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موالي �صاحب الجاللة،
طبقـــــا لمقت�ضيـــات المادة العا�شرة من الظهيــــر ال�شـــريف الم�ؤرخ في
 18ربيـــــع الأول  5) 1431مار�س  (2010ال�صادر بتنفيـــذ القانـون رقم
 60-09المتعلق بالقانون الأ�سا�سي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،لي
عظيم ال�شرف �أن �أرفع �إلى مقامكم العالي باهلل التقرير ال�سنوي الأول للمجل�س
عن ح�صيلة عمله بر�سم �سنة  ،2011والذي تمت الم�صادقة عليه من طرف
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موالي �صاحب الجاللة،

تميزت �سنة  2011ب�سل�سلة من الأحداث االجتماعية وال�سيا�سية ذات الدالالت الكبيرة ،وبتفاقم الأزمة المالية
واالقت�صادية في البلدان ال�شريكة للمغرب في منطقة الأورو.
على الم�ستوى الدولي والإقليمي ،قامت حركات للمطالب ال�سيا�سية واالجتماعية بزعزعة عدة �أنظمة ودفعت
ببع�ضها �إلى �إحداث قطيعة �سيا�سية في بع�ض الحاالت .وفي عدة بلدان عربية ،تطورت هذه الحركات التي
�أطلقها ال�شباب �أ�سا�ساً ،خارج الأحزاب ال�سيا�سية ،والنقابات والجمعيات؛ وا�ستعملت �أدوات جديدة للتوا�صل
وتعب�أت بدون تنظيم ر�سمي وال قيادة .وبالرغم من كونها �سلمية عموماً� ،إال �أنها �شهدت بع�ض االنزالقات �أحياناً.
تحتج هذه الحركات على تفاقم البطالة ،وتنامي الفوارق وتعطل االرتقاء االجتماعي .وفيما وراء المطالب ذات
الطابع االجتماعي ،تعبر هذه الحركات عن رف�ض الف�ساد والزبونية ،وت�ستنكر تحجر بع�ض الأنظمة ال�سيا�سية
وت�سلطيتها .وفي الوقت ذاته ،عرفت عدة بلدان غربية ،على خلفية �أزمة اقت�صادية ومالية ،حركات اجتماعية
ٍ
عولمة غير خا�ضعة لل�ضبط تفاقم التفاوتات
مثل حركات «ال�ساخطون» ) (les indignésالتي تعبر عن رف�ض
االجتماعية .وعلى وجه العموم ،لوحظ في �سنة � 2011صعود للتطرف اليميني وكره الأجانب في �أوروبا.
في خ�ضم «الربيع العربي» ،ابتكرت ال�شبيبة المغربية �صيغاً جديدة للتعبير ،تعك�س طموحاتها ،وكذلك طموحات
�شرائح وا�سعة من المجتمع في تعزيز الديمقراطية ،وفي الكرامة ،وفي حكامة م�س�ؤولة وفي العدالة االجتماعية.
وكان خطابكم ال�سامي في  9مار�س و�إ�صالح الد�ستور لحظات قوية في �سنة  .2011فقد �ش ّكلت هذه الأعمال
جوابا �سيا�سيا على االنتظارات الم�شروعة المع ّبر عنها .وبقدر ما نالت التحام القوى ال�سيا�سية واالجتماعية

للبالد ،ح ّياها المجتمع الدولي كذلك .فالد�ستور الجديد ،مع كونه يندرج في ا�ستمرارية وتتابع الإ�صالحات
التي التزم بها المغرب خالل الع�شرية الأخيرة ،ي�ؤ�شر على بداية لعهد جديد من الإ�صالحات العميقة التي تر�سم
يدعم الحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية في الميادين االقت�صادية ،واالجتماعية،
مغرب الغد� .إن الد�ستور الجديد ّ
والثقافية ،والبيئية ،ويهدف �إلى تح�سين الحكامة بوا�سطة هيئات جديدة لل�ضبط تتمتع باخت�صا�صات معززة.
وقد ك ّر�ست االنتخابات الت�شريعية في  25نوفمبر  2011فاعلية القواعد ال�سيا�سية الجديدة .وبذلك ب ّين
المغرب ،من خالل م�ؤ�س�ساته ،وقدرته على االبتكار ،بطريقة �سلمية وت�شاورية ،طريقه الخا�ص نحو ديمقراطية
�سيا�سية واجتماعية جامعة.
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تحد للدولة وللمجتمع ،بفعل �ضخامة الإ�صالحات التي ينبغي ترجمتها �إلى
�إن تطبيق الد�ستور الجديد هو ٍ ّ
محدد .فالتزام الجميع ،ك ً
ال ح�سب م�س�ؤولياته ،يفر�ض نف�سه لكي ت�صبح الحريات والحقوق
�إجراءات في وقت
ّ
الأ�سا�سية فعلية ،ولت�أمين �سيادة الد�ستور ،واحترام �سلطة القانون ،وتطوير مبادئ العالقة المتبادلة بين
الم�س�ؤولية وتقديم الح�سابات ،والتوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم ،كل ذلك مع اال�ستجابة لالنتظارات
االقت�صادية واالجتماعية الملحة للمواطنين.
خالل �سنة  ،2011تمت معاينة ارتفاع االحتالل غير القانوني للف�ضاءات العمومية وتزايد البناء الع�شوائي في
بع�ض المدن .وعلى �صعيد �آخر ،تزايدت النزاعات االجتماعية� ،سواء في القطاع العام �أو في القطاع الخا�ص.
نتجت هذه الو�ضعيات في جزء كبير منها عن عجز الو�ساطة االجتماعية ونق�ص في الثقة بين الفاعلين مما
يجعل من ال�صعوبة �إبرام تعاقدات طويلة الأمد .ومن المهم في هذا ال�صدد ترجمة الإ�صالحات الهيكلية �إلى
�أفعال تترك �أثرها في حياة المواطنين ،خ�صو�صاً مع ا�ستمرار �صعوبات العي�ش االجتماعي واالرتياب تجاه
ال�سيا�سات العمومية المتبعة ،وقدرتها على التقويم ال�سريع للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية.

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالي،
فيما يتعلق بالو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،ي�ؤكد المجل�س على الم�ؤهالت الكبيرة للمغرب ،غير
�أنه يالحظ ب�أن البالد ،في �سياق الأزمة العالمية ،يواجه مواطن �ضعف اقت�صادية ومالية متزايدة وتحديات
اجتماعية م�ستمرة.
ات�سمت �سنة  2011ب�سياق عالمي م�أزوم .وتم�س هذه الأزمة بقوة �أكبر البلدان الأ�سا�سية ال�شريكة للمغرب ،التي
عرفت تدهوراً في و�ضعية ميزانياتها ،وفي تنفيذ �سيا�سات عمومية �صارمة ،وكذلك ارتفاع معدالت البطالة.
وبالرغم من التباط�ؤ الكبير في النمو على م�ستوى العالم ،تمكن االقت�صاد المغربي من النمو بن�سبة  5%الذي
يعود �إلى حد كبير �إلى الطلب الداخلي ،وال�سيما ا�ستهالك الأ�سر الذي عرف تقدماً قدره  6.5%و�ساهم في
النمو الإجمالي بن�سبة  3.7%في �سنة  .2011وبف�ضل دعم الأ�سعار و�سيا�سة نقدية �صارمة ،تمت ال�سيطرة
على الت�ضخم مما ي�ش ّكل �إ�سهاماً �أ�سا�سياً في حماية القدرة ال�شرائية.
للحفاظ على ال�سلم االجتماعي ،اتخذت الحكومة في  2011تدابير ال�ستقرار �أ�سعار المواد الأ�سا�سية ،بالرغم
من االرتفاع الهائل للأ�سعار الدولية للنفط والمواد الأولية ،وللزيادة ال�شاملة للأجور في القطاع العام ،ولإعادة
تقييم الحد الأدنى للأجور والرواتب التقاعدية والإعالن عن تعيينات للعاطلين من حملة ال�شهادات في الوظيفة
العمومية .ومع ذلك ،كان لهذه التدابير الظرفية �أثر على عجز الميزانية الذي بلغ م�ستوى  ،6.1%مما ي�صعب
تحمله على المدى الطويل.
يبين عدم الكفاية في ا�ستهداف نفقات �صندوق المقا�صة وزيادتها حدود هذا الجهاز فيما يتعلق بالعدالة
االجتماعية والفاعلية االقت�صادية ،ويقود �إلى التفكير في دوره الم�ستقبلي.
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جرى تمويل عجز الميزانية بوا�سطة تكوين مت�أخرات في الأداء يقارب  10مليارات ،مما �أ ّثر على خزينة
المقاوالت واللجوء بكثافة �إلى �سوق المناق�صات مع ما ينطوي عليه من خطر حرمان القطاع الخا�ص .وقد
ارتفعت ن�سبة الدَين الكلي قيا�ساً بالناتج الداخلي الإجمالي من � 50.6%إلى  .53%و�أ�صبح م�ستوى المديونية
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�أكثر ارتفاعاً� ،إذا ما �أخذنا بعين االعتبار ديون القطاع العام الم�ضمونة من طرف الدولة .وقد ارتفع َدين
المقاوالت العمومية الم�ضمون من طرف الدولة في �سنة � 2011إلى قرابة  89.3مليار درهم للديَن الخارجي
و�إلى  15.5مليار درهم للدَين الداخلي .ف�ض ً
ال عن ذلك ،ف�إن و�ضعية الح�سابات العمومية معر�ضة للتفاقم
بوا�سطة المطلوبات ال�ضمنية لأنظمة التقاعد العمومية.
وقد تفاقم العجز البنيوي للميزان التجاري في �سنة  ،2011ال�سيما ب�سبب ارتفاع فاتورة الطاقة .ومنذ �سنة ،2007
ب�سد العجز في مبادالت ال�سلع .وبالنتيجة
لم تعد �إيرادات ال�سياحة وتحويالت المغاربة المقيمين بالخارج ت�سمح ّ
�سجل عجزاً مهماً لم تتمكن اال�ستثمارات الخارجية من تغطيته؛ وقد �أدى
ف�إن الح�ساب الجاري لميزان الأداءات قد ّ
ذلك �إلى تقل�ص احتياطيات ال�صرف �إلى �أقل من � 5أ�شهر ،مما يمكن �أن ي�ش ّكل خطراً على اال�ستقرار المالي للبالد.
ي�ستدعي الحد من العجز التجاري تطوير ال�صادرات وت�شجيعها بقوة ،باال�ستفادة من ا�ستراتيجيات التنمية
القطاعية ،وبالعمل على �ضبط المبادالت وتب�سيط الم�ساطر ،وبتمتين وتنويع العالقات التجارية وبعقلنة
الواردات من خالل بلورة �إطار تنظيمي جديد لحماية الم�ستهلكين والأ�سواق .وفي هذا االتجاه ،ينبغي التفكير
في اللجوء �إلى جهاز للتنميط �أكثر فعالية مع �إ�شراك الفاعلين االقت�صاديين .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن التطبيق
ال�صارم لقواعد المن�ش�أ من �ش�أنه التقليل من خطر التبديد المحتمل للتدفقات ل�صالح اتفاقات التبادل الحر
ال عن ذلك ،وعلى غرار ما هو محبذ في العديد من البلدان ،ف�إن عم ً
المبرمة من طرف المغرب .ف�ض ً
ال
مخ�ص�صاً لـ «�إنتاج وا�ستهالك ما هو مغربي» يتعين القيام به بالت�شاور مع الفاعلين من القطاع العام والخا�ص
المعنيين .ف�سيا�سة عقالنية للأف�ضلية الوطنية ينبغي �أن تقود اختيارات ال�سلطات العمومية بالت�شاور مع
الفاعلين .ومن وجهة نظر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،من المنا�سب تحقيق توازن بين احترام التعهدات
المتخذة في �إطار االنفتاح والحفاظ الواجب على الم�صالح الوطنية والت�شغيل.
يدل العجز التجاري على عدم كفاية التناف�سية ال�شاملة القت�صادنا .فمنذ �سنة  ،2009م ّكن ت�شكيل اللجنة
الوطنية لبيئة الأعمال من تحقيق بع�ض التقدم في تح�سين مناخ الأعمال ،ال�سيما في مجال الحكامة ،وال�شفافية
وتحديث الت�شريع االقت�صادي .ومع ذلك ،يبقى المغرب ،بالرغم من التقدم المحرز في �سنة  ،2011في
المرتبة  94من بين  183بلداً ،ح�سب ترتيب «ممار�سة �أن�شطة الأعمال» ) (Doing Businessللبنك الدولي،
الذي ،مثل م�ؤ�شرات دولية �أخرى ،ي�ؤكد دائماً على فاعلية ال�سيا�سات العمومية في هذا المجال .مع ذلك ،يبقى
�ضعف التناف�سية ال�شاملة لالقت�صاد المغربي مرتبطاً بالتناف�سية غير الكافية للمقاوالت والمنتجات المغربية.
�إن هذه التناف�سية مثقلة بتكاليف فواتير الإنتاج في المغرب .ولكن �إذا كانت التناف�سية-الكلفة ت�ش ّكل تح�صيل
حا�صل ،ف�إنها تبقى غير كافية؛ فتح�سين التناف�سية ال�شاملة تتطلب ،ف�ض ً
ال عن ذلك ،قاعدة �إنتاجية وطنية
�صلبة ومتنوعة ذات قيمة �إ�ضافية عالية ،مقرونة بقدرة تقنية عالية ومجهود مهم في البحث واالبتكار.
اتبع المغرب في �سنة � 2011سيا�سة �إرادية لال�ستثمار في اللوج�ستية والبنية التحتية ،في ال�سكن االجتماعي
وفي تطبيق الإ�ستراتيجيات القطاعية الخا�صة بالفالحة ،وال�صيد ،والمعادن والطاقة ،وبالقطاعات ال�صناعية
كال�سيارات ،والطيران ،وكذلك ال�سياحة والخدمات القائمة على التكنولوجيات الحديثة للإعالم والتوا�صل .وتهيئ
هذه ال�سيا�سة ال�شروط لتنمية اقت�صادية �أكثر �سرع ًة ومحركات خلق الثروة وال�شغل في الم�ستقبل .مع ذلك ،تثور
الت�سا�ؤالت ب�ش�أن القدرة على تعبئة الموارد المالية المعلن عنها في مختلف المخططات ،حول الآليات المثلى
لتخ�صي�ص الموارد المتوفرة فع ً
ال وحول التن�سيق ال�ضروري والت�ضافر بين ال�سيا�سات القطاعية للتنمية.
التقرير ال�سنوي 2011
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالي،
على الم�ستوى االجتماعي ،يعتبر المجل�س �أن المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ت�شكل �إ�سهاما بارزا في
ال�سيا�سات العمومية في هذا الميدان .طوال الفترة � ،2010-2005سجلت المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية
نتائج م�شجعة �أ�سهمت في تخفي�ض الفقر في المناطق الم�ستهدفة والإق�صاء االجتماعي لل�ساكنة المعنية.
كما خلقت المقاربة الالمتمركزة والت�شاركية ،المبنية على ال�شراكة مع المجتمع المدني دينامية �إيجابية نالت
ا�ستح�سان الأطراف الم�شاركة.
مع ذلك ،وكما ت�ؤ�شره تقارير المر�صد الوطني للتنمية الب�شرية ،ولتعزيز كل من ت�أثير المبادرة وا�ستمرارية
�أعمالها ،يتع ّين ال�سهر على التقائية ال�سيا�سات العمومية على م�ستوى التراب الوطني ،وتحقيق التجان�س مع
المخططات التنموية الجماعية .ومن �ش�أن تملّك �أف�ضل لهذه الم�شاريع من ق َبل الجماعات الترابية والم�ستفيدين،
وكذلك تمويل مالئم لمرحلة اال�ستغالل �أن ي�سهم في تح�سين �أثر الإجراءات المتخذة .كما يتع ّين� ،إ�ضاف ًة �إلى
ذلك ،خلق ال�شروط لتي�سير بروز وم�صاحبة �أن�شطة مدرة للدخل قابلة لال�ستمرار اقت�صادياً.
يتع ّين على ال�شطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،التي �أطلقتموها جاللتكم �سنة � ،2011أن
ت�ستفيد من درو�س الح�صيلة المنجزة في نهاية ال�شطر الأول من المبادرة.
�سجل م�ؤ�شر التنمية الب�شرية بالمغرب تح�سناً بن�سبة  2.6%بين �سنتي  2010و .2011وبالرغم من هذا
التقدم ،يبقى المغرب في نف�س موقعه ل�سنة � ،2009أي الموقع  .130ومر ّد هذا �إلى التفاوتات الم�ستمرة
فيما يتعلق بالدخل ،والتربية وال�صحة في هذا الم�ؤ�شر .تحافظ التنمية في بالدنا على تفاوتات كبيرة الأهمية
بين الجهات على م�ستوى خلق الثروات وتوزيعها .وا�ستناداً �إلى معطيات �سنة  2009التي بلورتها المندوبية
ال�سامية للتخطيط� ،أ�سهمت �أربع جهات بواقع  66%من الناتج المحلي الإجمالي ،و�أربع جهات �أخرى بن�سبة
 28%من الناتج المحلي الإجمالي ،والأربع الأخيرة �أ�سهمت بن�سبة  .6%وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي
الجهوي على �أ�سا�س كل ن�سمة من ال�سكان ،فجهات الدار البي�ضاء الكبرى ،والرباط�-سال-زمور-زعير والجهات
الجنوبية تتميز بم�ستويات �أعلى من المعدل الوطني .ويتفاقم عدم التوازن هذا بالتفاوتات المالحظة على
م�ستوى اال�ستهالك النهائي للأ�سر.
في �سنة  ،2011ارتفع عدد الإ�ضرابات في القطاع الخا�ص والقطاع العام� .إن ال�شركاء االقت�صاديين
واالجتماعيين على وعي بالآثار ال�سلبية لهذه النزاعات ،وهم م�ستعدون للعمل على تطوير �صيغ جديدة ل�ضبط
نزاعات ال�شغل .وقد �أف�ضت المفاو�ضات ثالثية الأطراف )الحكومة� ،أرباب العمل ،النقابات( �إلى اتفاق على
زيادة الحد الأدنى للأجور و�إلى اتفاق متعدد ال�سنوات على الرواتب والت�صنيف في الوظيفة العمومية .وتبقى
المفاو�ضات الجماعية الثنائية )�أرباب العمل والنقابات( مقت�صرة على المقاوالت الكبيرة .وفي ر�أي المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي ،يجب ت�شجيع التفاو�ض الثنائي القطاعي والجهوي والو�ساطة االجتماعية ،وحث
المقاوالت على الت�صديق على «الم�س�ؤولية االجتماعية» .زد على ذلك �أن المجل�س قد نظر في �إطار �إحالة ذاتية
في هذه الم�س�ألة من �أجل ت�سهيل بناء نمط جديد من العقد االجتماعي ي�ستند �إلى الوقاية والتدبير ال�سلمي
الجماعي لل�شغل.
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بالرغم من معدل النمو المالحظ في �سنة  ،2011كان العدد ال�صافي لخلق منا�صب ال�شغل هو 105.000
من�صب مقابل متو�سط للفترة  2010-2000بلغ  156.000من�صب �سنوياً .وقرابة  30%من هذه المنا�صب
غير م�ؤدى عنها .وقد فقدت ال�صناعة والفالحة ،على التوالي 31.000 ،و 9.000من�صب �شغل .وتراجع الخلق
ال�صافي لمنا�صب ال�شغل في قطاع البناء والأ�شغال العمومية �إلى حدود  30.000من�صب في �سنة  2011مقابل
متو�سط ع�شري يبلغ  48.000من�صب .وا�ستناداً �إلى المندوبة ال�سامية للتخطيط ،ا�ستقر معدل البطالة في
نهاية  2011عند  8.9%مقابل � 9.1%سنة .2010
في تقريره حول «ت�شغيل ال�شباب» ،ذ ّكر المجل�س ب�أن معدل البطالة في �أو�ساط ال�شباب ي�ستقر في حدود
 12,9%لل�شريحة العمرية � 34-25سنة و 17.9%لل�شريحة العمرية � 24-15سنة .وت�صل ن�سبة البطالة بين
ال�شباب الخريجين ما معدله  16.7%وترتفع �إلى  19.4%لحملة ال�شهادات العليا .ومنا�صب ال�شغل التي
يحتلها ال�شباب هي في الغالب عار�ضة ،و�أقل �أجرة ،ونادراً ما تقوم على تعاقد وت�ستفيد جزئيا من نظام الحماية
االجتماعية؛ زياد ًة على ذلك ،تبقى بطالة ال�شباب طويلة الأمد دليال� ،إلى حد كبير ،على عدم مالءمة التكوين
الحتياجات عالم ال�شغل.
عرفت �سنة  2011تعبئة كبيرة لحملة ال�شهادات العاطلين من �أجل توظيف مبا�شر في الوظيفة العمومية؛ �إن
االتفاقات مثل تلك الم�ؤرخة في � 26أبريل  2011ال يمكن تكرارها لأن الوظيفة العمومية ال ت�ستطيع بمفردها
محاربة البطالة ب�صورة دائمة .ويتع ّين البحث عن حلول ت�ؤكد بالأخ�ص على �إعادة الت�أهيل �أو الت�شغيل الذاتي .وفي
هذا الإطار ،يجب بذل مجهود خا�ص من �أجل تدعيم الروابط بين عالم ال�شغل وعالم التكوين .ذلك �أن ت�شجيع
الت�شغيل يجب تطويره عن طريق تقوية ديناميكية القطاع الخا�ص .وقد �أو�صى المجل�س في تقريره بت�أ�سي�س هيئة
وطنية للت�شغيل مدعوم ًة بمر�صد وطني؛ كما دعا �إلى ت�شجيع الت�شغيل الذاتي والمقاوالت ال�صغيرة جداً.
يعتبر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ينبغي �أن ي�سهم في مواجهة
تحديات الت�شغيل والتما�سك االجتماعي ،ب�صورة متممة القت�صاد ال�سوق .وتدعو تقارير المجل�س االجتماعي
واالقت�صادي حول الميثاق االجتماعي �أو ت�شغيل ال�شباب� ،صناع القرار ال�سيا�سيين �إلى اال�ستفادة من فر�ص
هذا القطاع الذي يقدم �إمكانيات مهمة في خلق �أن�شطة اقت�صادية جديدة وت�شغي ً
ال قائماً على القرب .وتدعو
هذه التقارير كذلك �إلى تح�سين الإطار التنظيمي القائم و�إلى التحفيز على تنمية هذه الأن�شطة .وتو�صي في هذا
ال�صدد ،ال�سيما في الو�سط القروي ،بت�شجيع روح المقاولة االجتماعية متوافقة مع الخ�صو�صيات المحلية والجهوية
القائمة وتقديم الدعم لمنظمات االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني )التعاونيات ،التعا�ضديات والجمعيات( بوا�سطة
تدابير ت�شجيعية محددة الأهداف .وتدعو التقارير �إلى بناء و�إر�ساء �شراكات متينة بين هذه المنظمات وباقي
الن�سيج االقت�صادي بما ي�ؤدي �إلى تح�سين جاذبيتها وتحفيز فئات معينة من ال�شباب على االنخراط فيها .وتعتبر �أن
االبتكار التكنولوجي ،وال�صناعي ،والح َرفي والتدبيري �سيتيح �إقامة بيئة مالئمة لقيام المقاولة االجتماعية ،التي
من �ش�أنها الرد على عدم كفاية الأ�سواق ،والإ�سهام في �ضبط التدفقات المت�أتية من الهجرة ،وفي محاربة الفقر
والإق�صاء االجتماعي .ولهذه الغاية ،ينبغي �إعطاء االمتياز لكل من المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،لل�شطر  2من
مخطط المغرب الأخ�ضر ،لإ�ستراتيجية ال�صناعة التقليدية ،وتلك الخا�صة بال�سياحة القروية �أو ال�صيد ال�ساحلي،
وكذلك لأن�شطة االقت�صاد االجتماعي وفي المجاالت الثقافية والريا�ضية.
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في مادة حماية الن�ساء والأطفال ،تم تحقيق تقدم على ال�صعيد الت�شريعي )مدونة الأ�سرة ،القانون الجديد
للم�سطرة الجنائية� ،إ�صالح القانون الجنائي ومدونة ال�شغل ،ورفع ال�سر الطبي بالن�سبة للأطفال �ضحية العنف
واالعتداء الجن�سيين( ،غير �أنه ما تزال هناك نواق�ص في تطبيق بع�ض القوانين ،في مجال العنف �ضد الن�ساء
وفي ت�شغيل الأطفال وفي حماية الأطفال المتخلى عنهم ،التي ال تزال حقائق م�ؤكدة .ففي �شهر يناير 2011
ك�شف بحث للمندوبية ال�سامية للتخطيط �أن  63%من الن�ساء ي�صرحن ب�أنهن تعر�ضن للعنف .ف�ضال عن ذلك،
وا�ستناداً �إلى بحث للمندوبية ال�سامية للتخطيط في �سنة  ،2010ف�إن  147.000طفل بين �سن  7و� 14سنة
يعملون� ،أي  3%من مجموع الأطفال في �شريحة الأعمار هذه� .أما فيما يتعلق بالأطفال المتخلى عنهم عند
الوالدة ف�إن عددهم يزداد ب�صورة مح�سو�سة.
فيما يتعلق بالأ�شخا�ص في و�ضعية الإعاقة ،ال بد من �إعمال مقت�ضيات الد�ستور الجديد الذي ين�ص على �أن
�إعادة ت�أهيل الأ�شخا�ص المعاقين و�إدماجهم في الحياة ال�سيا�سية ي�شكل التزاماً لل�سلطات العمومية .وفي هذا
االتجاه ،من المهم تفعيل تبنّي م�شروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق الأ�شخا�ص في و�ضعية الإعاقة.
وهكذا ،من المهم �ضمان فاعلية المقت�ضيات الت�شريعية القائمة ،وزيادة التطابق بين ال�سيا�سات العمومية وبين
�أفعال مختلف المتدخلين في هذه المجاالت ،وتقوية الو�سائل الب�شرية والمالية لم�ؤ�س�سات التكفل بالأ�شخا�ص
والجماعات في و�ضعية ه�شة.
ارتفع متو�سط الحياة للمغاربة �إلى � 75سنة .ي�صل معدل الوفاة �أثناء الوالدة �إلى  112حالة وفاة لكل �ألف والدة.
ومقابل ذلك ،تبلغ وفيات الأطفال ن�سبة  28.8بالألف ،وهي �إحدى الن�سب الأكثر ارتفاعاً في العالم .في �سنة ،2011
ال يزال لنق�ص التغذية للأطفال والن�ساء نتائج خطيرة ،مع ما يقارب  15%من الأطفال الذين تقل �أعمارهم عن 5
�سنوات يعانون من تخلف في النمو .ومع ذلك ،ف�إن االتجاه نحو االنخفا�ض في الوفيات �أثناء الوالدة ووفيات الأطفال
والأحداث ،التي تمت معاينتها بين  1990و ،2010ينبغي �أن تم ّكننا من بلوغ �أهداف الألفية للتنمية ذات ال�صلة في
�أفق �سنة .2015
يبقى التم ّكن من العالج محدوداً لجزء من ال�ساكنة ب�سبب التباين الجهوي لعر�ض العالج� ،أو كلفته �أو للتغطية غير
الكافية .ويبين التوزيع الترابي تفاوتاً كبيراً ،مع تر ّكز للعر�ض الطبي على م�ستوى الدار البي�ضاء والرباط ،الجهتان
اللتان تعدان قرابة  48%من عدد الأطباء وقرابة  60%من الأطباء االخت�صا�صيين .زياد ًة على ذلك ،فالفوارق
كبيرة بين المدينة والبوادي فيما يتعلق بالبنيات الأ�سا�سية ال�صحية ،والموارد الب�شرية والتجهيزات .وتتفاقم
التفاوتات مع �صعوبة الو�صول �إلى العالج للأ�سر الأكثر حرماناً التي تتحمل الجزء الأكبر من نفقات العالج.
من جهته� ،ش ّكل نظام الم�ساعدة الطبية للأ�شخا�ص الفقراء اقت�صاديا )راميد( ،بعد مرحلة تجريبية ،مو�ضوع
�إعالن ر�سمي عن تو�سيعه على مجموع جهات البالد في �سنة  .2012و�سي�شمل  28%من مجموع ال�ساكنة،
�أي  8.5ماليين �شخ�ص في وتيرة ا�شتغاله العادية .ويفتر�ض هذا التو�سيع �إعداداً مالئماً للبنيات التحتية
اال�ست�شفائية ،والموارد الب�شرية وعر�ضاً بما يتطابق مع انتظارات ال�ساكنة واحتياجاتها .ويتطلب تعميم التغطية
ال�صحية و�ضع نظام مالئم لفائدة ال�صناع التقليديين ،والم�ستقلين ،والمهن الحرة والطلبة.
على الرغم من هذا التقدم ،يجب تح�سين حكامة النظام الوطني للتغطية ال�صحية بهدف �ضمان تنا�سق كامل،
وتح�سين �آليات الت�ضامن بين جميع مكوناته ،وتعزيز ال�ضبط في توجيه المنظومة برمتها.
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اعتبر �إ�صالح نظام التربية والتكوين ك�أولوية من طرف الحكومات المتعاقبة .وقد م ّثلت النفقات المخ�ص�صة
للتربية في �سنة  2011ما يقارب  25%من ميزانية الدولة و 6%من الناتج المحلي الإجمالي .وبالرغم من
الجهد المالي ،تبقى مردودية النظام التربوي غير كافية ،رغم التقدم المحرز على ال�صعيد الكمي .وتتعلق عدم
كفاية نظام التربية/التكوين بنوعية التعليم فيما يخ�ص تملك المعارف الأ�سا�سية ونقل قيم المواطنة واالنفتاح
والتقدم .وتت�صل كذلك ب�صعوبات مالءمة التكوين للت�شغيل وعدم الكفاية الملحوظ للبحث/التطوير .وبالرغم
من جهود تعميم التعليم لم يتطور التعليم الأولي بما فيه الكفاية ،وت�صل �أعداد من تركوا المدر�سة في التعليم
العمومي �إلى قرابة  387.000تلميذ .وال يمثل تمدر�س ال�شباب �إال � 4.7سنوات مقابل  6.3في البلدان ذات
المعد من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية الم�ستند �إلى نتائج
التنمية الب�شرية ال�ضعيفة .وح�سب الترتيب
ّ
التقييم في المواد العلمية ،يقع المغرب �ضمن �آخر البلدان في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ويبقى
عر�ض التكوين المهني غير ٍ
كاف مقارن ًة بالطلب االجتماعي .وقد �أو�صى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في
تقريره حول ت�شغيل ال�شباب ،بالرفع من قيمة التكوين المهني كاختيار نوعي ولي�س اختياراً ثانوياً ،وب�إعطاء
االمتياز للفروع الجامعية العلمية ق�صيرة المدة .وينبغي ت�شجيع �أ�ساليب التكوين بوا�سطة التعلّم والتكوين
المتناوب الذي ي�شرك المقاوالت في العمل التكويني .وفي نف�س الوقت ،ينبغي اعتبار التكوين الم�ستمر �إلزاميا.
ومن وجهة نظر المجل�س� ،إن االتجاه الحالي على م�ستوى ال�سيا�سات االجتماعية ال ي�سمح باال�ستجابة لتطلعات ال�ساكنة
المحرومة كما يحمل مخاطر الإ�ضرار بالتما�سك االجتماعي .ال �شك في �أن تقدماً قد تم �إحرازه في مجال التنمية الب�شرية،
غير �أن هذا التقدم يبقى طفيفاً قيا�ساً لحجم الو�سائل المخ�ص�صة والجهود المبذولة من طرف الجماعات وانتظارات ال�ساكنة.

