الجزء الثاني من 

تقرير المجل�ص تعنى بم��ص�ع "التناف�صية الم�صتدامة"، مع الت�صديد على العالقات التي تربط بين التناف�صية العامة والتما�صك 

االجتماعي والبيئة. فلكي تك�ن التناف�صية م�صتدامة، ينبغي لها اأن تك�ن من�صفة واإدماجية وت�صاركية، واأن ت�صمن تدبيرا ناجعا 

للم�ارد، واأن ت�صتند اإلى القيم الثقافية للت�صامح واالنفتاح. فال�صعي اإلى تحقيق التناف�صية ينبغي اأن يعتمد منظ�را على المدى 

البعيد، واأن يتيح للبالد اال�صتفادة من م�ؤهالتها وتحقيق تقدم في المجاالت التي ت�صك� فيها من اأوجه عجز.

وتقدم هذه الدرا�صة ت�صخي�صا للحال الراهنة للتناف�صية الم�صتدامة، وال��صائل التي ينبغي تفعيلها لدعم تلك التناف�صية، وذلك 

باالعتماد على ا�صتعارة ت�صِبّه بناء التناف�صية ال�طنية بت�صييد بناية. فاأ�صا�صات هذه التناف�صية الم�صتدامة هي تحقيق اال�صتقرار 

الماكرو-اقت�صادي واالنفتاح على العالم الخارجي. اأما االأعمدة فتتاألف من اإطار م�ؤ�ص�صي وقان�ني ناجع، وبنيات تحتية اأ�صا�صية 

االأ�صا�صات  وتكتمل  �صلبة.   وبيئية  اجتماعية  تحتية  وبنيات  للتناف�صية،  مالئمة  ومقاوالتية  وطنية  وثقافة  من�صجمة،  ومالية 

واالأعمدة ب�صقف يتمثل في التكن�ل�جيا واالبتكار، اللذان يتيحان للمقاوالت تق�ية اإنتاجيتها.

ويتيح ت�صخي�ص الحال الراهنة  الذي تقدمه هذه الدرا�صة الق�ل باأن تح�صين التناف�صية اأمر في متناول بالدنا، خ�ص��صا واأن 

ال�صيا�صي، على م�ؤهالت عديدة، منها م�قعه الجغرافي، واختياره للجه�ية المتقدمة،  اإلى اال�صتقرار  اإ�صافة  المغرب يت�فر، 

وثقافته المت�صامحة الم�صجعة على االنفتاح، ووج�د هيئات ت�صاورية، وتجربة ناجحة في ت�صجيع بع�ص القطاعات.

ويتطلّب تح�صين التناف�صية تعزيز االأ�صا�صات وتق�ية االأعمدة وتمتين ال�صقف. فاأما تعزيز االأ�صا�صات، فيقت�صي اأن يجعل النم�ذج 

التنم�ي من االبتكار رافعة لتح�صين االإنتاجية، واأن يت�جه �ص�ب القطاعات ال�اعدة. ويجب اأن ي�صجع النظام الجبائي القطاعات 
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المنتجة، واأن ي�صبح عامال حا�صما في التناف�صية، كما اأن تفعيل االتفاقات التجارية التف�صيلية يجب اأن يلقى دعما من الدولة.

واأما تق�ية االأعمدة فتتطلب االرتقاء بج�دة التك�ين على كل الم�صت�يات، واأن يُعنى ذلك االرتقاء بالتك�ين العام والتك�ين المهني 

والتك�ين مدى الحياة. وتتطلب اأي�صا تحقيق التاأهيل االجتماعي، واأن يك�ن احترام قان�ن ال�صغل، واإطالق ح�ار اجتماعي مثمر، 

ومعالجة نزاعات ال�صغل اأم�را فعلية، كما تتطلب ت�صجيع حكامة قائمة على احترام ال�صرعية القان�نية، والمزيد من الجه�د في 

مجال محاربة الف�صاد، وتتطلب اأخيرا اإنعا�ص الم�ص�ؤولية االجتماعية للمقاوالت ودعمها عبر تحفيزات ملم��صة.

واأما تمتين ال�صقف فيقت�صي دعم مبادرة مغرب االبتكار Maroc innovation، وتق�ية دعم تكن�ل�جيا االبتكار، وت�صجيع ن�صر 

ممار�صات التدبير الجيدة بين المقاوالت ال�صغرى والمت��صطة.

ومن اأجل اال�صتفادة من الم�ؤهالت، يجب ت�صجيع تط�ر اأقطاب تناف�صية جه�ية، وتط�ير ال�صناعات الغذائية واالقت�صاد االأخ�صر.