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالي،
�أما في ما يخ�ص م�س�ألة البيئة ،ف�إنها قد حظيت باهتمام خا�ص بت�شجيع من جاللتكم .وقد �أعدت ال�سلطات
العمومية في �سنة  2010الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة؛ وما يزال تبنيه في �صيغة قانون �إطار،
يم ّكن من �إدماج الم�س�ألة البيئية في مجمل ال�سيا�سات العمومية ،قيد الإنجاز .ويك ّر�س د�ستور المملكة المغربية
الجديد « الحق في بيئة �سليمة» ،ويولي اهتماماً خا�صاً لق�ضايا تدبير البيئة ،وحماية الموارد الطبيعية والتنمية
الم�ستدامة .ف�ض ً
ال عن ذلك ،تم �إطالق عدة برامج عملياتية في القطاعات الأ�سا�سية لالقت�صاد الأخ�ضر:
مخطط الطاقة المتجددة ،مخطط النجاعة الطاقية ،المخطط الوطني لل�صرف ال�صحي ،المخطط الوطني
للنفايات المنزلية ،مخطط المغرب الأخ�ضر ،نظرة  2020لل�سياحة الم�ستدامة ،مخطط هاليوتي�س ،المخطط
اللوج�ستي ،مخطط «الإقالع ال�صناعي»� ،إ�ستراتيجية تنمية المدن الجديدة� ،إلخ.
انطلق و�ضع الإ�ستراتيجية الوطنية للبيئة ،والإ�ستراتيجية الوطنية للتنمية الم�ستدامة في �سنة  .2011وتهدف
هاتان الإ�ستراتيجيتان �إلى جعل البيئة واالقت�صاد الأخ�ضر مك ّوناً مهماً من مكونات تنميتنا االقت�صادية واالجتماعية،
باال�ستناد �إلى مقاربة وقائية �أكثر منها عالجية ،ومع الأخذ بعين االعتبار البعد الترابي .وتم و�ضع �أدوات للإ�شراف
والقيا�س لحالة البيئة والتنمية الم�ستدامة .وقد ن�شر المر�صد الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة في �سنة 2011
تقريره ال�سنوي الأول عن حالة البيئة في �سنة � ،2010إ�ضاف ًة �إلى تقارير عن حالة البيئة في جهات المملكة.
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تزداد ال�ساكنة والمجتمع المدني وعياً بالأهمية الواجب �إيالءها لحماية البيئة .وهكذا ،عرفت �سنة 2011
ال�صعود القوي لحركات حماية البيئة ،ال�سيما في حاالت تلوث الو�سط الطبيعي ،واال�ضطرابات المالحظة في
قدر تقرير حديث للبنك الدولي �أن تكاليف تدهور البيئة في المغرب ت�ش ّكل
عملية جمع النفايات المنزلية .وقد ّ
 3.8%من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ر�أي المجل�س ،من ال�ضروري و�ضع حكامة بيئية تتالءم مع تحديات المغرب وتم ّكن من تفادي الإ�ضرار غير
القابل للعالج بالموارد الطبيعية .وتحث على ا�ستعمال عقالني للموارد الموجودة ل�صالح خلق الثروة وال�شغل.
ال ت�ستطيع الجماعات الترابية لوحدها مواجهة الطلب البيئي ولذلك ف�إن م�صاحبتها على الم�ستوى الوطني
لها ما يبررها .وتنطلب الحماية الم�ستدامة للبيئة تخطيطاً طويل الأمد ،وتن�سيقا على الم�ستوى الوطني كما
ت�ستلزم ميزانيات مالئمة من �أجل تنفيذه.

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالي،
يظهر تحليل الحالة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية �أن المغرب ،بف�ضل الإ�صالحات التي �شرع فيها منذ
�أكثر من ع�شر �سنوات ،يتوفر على طاقات هامة ويحقق تقدما في مجاالت عدة .بيد �أنه ال تزال هناك نقاط
�ضعف تدعو �إلى زيادة اليقظة و�إلى و�ضع �سيا�سات تركز على تعزيز قيم المواطنة ،وزيادة التناف�سية في
االقت�صاد ،وقدر �أكبر من العدالة االجتماعية وتوزيع للت�ضامن ،وتح�سين الحكامة ،و�سيا�سات عمومية �أكثر
فاعلية ،واهتمام خا�ص بال�سيا�سات المتعلقة ب�إدماج ال�شباب.
ي�ؤكد المجل�س على �ضرورة العمل من �أجل �إحداث تغيير على م�ستوى القيم الجماعية ،والعالقات مع المواطنين،
بغية تر�سيخ قيم المواطنة الم�س�ؤولة والعي�ش الم�شترك ،كما ينبغي العمل على تعزيز الثقة في م�ؤ�س�سات
الو�ساطة .ويمكن تحقيق ذلك من خالل ترجيح لغة الحقيقة تجاه المواطنين والفاعلين االجتماعيين ،وعلى
م�ستوى التطبيق ،و�ضرورة ترجمة احترام الحقوق الأ�سا�سية ،والفاعلية ،و�أ�سبقية القانون والم�ساواة �أمامه،
وكذا نجاح �إ�صالح العدالة .كما يتعلق الأمر ب�ضمان انخراط المواطنين في الدينامية الجديدة ،مع الحر�ص
على الديمقراطية االجتماعية وبالتعلق بتخليق الحياة العامة .و�ستمكن م�شاركة ال�سكان في ت�صور �سيا�سات
التنمية ،وتتبعها وتقييمها على ال�صعيد المحلي ،و«مقاربة النوع» من تعزيز قيم المواطنة والم�س�ؤولية الجماعية.
تتطلب تقوية م�شاركة الدولة في دعم التناف�سية �إطاراً ماكرو اقت�صاديا وا�ضحا بالدرجة الأولى ،وتقويما
م�ستداماً لتوازن المالية العامة على وجه الخ�صو�ص .وفيما عدا �إ�صالح جهاز دعم الأ�سعار ،يقت�ضي تقويم
الميزانية تدابير لتر�شيد مجمل النفقات العمومية ،ويجب �أن يهم جميع مكونات الدولة .في هذا الإطار ،ف�إن
�إعادة �صياغة مالية الجماعات الترابية وتقييم قدرات التدبير والحكامة على الم�ستوى المحلي تبدو �ضرورية
في �أفق تنفيذ م�شروع الجهوية المتقدمة .كما �ستمكن �إعادة �صياغة المالية المحلية من �إيجاد موارد �إ�ضافية
نظراً لالحتياطيات الكامنة من الإيرادات الموجودة على هذا الم�ستوى.
يعتبر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن متابعة التدابير التي تح�سن مناخ الأعمال وترفع من م�ستوى التناف�سية
االقت�صادية وتنمية اال�ستثمار �ضرورية .ويدعو المجل�س �إلى �إيالء اهتمام خا�ص بالقطاع ال�صناعي الذي ي�شكل الإطار
المف�ضل لالبتكار والحفاظ على فر�ص العمل الالئق وذلك ب�إزالة الإكراهات التي تعوق تطوره .تتعلق هذه الإكراهات
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�أ�سا�سا بال�ضريبة العقارية ،وتكلفة عوامل الإنتاج ،وعر�ض اليد العاملة الم�ؤهلة ،والمناف�سة غير ال�شريفة ،وخا�صة
تلك التي تمار�سها �أن�شطة غير منظمة ،ونوعية خدمات البنية التحتية �أو ال�ضرائب .وفي هذا االتجاه ،ف�إن الحوافز
ال�ضريبية ينبغي �أن ت�شجع تخ�صي�ص الموارد لفائدة تنمية �صادرات المنتجات الم�صنعة.
ويدعو المجل�س ،عالوة على ذلك� ،إلى تطوير �إمكانات االبتكار في البالد بانتهاج �سيا�سة عمومية تهدف �إلى
تعبئة كل من القطاعين العام والخا�ص حول جهاز وطني للبحث واالبتكار وو�ضع �آليات تحفيزية لإنعا�ش �أن�شطة
البحث والتطوير.
ال ت�ستطيع مجمل الأن�شطة المبذولة لتعزيز التناف�سية في االقت�صاد �أن تحقق النتائج المرجوة دون مناخ
اجتماعي مالئم .ولهذا الغر�ض ،يدعو التقرير �إلى م�أ�س�سة الحوار االجتماعي ،وت�شجيع المفاو�ضات واالتفاقيات
الجماعية ،وتحديد ال�شروط والإجراءات لممار�سة الحق الد�ستوري في الإ�ضراب.
يدعو المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �إلى العمل ل�صالح توزيع عادل بين ال�شرائح االجتماعية والجهات
للجهد المبذول في الت�ضامن ولثمار النمو .وهو يدعم تطوير قطاع االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني الذي
يمثل رهاناً من حيث الت�شغيل والتما�سك االجتماعي .ويدعو التقرير ال�سنوي �إلى �إ�صالح �ضريبي يهدف �إلى
الفاعلية االقت�صادية والعدالة االجتماعية ،ف�ضال عن عمل م�ضاد للغ�ش والتهرب ال�ضريبي ،مع تعزيز �سبل
الطعن بالن�سبة للمواطنين �أمام �إدارة ال�ضرائب .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أقر المجل�س �ضرورة �إ�صالح عاجل لنظام
المقا�صة و�إعادة توزيع جزء كبير من الموارد الموجهة نحو م�ساعدات م�ستهدفة وا�ستثمارات في البنية التحتية
والقطاعات االجتماعية من �ش�أنها تح�سين عي�ش المواطنين ،ال�سيما الأكثر فقرا منهم.
وقد �أثرت ال�سيا�سات الرامية �إلى تح�سين التنمية الب�شرية واالجتماعية على م�ستوى الم�ؤ�شرات الرئي�سية .بيد
�أن حجم العجز االجتماعي ي�ش ّكل تحدياً رئي�سياً �أمام ديمومة نموذج النمو .ويمكن �أن يمثل البطء في ا�ستيعاب
خطر على التما�سك االجتماعي .كما �أن �إمكانية دعم النمو مهددة بفعل ا�ستمرار البطالة،
هذه العجز عامل
ٍ
وعدم تكاف�ؤ فر�ص الولوج �إلى الخدمات ال�صحية الأ�سا�سية ،وانخفا�ض المردودية النوعية غير الكافية لنظام
التعليم والتكوين ،ومحدودية جهاز الحماية االجتماعية .ومن المهم في هذا ال�صدد و�ضع هذه التحديات في
�صميم ال�سيا�سة العمومية .ويعتمد التقدم المحرز في التنمية الب�شرية في المغرب على الإجراءات الكفيلة
بترجمة �إنجازات الد�ستور الجديد �إلى ا�ستراتيجية وطنية قادرة ،في القانون وفي الواقع ،على تكري�س االرتقاء
بم�ستوى المر�أة واال�ستثمار الأمثل لمكانتها ،ودورها في االقت�صاد والمجتمع ،والإ�صالحات الرامية �إلى �إدماج
�أف�ضل لل�شباب بالتكوين ،وال�شغل والثقافة والم�شاركة.
يعتبر المجل�س �أن �سيا�سة ثقافية �أكثر ن�شاطا �سيكون لها ت�أثير كبير على التنمية االقت�صادية واالجتماعية
للبالد ،ال�سيما في تر�سيخ قيم المواطنة والروح الوطنية ،والت�سامح ،وتعزيز التما�سك االجتماعي .و�سي�ساهم
تطوير الو�صول �إلى الخدمات الثقافية في تعزيز بناء الفرد ،ال�سيما ال�شباب ،من خالل ت�شجيع القدرة على
التكيف واال�ستقالل الذاتي ،مما �سي�ؤدي �إلى بناء الهوية الوطنية عن طريق زيادة الوعي بخ�صو�صيات البلد،
وانفتاحه على بيئته الدولية ومكانته في العالم.
ويبدو ال�سياق الحالي م�شجعاً على تحول االقت�صاد الوطني �إلى اقت�صاد �أخ�ضر .ويرى المجل�س �أن هذا النموذج
للتنمية االقت�صادية و الب�شرية الم�ستدامة �سيعزز التقارب بين اال�ستغالل الأمثل ال�ستهالك الموارد الطبيعية،
وتقوية التما�سك االجتماعي ،والحفاظ على البيئة.
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�سواء �أتعلق الأمر بخطط التنمية القطاعية �أم بال�سيا�سات االجتماعية ،ف�إن مكا�سب كبيرة في الكفاءة والفاعلية
يمكن تحقيقها بال�سعي نحو تنا�سقها الكلي من �أجل ا�ستخدام �أمثل للموارد والدفع ب�أثرها �إلى �أق�صى ما يمكن.
وفيما يتعلق ب�سيا�سات التنمية االجتماعية ،يمكن تح�سين �أدائها مع مراعاة التقارب الالزم بين ال�سيا�سات
العامة ال�ساعية �إلى نف�س الهدف ،ومع تعزيز حكامة القرب التي تدمج المواطنين ب�شكل كبير في الت�صور
والتنفيذ والتقييم.
وب�صورة متوازية ،ينبغي ت�سريع جهود تر�شيد النفقات العمومية� .إن الإجراءات المتخذة في هذا المجال �سوف
تتعزز ب�إ�صالح القانون التنظيمي للمالية الذي �سيم ّكن تنفيذه من الم�ضي نحو الحكامة الم�س�ؤولة.
عالوة على ذلك� ،سي�ؤدي ا�ستخدام �أدوات التتبع والتقييم على نطاق وا�سع �إلى زيادة فعالية الن�شاط العمومي،
و�إلى �إر�ساء ثقافة المحا�سبة وتهيئة الظروف لتغيير العقليات.
�شكلت م�س�ألة �إدماج ال�شباب مو�ضوع اهتمام خا�ص في �إطار تقرير المجل�س ل�سنة  .2011ومع اعترافه بالطابع
المعقد لهذا المو�ضوع ،يرى المجل�س �أنه يحتاج �إلى �سيا�سة عمومية �شاملة تبد�أ بالتعليم والتدري�س ،وتتكر�س
بالت�شغيل وبالرافعات الأخرى المت�صلة بالثقافة وااللتزام ال�سيا�سي والمدني والم�شاركة المواطنة.
ولهذه الغاية ،ي�ؤكد المجل�س على �ضرورة انتهاج ال�سلطات العمومية ا�ستراتيجية �إرادية تحدد عر�ضا �سيا�سيا
وم�ؤ�س�سيا من �ش�أنه �إ�شراك ال�شباب و�إدماجه في الحياة العامة ب�شكل م�ستدام ،وذلك من �أجل الرد على التحدي
الرئي�سي المتمثل في �إدماج ال�شباب .ودعا المجل�س ،على وجه الخ�صو�ص� ،إلى التغلب على �أوجه ق�صور ال�سيا�سات
القطاعية و�إتباع مقاربة �أفقية وت�شاركية مع ومن �أجل ال�شباب  .وفي هذا ال�صدد ،يرى المجل�س �أنه من ال�ضروري
تغيير فهم ق�ضية ال�شباب في �ضوء التحوالت التي يعرفها المجتمع المغربي ،وجعل الثقافة بعداً رئي�سياً في
�سيا�سات الإدماج .كما يدعو �إلى تفعيل �إن�شاء «المجل�س اال�ست�شاري لل�شباب والعمل الجمعوي» و«المجل�س الوطني
للغات والثقافة المغربية» ،كي يقوما بدورهما الد�ستوري كم�ؤ�س�سات و�أطر للت�شاور في مجاالت الثقافة وال�شباب.
ويرى المجل�س �أنه من الممكن �إدخال «مقاربة لل�شباب» في ت�صور ال�سيا�سة العمومية وتطويرها.
وفي نهاية المطاف ،يتعلق الأمر باالرتقاء ببالدنا �إلى م�ستوى «�أف�ضل» و«ب�شكل مختلف» .وي�شكل كل من ال�سياق
الدولي والتطورات االقت�صادية واالجتماعية لبالدنا مجموعة من التحديات من �ش�أنها �أن تدفعنا �إلى �إعادة
التفكير في �أنماط اال�شتغال وفي عاداتنا الجماعية� .إن هذا النهج ،معززاً بالتقدم المحرز من حيث الحد من
�أوجه التفاوتات والتما�سك االجتماعي ف�ضال عن الطاقات التي يمثلها ال�شباب والن�ساء ،وحده القادر على
�ضمان م�ساهمة جميع مكونات ال�سكان في م�سار التنمية االقت�صادية واالجتماعية لبالدنا.
�سوف يتم �إغناء وجهة نظر المجل�س في الم�ستقبل بمقيا�س �سنوي يعمل على تقييم نظرة المواطنين والفاعلين
االجتماعيين للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية .و�سي�ستند هذا المقيا�س �إلى مرجعية الحقوق
الأ�سا�سية للميثاق االجتماعي الذي بلوره المجل�س �سنة .2011
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مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالي،
�أن�شئ المجل�س االقت�صادي واالجتماعي من قبل جاللة الملك في  21فبراير  .2011وطبقا للتعليمات الملكية
ال�سامية ،يطمح المجل�س �إلى التمو�ضع كم�ؤ�س�سة ا�ست�شارية تمثل غنى وتنوع مختلف فعاليات المجتمع المغربي،
وبمثابة منتدى للتفكير والت�شاور بين مكوناته وتعميق الحوار االجتماعي والمدني.
ركز المجل�س خالل ال�سنة الأولى من ن�شاطه على اال�ستفادة من م�ساهمات مكوناته ق�صد تح�سين ال�سيا�سات
العمومية .وفي انتظار �أن ترفع �إليه �إحاالت من الحكومة �أو البرلمان ،تناول المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
في �إطار �إحاالت ذاتية �سنة  2011مجموع الق�ضايا التي تمت معالجتها .كما �أ�صبح للمجل�س بنية وو�سائل تتكيف
مع مهمته .وقد �أن�ش�أ �ست لجان دائمة تغطي جميع مجاالت اخت�صا�ص المجل�س :االجتماعية واالقت�صادية
والت�شغيل والتكوين والبيئة والثقافة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،و�ضع و�صادق المجل�س على منهجية عمله وعملية
اال�ستماع للم�س�ؤولين العموميين ،والفاعلين االقت�صاديين واالجتماعيين وممثلي المجتمع المدني.
في �سنة  ،2011اعتمد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي تقريرا ور�أياً بعنوان «من �أجل ميثاق اجتماعي جديد:
�ضوابط يجب احترامها و�أهداف ينبغي التعاقد ب�ش�أنها» ،وكذا تقريرا ور�أياً ب�ش�أن ت�شغيل ال�شباب .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،تمت في جمع عام درا�سة تقرير عن الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،وتقرير مرحلي عن
حكامة الخدمات العمومية .و�أخيرا ،تم �إعداد تقريرين ور�أيين مت�صلين على التوالي ب�إدماج ال�شباب عن طريق
الثقافة ومو�ضوع االقت�صاد الأخ�ضر �سنة  ،2011و�إن لم يتم اعتمادهما �إال خالل الربع الأول من �سنة .2012
عقد المجل�س ،في هذا العام ،تقييما لأدائه ف�ضال عن ا�ستق�صاء نظرة الجهات المعنية )الحكومة ،البرلمان،
الفعاليات االقت�صادية واالجتماعية ،و�سائل الإعالم� ،أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي( للمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي .و�سوف يجدد هذا النهج كل �سنة .ينتج عن ذلك �أنه في نهاية �سنة من الممار�سة ،ف�إن «ر�أ�س المال
الثقة» للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي كبير جدا� .إن الجودة النوعية المت�صلة ب�أعمال المجل�س من�سجمة مع
مهمته الد�ستورية :اال�ستقالل ،واحترام �آراء مختلف المكونات ،وجودة الأعمال .مع ذلك ،فبعد مرحلة الإن�شاء
هذه ،ينبغي موا�صلة تطويره و�إدامة ن�شاطه ،عن طريق تعزيز دور المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،وت�أكيد
ح�ضوره ونوعية �آرائه ،وتح�سين ا�شتغال هيئاته والحفاظ على م�ستوى االلتزام الحالي لأع�ضائه.
وبالإ�ضافة �إلى الموا�ضيع التي �ستعر�ض على المجل�س االقت�صادي واالجتماعي تبعا للإحاالت الواردة �إليه من
الحكومة والبرلمان� ،أدرج المجل�س في خطة عمله لعام  2012موا�ضيع متعلقة بالوقاية والحل ال�سلمي لنزاعات
ال�شغل؛ ال�صفقات العمومية كرافعة للتنمية؛ ال�ضرائب بين التنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي؛ تدبير
المهارات في الجهوية المتقدمة؛ احترام الحقوق و�إدماج الأ�شخا�ص في و�ضعية الإعاقة؛ النهو�ض بالحق في
الم�ساواة بين الن�ساء والرجال في المجاالت االقت�صادية واالجتماعية ،والثقافية ،وال�سيا�سية…
ويندرج المجل�س في م�سار ت�صاعدي ،في نهاية ال�سنة الأولى من الممار�سة ،من �أجل الم�ساهمة ب�آرائه في
تح�سين �أداء االقت�صاد الوطني وتعزيز التما�سك االجتماعي في �إطار مقاربة ت�ستند �إلى التنمية الم�ستدامة.
�شكيب بنمو�سى
الرباط 28 ،يونيو 2012
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تمهيـــــــد
تميز البناء الم�ؤ�س�سي في بالدنا في  2011بتبني الد�ستور الجديد ،الذي يمثل تكري�سا لم�سل�سل الإ�صالحات
التي �أطلقها المغرب خالل العقد الأخير ،وبداية لعهد جديد من الإ�صالحات العميقة التي تهيئ لمغرب الغد
في الآن نف�سه .وقد جاء �إحداث المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في فبراير  2011ليندرج في هذه الحركية.
وتطمح هذه الهيئة ،طبقا للتعليمات الملكية ال�سامية� ،إلى احتالل موقع م�ؤ�س�سي وطني منا�سب ،ب�صفتها
هيئة ا�ست�شارية تمثل مر�آة لغنى وتنوع الح�سا�سيات المختلفة للمجتمع المغربي ،ومنتدى للتعبير والت�شاور بين
مكوناته المختلفة ،وتعميق الحوار االجتماعي والمدني.
التزمت كل مكونات المجل�س االقت�صادي واالجتماعي  ،م�ستنيرة بالتوجيهات الملكية ،بالعمل على �إر�ساء
م�صداقية المجل�س خالل ال�سنة المن�صرمة ،عبر بحث م�ستمر عن موا�ضيع منا�سبة ،و�إعداد تقارير نوعية ،
بهدف االرتقاء بال�سيا�سات العمومية ،والجواب على الق�ضايا الكبرى للتطور االقت�صادي واالجتماعي بالمغرب.
وطبقا للقانون التنظيمي الذي ينظم عمل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،ي�شتمل هذا التقرير على تحليل
للو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية لبالدنا في  ،2011وا�ستعرا�ض لأن�شطة المجل�س خالل هذه الدورة الأولى
من عمله .وهو يقدم بهذا ال�صدد قراءة المجل�س لأهم �أحداث �سنة  ،2011ويقترح تحليال لأهم التطورات على
الم�ستوى االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،من خالل قراءة لم�ؤ�شرات م�ستقاة من م�صادر وطنية ودولية.
وي�ستخل�ص المجل�س من ذلك الدرو�س للم�ستقبل ،ويبرز بع�ض عنا�صر اليقظة التي ينبغي مراعاتها على وجه
الخ�صو�ص .ومن �أجل الإعداد للن�سخ القادمة من التقرير ال�سنوي ،يمهد المجل�س لو�ضع مقيا�س لتقييم الو�ضعية
االقت�صادية واالجتماعية وتحديد االنتظارات الرئي�سة لل�ساكنة والفاعلين االجتماعيين ،ح�سب مرجعية الحقوق
والمبادئ التي تم تحديدها في الميثاق االجتماعي.
يقدم التقرير ح�صيلة لل�سنة المن�صرمة في الق�سم المخ�ص�ص لن�شاط المجل�س  ،وخطة عمل ل�سنة .2012
و حر�ص المجل�س على القيام ب�إجراء تقييم لعمله ولنظرة بع�ض الفاعلين لطرق ا�شتغاله .وي�ستهدف هذا
الم�سعى تقدير القيمة الم�ضافة التي يقدمها المجل�س للم�شهد الم�ؤ�س�سي بالبالد ،مع �ضرورة اال�ستجابة لمبد�أ
المحا�سبة.
و�أخيرا ي�شتمل تقرير هذه ال�سنة على درا�سة مو�ضوعاتية تعنى ب�آليات �إدماج ال�شباب .فالمجل�س �أولى منذ
�إن�شائه عناية خا�صة للإ�شكاليات التي تم�س ال�شباب� ،إذ خ�ص�ص لهم تقريرين يعالجان مو�ضوعي «ت�شغيل
ال�شباب» و«�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة» ،كما خ�ص�ص ق�سما من الميثاق االجتماعي لحقوق ال�شباب ،
وقد تم ا�شراك الجمعيات الممثلة لل�شباب في بلورة هذه التقارير ،وذلك بمنا�سبة عدد من جل�سات اال�ستماع
وور�شات العمل ،بهدف تحديد انتظارات ال�شباب وا�ستقاء وجهات نظرهم.
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� .1أهم �أحداث �سنة  : 2011منظور المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
تميزت �سنة  2011ب�سل�سلة من الأحداث واال�ضطرابات االجتماعية وال�سيا�سية ذات الدالالت الكبيرة ،وبتفاقم
الأزمة المالية واالقت�صادية في البلدان ال�شريكة للمغرب في منطقة الأورو  ،والتي انعك�ست على االقت�صاد
الوطني ب�شكل وا�ضح.
كما �سجل هذا التطور على ال�صعيد الدولي بروز حركات اجتماعية في مجموعة من البلدان العربية �أطلقها
�شباب ب�شكل رئي�سي وتطورت ،في غالبيتها ،خارج الأحزاب ال�سيا�سية ،والنقابات ،والجمعيات ،م�ستعملين في
ذلك الأدوات الجديدة لالت�صال ،وتعب�ؤوا دون الخ�ضوع لإطار تنظيمي تقليدي� ،أو لقيادة محددة .و�إن كانت
هذه الحركات �سلمية في عمومها ف�إنها �شهدت� ،أحيانا ،بع�ض االنزالقات  .احتجت هذه الحركات �ضد تنامي
البطالة ،وتزايد الفروق ،و�ضد الأعطاب التي �أ�صابت عوامل الترقي االجتماعي .وف�ضال عن المطالب ذات
الطبيعة االجتماعية عبر ال�شباب عن رف�ضهم للف�ساد ،والزبونية وتعب�ؤوا �ضد جمود وت�سلطية بع�ض االنظمة
ال�سيا�سية لدرجة �أف�ضت �إلى �إحداث قطيعة �سيا�سية في بع�ض الحاالت.
�أما على �صعيد البلدان المتقدمة ،ف�إن حركات عبرت عن مطالب �سيا�سية واجتماعية  ،في �سياق �أزمة اقت�صادية
حادة ،عن رف�ضها لعولمة غير منظمة ،ومنتجة للفوارق االجتماعية .وقد �أدت هذه المعطيات الى ت�صاعد نزعات
يمينية متطرفة والى مواقف رف�ض الآخر في اوروبا ،كما �أنتجت حركة «ال�ساخطون» « »Les indignésفي
مجموعة من البلدان الغربية .
وقد ابتدع ال�شباب المغربي ،في معمعة هذا «الربيع العربي»� ،أ�شكاال جديدة للتظاهر والتعبير جعلت من
مطالب وتطلعات مختلف �شرائح المجتمع تنحو في اتجاه تعزيز الديمقراطية والحد من الفوارق � .إن الخطاب
التاريخي لجاللة الملك في  9مار�س  ،واال�صالح الد�ستوري الذي �أعقبه �ش ّكال لحظات قوية ميزت �سنة
 .2011وقد مثل ذلك جوابا �سيا�سيا على االنتظارات التي تم التعبير عنها ،والتي انخرط فيها مجموع
القوى الحية للبالد ،ونجاحا تم التنويه به على ال�صعيد الدولي .واذا كان الد�ستور الجديد يندرج في �إطار
ا�ستمرارية اال�صالحات التي �أطلقها المغرب في غ�ضون العقد الأخير ،فانه ي�ؤ�شر على قطيعة ،وعلى عهد
جديد من اال�صالحات العميقة التي تهيء لمغرب الغد .يكر�س هذا الد�ستور الحقوق االن�سانية الأ�سا�سية على
الم�ستويات االقت�صادية واالجتماعية ،والثقافية والبيئية ،ويعزز الحكامة من خالل هيئات �ضبط جديدة تمت
تقوية �صالحياتها .وقد كر�ست انتخابات  25نونبر 2011البعد التنفيذي للقواعد ال�سيا�سية الجديدة .وبرهن
المغرب ،بهذه االختيارات ،عن �صالبة م�ؤ�س�ساته  ،وعن قدرته على االبتكار ،بطريقة �سلمية وت�شاورية ،وعن
نحته طريقه المميز في اتجاه الديمقراطية ال�سيا�سية واالجتماعية الإدماجية والحية.
�إن تنفيذ مقت�ضيات الد�ستور الجديد ي�شكل تحديا للدولة وللمجتمع ب�سبب العدد الكبير من الإ�صالحات التي يتعين
تطبيقها في �إطار زمني محدد .ولذلك يتطلب الأمر تعبئة جماعية لترجمة الحقوق والحريات المكر�سة ،و�ضمان
�سيادة الد�ستور ،واحترام وم�ساواة الجميع �أمام القانون ،وتطوير مبادئ الربط بين الم�س�ؤولية والمحا�سبة ،والتوازن
بين حقوق وواجبات المواطنين بنف�س القدر الذي يتعين فيه اال�ستجابة النتظاراتهم االقت�صادية واالجتماعية.
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ومع ذلك ،وفي �سياق هذه الدينامية  ،تجدر مالحظة تنامي مظاهر انحراف ،واحتالل غير قانوني للف�ضاءات
العامة ،والبناءات الع�شوائية في بع�ض المدن .كما ازداد عدد النزاعات االجتماعية �سواء في القطاع العمومي
�أو في القطاع الخا�ص.وقد تولدت هذه الو�ضعيات ،ب�شكل كبير ،ب�سبب عجز على �صعيد الو�ساطة االجتماعية
ونق�ص الثقة في الفاعلين .يعقد هذا الواقع �إنجاز التعاقدات الكبرى التي يجب �أن تندرج �ضمن مدة زمنية
طويلة بال�ضرورة ،ف�ضال عن �أهمية ترجمة اال�صالحات المهيكلة الى �أفعال ت�ؤثر �إيجابا على حياة المواطنين،
في الوقت الذي ت�ستمر فيه مختلف تعبيرات ال�شقاء االجتماعي ،ونوعا من انعدام الثقة في ال�سيا�سات
العمومية المتبعة ،وفي قدرتها على �إ�صالح الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية.