الرفع من م�ساهمة المقاوالت ال�سغرى والمتو�سطة

وبالم�ازاة مع ذلك فاإنه من ال�صروري العمُل على الرفع من م�صاهمة المقاوالت ال�صغرى والمت��صطة الإعطاء انطالقة جديدة 

الكبرى  المقاوالت  م�اكبة  على  قادرٍة  وتجديدا،  دينامية  اأكثر  ومت��صطة  �صغرى  مقاوالت  ت�صجيع  يقت�صي  والت�صغيل.  للنم� 

وتح�صين تناف�صيتها، رفع الع�ائق التي تقف في طريق نم�ها. وهذا يعني في المقام االأول محاربة اأوجه اله�صا�صة التي تعانيها 

هذه المقاوالت، والمرتبطة باالأ�صا�ص ب�صعف روؤو�ص االأم�ال، والنق�ص في ال��صائل التقنية والب�صرية. ففي ما يتعلق ب�صع�بات 

التم�يل التي ت�اجهها هذه المقاوالت، ال بد من اإعادة �صياغة العالقة بين البن�ك والمقاوالت ال�صغرى والمت��صطة، وذلك من 

خالل دعم ال�صفافية، بهدف اإر�صاء مناخ من الثقة مالئم لل�صراكة الم�صتدامة، و الذهاب اإلى اأبعد من مجرد تقديم الدعم، 

وال�صعي لال�صتجابة للحاجات في مجال م�اكبة تط�ر المقاولة. كما يتعين العمل، باالإ�صافة اإلى ذلك، على تح�صين ال�ل�ج اإلى 

التم�يل من قبل االأ�ص�اق المالية، واإقرار نظام للمقاوالت التي تعاني �صع�بات، يتيح للمقاولين تجنب تداعيات ف�صل م�صاريعهم. 

ومن المهم، اأخيرا، العمل على و�صع حد للمناف�صة غير ال�صريفة، التي تمار�صها المقاوالت غير المهيكلة على وجه الخ�ص��ص، 

ال�صفقات  اإلى  ول�جها  وتح�صين  للمقاوالت،  ال�صغير  الحجم  الحفاظ على  ت�صجع  التي  الجبائية  المعالجة  النظر في  واإعادة 

العم�مية.

وبهذا ال�صدد فاإن ت�صجيع المقاولة ال�صغيرة والمت��صطة وخلق فر�ص ال�صغل، اأمر يقع في �صميم الت��صيات المت�صمنة في تقرير 

المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ح�ل الطلب العم�مي. وتعنى تلك الت��صيات بت�صجيع خلق القيمة الم�صافة المحلية، 

والمقا�صة ال�صناعية، وت�صجيع وم�اكبة المقاوالت ال�صغرى والمت��صطة. و ي��صي التقرير بماأ�ص�صة مبداإ المقا�صة ال�صناعية، 

مع ال�صعي اإلى تفعيله في كل القطاعات وكل اأن�اع ال�صفقات التي تتيح ذلك.

اأجل تزويد المقاوالت ال�صغرى والمت��صطة بال��صائل الالزمة لم�اجهة مناف�صة متزايدة، من المنا�صب  اآخر، ومن  من جانب 

العمل، اإ�صافة اإلى اأعمال التاأهيل التي تم تحديدها، على خلق اأ�صكال من التاآزر على م�صت�ى االإنتاج والت�ص�يق. ففي مجال 

االإنتاج ينبغي على الخ�ص��ص تاأمين اإدماج عم�دي اأف�صل، عن طريق ال�صراكة، واإ�صفاء الطابع التعاقدي على العالقات بين 

ال�حدات العاملة في الفرع االإنتاجي ال�احد، بهدف تاأمين تم�ينها باأ�صعار اأكثر تناف�صية.



16

المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي

تح�سين محيط االأعمال والمناخ االجتماعي

اأما في ما يخ�ص مناخ االأعمال، فقد �صهد، منذ تن�صيب اللجنة ال�طنية لمناخ االأعمال CNEA، تحقيق خط�ات هامة اأتاحت 

تح�صين ترتيب المغرب في الت�صنيفات الدولية. غير اأنه تبقى هناك اأعمال ينبغي القيام بها لت�صريع م�صاطر اإن�صاء المقاوالت 

وتخفي�ص اآجال معالجة الملفات. وينبغي العمل على تح�صين م�اكبة القرب التي ت�فرها المراكز الجه�ية لال�صتثمار، عبر دعم 

باتجاه  يتعين بذل جه�د  العم�م،  الالمركزية. وعلى وجه  االإدارية  الم�صالح  اأمثل مع  تن�صيق  وتاأمين  المراكز  �صالحيات هذه 

تب�صيط الم�صاطر االإدارية واإنعا�ص ا�صتعمال تقنيات االإعالم، كما ي�صير اإلى ذلك تقرير المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي والبيئي 

ح�ل الطلب العم�مي. ومن جهة اأخرى فاإن تح�صين حماية الملكية الفكرية يعتبر �صروريا لدعم مجه�د المبادرة واالبتكار. 