 .1.1الإ�صالح الد�ستوري  :جواب مهيكل ذو انعكا�سات كبرى
يمثل اال�صالح الد�ستوري جوابا �سيا�سيا مهيكال على ال�سياق الدولي والجهوي الذي يتميز بتنامي المطالب
االجتماعية في ظروف من االزمة االقت�صادية ،واتخدت هذه الحركات �أ�شكاال جديدة لالحتجاج� ،أعادت
النظر في مجموعة من االنظمة ال�سيا�سية ،وتمخ�ضت عنها في بع�ض الحاالت تغييرات جذرية .وقد عبر
ال�شباب المغربي ،من جهته ،على مجموعة من المطالب تركزت على الحاجة الى �إقرار مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص،
واحترام حقوق االن�سان و�سلطة القانون.
وبالموازاة مع ذلك ،يندرج الد�ستور الجديد في �سياق ا�ستمرارية المبادرات والإ�صالحات التي يعود بع�ضها
�إلى �أكثر من ع�شر �سنوات .وقد همت م�سائل الجهوية والحريات والحقوق الأ�سا�سية ،وخ�صو�صا حقوق
الن�ساء والحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية ،وا�ستقاللية الق�ضاء ،والتنمية الب�شرية ،والحكامة الم�س�ؤولة،
ودولة القانون .وقد دعا العديد من الفاعلين ال�سيا�سيين واالجتماعيين �إلى �إجراء هذا الإ�صالح ،كما فعل
ذلك تقرير الخم�سينية في ر�سمه لمعالم «المغرب الم�أمول» .وقد كانت المراجعة الد�ستورية ل�سنة 2011

تتويجا لإ�صالحات ومبادرات �سابقة ،لكنها �شكلت في الآن نف�سه نقطة انطالق لجيل جديد من الإ�صالحات.

في �إطار عملية اال�صالحات والمبادرات التي �أف�ضت �إلى المراجعة الد�ستورية ،تمت تقوية �صالحيات بع�ض
هيئات الو�ساطة في اتجاه تكري�س الحقوق االن�سانية ،والحكامة و�أخالقيات الأعمال .وهكذا تغير قانون
المجل�س اال�ست�شاري لحقوق االن�سان وتحول �إلى المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان باعتباره م�ؤ�س�سة م�ستقلة
عن ال�سلطات العمومية ب�صالحيات وا�سعة في مجاالت حماية وت�شجيع حقوق االن�سان ،كما �أن م�ؤ�س�سة
«الو�سيط» تمثل م�ؤ�س�سة وطنية م�ستقلة تمتلك �سلطات التق�صي ،وانتقلت �إلى هيئة تحوز قوة اقتراحية
ل�ضمان حماية حقوق م�ستعملي الخدمات العمومية �ضد احتماالت تع�سفات الإدارة .كما �أن الد�ستور الجديد
خولها �إمكانيات اقتراح مالحقات ت�أديبية او رفع بع�ض الق�ضايا الى النيابة العامة ،بالإ�ضافة �إلى ذلك
�أكدت الدولة على �إرادتها تخويل مجل�س المناف�سة والهيئة المركزية للوقاية من الر�شوة قوانين ت�ضمن لها
اال�ستقاللية ،وو�سائل العمل للقيام بمهامهما للوقاية ومحاربة اقت�صاد الريع ،والمناف�سة غير ال�شريفة من
جهة ،والف�ساد وال�شطط في ا�ستعمال ال�سلطة من جهة ثانية.
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وفي هذا الم�ضمار �أ�شرف جاللة الملك في  21فبراير  2011على تن�صيب �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي المن�صو�ص عليه في د�ستور  ،1992غير �أن قانونه التنظيمي لم ي�صوت عليه ون�شره اال �سنة
 .2010وقد اعاد الد�ستور الجديد ت�أكيد مهام هذه الم�ؤ�س�سة الد�ستورية التي تجمع بين التمثيلية  ،والتجربة،
والخبرة في مجاالت التنمية االقت�صادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والبيئية.
تم الإعالن عن هذا الور�ش الكبير في الخطاب الملكي التاريخي للتا�سع من مار�س  ،2011حيث تم �إن�شاء اللجنة
اال�ست�شارية للمراجعة الد�ستورية ،والآلية ال�سيا�سية للتتبع ،ليتوج في فاتح يوليوز بالم�صادقة على الد�ستور
الجديدّ .
و�ضح خطاب  9مار�س المنهجية التي ينبغي اتباعها في بلورة م�شروع الد�ستور الجديد .ويتعلق الأمر،
بالن�سبة للجنة التي تم �إن�شا�ؤها لهذا الغر�ض ،باال�ستماع �إلى مجموع الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات والجمعيات
والحركات المختلفة والمثقفين .وقد �ساهمت هذه المنهجية الت�شاركية في جعل هذه العملية غير م�سبوقة من
حيث طموحها ،و�إدماجية من حيث منهجيتها.
ي�ؤكد الد�ستور الجديد على الطابع االجتماعي لليبرالية االقت�صادية ،ب�إعادة التن�صي�ص على حرية المبادرة،
والحق في الملكية الفردية ،وتعزيز حرية ال�سوق من خالل مبد�أ المناف�سة الحرة .كما يدعو الد�ستور ،من
جهة �أخرى� ،إلى �سيا�سة اال�ستقرار الماكرو اقت�صادي على �أ�سا�س �أن «يحر�ص كل من البرلمان والحكومة على
المحافظة على التوازنات المالية للدولة» .كما ير�سخ �صالحيات هي�آت ال�ضبط والمراقبة.
وي�ضع الد�ستور الجديد �أ�س�س مجتمع مت�ضامن على ال�صعيد االجتماعي يحترم مبادئ التنمية الب�شرية وي�ضمن
الحقوق االقت�صادية االجتماعية والبيئية للمواطنين .وين�ص منذ الفقرة الأولى من ديباجته على �أن المغرب يعمل
على «�إر�ساء دعائم مجتمع مت�ضامن ،يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية وتكاف�ؤ الفر�ص والعدالة االجتماعية
ومقومات العي�ش الكريم .»...وهكذا تم الجمع بين مبادئ العدالة االجتماعية وتكاف�ؤ الفر�ص للجميع .كما
يتوجب على الدولة ت�سهيل الولوج المت�ساوي للمواطنين والمواطنات لل�شروط التي تمكنهم من التمتع بحق
«الحماية االجتماعية» والتغطية ال�صحية� ،سواء كان ت�ضامنا تعا�ضديا �أو منظما من طرف الدولة .وهكذا يعبر
المغرب عن �إلتزام وا�ضح بالمبادئ والحقوق والواجبات المن�صو�ص عليها في المواثيق واالتفاقيات الدولية
الخا�صة بالحقوق االن�سانية المتعارف عليها دوليا.
يمثل د�ستور  2011خطوة حا�سمة �إلى الأمام من �أجل ت�شجيع الم�ساواة والمنا�صفة بين الرجال والن�ساء .وقد
ن�ص الف�صل  19على التزام الدولة والمجتمع بالم�ضي في �سبيل تعزيز م�ساواة الن�ساء والرجال في مجال الحقوق
والحريات �سواء ذات الطابع المدني �أو ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو االجتماعي �أو الثقافي �أو البيئي ،التي وردت
في ف�صول �أخرى من الد�ستور  ،و في االتفاقيات والعهود الدولية التي �صادق عليها المغرب .كما يفتح الف�صل 19
الباب لتحقيق المنا�صفة بين الرجال والن�ساء بت�أ�سي�س هيئة لأجل المنا�صفة ومحاربة كل �أ�شكال التمييز.
كما ي�ضمن القانون الأ�سا�سي حماية خ�صو�صية الفئات االجتماعية في و�ضعية اله�شا�شة  :الحماية العائلية
والأمهات والأطفال  ،وتقديم الم�ساعدة لل�شباب والم�سنين  .ف�ضال عن �أنه يق�ضي ب�إعادة ت�أهيل و�إدماج
الأ�شخا�ص في و�ضعية الإعاقة في الحياة االجتماعية والمدنية ب�شكل �إلزامي من طرف ال�سلطات العمومية.
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يُر�سي د�ستور  2011مبادئ �سيا�سية قوية للحكامة الم�س�ؤولة و�إ�شراك المواطنين في تدبير ال�ش�أن العام،
�سواء على الم�ستوى المركزي �أو على م�ستوى الجهات وباقي الجماعات الترابية� .أما في ما يخ�ص الم�س�ؤولية
والمحا�سبة ،فنذكر �أن ديباجة القانون الأ�سمى ت�ؤكد ،من فقرتها الأولى ،على �أن المملكة المغربية تعمل على
�إر�ساء دعائم مجتمع مت�ضامن « في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات المواطنة» .كما ين�ص الف�صل الأول على
�أن النظام الد�ستوري في المغرب يقوم على دعائم من بينها مبد�أ «ربط الم�س�ؤولية بالمحا�سبة».
لقد تمت تقوية �إمكانية مراقبة وتقييم االدارات العمومية والجماعات الترابية .وت�ؤكد الف�صول المخ�ص�صة
للمرافق العمومية و�أعوانها على مبادئ قوية للتغطية الترابية العادلة ومعايير الجودة وال�شفافية ،والم�س�ؤولية
والمحا�سبة والحياد والنزاهة وال�صالح العام ،و�إجبارية المراقبة والتقييم.
ويمثل تفعيل الد�ستور تحديا كبيرا للت�أهيل القانوني والم�ؤ�س�سي ،حيث �إن العديد من القوانين التنظيمية ،ذات
البعد الد�ستوري ،تنتظر بلورتها وترجمتها �إلى قوانين وقرارات تطبيقية �أخرى .كما �أن الت�شريع الحالي ينبغي
له �أي�ضا �أن ين�سجم مع الد�ستور الجديد و�أن يندرج في مقا�صده .والإ�صالحات التي يتعين �إدخالها في وقت
وجيز ن�سبيا هي من الحجم بحيث ي�صح القول �إن تفعيلها يمثل تحديا حقيقيا �أمام الدولة والفاعلين ال�سيا�سيين
واالجتماعيين والمجتمع برمته .ال بد من تعبئة الجميع من �أجل تفعيل الحقوق والحريات المكر�سة ،و�ضمان
�سيادة الد�ستور واحترام �سلطة القانون .في هذا االطار يتعين تعبئة مجموع الفاعلين االجتماعين ،والحر�ص
على ردم الفارق بين القانون والواقع ،و بين الوعود والنتائج ،ا�ستجابة النتظارت المواطنين.
�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي مدعو للم�شاركة في هذا الم�سار �ضمن اخت�صا�صه .ويندرج التقرير
عن الميثاق االجتماعي الجديد ،الذي تبناه المجل�س في  ،2011في هذا الإطار .وي�ستند الميثاق المقترح
ٍ
مرجعية للحقوق والمبادئ الملزمة ،ت�صاحبها �أهداف وم�ؤ�شرات تتيح قيا�س مدى تفعيل هذه القوانين.
�إلى
وتمثل هذه المرجعية �شبكة تحليل من �أجل ت�صور وتفعيل وتقييم وتح�سين ال�سيا�سات االجتماعية ،العمومية
والخا�صة ،ومن �أجل الت�شاور والحوار االجتماعي والحوار المدني ،والتفاو�ض و�إبرام التعاقدات الجماعية ،التي
ت�ساهم في التما�سك االجتماعي والتنمية الم�ستدامة بالمغرب.

� .2.1سياق اجتماعي يتميز با�ضطرابات العالم العربي
لقد جرت عملية المراجعة الد�ستورية في �سياق تميز با�ضطرابات غير م�سبوقة في العالم العربي �ألهمت
حركات اجتماعية في بلدان �أخرى في جنوب المتو�سط كما في �شماله� .أطلق ال�شباب هذه الحركات ،ب�شكل
�أ�سا�سي ،م�ستعملين �أدوات التوا�صل الحديثة ،وخلقوا حالة من التعبئة بدون تنظيم �أو قيادة محددة .و�إن كانت
هذه الحركات �سلمية عامة فانها �شهدت بع�ض التظاهرات العنيفة في بع�ض ال�ساحات تحتج على و�ضعيات
تنامي البطالة ،وتزايد الفوارق  ،و�أعطاب عوامل الترقية االجتماعية .كما عبروا عن رف�ضهم للف�ساد والزبونية،
وتعب�ؤوا �ضد جمود وت�سلطية بع�ض االنظمة ال�سيا�سة .كما رف�ضت بع�ض الحركات في البلدان المتقدمة عولمة
غير خا�ضعة لل�ضبط ،تعمق الفوارق االجتماعية التي في غياب م�شروع جامع ،ت�ؤدي الى انغالق الهويات.
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وقد �شهد المغرب ،تحت ت�أثير الأحداث بالمنطقة ،ت�صعيدا في الحركات المطلبية في بداية �سنة  .2011وهي
حركات �أطلقها في البداية �شبان ،ومنهم حركة  20فبراير ،ا�ستطاعوا تعبئة ق�سم من المجتمع وجد نف�سه
في �شعارات الحركة ،المطالبة بالعدالة االجتماعية والقدرة ال�شرائية وال�شغل والكرامة ومحاربة الف�ساد.
وبالمقارنة مع التطورات التي ح�صلت في بع�ض البلدان التي تم الطعن في �شرعية الأنظمة القائمة ،ف�إن
حركات االحتجاج بالمغرب عبرت عن مطالب تدعو �إلى العدالة االجتماعية والقدرة ال�شرائية وال�شغل والكرامة
و تكاف�ؤ الفر�ص  ،واحترام حقوق االن�سان ومحاربة الف�ساد والم�ساواة �أمام القانون .كما ك�شفت هذه المطالب
عن فقدان الثقة في هيئات الو�ساطة .وقد ا�ستعمل ال�شباب الإنترنت و�شبكات التوا�صل االجتماعية و�سائل
لن�شر المعلومات والتعبئة وتن�سيق عملهم.
يمكن اعتبار خطاب  9مار�س واال�صالحات الد�ستورية واالنتخابات ال�سابق لآوانها بمثابة جواب �سيا�سي مهيكل
على تلك الحركات ،وبرهنت هذه الدينامية على قدرة الأمة على االبتكار ،بطريقة �سلمية وت�شاورية ،وعلى
نحت طريقها الخا�ص نحو ديمقراطية �سيا�سية واجتماعية� ،إدماجية وحية ،وعلى �صالبة م�ؤ�س�ساتها التي تمثل
الملكية عمادها و�أ�سا�سها .
�صاحبت العملية الد�ستورية مناق�شات غنية �شاركت فيها مكونات المجتمع المدني واالحزاب ال�سيا�سية ،و�ساهمت،
ب�شكل وا�سع ،مختلف الو�سائط والتكنولوجيات الجديدة في �إبراز رهانات هذه اال�صالحات ،والحث على الم�شاركة
المكثفة في اال�ستفتاء على د�ستور فاتح يوليوز  ،2011االمر الذي عزز من دور القنوات الم�ؤ�س�سية للتعبير االجتماعي.
غير �أنه يتعين المالحظة ب�أن �أ�شكال التعبير عن �صعوبات العي�ش االجتماعي تبقى حا�ضرة ال�سيما حين
تقترن بنوع من انعدام الثقة في ال�سيا�سات العمومية المتبعة ،وفي قدرتها على تح�سين الو�ضعية االقت�صادية
واالجتماعية على المدى القريب.
ويالحظ طيلة هذه الفترة بروز نوع من الإح�سا�س بالإفالت من العقاب ،من خالل ظهور �أنواع االنحراف،
وا�ستفحال ظاهرة احتالل الف�ضاءات العمومية وارتفاع في حاالت البناء الع�شوائي في بع�ض المدن .وهي
و�ضعيات ناتجة عن نق�ص في الو�ساطة االجتماعية ب�شكل رئي�سي.
كما تميزت �سنة  2011بتزايد عدد اال�ضرابات � ،سواء في القطاع العام �أو القطاع الخا�ص .ذلك �أن العدل
والجماعات المحلية ،والتعليم ،وال�صحة كانت هي الخدمات العمومية التي م�ستها هذه اال�ضرابات  .كما
�شهدت قطاعات الفو�سفاط والتكوين المهني والموانئ والوكاالت المفو�ضة لتوزيع الماء والكهرباء ،وجمع
الأزبال ،ا�ضطرابات عديدة .وفي هذا ال�سياق تم تنظيم دورة جديدة للحوار االجتماعي �ساعد على التوقيع
على اتفاق اجتماعي بين الحكومة وال�شركاء االقت�صاديين واالجتماعيين.
وبعد �إعادة �صياغة المرجعية الد�ستورية ،ف�إن كل مكونات المجتمع المغربي مدعوة للتعبئة من جديد من �أجل
ترجمة روح الد�ستور �إلى �إجراءات و�أعمال كفيلة بخلق �شروط ت�سعف على تقوية التناف�سية ومتابعة مجهودات
تحديث وتنمية البالد اعتمادا على مبادئ االن�صاف والحكامة الم�س�ؤولة و التما�سك االجتماعي� .ست�ساهم هذه
التعبئة  ،وال�شك ،في تح�سين م�ستوى الثقة لدى المواطنين ،واالرتقاء بانخراطهم في ال�سيا�سات العمومية
التي ال يمكن �أن تعطي نتائج �إال على المديين المتو�سط والبعيد.
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� .3.1سياق اقت�صادي دولي يتميز بتفاقم �أزمة منطقة الأورو
عانت الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية في  2011من �أزمة الدين العمومي التي �ضربت منطقة الأورو ،والتي
م�ست مجموع بلدان جنوب �أوروبا ،خ�صو�صا منها اليونان.
وقد تميز المحيط الدولي بتوا�صل تراجع الن�شاط ،مع تراجع للنمو العالمي من � 5.2إلى  3.8بالمائة ،وا�ستمرار
ظاهرة البطالة في م�ستويات مرتفعة في �أغلب الأنظمة االقت�صادية المتقدمة ،وعودة التوتر الى الأ�سواق
المالية .وقد �أف�ضت م�ستويات البطالة المرتفعة في منطقة الأورو �إلى فتور و�ضعف في مختلف مكونات
الطلب ،زاد من حدته ما تم اتخاذه من مخططات تق�شفية لمواجهة �أزمة الديون ال�سيادية .وبالتالي انح�صرت
ن�سبة النمو في �أهم البلدان �شريكة المغرب في حدود  1.6بالمائة في  ،2011فيما يتوقع �صندوق النقد الدولي
تراجعا جديدا بنحو  0.5بالمائة في .2012
وفي هذا ال�سياق �سجلت �أ�سعار المواد الأولية ت�أرجحا كبيرا ،غير �أن �أ�سعار البترول �شهدت ارتفاعا كبيرا غذته
التوترات الجغرافية-ال�سيا�سية ،حيث ا�ستقر معدل �سعر البرميل في حوالي  104دوالرات .و�سجلت �أ�سواق
القرو�ض ازديادا في التوتر ،مع ارتفاع قوي في المردود ،وعلى الخ�صو�ص في البالد الأكثر ت�ضررا من تردي
حال المالية العمومية� .أما في الأ�سواق المالية ،فقد اتجهت ن�سب الفائدة عموما نحو االرتفاع .في حين �أن
�أ�سواق المبادالت ،فقد تميزت ،وخ�صو�صا في نهاية ال�سنة ،بتراجع ل�سعر �صرف الأورو �أمام �أهم العمالت.
كان من الطبيعي �أن يكون لركود الن�شاط و�سيا�سات التق�شف المتبعة في منطقة الأورو �آثاراً في الطلب
الخارجي الموجه �إلى المغرب وفي التدفقات المالية القادمة من تلك المنطقة  .ومن الم�ؤكد �أن الطابع
الم�ستدام لركود الن�شاط االقت�صادي لدى �أهم ال�شركاء يتطلب الت�شجيع على تنويع الأ�سواق �أمام المنتوجات
المغربية ،وتو�سيع دائرة ال�شركاء في قارات �أخرى ،عبر البحث عن �آفاق جديدة للنمو في افريقيا التي ت�شهد
مناف�سة دولية  .كما تعر�ض االقت�صاد المغربي من جهة �أخرى لأثر ارتفاع �أ�سعار البترول ،مما زاد من عجز في
الميزانية وفي الميزان التجاري� .أ�صبحت �أوجه هذا العجز تمثل عوامل خطر تهدد اال�ستقرار المالي للبالد.

� .2أهم تطــورات �سنة  2011علــى الم�ستــوى االقت�صــادي 			
واالجتماعـــي والبيئــــي
برهن االقت�صاد المغربي على نوع من ال�صالبة � ،إذ على الرغم من الأزمة العالمية وتداعياتها على الطلب
الخارجي ،فقد ا�ستمر النمو �سنة  2011بن�سبة  5بالمئة ،بم�ساهمة مهمة من القطاعات غير الفالحية ،وبتحكم
في الت�ضخم .و�إذا كان عجو الميزانية قد بلغ  6.1بالمئة ،وهي ن�سبة عالية وال �شك وي�صعب تحملها على المدى
للدين العمومي الذي بلغ  52.9بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
البعيد ،فانه قابل للتمويل �سنة  ،2011اعتبارا ّ
كما لم يتغير التنقيط الدولي للمغرب  ،لكن اليقظة تفر�ض ذاتها للحفاظ على الإم�ضاء المميز للبالد.
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وال �شك �أن الحفاظ على ال�سلم االجتماعي تطلب تبني �إجراءات ق�صيرة المدى ل�صيانة القدرة ال�شرائية،
وا�ستقرار �أ�سعار المواد اال�سا�سية والمحروقات ،وذلك بالزيادة في االجور في الوظيفة العمومية والقطاع
الخا�ص ،و�إعالن �سل�سلة من التوظيفات لحاملي ال�شهادات العليا في الوظيفة العمومية.
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لقد تحقق بع�ض التقدم في مجال التنمية الب�شرية  ،لكنه يبقى �ضعيفا قيا�سا �إلى حجم الو�سائل المر�صودة،
والمجهودات المبذولة من طرف الجماعة الوطنية ،والى انتظارات ال�ساكنة  .وهكذا ف�إن اال�ستمرار في الوتيرة
الحالية على �صعيد ال�سيا�سات االجتماعية ال يمكن �أن ي�ستجيب لمتطلبات ال�سكان الأكثر فقرا مما من �ش�أنه
تهديد التما�سك االجتماعي.
�أما في مجال البيئة فيتميز المغرب ،مقارنة مع البلدان االخرى في المنطقة ب�أهمية البرامج التي انخرط فيها
بت�شجيع من �صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س .وذلك �أن ال�سكان والمجتمع المدني يزداد وعيهم بالأهمية
التي يتعين �إيالءها لحماية البيئة .وغير �أن التحديات التي يواجهها المغرب تتمثل في اال�ستمرار في �إقرار
حكامة بيئية مالئمة ،وتح�سين وتعبئة مجموع الفاعلين المعنيين ،والتوجه نحو اقت�صاد �أخ�ضر.
غير �أن الأزمة الدولية  ،واالنح�سار الم�ستدام للن�شاط في �أوروبا الذي �سيفر�ض على المغرب ،ال محالة ،تحمل
تبعاته طيلة �سنوات ،يدفعنا �إلى م�ساءلة نموذج النمو واالنفتاح االقت�صادي .وبقدر ما تعني هذه التطورات
ال�سلطات العمومية تهم الفاعلين الآخرين بهدف اال�ستفادة من فر�ص عولمة في طور �إعادة الت�شكل ،ومن
�أجل احتالل تموقع منا�سب لبالدنا اعتمادا على تخ�ص�صات جديدة في �سيرورة �إنتاج الخيرات والخدمات.
وبالمقابل ،ف�إن حجم انتظارات المواطنين تلزم �أ�صحاب القرار باتباع �سيا�سات عمومية ت�ساعد على الرفع من
من�سوب ثقة المواطنين والتاكيد لهم على االنخراط في دينامية متو�سطة المدى ق�صد تح�سين عي�شهم ب�شكل
م�ستدام ،و�ضمان تفعيل الحقوق االجتماعية وال�سيا�سة واالقت�صادية.