ومن المهم، من اأجل اإر�صاء مناخ مالئم للنم� وال�صغل، الحر�ص كذلك على تحديث العالقات المهنية. ويمكن تحقيق خط�ة كبيرة 

في هذا االتجاه باالأخذ بعين االعتبار و تفعيل الت�جهات الرئي�صية ال�اردة في راأي المجل�ص ح�ل م��ص�ع " ال�قاية من نزاعات 

بت�طيد هذا الحق  ال�صغل الجماعية و حلها بالترا�صي". و من بين هذه الت�جهات ما يتعلق بممار�صة الحق في االإ�صراب " 

الد�صت�ري بالقان�ن التنظيمي بت�افق بين الفرقاء االجتماعيين على اأ�صا�ص المعايير الدولية في هذا المجال، و بالعمل الم�صترك 

من اأجل ت�فير مناخ اجتماعي يجعل من االإ�صراب اآخر اإجراء يتم اللج�ء اإليه بعد ا�صتنفاذ كل محاوالت الح�ار والمفاو�صة 

ال�قاية من نزاعات ال�صغل الجماعية وحلها بالترا�صي"، �صفحة 9).  (راأي المجل�ص ح�ل م��ص�ع "  الجماعية بدون تماطل" 

ولتدعيم الحماية االجتماعية لفائدة االأجراء، يحث المجل�ص على �صرورة اإخراج القان�ن المتعلق بالتع�ي�ص عن فقدان ال�صغل. و 

لبل�رة تركيبة تم�يلية ت�صمن دوامه فينبغي له اأن يندرج في مقاربة �صاملة، تت�صمن على الخ�ص��ص جانبا متعلقا بالتك�ين المهني 

وم�اكبة طالبي ال�صغل، بما يدعم قابلية الت�صغيل لالأ�صخا�ص الباحثين عن عمل جديد.

يعتبر المجل�ص اأن االتفاقات-االإطار التي تم اإبرامها بين الفرقاء االجتماعيين قد اأطلقت دينامية ينبغي العمل على ت�صجيعها، 

من اأجل دعم الثقة بين هوؤلء الفرقاء، والإر�ساء الم�ستدام ل�سروط تعاقدات اجتماعية كبرى ترمي اإلى اإر�ساء ال�سلم الجتماعي، 

والجماعية،  الفردية  الحق�ق  والحماية االجتماعية، وكذا من خالل فعلية  ال�صغل  القان�ن في مجال  احترام  اأ�صا�ص من  على 

والحث على المفاو�صة الجماعية والح�ار االجتماعي، من اأجل الت�فيق بين تناف�صية الجهاز االإنتاجي وبين �صرورة تنمية ال�صغل 

الالئق. كما �سيكون من �ساأن ذلك، في حال حدوث اأزمة، على وجه الخ�سو�س، اأن يتيح توفير ال�سروط ال�سرورية لإعادة اإقالع 

اآليات الحوار على الم�ستوى القطاعي والمحلي، على تبني حلول تتيح تاأمين ديمومة ن�ساط  ال�ستثمار، مع العمل، من خالل 

المقاولة.

ا�ستغالل موؤهالت الجهات من خالل التوطين الترابي لل�سيا�سات العمومية

يمكن تح�صين فعالية والتقائية ال�صيا�صات العم�مية، وذلك عبر تبني مقاربة م�َطنة ترابيا في ت�ص�رها كما في تفعيلها، مع اال�صتفادة 

المثلى من عالقة مف�صلية اأف�صل بين الدولة والمجاالت الترابية. فالم�صل�صالت الت�صاركية التي تنبثق عنها من �صاأنها اأن ت�صمن 

انخراط المواطنين في الختيارات ال�سيا�سية، وكذا انخراطهم في العمل من اأجل اإنجاح واإدامة الم�ساريع التي يجري اإطالقها.
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ومن المهم، من اأجل م�اكبة مثل هذا التط�ر، تمكين الجهات من حكامة مالئمة ومب�صطة ووا�صحة. مما �صيتيح هيكلة التنظيم 

التنمية  وي�صجع  وال�صكن،  والتربية-التك�ين  والنقل  االأ�صا�صية  التحتية  البنيات  في  ال�صرورية  اال�صتثمارات  وت�صجيع  الترابي 

االقت�صادية واالجتماعية. ومن ال�صروري من اأجل ذلك جعل المقت�صيات الد�صت�رية اإجرائية في اأ�صرع االآجال، بما يتيح دعم 

�صالحيات الجهات. ولهذا الغر�ص، ي�صت�جب و�صع اإ�صالحات م�ؤ�ص�صية، وخ�ص��صا القان�ن المتعلق بتنظيم الجهات والجماعات 

الترابية.

ال �صبيل اإلى ت�طين ترابي ناجع لل�صيا�صات العم�مية دون م�صل�صل لالتمركز. فميزة مثل هذا الم�صل�صل اأنه يي�صر التقائية اأعمال 

ال�صلطة  التقائية هذه االأعمال على م�صت�ى  تتيح  اآليات  القطاعات، �صريطة �صمان وج�د  العم�مي في مختلف  العمل  تفعيل 

الترابية. وينبغي لهذا الغر�س ح�ُسّ الجماعات الترابية على النخراط في التوطين الترابي لمختلف الآليات.

وينبغي العمل على دعم هذا الت�جه من خالل و�صع م�صل�صل للت�صاور مع الفاعلين، على الم�صت�ى ال�طني والترابي، لتحديد 

الغايات الم�صتركة من اأجل اإبراز االأول�يات. لكن يتعين، مع ذلك، الحر�ص على تفادي االزدواجية بين مختلف م�صت�يات االإدارة 

العقالني  اال�صتغالل  ذلك،  بعد  يقت�صي،  بدقة. وهذا  ب�صالحيات مر�ص�مة  روؤ�صاء عمل محددين، مزودين  وتعيين  العم�مية، 

لم�ارد مجم�ع مك�نات الدولة، مع الحر�ص على تفادي زيادة اأعباء الدولة، واال�صتفادة في االآن نف�صه من قيادة ناجعة على 

الم�صت�ى الحك�مي.

مجه�د  الخ�ص��ص  وعلى  الدولة،  عمل  دعم  لها  تتيح  و�صائل  على  تت�فر  الترابية  الجماعات  اأن  اإلى  االإ�صارة  المنا�صب  ومن 

بع�ص  وقدرة  المحلية  ال�صرائب  خالل  من  تح�صيلها  الممكن  المالية  الم�ارد  تعبئة  على  العمل  ال�صروري  ومن  اال�صتثمار. 

الجماعات على االقترا�ص، وكذا من خالل االأرباح الممكن تحقيقها بف�صل حكامة محلية. ويمكن دعم هذه االأعمال من خالل 

اللج�ء الم��صع اإلى اإ�صفاء ال�صبغة التعاقدية على التدخالت الم�صتركة بين الدولة والجهات.

وينبغي، بالم�ازاة مع ذلك، ت�صجيع االأعمال الرامية اإلى الحد من الف�ارق بين الجهات، وو�صع اآليات للت�صامن بينها.

خلق �شروط تنمية �إدماجية

يظل مفع�ل النم� االقت�صادي و�صيا�صات التنمية االجتماعية، على م�صت�ى الحد من الف�ارق االجتماعية والمكانية، اأدنى مما 

كان منتظرا، وخ�ص��صا لدى الن�صاء وال�صباب، وعلى وجه اأخ�ص المقيمين منهم في ال��صط القروي. وينجم عن ذلك اإعادة اإنتاج 

للفقر وت��صيٌع لدائرة التفاوت، ب�صبب ال�ل�ج غير المتكافئ اإلى الخدمات االأ�صا�صية، وبخا�صة منها التربية، وغياب مقاربة �صاملة 

للعمل العم�مي تجاه هاتين الفئتين.

من ثمة ي�صبح من ال�صروري القيام بتغيير – ثقافي على الخ�ص��ص – تجاه ال�صباب والن�صاء، بهدف اإ�صراكهم في اأهم تحديات 

التقدم االقت�صادي واالجتماعي، والرفع من م�صاهمتهم في هذا الم�صل�صل. وب�جه عام، فاإن التحديات الداخلية، ومثلها ال�صياق 

الجه�ي والدولي، تدع� اإلى العمل، بم�ازاة مع الحر�ص على فعلية الحق�ق و�صم� القان�ن، على تجاوز الم�اقف النابعة من 

منطلق حرفي ت�صامني بحت، للعمل على تحقيق �صيادة مبادئ الم�اطنة الم�ص�ؤولة وقيم االنفتاح.
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تبقى م�صاهمة ال�صباب المغربي في بل�رة االختيارات الكبرى واالأعمال التي تحدد ت�جهات ال�صيا�صة العم�مية، رهينة بم�صت�ى 

تاأهيل ال�سباب وتوعيتهم بالنخراط ل�سالح م�ستقبل البالد. والموؤهل الكبير الذي يمثله وجود �ساكنة من ال�سباب في بالدنا 

ال ينال حقه من االهتمام، بحكم غياب "مقاربة �صبابية" في بل�رة ال�صيا�صات، كما اأ�صارت اإلى ذلك الدرا�صة الم��ص�عاتية في 

التقرير ال�صن�ي للمجل�ص االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ل�صنة 2011. وترجع هذه ال��صعية، على الخ�ص��ص، اإلى نظام تك�يني 

ون�صق لل�ل�ج اإلى �ص�ق العمل يع�قان معا م�صاهمة ال�صباب.

التنمية القت�سادية والتقدم الجتماعي يرتبط في المقام الأول بتح�سين مردودية المنظومة  فانخراط ال�سباب في م�سل�سل 

الترب�ية. وتخ�ص�ص الدولة و�صائل وجه�دا هامة لقطاع التربية، غير اأن التقدم المحرز يظل اأدنى مما كان منتظرا، وذلك رغم 

كل االإ�صالحات والبرامج التي تم اإطالقها، وه� تفاوت من �صاأنه اأن ي�صر باالأداء العام لالقت�صاد وبالتما�صك االجتماعي.

وقد نقل خطاب 20 غ�صت 2012 بهذا ال�صدد ر�صالة ق�ية تتعلق باالنتقال اإلى منطق اآخر، "يق�م على تفاعل ه�ؤالء المتعلمين٬ 

اأمامهم في االإبداع واالبتكار٬ ف�صال عن تمكينهم من اكت�صاب المهارات٬ والت�صبع  وتنمية قدراتهم الذاتية٬ واإتاحة الفر�ص 

بق�اعد التعاي�ص مع االآخرين٬ في التزام بقيم الحرية والم�صاواة٬ واحترام التن�ع واالختالف". وقد اأبرز هذا الخطاب االإ�صكاليات 

الكبرى التي تهم البحث عن الج�دة اأكثر من الم�ؤ�صرات الكمية، والعمل المركز على المتعلم، ثم التالوؤم بين المدر�صة وبين 

الحاجات الحقيقية ل�ص�ق ال�صغل.