 .1.2التطور االقت�صادي :تناف�سية في حاجة �إلى تح�سين
كان النمو االقت�صادي في  2011مرتفعا ن�سبيا ،كما تم التحكم في الت�ضخم ل�صالح المجهودات التي بذلتها
الدولة ،واال�ستمرار في ال�سيا�سات القطاعية .لكن بالمقابل ازدادت حدة االختالل المالي والخارجي ،فيما لم
تتراجع الفوارق االجتماعية والترابية �أو تقل�صت ن�سبة بطالة ال�شباب.
غير �أن ال�ضغط على الميزانية يطرح م�شاكل عقلنة االنفاق العمومي ،و�إ�صالح مقت�ضيات دعم اال�سعار ب�شكل
خا�ص .ومن جهة �أخرى  ،فان تفاقم عجز المبادالت الخارجية يك�شف عن اله�شا�شة البنيوية لالقت�صاد الوطني،
وعن �ضعف في تناف�سية الن�سيج االنتاجي بالدرجة االولى .
ولعل اال�ستمرار في البرامج القطاعية �سنة  2011تمهد ل�شروط تنويع وت�صاعد الأن�شطة المنتجة التي ت�شكل
محركات �إنتاج الثروات ومنا�صب ال�شغل في الم�ستقبل� .إال �أن ذلك ي�ستدعي طرح ت�سا�ؤالت جدية حول ان�سجام
وتكامل مختلف اال�ستراتيجيات.
 .1.1.2نمو اقت�صادي ال ب�أ�س به وت�ضخم متحكم فيه وتوازنات مالية ه�شة
رغم تردي الو�ضعية الدولية ،وخ�صو�صا تباط�ؤ الن�شاط في البلدان ال�شريكة ،ف�إن �أداء االقت�صاد الوطني كان
في عمومه ُمر�ضيا .فالنمو العام يقدر بنحو  5بالمائة في  ،2011مقابل  3.6في � .2010أما ن�سبة نمو
الأن�شطة غير الفالحية فقد بلغت  4.9بالمائة في  2011بدل  4.5في � ،2010أي ب�أ�سرع بقليل مما كانت
عليه خالل الفترة  ،2009-2004حيث كان معدلها حوالي  4بالمائة.
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ويعود الف�ضل في �أداء الأن�شطة غير الفالحية �إلى حيوية قطاعات البناء والأ�شغال العمومية والتجارة ،و
�إقالع الأن�شطة المرتبطة باالت�صاالت عن بعد .وقد �شهدت ال�صناعات التحويلية تقدما ،في حين �سجل
الن�شاط المنجمي تباط�ؤا.
�أما القيمة الم�ضافة الفالحية فارتفعت من جهتها بما قدره  5.6بالمائة ،بعد انخفا�ض بلغ  1.6بالمائة معدال
خالل الفترة  ،2009-2004ور�ست ح�صتها من الناتج الداخلي الخام عند  12.1بالمائة في  ،2011مقابل
 12.9في  2010و 12.8معدال خالل الفترة .2009-2004
وقد توا�صل الطلب الداخلي م�سجال على الخ�صو�ص زيادة قدرها  6.5بالمائة في ا�ستهالك الأ�سر ،التي
بلغت ح�صتها من الناتج الداخلي الخام  3.7بالمائة في  .2011ومحيط يطبعه ا�ستقرار الأ�سعار� ،إذ ا�ستقر
الت�ضخم عند حدود  0.9بالمائة ،وهي نتيجة تترجم تراجع �أ�سعار المواد الغذائية بما قدره  2بالمائة ،بعد
ارتفاع بلغ  5.1بالمائة في  .2010و�أما التحكم في الت�ضخم فيعود الف�ضل فيه بالدرجة الأولى �إلى �آلية دعم
الأ�سعار عبر �صندوق المقا�صة ،وخ�صو�صا �أ�سعار المواد البترولية.
غير �أن �أكثر من ت�سع �أ�سر من �أ�صل ع�شرة ترى �أن �أ�سعار تلك المواد قد ارتفعت خالل الأ�شهر االثني ع�شر
ال�سابقة على البحث الذي اتُّخذ قاعدة لإعداد م�ؤ�شر ثقة الأ�سر� .أما في ما تعلق بتطور م�ستوى عي�ش الأ�سر،
و�إذا كان بحث المندوبية ال�سامية للتخطيط بر�سم الربع الأخير من �سنة  2011ي�شير �إلى تح�سن مطرد من
�سنة لأخرى للر�صيد ال�صافي ،ف�إن هذا الأخير يبقى �سلبيا )ناق�ص  20.2بالمائة(.
� .2.1.2سيا�سات قطاعية تطرح م�شكل االن�سجام
لقد اتبع المغرب �سنة � 2011سيا�سة �إرادوية لال�ستثمار في اللوجي�ستيك والبنيات التحتية ،وال�سكن
االجتماعي ،وفي تنفيذ اال�ستراتيجيات القطاعية في مجاالت الفالحة ،وال�صيد البحري ،والمناجم والطاقة،
وفي القطاعات ال�صناعية ،كال�سيارات والطائرات ،و�أي�ضا في الخدمات ذات القيمة الم�ضافة المرتفعة .وتهيئ
هذه ال�سيا�سة لتنمية اقت�صادية �سريعة بحيث تمثل محركات لخلق الثروة وفر�ص الت�شغيل في الم�ستقبل.
لقد مكنت هذه الدينامية من تطوير �أن�شطة القطاع الثالث التي تمثل ح�صتها في الناتج الداخلي الخام
ما يقارب  50بالمائة ،والتي �شهدت تنوعا كبيرا مع تطور فروع االت�صاالت والخدمات عن بعد والخدمات
المالية .وفي ما يتعلق بهذه الأخيرة ،فقد �صاحب تطو َرها تح�س ٌن في �أداء الم�ؤ�س�سات المالية ودعم لقوتها،
ذلك �أن الأطر القانونية والتنظيمية التي ي�سير وفقها النظام المالي قد تم تعديلها تبعا لأف�ضل المعايير
الدولية.
وقد تم تدعيم هذه البرامج عبر �إ�ستراتيجية تهدف �إلى تطوير وت�شجيع ال�صادرات ،وتنظيم المبادالت،
وتب�سيط الم�ساطر ،وبلورة �إطار تنظيمي جديد ي�سير وفقه نظام الدفاع  ،ودعم العالقات التجارية وتطويرها،
و�إعادة تنظيم الإطار الم�ؤ�س�سي .وتطمح هذه الإ�ستراتيجية �إلى م�ضاعفة �صادرات المنتجات والخدمات –
بغ�ض النظر عن الفو�سفاط وال�سياحة – في �أفق  ،2015ورفعها �إلى ثالثة �أ�ضعاف في �أفق .2018
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غير �أن المقاربة المتبعة في ت�صور هذه البرامج لم ت�ساعد على خلق ما يلزم من االن�سجام في ال�سيا�سات
االفقية ،وذلك بربطها بالتربية والتكوين على الخ�صو�ص ،وبالجبايات و�إعداد التراب وال�سيا�سة الح�ضرية.
ومما ال�شك فيه �أن هذه ال�سيا�سات لها انعكا�سات قوية على اال�ستراتيجيات القطاعية �سواء فيما يخ�ص
�إعطاء االولوية للتحفيزات الترابية وتوافر العقار ب�أثمان م�شجعة � ،أو جودة الموارد الب�شرية.
�أما فيما يهم الجانب الجبائي فان هذه الو�ضعية تعرقل اال�ستراتيجية الوطنية الم�ؤ�س�سة على حيادية
ال�ضرائب ل�ضمان الم�ساواة في التعامل مع كل القطاعات ،وتجنب اال�ضطرابات القطاعية � .إن هذه المقاربة
هي التي تكمن �أي�ضا وراء غياب �أدواة القيادة والتقييم المن�سجمة ،والكفيلة بتوفير �آليات مندمجة لتتبع
البرامج.
وف�ضال عن ذلك  ،تطرح م�شاكل ان�سجام �سيا�سات التنمية القطاعية بخ�صو�ص تنفيذ هذه البرامج ،وت�سا�ؤالت
حول القدرة على تعبئة الموارد المالية ال�ضرورية وحول �آليات التوظيف الق�صوى للموارد المتوفرة بالفعل.
ويتعين الإقرار ب�أن خلق الثروات يت�أ�س�س دائما ،بن�سبة كبيرة ،على المكانة الهامة التي يحتلها االقت�صاد غير
المهيكل ،الذي بلغت ح�صة م�ساهمته في الناتج الداخلي الخام ما يناهز  14.3بالمائة في  ،2007والذي ي�شغل
ق�سما هاما من ال�ساكنة .وح�سب البحث الذي �أنجزته المندوبية ال�سامية للتخطيط في  ،2007يتبين �أن الحجم
الإجمالي لمنا�صب ال�شغل كان يبلغ  2.216مليون من�صب ،مقابل  1.902مليون في  ،1999مما يعني �إحداث
عدد �صاف من المنا�صب بلغ  314.169من�صبا خالل تلك الفترة� ،أو ما معدله  39.300من�صب في ال�سنة.
تطرح هذه الو�ضعية �ضرورة معالجة مو�ضوع العمل غير الم�ستقر ،وحماية حقوق العاملين ،والحماية
االجتماعية ،و المناف�سة غير ال�شريفة و�ضعف الأداء العام لالقت�صاد.
 .3.1.2نمو مازال يعاني من مناخ �أعمال ومن حكامة غير مالئمين
لقد �أحدثت ال�سلطات العمومية في نهاية  2009لجنة خا�صة هي «اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال» ،التي من
بين مهامها الرئي�سة دعم الحكامة الم�س�ؤولة وال�شفافية في عالم الأعمال ،و تحديث الت�شريعات للأعمال
المتعلقة باالقت�صاد.
وقد همت الخطوات التي تم �إنجازها بنهاية ال�سنتين الأوليتين ،الإ�صالحات التنظيمية والقانونية على
الخ�صو�ص ،م�شروع مر�سوم حول ال�صفقات العمومية ،وم�شروع المر�سوم القا�ضي ب�إحداث االطار المرجعي
للمقاولة ،وم�شروع القانون حول ال�شركة محدودة الم�س�ؤولية ،وم�شروع القانون المتعلق بالكتاب  Vمن
قانون التجارة ،الخا�ص بالم�ساطر المطبقة على المقاوالت التي تعاني �صعوبات ،وم�شروع القانون المتعلق
بالمحاكم التجارية.
وفي ارتباط بهذه المجهودات ربح المغرب �سنة  21 ،2011رتبة في الت�صنيف الدولي المتعلق ب�سهولة القيام
بالأعمال ح�سب تقرير  Doing Businessالذي �أ�صدره البنك الدولي .لقد �سمح هذا التقدم للمغرب
باعتباره �أح�سن بلد ا�صالحي عالمي في هذا المجال .
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ويعزى ذلك التقدم الم�سجل �إلى مجاالت الترخي�ص للبناء ،و�أداء ال�ضرائب .غير �أن التح�سن يجب �أن ال يغطي
واقع �أن المغرب بقي م�صنفا في الرتبة  ،98و 154في هذين البعدين كما �أنه بقي مرتبا  154في مجال
« حماية الم�ستثمرين » على الرغم من الت�سهيالت الممنوحة للم�ساهمين ال�صغار.
وفي الإجمال بقي المغرب مرتبا ،على الرغم من كل المجهودات المبذولة �سنة  ،2011في المرتبة  94على
 183بلدا .ومن الم�ؤكد �أن هذا الترتيب  ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للم�ؤ�شرات المن�شورة من طرف المنظمات
الدولية ،يطرح �أكثر من �س�ؤال على بالدنا فيما يتعلق بال�سيا�سات العمومية في هذا المجال.
 .4.1.2ا�ستمرار مظاهر ه�شا�شة االقت�صاد الوطني
كان من �ش�أن تردي الظرفية العالمية و�أوجه العجز على م�ستوى مناخ الأعمال �أن �أكدت مظاهر اله�شا�شة
البنيوية لالقت�صاد الوطني ،وخ�صو�صا منها �ضعف التناف�سية وتفاقم العجز الخارجي والمالي ،وكذا عدم
كفاية منا�صب ال�شغل التي يتم �إحداثها ،وا�ستمرار الفوارق القائمة بين الجهات.
فوارق في التنمية الجهوية
�إن النموذج التنموي لبالدنا ي�شجع ا�ستمرار فوارق مجالية هامة بين الجهات على م�ستوى خلق الثروات
وتوزيعها ،كما يتبين ذلك من الح�سابات الجهوية ل�سنة  ،2009التي �أنجزتها المندوبية ال�سامية للتخطيط على
�أ�سا�س التق�سيم �إلى  12جهة الذي قامت به اللجنة اال�ست�شارية للجهوية .وهكذا ت�ساهم �أربع جهات بما يناهز
 65.5بالمائة من الناتج الداخلي الخام ،مع ح�ص�ص مقدارها  27بالمائة لجهة الدار البي�ضاء�-سطات ،و16.9
بالمائة لجهة الرباط�-سال-القنيطرة ،في حين �أن هناك �أربع جهات �أخرى ال ت�سهم مجتمعة �إال بما قدره 28
بالمائة من الناتج الداخلي الخام ،مع ح�ص�ص تتراوح بين  5و 10بالمائة لكل منها .بخ�صو�ص الناتج الداخلي
الخام ح�سب ال�سكان ،فان ثالث جهات ت�ستفيد من م�ستوى عال قيا�سا للمعدل الوطني الذي يبلغ 23240
درهم لكل مواطن ،ويتعلق الأمر بجهة الدار البي�ضاء الكبرى بـ  37.800درهم ،وجهة الرباط �سال -زمور
 36.600درهم ،وجهات الجنوب ب  30.600درهم .وتتفاقم هذه التفاوتات الجهوية ب�سبب الفوارق الملحوظة
على م�ستوى اال�ستهالك النهائي للأ�سر.
وبهدف تقلي�ص التفاوتات بين الجهات يتعين �أن تلتزم برامج اال�ستثمار بمقاربة جهوية ق�صد �إقرار توزيع
متوازن للقيمة الم�ضافة على كافة �أرجاء التراب الوطني ،والبحث عن عوامل التكامل ما بين الجهات.
ومن المفرو�ض �أن ي�سهم م�شروع الجهوية المتقدمة ،ب�شكل كبير ،في �إقامة �آليات للت�ضامن بين الجهات ،وفي
الرفع من م�ساهمتها في خلق الثروة الوطنية وتوزيعها المتوازن.
ا�ستمرار ظاهرة بطالة ال�شباب
�إذا كانت ن�سبة النمو تبدو ُمر�ضية في �سياق من الأزمة العالمية ،ف�إنها تبقى غير كافية لمواجهة تحديات
�إحداث منا�صب ال�شغل والتح�سين الملمو�س لم�ستوى عي�ش ال�سكان .فتطور االقت�صاد المغربي يتميز ب�ضعف
في الإحداث ال�صافي لمنا�صب ال�شغل ،حيث لم يتجاوز عدد المنا�صب المحدثة  156.000من�صب في ال�سنة
معدال للفترة � .2010-2000أما في  ،2011ف�سجلت �سوق ال�شغل تراجعا ،حيث لم تحدث �إال  74.000من�صب
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�شغل م�ؤدى عنه ،و 31.000من�صب غير م�ؤدى عنه� ،أي ما مجموعه  105.000من�صب �شغل 97 ،بالمائة منها
في المناطق الح�ضرية� .أما على الم�ستوى القطاعي ،ف�إن �إحداث منا�صب ال�شغل هَ َّم بالأ�سا�س الخدمات .في
حين �أن ال�صناعة والفالحة �سجلتا �ضياعا لمنا�صب �شغل قدرت بنحو  31.000و 90.00من�صب على التوالي،
كما �سجل ال�شغل في مجال البناء والأ�شغال العمومية انخفا�ضا كذلك� ،إذ لم يخلق �سوى  30.000من�صب في
�سنة كاملة ،مقابل معدل يبلغ  48.000من�صب.
تراجعت �أعداد ال�ساكنة الن�شيطة العاطلة بما قدره  0.9بالمائة ،حيث انتقل العدد من  1.037.000عاطل
في � 2010إلى  1.028.000في � ،2011أي بما قدره  9.000عاطل .وقد ا�ستفاد من هذا االنخفا�ض على
الخ�صو�ص النا�شطون الذكور� ،سواء في الو�سط الح�ضري �أم القروي ،حيث بلغت ن�سبة البطالة  10.2بالمائة
بين �صفوف الن�ساء ،مقابل  8.4لدى الرجال� .أما ن�سبة بطالة ال�شباب فبقيت مراوحة مكانها حول 12.9
بالمائة لدى الفئة العمرية � 34-25سنة ،و 17.9بالمائة لدى فئة  .24-15كما �أن ن�سبة البطالة بين �صفوف
حاملي ال�شهادات التي يبلغ معدلها  16.7بالمائة ،ترتفع لدى حاملي ال�شهادات العليا �إلى  19.4بالمائة،
وتنخف�ض �إلى  4بالمائة فقط بين �صفوف من ال �شهادة لهم ،مما ي�ؤكد اللجوء المكثف �إلى ا�ستخدام يد عاملة
غير م�ؤهلة ،مع ما يعنيه ذلك من انعكا�سات على �إنتاجية المقاوالت.
�إن منا�صب ال�شغل التي يقوم بها ال�شباب معر�ضة لله�شا�شة وانعدام اال�ستقرار ،ذات �أجور �ضعيفة ،ونادرا ما
تكون في اطار تعاقدي � ،أوتحترم مقت�ضيات نظام الحماية االجتماعية ،كما �أن بطالة ال�شباب الطويلة االمد
تبرهن على عدم مالءمة التكوينات لحاجيات عالم ال�شغل.
و�إجماال ا�ستقرت ن�سبة البطالة ح�سب المندوبية ال�سامية للتخطيط عند  8.9بالمائة ،مقابل � ،9.1أي دون
تغيير يذكر بالن�سبة �إلى ال�سنة ال�سابقة.
�إن اال�ستعجال الذي تكت�سيه ا�ستمرارية م�شكلة البطالة  ،وبالخ�صو�ص بطالة ال�شباب ،دفع المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي �إلى اقتراح مجموعة من االجراءات تتحدد� ،أ�سا�سا ،في ثالثة توجهات .يتعلق الأمر  ،في البداية،
بعقلنة مختلف الهيئات التي تتدخل في ت�شجيع ال�شغل ،و�إعادة النظر في و�سائلها بهدف تح�سين حكامتها.
كما ظهر من ال�ضروري ،من جهة ثانية ،ا�ستغالل االمكانات المتوفرة لخلق منا�صب ال�شغل التي ت�أتي من
المبادرة الخا�صة ،و�إخراج جزء من الفاعلين االقت�صاديين من القطاع غير المهيكل و�إدماجه في الن�سيج
االنتاجي المهكيل .ويتعين بالموزاة ت�شجيع المقاوالت ال�صغيرة جدا  ،وم�صاحبة حاملي الم�شاريع ال�شباب.
كما يجب تقوية الت�شغيل الذاتي في المناطق الفالحية والمحيطة بالمدن على وجه الخ�صو�ص ،من خالل
ت�شجيع الأن�شطة المدرة للدخل في �إطار مقاربة تتمحور حول تثمين المجاالت ،وتوزيع ترابي ي�ساعد على
اال�ستفادة المثلى من االمكانيات التناف�سية الخا�صة بكل جهة .ويمكن تدعيم هذه التوجهات با�ستبعاد بع�ض
عوامل االختناق التي تعوق دينامية الت�شغيل ،وذلك بالعمل �ضد ظاهرة مراكمة الم�س�ؤوليات بالتطبيق الحرفي
للقانون ،و من خالل و�ضع اتفاقيات جماعية قطاعية لمراعاة الو�ضعيات الخ�صو�صية.
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تدهور المالية العمومية
�إن التدهور الكبير لو�ضعية المالية العامة �سنة  2011يعود �إلى ارتفاع المواد الطاقية والمواد الأولية ،بازدياد
�أعباء �صندوق المقا�صة ،التي ت�ضاعفت بين  2009و ،2010منتقلة من � 1.8إلى  3.6بالمائة من الناتج
الداخلي الخام .كما ت�ضاف الأعباء المترتبة على الحوار االجتماعي على �إثر اتفاق �أبريل  ،2011والتي تقدر
قيمتها بر�سم �سنتي  2011و 2012بما قدره  13.2مليار .في ظل هذه الظروف ،لم تتح المداخيل العادية
تغطية الم�صاريف العادية ،مما خلق عجزا عاديا يجاوز ملياري درهم ،وهو �أعلى م�ستوى للعجز منذ �سنة
� .2000أما عجز الميزانية فانتقل من  2.2بالمائة من الناتج الداخلي الخام في � 2009إلى  4.6بالمائة في
 ،2010قبل �أن يبلغ  6.1بالمائة في .2011
وقد لج�أت الخزينة في هذه الظروف �إلى �إيجاد �سبل للتمويل عبر ا�سترجاع ديون مت�أخرة بما قدره  10مليارات
وهو ما �سيكون له �أثر في الو�ضعية المالية للمقاوالت .وقد انتقلت ن�سبة الدين الداخلي �إلى الناتج الداخلي
الخام �إلى  40.8بالمائة ،وانتقلت ن�سبة مجمل الدين من � 50.6إلى  53بالمائة .كما �أن لجوء الدولة �إلى
االقترا�ض من �أ�سواق الأموال يطرح م�شكلة مفعول الطرد الذي يعانيه القطاع الخا�ص �إذ يواجه هذه المناف�سة
من قبل الإ�صدارات العمومية.
ويبدو م�ستوى اال�ستدانة �أكثر ارتفاعا متى �أخذنا بالح�سبان ديون القطاع العمومي .فديون المقاوالت العمومية
بلغت في  2011ما يناهز  89.3مليار درهم في ما يخ�ص الدين الخارجي الم�ضمون من قبل الدولة ،و15.5
الدين الداخلي.
مليار في ما يخ�ص ّ
كما �أن و�ضعية الح�سابات العمومية قد تت�أثر �سلبا من الديون ال�ضمنية للأنظمة العمومية للتقاعد ،التي تفتقد
الى ما ي�ضمن توازناتها المالية.
�إن االنخراط القوي للدولة ق�صد م�ضاعفة تناف�سية االقت�صاد على المدى الق�صير ،يتطلب �إطارا ماكرواقت�صاديا
�سويا ووا�ضحا بالدرجة االولى ،و�إعادة هيكلة توازن المالية العمومية ،و�إعادة بناء هام�ش التدخل لمواجهة
ال�صدمات الخارجية .لقد قامت ال�سلطات العمومية باتخاد �إجراءات لدعم الن�شاط االقت�صادي �سنة .2009
لمواجهة ال�صعوبات الظرفية� ،إال �أنها لم تعد تتوفر على نف�س هذا الهام�ش ابتداءا من نهاية �سنة  .2011وبهذا
الخ�صو�ص يتعين ،وعلى وجه اال�ستعجال ،البحث عن مداخل اال�صالح ال�ضروري لنظام المقا�صة ب�شكل عام،
ول�سيا�سة دعم �أ�سعار المنتجات البترولية ب�صفة خا�صة.
عجز الميزان التجاري ،والتناف�سية
تفاقمت حدة عجز الميزان التجاري في  ،2011حيث بلغ  185.7مليارا� ،أو  20بالمائة من الناتج الداخلي
الخام ،م�سجال ارتفاعا قدره  24.9بالمائة مقارنة مع �سنة  .2010ويجد هذا التطور تف�سيره في ارتفاع
الواردات بن�سبة  19.1بالمائة� ،أ�سرع من ارتفاع ال�صادرات الذي لم يتجاوز  13.1بالمائة .وقد ا�ستقرت ن�سبة
التغطية عند  47.7بالمائة ،عو�ض  50.2في ال�سنة ال�سابقة.
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وعلى عك�س التطور المالحظ الى حدود �سنة  ،2007ف�إن مداخيل ال�سياحة وتحويالت العمال المهاجرين
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ي�سجل عجزا متفاقما ،بلغ في  2011ما يقارب  8بالمائة من الناتج الداخلي الخام ،بحيث لم تعد العمليات
المالية كافية لتغطيته .وكانت النتيجة �أن اقت�ضى الر�صيد ال�سلبي لميزان الأداءات �سحب �أموال من الأر�صدة
الخارجية ،التي لم تعد تمثل �سوى � 5أ�شهر من اال�ستيراد نهاية  ،2011عو�ض ما يقارب ت�سعة �أ�شهر نهاية
 .2007و�إن من �ش�أن توا�صل انخفا�ض مدخرات ال�صرف �أن يمثل خطرا على اال�ستقرار المالي للبالد.
وي�ستدعي ذلك مراعاة اله�شا�شة المرتبطة بدخول العملة ال�صعبة في قطاع ال�سياحة وفي تحويالت العمال
المهاجرين ،في �سياق يتميز بتدهور ممتد للو�ضعية االقت�صادية لل�شركاء الرئي�سيين للمغرب في �أوروبا ،
والتدخل على م�ستوى اال�سباب البنوية لعجز مبادالت الخيرات والخدمات.
ي�ؤكد تفاقم عجز الميزان التجاري محدودية التناف�سية العامة القت�صادنا ويطرح ،بالفعل ،التناف�سية العامة
لالقت�صاد المغربي ،ح�سب قيا�س دافو�س االقت�صادي العالمي� ،إذ ُق ِ ّدر في  2011بنحو  ،4.08مقابل  4.03في
 .2010غير �أن هذا التح�سن الطفيف في الم�ؤ�شر لم يمنع بالدنا من التراجع من الرتبة  73في � 2010إلى
الرتبة  74في .2011
ي�شير تحليل الم�ؤ�شرات الفرعية �إلى �أن المغرب يوجد بين فئة البلدان التي ت�ضمن تناف�سيتها بوا�سطة الموارد
بف�ضل عوامل االنتاج ،وبين فئة البلدان التي ت�ستطيع خلقها بف�ضل نجاعة �أ�سواقها ،و�أما المرتبة الثالثة فهي
تلك التي تتمكن من ذلك بوا�سطة االبتكار .ويحتل المغرب �أف�ضل مرتبة على �صعيد المتطلبات الدنيا )،(4.57
في حين تبقى مرتبته �ضعيفة ،ن�سبيا ،على م�ستوى عوامل ت�سريع النجاعة والفاعلية ،والمجموعة الفرعية التي
تحيل على «االبتكار» بنقط هي على التوالي  ،3.36و.3.78
يتطلب التدخل القوي للدولة للرفع من التناف�سية �إطارا ماكرواقت�صاديا �شفافا ،وتكري�سا للتوازنات المالية العامة،
واعادة ت�شكيل هام�ش تدخل لمواجهة ال�صدمات الخارجية ،وهكذا �إذا تمكنت ال�سلطات العمومية من تبني �إجراءات
دعم الن�شاط �سنة  2009لمواجهة ال�صعوبات الظرفية ف�إنها لم تعد تملك هام�ش تدخل م�شابه �سنة .2011
ي�ستدعي تفاقم عجز الميزان التجاري اتخاذ بع�ض التدابير على المدى القريب .فمن �أجل توفير حماية �أف�ضل
للم�ستهلكين وتنظيم تدفق الواردات ،ينبغي التفكير في ا�ستعمال �أجدى لآلية المعايير مع �إ�شراك الفاعلين
االقت�صاديين .كما �أن التطبيق ال�صارم لقواعد الم�صدر من �ش�أنه �أن يحد من مخاطر �أي تحويل لم�سار
التدفقات تحت غطاء اتفاقيات التبادل الحر التي �أبرمها المغرب.
من جهة �أخرى ،وعلى غرار ما �شهدته بلدان �أخرى ،يتعين �إطالق حملة تح�سي�س وتوعية لإنتاج وا�ستهالك
ما هو مغربي ،بالت�شاور مع الفاعلين العموميين والخوا�ص المعنيين بالأمر .بل اكثر من ذلك يتعين تحديد
توجهات وا�ضحة من �أجل �سيا�سة تنطلق من االولوية الوطنية وتعين ال�سلطات العمومية االختيارات بالت�شاور
مع الفاعلين .ويتعلق االمر بايجاد توازن يحترم االلتزامات المتخدة في �إطار االنفتاح و�ضرورات الحفاظ على
الم�صالح الوطنية وحماية فر�ص الت�شغيل.
وقد بينت التجارب الحديثة �أن البلدان التي نجحت في االندماج في االقت�صاد العالمي هي تلك التي تمكنت
من دخول ا�سواق جديدة وتو�سيع الئحة المنتوجات الم�صدرة� .إذ ال تنح�صر التناف�سية في الإنتاج المنخف�ض
التكلفة و�إنما في اكت�ساب قاعدة �إنتاجية وطنية ومتنوعة ،مرتبطة بقدرة تكنولوجية عالية.
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ورغم جهود التنويع التي تم بذلها منذ ت�سعينات القرن الما�ضي ،وبروز مجموعات جديدة من المنتجات التي
يزداد و�ضعها في ال�سوق تح�سنا باطراد ،ف�إن بنية ال�صادرات ال تزال تغلب عليها المواد الأولية والمنتجات
الم�صنعة ذات القيمة الم�ضافة ال�ضعيفة.
وقد ارتفعت قيمة المبادالت خالل ال�سنوات الع�شر المن�صرمة بما قدره  12.6بالمائة في البلدان النامية ،ف�إن
ن�سبة نمو ال�صادرات المغربية لم تتجاوز  9بالمائة .وقد تراجعت ح�صة المغرب من ال�صادرات العالمية ب�صفة
مطردة منذ  ،1995حيث انحدرت من � 0.13إلى  0.11بالمائة.
كما �أن ح�صة ال�صادرات في الناتج الداخلي الخام لم ت�شهد نموا يذكر ،حيث راوحت بين  16و 23بالمائة،
مقابل ن�سبة � 26إلى  37بالمائة في الدول ال�صاعدة .فقطاع الت�صدير في هذه البلدان� ،إذ يتطور ب�أ�سرع مما
تتطور به باقي القطاعات ،يمثل بالن�سبة لأنظمتها االقت�صادية محركا قويا للنمو االقت�صادي.
�إن �ضعف التناف�سية العامة لالقت�صاد المغربي ينتج عن �ضعف تناف�سية المقاوالت والمنتجات المغربية ،التي
ال تتمتع بتناف�سية في ال�سوق الخارجية قيا�سا �إلى منتجات الدول المناف�سة ،وال في ال�سوق الداخلية قيا�سا �إلى
المنتجات الم�ستوردة .ذلك ان تناف�سية منتجاتنا تعاني من كلفة جميع عوامل الإنتاج ،ال�شغل الموارد الطبيعية
والطاقية الر�أ�سمال التقني والمالي.
فكلفة الأجور كبيرة في المغرب مقارنة مع الدول المناف�سة وكذلك مع م�ستوى �إنتاجية العمل .غير �أن ذلك
ال يعني تح�سين التناف�سية في الأ�سعار عبر التخفي�ض من الأجور ،التي ال تمثل �أعباء فقط ،فهي كذلك
موارد ت�شكل رافعة التنمية في المغرب ،المتمثلة في اال�ستهالك النهائي� .أما ما ينبغي اال�شتغال عليه في
هذا المو�ضوع فهو البحث عن �سبل تح�سين �إنتاجية العمل .من خالل مقاربة متعددة الأبعاد تتطلب تدعيما
للقدرة التكنولوجية لالن�شطة المنتجة المرتبطة ب�سيا�سات محددة للتنمية الب�شرية ،وت�شجيع �أن�شطة البحث
وبالخ�صو�ص البحث التطبيقي.
�إن تناف�سية االقت�صادية المغربي ال يمكنها �أن تعرف تح�سنا م�ستداما بالتدخل في معدل ال�صرف ،لأنه يمكن
الدين الخارجي.
�أن تكون له انعكا�سات على ال�صادرات والمنتجات الم�صنعة عبر مواد م�ستوردة� ،أو على خدمة ّ