يجب اأن ي�اكب الجه�د الرامية اإلى االرتقاء بج�دة المنظ�مة الترب�ية عمل م�جه �ص�ب ا�صتغالل اإمكانيات العمل الثقافي، من 

اأجل الرفع من م�صاهمة ال�صباب في م�صل�صل التنمية االجتماعية. وكان تقرير المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ح�ل 

الفئات االجتماعية، وخ�ص��صا منها  تعانيها مختلف  التي  العجز والنق�ص  اأوجه  اأبرز  قد  الثقافة"  ال�صباب عن طريق  "اإدماج 
ال�صباب، في مجال العمل الثقافي، وبّين كيف اأن مخططات التعمير ال تت�صمن ما ي�صي برغبة في تح�صين ال�اقع الي�مي للنا�ص 

في االأحياء والمدن. وقد راأى المجل�ص اأنه من المفيد تعميق التفكير والقيام ببحث يتناول االأبعاد الثقافية الأماكن العي�ص التي 

يرتادها ال�صباب، وه� الت�جه الذي تّم التعبير عنه، ب��ص�ح، في تقرير المجل�ص ح�ل " اأماكن العي�ص والعمل الثقافي".

ت�صتدعي الم�صاركة الفاعلة لل�صباب تغييرا للعقليات لدى مختلف الفاعلين ولنظرتهم لل�صباب، حتى يروا فيهم ورقة رابحة وثروة 

ينبغي ا�صتثمارها، ال عبئا وثقال. وتحقيق هذا رهين بالعمل على ن�صر قيم العمل والجهد والم�ص�ؤولية بين ال�صباب، وتكري�ص 

مبداأ مكافاأة مجه�د التجديد والمبادرة. وينبغي، باالإ�صافة اإلى ذلك، ت�صهيل عمل الفاعلين العم�ميين والخ�ا�ص، عبر تمكينهم 

من الأدوات (الخطوط ال�ستراتيجية العري�سة) الالزمة لمقاربة ترمي اإلى ت�سجيع ال�سباب.

ل��صعية  ملم��صا  تح�صينا  يتيح  ال  للق�انين،  ال�صارم  التطبيق  وعدم  الم�صبقة  الثقافية  االأفكار  ناجمة عن  اإكراهات  وج�د  اإن 

المراأة المغربية، وهذا يحُدّ كثيرا من مفع�ل الخط�ات الم�ؤ�ص�صية التي �صجلتها بالدنا، �ص�اء من خالل مدونة االأ�صرة اأو بف�صل 

مقت�صيات الد�صت�ر.

في ما يتعلق بالعنف تجاه الن�صاء، هناك م�صروع قان�ن لمحاربة العنف �صد الن�صاء يجري اإعداده حاليا. والمجل�ص االقت�صادي 

واالجتماعي والبيئي يحيي بهذا ال�صدد اإلغاء الفقرة الثانية من الف�صل 474 من القان�ن الجنائي، الخا�ص بالفتيات القا�صرات 

�صحايا االغت�صاب. ومما ينبغي االإ�صارة اإليه اأن هناك م�صروَع قان�ٍن يعّرف مختلف اأن�اع العنف الزوجي، المادي منه والمعن�ي، 

تم و�صعه �صنة 2010 اأمام البرلمان، لكن لم يتم حتى الي�م تبنيه.
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وعالوة على محاربة اأ�صكال الم�ص بكرامة المراأة، ينبغي العمل على الرفع من م�صاهمتها في التنمية االقت�صادية واالجتماعية. 

وهذا يقت�صي اتخاذ اإجراءات ترمي اإلى تي�صير ال�ل�ج اإلى عالم ال�صغل وت�صجيع المقاوالتية الن�صائية. ومن ال�صروري اإطالق 

اأعمال ترمي اإلى محاربة التمثالت الثقافية التمييزية �صد الن�صاء، ال في و�صائل االإعالم والم�ؤ�ص�صات الدرا�صية فح�صب، ولكن 

كذلك باتجاه الدوائر االقت�صادية وال�صيا�صية. وينبغي، بالم�ازاة مع ذلك، م�اكبة الن�صاء في م�صل�صل ال�ل�ج اإلى ال�ظائف العليا، 

بما في ذلك اأجهزة الحكامة، عبر اعتماد تدابير تقر تكاف�ؤ الفر�ص في تط�ر الم�صارات المهنية. و ل��صع اأنظمة  المحا�ص�صة 

وتفعيل برامج تك�ينية خا�صة يمكن اأن يك�ن مفيدا على المدى القريب.

ومن اأجل تحقيق خط�ات �صريعة لفائدة الن�صاء، دعا تقرير المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ح�ل المنا�صفة اإلى ال�صروع 

في اإحداث الهيئة العليا للمنا�صفة ومحاربة كل اأن�اع الميز، المن�ص��ص عليها في الد�صت�ر، لت�صجيع االإن�صاف وتكاف�ؤ الفر�ص. 

كما ي�صير هذا التقرير اإلى اأهمية تبني قان�ن-اإطار يعّرف بطريقة وا�صحة اأن�اع الميز �صد الن�صاء ويقمع كل م�ص بحق�قهن.

ي�فر قطاع االقت�صاد االجتماعي والت�صامني اآفاقا من �صاأنها تنظيم قدرات المقاولة والتجديد لدى ال�صباب والن�صاء، غير اأن 

هذا القطاع، المتك�ن من كيانات ذات و�صعيات قان�نية مختلفة (من جمعيات وتعا�صديات وتعاونيات وم�ؤ�ص�صات)، ي�صك� من 

غياب �صيا�صة من�صجمة تت�فر على اآليات للتن�صيق بين مختلف المتدخلين. كما اأنه ي�صك� من غياب اأعمال تك�ينية ترمي اإلى 

دعم قدرات م�ارده في مجال تدبير وت�ص�يق المنتجات التي يقترحها، وكذا من �صع�بات ول�ج التم�يل.

عن�سر يقظة: اختالل توازن المالية العمومية

اإقرار �صيا�صات  اإلى  اأ�ص�ص ق�ية،  الت��صل، في غياب  الماكرو-اقت�صادي �صرورة ال منا�ص منها، الأنه ي�صعب  يمثل اال�صتقرار 

ت�صتجيب لتطلعات الم�اطنين ويتطلّب الت�فر على ال��صائل الالزمة لقيادة �صيا�صات التنمية االقت�صادية واالجتماعية، بال�صرورة، 

اإعادة الت�ازن اإلى الح�صابات الخارجية والمالية العم�مية.

ومن هذا المنظ�ر يكت�صي تق�يم ال��صعية المالية  �صبغة اال�صتعجال. وينبغي، على الخ�ص��ص، و�صع حد للعجز الجاري، الذي 

اأ�صبح اأمرا يتفاقم ب�صكل م�صطرد. فال يعقل اللج�ء اإلى اال�صتدانة من اأجل تم�يل ا�صتغال الدولة. وينبغي العمل على ن�صر ال�عي 

بمخاطر االنزالق المالي، الذي يمكن اأن يف�صي اإلى فقدان لل�صيادة، بل وربما حتى ال�ق�ع تحت و�صاية الم�ؤ�ص�صات الدائنة، 

ناهيك عن الكلفة االجتماعية، كما يتبين ذلك من التط�رات التي �صهدتها بع�ص البلدان في منطقة االأورو م�ؤخرا. لقد اأ�صبحت 

اإعادة التوازن اإلى مالية الدولة اأمرا من �ساأن الجميع، وهي تتطلب من مجموع الفاعلين الجتماعيين النخراط في ال�سعي اإلى 

االإقرار الم�صتدام ل��صعية مالية قادرة على البقاء.

ويبدو اأن الحك�مة قد اأدركت حجم المخاطر التي يمثلها الحفاظ على النظام الحالي لدعم االأ�صعار بالن�صبة اإلى ا�صتقرار المالية 

العم�مية، ناهيك عن االأثر المحدود لذلك النظام في مجال العدالة االجتماعية. ويتعين اأن تق�م ال�صلطات العم�مية، داخل اأجل 

قريب، بتفعيل اإ�صالح �صندوق المقا�صة، يق�م على الت�صاور، بما يتيح تط�ر المنظ�مة نح� اآلية بديلة، واإعادة ت�جيه الم�ارد 

المح�صلة بهذه الطريقة �ص�ب ا�صتثمارات عم�مية من �صاأنها الم�صاهمة في الرفع من وتيرة النم�، و�ص�ب برامج اجتماعية.
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كما قد يك�ن من ال�صائب ا�صتغالل اإمكانات اقت�صام الم�ارد داخل االإدارة، وهي مقاربة يمكن تحقيق اال�صتفادة الق�ص�ى منها 

عبر اأعمال ترمي اإلى تقريب ال�صيا�صات العم�مية.

وب�جه عام، يجب اأن تندرج الت�قعات ال�صن�ية للميزانية في اإطار م�صعى على المدى المت��صط يتيح تحديد م�صار للحد من 

العجز، على اأ�صا�ص برمجة متعددة ال�صن�ات ذات م�صداقية. ومن اأجل ال�فاء بااللتزامات، من المهم اإجراء عملية ت�صاور وا�صعة 

مع مختلف مك�نات المجتمع، للتاأكد من االإن�صاف في عملية ت�زيع المجه�د الرامي اإلى تق�يم مالية الدولة.

تح�سين  الحماية  االجتماعية

يقت�سي تاأمين ال�سروط ال�سرورية لنجاح الإ�سالحات دعم التما�سك الجتماعي وت�سجيع مناخ من ال�ستقرار، عبر توفير ال�سياق 

المالئم لالنتقال اإلى نظام جديد للنم� يتيح خلق منا�صب �صغل، وتنمية الطبقة المت��صطة، مع العمل على تح�صين اأنظمة اإعادة 

الت�زيع والت�صامن. فاإ�صالح نظام التقاعد الجاري به العمل، وه� االإ�صالح الذي بدا منذ ثالث ع�صرة �صنة، لم ي�صجل بعد اأي 

تقدم ملم��ص. فبا�صتثناء ال�صندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR، فاإن قدرة االأنظمة االأخرى على تحمل ال�صغط ت�ا�صل 

التناق�ص عاما بعد عام، دون اأن يجري اتخاذ اأي تدبير ملم��ص، ال من اأجل الحد من اأثر االختالفات بين االأنظمة، وال من اأجل 

اال�صتجابة لمتطلبات الت�ازنات. وعلى وجه الخ�ص��ص فاإنه من المنتظر اأن يعاني ال�صندوق المغربي للتقاعد من الب�ادر االأولى 

للعجز التقني خالل ال�صنة المالية 2013.

اإن غياب اإ�صالح ن�صقي لالأنظمة القائمة، ياأخذ في ح�صبانه جميع عنا�صر الم��ص�ع، اأمر ي�صي بعجز على م�صت�ى الحكامة، 

مما ي�صتدعي ت�افقا تاما بين االأطراف، من حك�مات ونقابات مهنية وم�صغلين. وبالتالي فاإنه من ال�صروري والم�صتعجل اختيار 

ت�جهات �صيا�صية وا�صحة ح�ل مختلف العنا�صر ال�صرورية الإ�صالح ن�صقي، تندرج في اإطارها محددات االإ�صالح ومتطلباته من 

اأجل تجاوز و�صعية الجم�د هذه، التي ترفع من الكلفة االجتماعية والمالية للتدابير الالزم اتخاذها. وبهذا ال�صدد، واعتبارا 

للن�صبة ال�صئيلة جدا من ال�صاكنة الن�صيطة الم�صتفيدة من نظام للتقاعد، فاإنه من المنا�صب التعجيل في تعيين خيارات محددة 

لتفعيل نظام ي�صمل على الخ�ص��ص العاملين غير االأجراء.

وجه  على  ذلك،  ومن  تحقيقها.  جرى  التي  الخط�ات  اأهم  ت�طيد  على  العمل  فينبغي  ال�صحية،  التغطية  يخ�ص  ما  في  اأما 

الخ�ص��ص، �صرورة العمل على اإر�صاء االنتظارات التي ولدها االإعالن عن تعميم برنامج الم�صاعدة الطبية RAMED على كل 

جهات المملكة، لفائدة ال�صاكنة في و�صعية ع�ز وه�صا�صة، وذلك من خالل الت��صيع الفعلي لنطاق عمل ذلك البرنامج، على اأن 

ت�ؤخذ بعين االعتبار مداخل التح�صين التي تم تحديدها في نهاية التجربة الرائدة.

تقت�صي ال�تيرة المرتفعة للقب�ل في هذا النظام اأن ي�اكبها الرفع من الجه�د المبذولة الرامية اإلى تاأهيل الم�صت�صفيات العم�مية 

والم�صتخدمين الطبيين و�صبه الطبيين، من اأجل اال�صتجابة لحاجات هذه ال�صاكنة. وهذا يتطلب دعما ماليا اإ�صافيا و�صروريا 

من اأجل امت�صا�ص اأوجه العجز الحالية. ويقت�صي العمل، بالم�ازاة مع ذلك، على تح�صين تدبير الم�ارد الب�صرية وت��صيع قدرات 

ا�صتقبال ال�صاكنة الم�صتفيدة من الخدمات العالجية.
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وتجدر االإ�صارة، في االأخير، اإلى اأن نظاما بهذا الحجم ال يمكنه النجاح في غياب قدرة على التدخل لدى الجهاز المكلف باأمر 

اإلى ال�كالة  الم�كل اأمرها  التدبير. وبهذا ال�صدد فاإن التدابير التنظيمية المتعلقة بتم�يل وتدبير نظام الم�صاعدة الطبية – 

ال�طنية للتاأمين على المر�ص طبقا لمقت�صيات القان�ن رقم 00-65، المتعلق ب�صن التغطية ال�صحية االأ�صا�صية –، لم يتم ن�صرها 

حتى الي�م. وينبغي، بهذا ال�صدد، ت��صيح مهام واأدوار المتدخلين الرئي�صيين.

في ما يخ�ص نظام التاأمين ال�صحي االإجباري، تعبر ال�صاكنة المعنية الي�م عن انتظارات ق�ية بخ�ص��ص اال�صتفادة من هذا 

النظام.

يعتبر المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي والبيئي اأن اإ�صالح االآليات الكبرى التي تنظم االقت�صاد والت�صامن يجب اأن يندرج في 

اإطار مقاربة �صاملة. وه� بذلك يدع�، في تقريره ح�ل المنظ�مة الجبائية، اإلى اإر�صاء منظ�مة جبائية ترتبط بعالقة وثيقة 

اأي نظام الحماية  اأف�صل،  اإلى اال�صتجابة للهدف المتمثل في عدالة اجتماعية  الرامية  ال�صيا�صات العم�مية  مع باقي محاور 

االجتماعية ونظام المقا�صة ونظام الت�صامن. ويرى المجل�ص اأنه لم يعد من الممكن ف�صل ال�صيا�صة الجبائية عن ج�انب اأخرى 

من ال�صيا�صات العم�مية المتعلقة بم��ص�عات الت�صامن ودعم ال�صاكنة المع�زة وا�صتراتيجية التغطية االجتماعية. وه� ي��صي 

باأن تتحمل المنظ�مة الجبائية جزءا من تم�يل التغطية االجتماعية، لتفادي الرفع من ال�صغط على االأج�ر واالأعباء االأجرية، 

الذي من �صاأنه اأن يهدد تناف�صية المقاوالت.

المجل�ص االقت�سادي واالجتماعي والبيئي في 2013:

ت�سميم على االرتقاء اإلى م�ستوى التحديات

اإذا كانت 2011 �صنة تن�صيب المجل�ص واإر�صاء هيئاته واإطالق اأن�صطته، فاإن �صنة 2012 مثلت ال�صنة االأولى لممار�صة المجل�ص 

و ت�طيد مهامه، وتاأكيد اإ�صعاع هذه الم�ؤ�ص�صة، وربط عالقات م�ؤ�ص�صية مع الحك�مة والبرلمان.

وقد تميزت �صنة 2012 بعناية مولوية خا�سة اأحاط بها جاللته المجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي، مما �ساهم ب�سكل كبير 

في اإ�صعاع المجل�ص وزاد اأع�صاءه تحفزا وتجندا. فقد مّثل اال�صتقبال الذي خ�ص به جاللة الملك رئي�َص المجل�ص بمنا�صبة تقديم 

اأول تقرير �صن�ي، وكذا الخطاب الملكي ال�صامي بمنا�صبة الذكرى ال�صابعة والثالثين للم�صيرة الخ�صراء، الذي دعا المجل�ص اإلى 

االإ�صهام في اإعداد نم�ذج تنم�ي جه�ي مندمج لفائدة االأقاليم الجن�بية، لحظات ق�ية في اإ�صعاع هذه الم�ؤ�ص�صة.

تلقى  البرلمان. وقد  الحك�مة ومع غرفتي  الم�ؤ�ص�صية مع  للعالقات  الفعلية  2012 االنطالقة  �صنة  ال�صياق، �صهدت  في هذا 

المجل�ص في هذا االإطار خالل �صنة 2012 اإحالتين من قبل الحك�مة، تطلب اإحداهما راأي المجل�ص في م�صروع القان�ن-االإطار 

المتعلق بالميثاق ال�طني للبيئة والتنمية الم�صتدامة، وتعنى الثانية بتعميم وتحقيق الم�صاواة في ال�ل�ج اإلى الخدمات ال�صحية 

االأ�صا�صية. اأما مجل�ص الن�اب فقد طلب، من جهته، من المجل�ص اإمداده بتحليالته وت��صياته في م��ص�ع المبادرة ال�طنية للتنمية 
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وقد �صهدت �صنة 2012 نقا�صات غنية ومفت�حة بين اأع�صاء المجل�ص االقت�صادي واالجتماعي والبيئي، وذلك خالل الجم�ع 

العامة التي تم خاللها، وباإجماع اأو ب�صبه االإجماع، تبني ع�صرة تقارير وثمانية اآراء في اإطار االإحاالت الذاتية للمجل�ص.

على �صعيد اآخر، تم عقد عدد من اجتماعات التن�صيق في بداية �صنة 2013، مع الفئات الخم�ص المك�نة للمجل�ص االقت�صادي 

واالجتماعي والبيئي، بغر�ص درا�صة ح�صيلة المجل�ص ل�صنة 2012 وتحديد مداخل تط�ير اأدائه. وقد خل�ص االأع�صاء، في نهاية 

تلك االجتماعات، اإلى اأن الح�صيلة اإيجابية، غير اأنهم راأوا اأنه ينبغي دعمها، واأنه يتعين بالتالي الحر�ص، في �صنة 2013، على 

دعم مكت�صبات المجل�ص و�صمان ديم�متها.

في ما يخ�ص برنامج عمل المجل�ص ل�صنة 2013، �صيت�صمن، اإ�صافة اإلى التقرير ال�صن�ي للمجل�ص والتقرير الخا�ص بالتنمية 

الجه�ية لالأقاليم الجن�بية، متابعة م�ا�صيع االإحاالت الذاتية ل�صنة 2012، واإطالق م�ا�صيع اأخرى بر�صم �صنة 2013. ويمكن 

تعديل برنامج العمل هذا ح�صب اإحاالت الحك�مة والبرلمان.

م�صروعية  دعم  اأجل  من  الجه�د  م�ا�صلة  على  العزَم  عاقدةٌ  والبيئي  واالجتماعي  االقت�صادي  المجل�ص  مك�نات  مجم�ع  اإن 

المجل�ص  وم�صداقيته، والرفع من م�صاهمته في اإعداد نم�ذج تنم�ي مغربي م�صتدام، يجمع بين النجاعة االقت�صادية والتما�صك 

االجتماعي، طبقا للت�جيهات الم�صتنيرة ال�صامية لجاللة الملك.
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