 .2.2تطور في القطاعات االجتماعية
تميز الحقل االجتماعي ل�سنة  2011بظهور �أ�شكال جديدة من االحتجاج االجتماعي ،وازدياد ن�سبة نزاعات
ال�شغل ،وهو ما �أجابت عليه الدولة ب�إ�ستراتيجية �إعادة توجيه ال�سيا�سة العمومية على ال�صعيد البنيوي،
وخ�صو�صا عبر �إطالق المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،و�إعالن تعميم نظام ،RAMED
وكذا عبر �إرادة �سيا�سية ترمي �إلى التخفيف من �آثار االحتجاجات عبر خطوات باتجاه مختلف فئات المجتمع
)من اتفاق اجتماعي في  26ابريل  ،و�إدماج العاطلين في �أ�سالك الوظيفة العمومية ،وموا�صلة وزيادة المجهود
العمومي لدعم ا�ستقرار �أ�سعار المواد الأ�سا�سية والمنتوجات الطاقية( .غير �أن اال�ستمرار في االتجاهات
الحالية على �صعيد ال�سيا�سات العمومية من �ش�أنه �أن ي�ؤثر �سلبا على التما�سك الوطني.
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و �إزاء �ضخامة �أ�شكال العجز على الم�ستوى االجتماعي  ،واعتبارا النتظارات ال�ساكنة ،ولأهمية المجهودات
المبذولة من طرف الجماعة الوطنية ،ف�إنه من ال�ضروري الزيادة في نجاعة منظومتي ال�صحة والتربية والتكوين
ب�شكل خا�ص ،ف�ضال عن االجراءات الهادفة الى تقلي�ص الفوارق االجتماعية ،وما بين الن�ساء والرجال .لذلك
ف�إنه البد من و�ضع �أ�س�س لمناخ اجتماعي �سلمي كفيل ببناء �شروط ت�ساعد على تعزيز هذا المنحى.
 .1.2.2نزاعات �شغل في تزايد ،لكن مع �آفاق واعدة في مجال تفادي النزاعات وف�ضها �سلميا
�سجلت �سنة  2011ارتفاعا كبيرا لأعداد النزاعات الجماعية .فقد ازداد عدد الإ�ضرابات بن�سبة 98.1
بالمائة في القطاع الخا�ص ،وازداد عدد المقاوالت المت�ضررة من تلك الإ�ضرابات بن�سبة  84بالمائة .وقد نتج
عن التفاو�ض الجماعي الثالثي )حكومة ،م�شغلين ونقابات ( �إلى اتفاق حول الزيادة في الحد الأدنى للأجر،
و�إلى االتفاق حول الرواتب ونمط الت�صنيف في الوظيفة العمومية .و�أما المفاو�ضات الثنائية )الم�شغلون
والنقابات ( فتبقى مح�صورة في المقاوالت الكبرى.
وترجع �أ�سباب نزاعات ال�شغل �إلى عدم تطبيق المقت�ضيات التنظيمية الجارية ،و�إلى غياب �آليات للوقاية
والو�ساطة .ومن �ش�أن هذه اال�ضرابات �أن ت�سيء للعالقات بين ال�شركاء االجتماعيين ،و�أن ت�ؤدي �إلى فقدان
الثقة في الم�ؤ�س�سات .وبغر�ض العمل على محا�صرة �أ�سباب هذه النزاعات يتعين ن�شر المعرفة بالأطر
التنظيمية لل�شغل والحر�ص على تطبيقها �سواء من طرف ال�شركاء االقت�صاديين واالجتماعيين �أو من طرف
نظام الق�ضاء .وبالإ�ضافة �إلى ذلك يتعين ت�شجيع المقاوالت المهيكلة على االتجاه نحو «�إدماج مبد�أ الم�س�ؤولية
االجتماعية للمقاوالت»� .إن هذه الدينامية التي تبنتها «الكونفدرالية العامة لمقاوالت المغرب» والمنظمات
النقابية تمثل عامل تقدم ي�ستحق ت�شجيع تجاربها النموذجية وتعميمها.
غير �أنه ال يمكن �إنكار �أن المغرب ي�شهد ن�ضجا لل�شركاء االقت�صاديين واالجتماعيين ي�سير في اتجاه بروز �شكل
جديد من �أ�شكال ف�ض نزاعات ال�شغل ،عبر و�ضع �آليات للوقاية من تلك النزاعات وحلّها بطريقة �سلمية.
وينوي المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،الذي تناول هذا المو�ضوع في �إطار �إحالة ذاتية� ،أن يجعل من
التو�صيات المنبثقة عن تلك الإحالة �أ�سا�سا لتعاقد اجتماعي كبير  ،مخ�ص�ص للتدبير ال�سلمي لنزاعات
ال�شغل الجماعية.
 .2.2.2تنمية ب�شرية غير كافية رغم الخطوات المنجزة
يتعين اال�شارة الى �أن �أوجه العجز في قطاعي التربية وال�صحة تعزى الى م�شاكل الحكامة وت�ستمر في
�إعاقة �سير التنمية الب�شرية في بالدنا .وبغ�ض النظر عن م�شاكل الحكامة والنجاعة  ،ي�شكو هذان القطاعان
من نق�ص في الموارد الب�شرية وولوج محدود لل�ساكنة �إلى خدماتهما ،وبخا�صة القرويين والن�ساء� .أما على
الم�ستوى النوعي فتت�صل �أوجه العجز ب�ضعف الكفاءات في مجال التربية ،والتكوين ،وعدم مالئمة عر�ض
العالجات الحتياجات ال�ساكنة في العالم القروي بالخ�صو�ص.
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يمكن لهذه المالحظة ،وبوجه �أخ�ص في ما يتعلق بالتربية وال�صحة� ،أن تكون مو�ضوعا لقراءة تركيبية عبر
م�ؤ�شر التنمية الب�شرية .وبالفعل ،وعلى الرغم من تح�سن قيمة الم�ؤ�شر �سنة  ،2011حافظ المغرب منذ
 2009على المرتبة  .130في حين �أن الم�ؤ�شرات الفرعية على �صعيد التربية وال�صحة هي التي تجعل
المغرب في هذه المرتبة  .و�إن تغيير نمط االحت�ساب ال ي�أتي بتعديالت تخ�ص مكانة المغرب لأن االمر
يتعلق بم�شكل بنيوي .ف�ضال عن ذلك ف�إن م�ؤ�شر التنمية الب�شرية قيا�سا الى التفاوتات الم�سجلة لي�س �سوى
 0.409في  ،2011مقابل  0.582بالن�سبة للم�ؤ�شر المرجعي  .وفي هذه ال�شروط من المطلوب �أن يوجه
المغرب �سيا�ساته العمومية نحو التقلي�ص من التفاوتات في هذا المجال كما في قطاع ال�صحة.
ومن الم�ؤكد �أن تح�سنا ملمو�سا للتنمية الب�شرية ي�صعب تحقيقه بدون الرفع من م�ستوى ولوج الن�ساء �إلى
خدمات التربية وال�صحة وتقلي�ص الفوارق بين الرجال والن�ساء ،وت�شجيعهن على الم�شاركة في الحياة
االقت�صادية وال�سيا�سية.
وح�سب تقرير  Gender Gap Indexللمنتدى االقت�صادي العالمي ،فقد المغرب رتبتين بالتراجع من
الرتبة  127الى  129من بين  134بلدا .و�إذا كان المغرب قد حقق تقدما على م�ستوى م�ؤ�شر التربية ،ف�إنه
يبقى مت�أخرا ب�سبب الم�ؤ�شر الفرعي للأمية حيث يحتل المرتبة  . 125وكما �أن المغرب مرتب في 102
بالن�سبة للم�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء حيث يحوز  0.067في م�ؤ�شر الالم�ساواة مقابل  0.185كمعدل ،بم�ؤ�شر
 0.12مقابل  0.22على �صعيد عدد الن�ساء البرلمانيات .ويت�أثر ترتيب المغرب� ،أي�ضا ،ب�سبب الم�شاركة
االقت�صادية بم�ؤ�شر  0.418مقابل  0.588كمعدل.وهكذا ،وعلى الرغم من التقدم الحا�صل على م�ستوى
الم�ساواة في االجور ،فانه ي�سجل ت�أخرا ملحوظا في ح�صة قوة العمل ) 0.34مقابل  ،(0.68في ح�ضور
المر�أة في مواقع الم�س�ؤولية ) 0.15مقابل  0.26كمعدل(.
 .3.2.2م�ؤ�شرات غير مر�ضية في قطاع ال�صحة
يبين تحليل المعطيات المتوفرة �أن العر�ض العالجي في عدد الم�ؤ�س�سات التي تقدم العالجات الأ�سا�سية،
انتقل عددها من  2626م�ؤ�س�سة في � 2009إلى  2689في  ،2011منها  1938في الو�سط القروي
و 751في الو�سط الح�ضري  .1وقد �أتاح ذلك تح�سين العر�ض العالجي ،و�ساهم بال �شك في �إطالة العمر
االفترا�ضي عند الوالدة  ،غير �أن الم�ؤ�شرات في مجال ال�صحة تبقى مقلقة .ومنها وفيات الأمهات عند
الو�ضع ،حيث ترتفع هذه الوفيات �إلى  112لكل مائة �ألف والدة ) 2مقابل  135معدال في البلدان ذات التنمية
الب�شرية المتو�سطة ،و 192في البلدان العربية ،ح�سب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية  PNUDل�سنة
 ،(2011وكذا وفيات الر�ضع ،التي تبلغ  28.8في الألف ،وهي من �أكثر الن�سب ارتفاعا على الم�ستوى
العالمي .لكن ،وعلى عك�س العديد من البلدان ،ف�إن االتجاه نحو انخفا�ض ن�سبة وفيات الأمهات عند الو�ضع
والأطفال الر�ضع وال�صغار )حيث بلغت  30.5في المغرب ،مقابل  44في البلدان ذات التنمية الب�شرية
المتو�سطة ،و 49في البلدان العربية ،ح�سب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية  PNUDل�سنة (2011
الذي تمت مالحظته في المغرب بين  1990و� 2000سيتيح لبالدنا بلوغ هدفي  4و 5من �أهداف الألفية
للتنمية في �أفق .2015
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فوارق في مجال الولوج �إلى العالج الطبي
ي�شير التوزيع الترابي �إلى غياب كبير للتوازن ،مع تركيز هام للعر�ض الطبي على م�ستوى الدار البي�ضاء
والرباط-زمور-زعير ،وهما الجهتان اللتان ت�ضمان ما يقارب  48بالمائة من مجموع العاملين في المجال
الطبي ،وقرابة  60بالمائة من الأطباء االخت�صا�صيين� .إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن الفوارق هامة ما بين المدن
والبوادي في مجال البنيات التحتية ال�صحية .فال�ساكنة القروية تلج�أ �أ�سا�سا �إلى الم�ستو�صفات ،في حين
تتوفر المراكز الح�ضرية على مراكز �صحية بموارد ب�شرية وتجهيزات ذات نوعية جيدة .ومما يزيد من
تفاقم هذه الفوارق �صعوبات الولوج بالن�سبة �إلى الفئات الأ�شد عوزا.
ح�سب البحث الوطني لل�سكان وال�صحة العائلية ل�سنة  2011فان حال التغذية لدى الأطفال والن�ساء تف�ضي �إلى
نتائج خطيرة ،مع وجود ما يقارب  14.9بالمائة من الأطفال دون �سن الخام�سة ،يعانون من ت�أخر في النمو.
تنطق هذه الأرقام في الحين نف�سه بالتردي والق�صور الذي ت�شكو منه البنيات التحتية ال�صحية ،والنق�ص في
الموارد الب�شرية من �أطباء وممر�ضين ،وبع�ض و�ضعيات غ�ض الطرف في ما تعلق بالتكفل بالمر�ضى من غياب
ور�شوة وتحكم غير كاف في الوقت .ويف�ضي تكاثف هذه العوامل �إلى �إطالة �أمد انتظار التكفل.
وح�سب المنظمة العالمية لل�صحة ،ف�إن درجة تغطية ال�ساكنة بالرعاية الطبية ،وخ�صو�صا قبل الوالدة ،قد
تح�سنت ما بين  2000و ،2009غير �أنها تبقى بطيئة بالنظر �إلى مظاهر العجز التي ينبغي تغطيتها من �أجل
تح�سين الحالة ال�صحية للن�ساء الحوامل ،وخ�صو�صا في الو�سط القروي.
 .4.2.2تغطية �صحية جزئية جدا وحكامة مجز�أة
بد�أ العمل في تفعيل �إ�صالح التغطية ال�صحية الإجبارية الأ�سا�سية في نهاية  ،2005وذلك عبر نظام الت�أمين
الإجباري على المر�ض  AMOبالن�سبة للأجراء و�أ�صحاب المعا�شات .وهو نظام يتولى تدبيره ال�صندوق
الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي  CNOPSبالن�سبة �إلى �أجراء القطاع العمومي ،وال�صندوق الوطني
لل�ضمان االجتماعي  CNSSبالن�سبة �إلى �أجراء القطاع الخا�ص.
خالل ال�سنوات الخم�س الأولى من تفعيل نظام الت�أمين الإجباري الأ�سا�سي عن المر�ض ،تم �إخ�ضاع كل
الأجراء و�أ�صحاب المعا�شات من القطاعين العمومي والخا�ص لإجبارية التغطية ال�صحية الأ�سا�سية .وقد
بلغت ن�سبة التغطية في نهاية �سنة  2011ما قدره  33بالمائة من مجموع ال�سكان .كما تم تو�سيع �سلة
العالجات بما فيها الأمرا�ض المتنقلة ،با�ستثناء عالج الأ�سنان بالن�سبة �إلى الم�ؤ َّمنين الذين تفوق �سنهم 12
�سنة في ما يخ�ص ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي.
ظلت ميزانيات النظام ال�صحي الإجباري لل�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي وال�صندوق الوطني لمنظمات
االحتياط االجتماعي تتمتع بفائ�ض �إلى غاية نهاية  ،2011غير �أن ت�سارع النفقات ي�سير بوتيرة �أ�سرع بكثير
من وتيرة الموارد ،وخ�صو�صا بالن�سبة �إلى ال�صندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي ،الذي ي�سجل
�أعدادا كبيرة من المحالين على التقاعد ،في �سياق من محدودية الت�شغيل في القطاع العمومي .وبالإ�ضافة
�إلى ذلك ف�إن المخاطر المرتبطة بالأمرا�ض المزمنة طويلةِ الأمد ،التي تم�س ما ن�سبته  2.7بالمائة من
مجموع الم�ستفيدين ،ت�ستحوذ على �أكثر من  50بالمائة من النفقات العامة للنظامين معا.
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�أما نظام الم�ساعدة الطبية  RAMEDللأ�شخا�ص المعوزين ،الذي مر بمرحلة تجريبية في الجهة النموذجية
تادلة�-أزيالل منذ  ،2009في�ستفيد منه اليوم � 230.000شخ�ص� ،أ�صبحوا يتمتعون بولوج �سهل �إلى العالج
في البنيات ال�صحية العمومية .وبعد �إجراء التقييم ،وتكييف الآليات التنظيمية والإجرائية الحالية ،تمت
برمجة تعميم هذا النظام – الذي ي�ستهدف  28بالمائة من مجموع ال�ساكنة� ،أي  8.5ماليين من الأفراد –
�إلى مختلف جهات المملكة في بداية  .2012غير ان هذا التعميم يفتر�ض ت�أهيال ملمو�سا للبنيات التحتية
اال�ست�شفائية ،والموارد الب�شرية ،وعر�ضا للأدوية يتالءم وانتظارات وحاجيات ال�سكان.
هذا ،ف�إن تعميم التغطية ال�صحية ي�ستلزم و�ضع نظام مالئم لفائدة الحرفيين ،والم�ستقلين ،والمهن الحرة
والطلبة.
�أما في ما يتعلق بحكامة مجموع المنظومة ال�صحية الوطنية للتغطية ،فال يمكن �إنكار �أن هذه المنظومة تتميز
بطبيعتها المجز�أة ،التي ينق�صها االن�سجام ،وعلى الخ�صو�ص �آليات الت�ضامن بين كل مكوناتها ،وخ�صو�صا
نظام الت�أمين الإجباري  AMOونظام الم�ساعدة الطبية � ،RAMEDإ�ضافة �إلى ال�صعوبات التي تواجهها
الوكالة الوطنية للت�أمين ال�صحي  ANAMفي اال�ضطالع بدورها في �ضبط وتنظيم مجموع المنظومة.
 .5.2.2نظام تربوي ي�شكو من نق�ص على الم�ستوى الكمي الكيفي
بلغت النفقات المخ�ص�صة للتربية في  2011ما مقداره  24.428بالمائة من ميزانية الدولة ،و 5.5بالمائة
من الناتج الداخلي الخام .وقد �ساعد هذا المجهود المالي في تح�سين الولوج الى التعليم .وهكذا انتقلت
ن�سبة تمدر�س الأطفال بين ال�ساد�سة والحادية ع�شرة من العمر من 91.4بالمائة في المو�سم الدرا�سي
� 2008-2007إلى  97.5بالمائة في  ،2011-2010بينما ا�ستقرت الن�سبة ال�صافية للت�سجيل في ال�سنة
الأولى من الثانوي الإعدادي عند  75.6بالمائة في  ،2011-2010مقابل  71.8بالمائة في ،2008-2007
ون�سبة الت�سجيل ال�صافية في الجذع الم�شترك عند  45.2بالمائة ،مقابل .35.5
ومع ذلك  ،فان المجهودات المبذولة على �صعيد التمدر�س تتقل�ص ب�سبب مختلف �أ�شكال ال�ضعف التي تعود
�إلى التكرار والهدر كما �إلى الكفايات المكت�سبة ،وكذا �إلى الفوارق التي تعاني منها الفتيات بالدرجة الأولى.
يتفاقم هذا العجز بغياب تعليم �أولي عمومي ي�ساعد على التن�شئة المبكرة للأطفال.
وهكذا ف�إن مردودية النظام التربوي تبقى غير كافية  ،كما تبينه ن�سبة التكرار في ال�سنة االولى من االعدادي
في ال�سنة المدر�سية  ،2011-2010التي بلغت  10.2بالمئة ،في حين ت�صل ن�سبة الهدر  2.8بالمئة .وعلى
م�ستوى الثانوي  ،ف�إن التكرار في ال�سنة الثالثة بلغ  31بالمئة ون�سبة الهدر  16.6بالمئة .وبالإجمال فان
الهدر المدر�سي في اال�سالك الثالثة للتعليم العمومي يم�س ما يقارب  387.000تلميذا .وال ي�صل معدل
مدة التمدر�س اال الى � 4.7سنة مقابل  6.3في البلدان التي تتميز ب�ضعف في التنمية الب�شرية .معدل الحياة
المدر�سية يبلغ � 10سنوات في الوقت الذي ي�ستوجب �أن ينتقل �إلى � 14سنة على االقل .وعلى الرغم من ذلك
ثم ت�سجيل تراجع ملحوظ لن�سبة الهدر في كل م�ستويات التعليم طيلة االربع �سنوات االخيرة .وقد انتقلت
هذه الن�سبة في االبتدائي ما بين  2007و 2008و  2010-2009من  4.6الى  3.1بالمئة مقابل  13.1بالمئة
و 10.8بالمئة في الثانوي ،و 15بالمئة بالن�سبة للإعدادي ،و 9.2بالمئة بخ�صو�ص الثانوي والت�أهيلي.
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وي�ضع الت�صنيف الذي �أنجزه «برنامج االمم المتحدة للتنمية» ) (PNUDم�ستندا في ذلك على نتائج تقييم
المواد العلمية ،المغرب في م�ؤخرة بلدان منطقة مينا  ، MENAكما يبرز تقرير  ،2008ال�صادر عن
المجل�س الأعلى للتعليم ،والمتعلق بالبرنامج الوطني لتقييم المكت�سبات� ،أوجه العجز في الكفاءات ،وخ�صو�صا
في علوم الحياة والأر�ض وفي الريا�ضيات لدى تالميذ االبتدائي والإعدادي.
وف�ضال عن الفوارق في الدخل والفوارق الجهوية التي تقل�ص من مردودية النظام التربوي  ،تجدر الإ�شارة
�إلى �أن م�ؤ�شر المنا�صفة كان يبلغ في  2011-2010في الو�سط القروي  55.6بالمائة في الثانوي الإعدادي،
و 68.8بالمائة في الثانوي الت�أهيلي ،مقابل  88.2و 98.7بالمائة على التوالي في الو�سط الح�ضري� .أما
ح�صة الفتيات القرويات المتمدر�سات من مجموع الفتيات المتمدر�سات فبلغت في  2011-2010ما قدره
 20.5بالمائة في الثانوي الإعدادي و 8.4بالمائة في الثانوي الت�أهيلي .3
ن�سبة االكتظاظ في الأق�سام عالية ،في ارتباط ب�ضعف الت�أطير التربوي .وهكذا ف�إن عدد التالميذ لكل
مدر�س كان يبلغ  27.5في المرحلة االبتدائية في .2011-2010
ورغم االرتفاع الم�سجل في  2011في ن�سبة النجاح في الباكلوريا ،ف�إن عدد الطلبة الجامعيين يظل في حدود
� ،400.000أي في م�ستوى قريب من م�ستوى بلد مثل تون�س ،ال تتجاوز �ساكنته ثلث ال�ساكنة المغربية .كما
�أن ن�سبة الت�أطير في الم�ؤ�س�سات ذات الولوج المفتوح يبقى �ضعيفا ،مما يف�ضي �إلى انعكا�سات على نوعية
التعليم والبحث العلمي.
يبدو من الم�ستعجل تح�سين نوعية وحكامة قطاع التربية والتعليم بكل �أ�سالكه بهدف م�ساهمة �أف�ضل في
التنمية االقت�صادية واالجتماعية .ف�إن �إكراه الموارد المالية يمكن التخفيف منه عبر عقلنة النفقات وتح�سين
الحكامة مقرونة بااللتزام الفعلي لمختلف المتدخلين .كما ينبغي التفكير من جهة �أخرى في م�صادر مجددة
للتمويل ،من قبيل ال�شراكة بين القطاعين الخ�صو�صي والعام ،وكذا بين الدولة والجهات .ف�ضال عن �إيالء
عناية خا�صة بالبحث العلمي والتقني لمواكبة التنمية القطاعية.
� .6.2.2إطار ت�شريعي من �أجل حماية �أف�ضل للن�ساء واالطفال في و�ضعية �صعبة
من الم�ؤكد ان العنف �ضد الن�ساء ي�شكل واقعا �صادما .وقد بين بحث المندوبية ال�سامية للتخطيط في يناير
� 2011أن ما يقرب من  63بالمائة من الن�ساء ي�صرحن ب�أنهم تعر�ضن للعنف .
ال�شك �أن تقدما ح�صل على ال�صعيد الت�شريعي )مدونة اال�سرة ،قانون الجن�سية ،القانون الجديد للم�سطرة
الجنائية� ،إ�صالح القانون الجنائي ،قانون ال�شغل ،ورفع ال�سرية الطبية على الأطفال �ضحايا العنف واالعتداءات
الجن�سية( ،لكن مازالت بع�ض الثغرات قائمة على �صعيد تنفيذ بع�ض القوانين في مجال العنف �ضد الن�ساء،
وت�شغيل الأطفال  ،وحماية االطفال المتخلى عنهم.
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قطاع التكوين المهني
رغم تطور بلغ  8بالمائة معدال بين  2001و� ،2010إال �أن عر�ض التكوين يبقى غير كاف بالن�سبة �إلى
الطلب االجتماعي .فثالثة مر�شحين �شباب يتبارون على كل مقعد في تلك الم�ؤ�س�سات في المعدل.
من جهة �أخرى ،يبقى �شكل التكوين القار مهيمنا على نظام التكوين المهني بن�سبة  80بالمائة من مجموع
الم�ستفيدين� .أما الأ�شكال الأخرى من التكوين ،كالتكوين بالتعلم والتكوين بالتناوب ،اللذان ي�شركان
المقاوالت في عملية التكوين ،فال يمثالن �إال  20بالمائة.
يبلغ معدل ن�سبة الإدماج  63بالمائة بعد � 9أ�شهر من الح�صول على ال�شهادة ،وهي مالحظة يمكن ردها
�إلى هيمنة االعتبارات المرتبطة بعدد المتخرجين ،على ح�ساب نوعية التكوينات.
ومن جهة �أخرى اذا كان ت�شغيل االطفال في تراجع ف�إن الن�سبة ماتزال مرتفعة .وهكذا فان البحث الذي
�أنجزته المندوبية ال�سامية للتخطيط �سنة  2010يبرز �أن  147.000طفل مابين  7و � 14سنة ي�شتغلون� ،أي
ن�سبة  3بالمئة من مجموع االطفال في هذا العمر� ،أما فيما يخ�ص االطفال المتخلى عنهم منذ الوالدة ،ف�إن
عددهم في تزايد .وح�سب بحث منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة والع�صبة المغربية لحماية الطفولة
�سنة  2010ف�إن ن�سبة  2بالمئة من مجموع االطفال الجدد يتم التخلي عنهم ،ون�سبة كبيرة من ه�ؤالء االطفال
يتعر�ضون لهذا الم�آل من خالل و�سطاء غير �شرعيين .ولهذا يتعين �ضمان تفعيل المقت�ضيات الت�شريعية
الموجودة من خالل و�ضع �آليات م�ؤ�س�سية مالئمة ت�ساعد على تن�سيق تدخالت الفاعلين في مجال حماية
الن�ساء والأطفال في و�ضعية �صعبة وت�سهيل الم�ساطر القانونية الموجودة وتقوية الو�سائل الب�شرية والمالية
للم�ؤ�س�سات التي تتكفل به�ؤالء الأ�شخا�ص.
 .7.2.2الفائدة من مقاربة �أفقية وحكامة متوائمة مع التنمية الب�شرية
من بين الم�شاكل الرئي�سية في مجال التنمية الب�شرية يبرز �ضعف تن�سيق ال�سيا�سات العمومية .ويمكن
تحقيق ربح هام في فعالية وفاعلية �سيا�سات التنمية االجتماعية عبر تحليل الآثار المتبادلة بين المجاالت
المختلفة .ففي ما تعلق بالتربية وال�صحة على �سبيل المثال ،ف�إن من �ش�أن تح�سين الولوج والقيام بعمليات
تح�سي�س وتوعية داخل المدر�سة في مجال و�سائل الوقاية ال�صحية� ،أن يح�سن من الحالة العامة ل�صحة
ال�ساكنة ،وخ�صو�صا بين �صفوف الفئات المعوزة في المناطق �شبه الح�ضرية والمناطق القروية .كما �أن من
�ش�أن التح�سي�س في مجال حماية البيئة �أن ي�ساهم في الحد من ت�سارع التدهور الذي يعانيه الو�سط الطبيعي،
والذي ت�شعر ب�آثاره الفئات المعوزة من �ساكنة البوادي �أكثر من غيرها.
وفي ما يتعلق بالمنظومة التربوية على وجه الخ�صو�ص  ،ف�إن التقرير الثاني للمر�صد الوطني للتنمية الب�شرية
ي�ؤكد �أن �أداءها يمكنه �أن يتح�سن �إن هي اندرجت في نظام الحكامة الذي يجري و�ضعه حاليا في �إطار
الالمركزية والال تمركز.
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كما ي�شير التقرير نف�سه �إلى �أن محاربة الهدر المدر�سي تقت�ضي �إقامة �أنظمة للقيادة على الم�ستوى المحلي ،مع
تحديد �أهداف دقيقة ،وتح�سي�س مختلف المتدخلين بالم�س�ؤولية ،مع �أخذ الخ�صو�صيات المحلية بعين االعتبار.
.8.2.2

المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية :التملك ال�ضروري من طرف الفاعلين

في نهاية المرحلة ) (2010 - 2006بدا �أن هذه المبادرة قد خلقت دينامية جديدة لمحاربة الفقر
واالق�صاء ،وذلك لفائدة مقاربة ترابية وت�شاركية.
و�إن النتائج الم�شجعة في مجال التقلي�ص من الفقر قد ت�أكدت من خالل الدرا�سات الذي �أنجزها «المر�صد
الوطني للتنمية الب�شرية» ،التي ت�شير ،مع ذلك� ،إلى انحرافات مهمة ت�ستبعد الفئات المعدمة و�سط ال�ساكنة
الفقيرة ،و�إلى عدم ا�ستفادتها من الم�شاريع المبرمجة� ،أو ب�سبب الت�أثير ال�ضعيف للمبادرة بخ�صو�ص ولوج
الخدمات اال�سا�سية )التربية ،ال�صحة ،الماء ال�صالح لل�شرب ،الكهرباء( .ويمكن لهذه االنحرافات ت�صحيحها
اذا ما تم �إعادة تحديد �أهدافها بو�ضوح.
كما �أن الحجم المحدود للم�شاريع المخ�ص�صة للأن�شطة المدرة للدخل ،والمبالغ المر�صودة لها ،و�ضعف
م�شاركة الجماعات المحلية في التمويل� ،أو في تدبير م�شاريع المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،ت�ؤثر هذه
العوامل مجتمعة في ا�ستمراريتها.
وهكذا يمكن لمفعوالت المبادرة وال�ستمرار �أن�شطتها �أن تتح�سن من خالل التقائية ترابية لل�سيا�سات العمومية،
وتوفير �شروط التن�سيق مع مخططات التنمية الجماعية .كما ي�ستح�سن خلق ظروف لت�شجيع بروز وم�صاحبة
االن�شطة المدرة للدخل القابلة لال�ستمرار اقت�صاديا.
منذ ا�إطالق المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية �سنة  2005وهي ت�ساهم� ،إيجابيا ،في الحد من الفقر ومن
الإق�صاء االجتماعي ،وخ�صو�صا عبر خطوات عملية تقوم على ت�شجيع الأن�شطة المدرة للدخل وتح�سين
الولوج �إلى الخدمات الأ�سا�سية.
كما ت�شير الى ذلك تقارير المر�صد الوطني للتنمية الب�شرية  ،يتعين تقوية مفاعيل المبادرة من خالل الحر�ص
على التقائية ال�سيا�سات العمومية على ال�صعيد الترابي في ان�سجام مع مخططات التنمية الجماعية ،
وال�ستمرارية الم�شاريع االجتماعية من خالل الحر�ص على تملك هذه الم�شاريع من طرف الم�ستفيدين منها،
وعلى تمويل مالئم لمرحلة اال�ستغالل.
وقد قام �صاحب الجاللة ب�إطالق المرحلة الثانية في  2011للمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية التي تغطي
فترة  .2016-2011م�ستندة �إلى تقييم نتائج المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ،تتطلع المرحلة الجديدة
الى تجذير فل�سفة المبادرة .متابعة البرامج االربعة لفترة  2010-2006بتو�سيعها ،وتطوير البرنامج الجديد
المخ�ص�ص للت�أهيل الترابي لفائدة ال�سكان القاطنين في المناطق المعزولة.
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 .9.2.2تطوير االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني :مجال لخلق فر�ص ال�شغل وتقلي�ص الفوارق
يوفر قطاع االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني �إمكانيات لتقديم �أجوبة مالئمة على �إ�شكاليات الفقر والإق�صاء.
ويتميز هذا القطاع ،المكون من تنظيمات ذات �أطر قانونية مختلفة )جمعيات ،تعاونيات ،وم�ؤ�س�سات،(...
بغياب �سيا�سة من�سجمة تمتلك �آليات التن�سيق بين مختلف المتدخلين .كما يعاني من غياب �إجراءات بهدف
تكوين وتقوية كفاءات التدبير وترويج المنتوجات ،ف�ضال عن �صعوبات الح�صول على التمويل .فالقرو�ض التي
تمنحها جمعيات القرو�ض ال�صغيرة بالخ�صو�ص ،و�إن كانت تهم مبالغ �ضعيفة ،ف�إنها تفر�ض ن�سبا للفائدة ال
ت�شجع على الح�صول عليها .ف�ضال عن الغياب �شبه التام الحترام مبادئ الحكامة الجيدة.
وبهدف �إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع من ال�ضروري و�ضع اال�ستراتيجية الوطنية ) (2020-2010حيز
التنفيذ .وفي الإجمال ،يتعين الرفع من م�ستوى نجاعة ان�سجام �سيا�سات التنمية االجتماعية بهدف اال�ستجابة
النتظارات ال�سكان ،ورفع تحديات تقوية التما�سك االجتماعي ،والتناف�سية ،و�إنجاح الم�شروع المجتمعي
للتنمية الإدماجية والم�ستدامة.
.3.2

تحديات و�سيا�سات عمومية في مجال البيئة

لقد �أولى المغرب �أهمية خا�صة للم�س�ألة البيئية في ال�سنوات االخيرة ،وقد هي�أت ال�سلطات العمومية الميثاق
الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة �سنة  2010و�أما الم�صادقة عليه ،في �شكل قانون اطار يق�ضي ب�إدماج
الم�س�ألة البيئية في مجموع ال�سيا�سات العمومية  ،فما تزال لم تح�صل بعد .ويكر�س الد�ستور الجديد للمملكة
«الحق في بيئة �سليمة» ويمنح �أهمية خا�صة لق�ضايا تدبير البيئة ،وحماية الموارد الطبيعية والتنمية الم�ستدامة،
كما �أن برامج �إجرائية عدة تم اطالقها في مجاالت �أ�سا�سية لالقت�صاد الأخ�ضر .غير �أنه ،مع ذلك ف�إن اتجاهات
تدهور البيئة الطبيعية و �إطار العي�ش لم تتوقف بعد.
 .1.3.2الإ�ضرار بالبيئة
تتفاقم مظاهر االعتداء على البيئة في مختلف الم�ستويات .فالو�ضعية البيئية ت�شي بتدهور قوي للموارد
الطبيعية و�إطار عي�ش ال�ساكنة ،ب�سبب تلوث الهواء والمياه القارية والبحرية ،وت�صحر الأرا�ضي ،وتردي حال
الغابات وحال التنوع البيولوجي وال�شريط ال�ساحلي ،والآثار ال�سلبية للمطارح الع�شوائية.
كما �أن �إطار عي�ش ال�ساكنة الح�ضرية تعر�ض لل�ضرر �سنة  2011ب�سبب حركة الإ�ضرابات في ال�شركات
المفو�ضة لجمع االزبال المنزلية في مجموعة من المدن .وبالمقابل تميزت هذه ال�سنة بتنامي حركة
احتجاجات المنظمات غير الحكومية لحماية البيئة خ�صو�صا في مو�ضوع الكارثة الطبيعية التي �شهدها نهر
ملوية في يوليوز  .2011وهي منطقة م�صنفة ومحمية.
بخ�صو�ص ت�أثير تدهور البيئة على االقت�صاد الوطني بينت درا�سة جديدة للبنك الدولي ن�شرت في بداية
 2012بعنوان «النمو االخ�ضر االدماجي :مدخل لتنمية م�ستدامة»  ،ان كلفة تدهور البيئة في المغرب تبلغ
 3.8بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
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من جهة �أخرى ف�إن تدهور حال البيئة ي�ؤثر �سلبا في �صحة ال�ساكنة وفي الن�شاط االقت�صادي ،بفعل نفاد
بع�ض الموارد الطبيعية ال�ضرورية ل�ضمان تنمية م�ستدامة للبالد.
و تمار�س الأن�شطة االقت�صادية بطبيعتها �ضغوطا تف�ضي �إلى �آثار �سلبية في البيئة ت�ساهم بدورها في مفاقمة
هذا االختالل.
كما يتعين اال�شارة الى ان الم�ؤ�شرات البيئية تعاني من نق�ص في التمثيلية المجالية والقطاعية وفي الدقة .
لذلك يبدو من ال�ضروري مراجعة الم�ؤ�شرات الموجودة لتحديد م�ؤ�شرات مدمجة ومالئمة يمكنها ان ت�شكل
اطارا تنظيميا بخ�صو�ص البيئة ،وت�ساعد على التتبع المو�سمي للظرفية البيئية  ،وتطعيم قواعد معطيات
ذات م�صداقية ،كاملة ومن�سجمة تمكن من قيا�س م�ؤ�شر تموقع المغرب على ال�صعيد الدولي  ،كما هو �ش�أن
م�ؤ�شر النجاعة البيئية ).(IPE
�أما في مجال التلوث الح�ضري الناتج عن و�سائل النقل ،ف�إن تطور قطاع النقل )ت�سجل �أعداد ال�سيارات في
المغرب زيادة تفوق  5بالمائة �سنويا( ي�ساهم في تلويث الهواء بن�سبة يتراوح بين  50و 60بالمائة.
�أما الموارد المائية فتتهددها كل �أنواع التلوث .ف�أكثر من  90بالمائة من المياه الم�ستعملة ،التي تبلغ
 750مليون متر مكعب معدال في ال�سنة ،يتم الإلقاء بها في الو�سط الطبيعي دون معالجة م�سبقة .كما �أن
اال�ستعمال المفرط لمبيدات الطفيليات ي�ساهم من جانبه في تلويث المياه الجوفية ،وخ�صو�صا بالنترات التي
تتعدى ن�سبها معايير منظمة ال�صحة العالمية  OMSفي �أعالي المناطق المروية .وتعاني الموارد المائية
كذلك من الإهمال والهدر ،حيث ي�ضيع ما يقارب  4مليارات متر مكعب في �شبكات الري وفي الأنظمة العاملة

م�ؤ�شر النجاعة البيئية IPE
من �أجل تقدير تركيبي لمجموع الخطوات الرامية �إلى الحفاظ على البيئة ،وتقييم فعالية ال�سيا�سات البيئية
ومقارنتها واالرتقاء بها ،قام باحثون جامعيون �أمريكيون من جامعتي يال وكولومبيا بو�ضع م�ؤ�شر للأداء
البيئي ،يقوم على �ستة ع�شر معيارا ،هي:
• الولوج �إلى الماء ال�صالح لل�شرب؛
• التطهير؛
• ن�سبة الوفيات بين الأطفال؛
• التلوث الداخلي؛
• الجزيئات العائمة في هواء الو�سط الح�ضري؛
• ن�سبة الأوزون في الهواء،
• ن�سبة مركبات الأزوت في الماء؛
• ا�ستهالك الماء؛
• حماية المناطق البرية؛
• حماية المناطق البيئية؛
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•
•
•
•
•
•

ا�ستغالل الغابات؛
ال�صيد المفرط؛
الم�ساعدات الفالحية؛
الكفاية في مجال الطاقة؛
الطاقات المتجددة؛
انبعاث غاز ثاني �أك�سيد الكربون.

وقد �سجل هذا الم�ؤ�شر ،بالن�سبة �إلى المغرب ،بر�سم �سنة  ،2011قيمة قدرها  ،45.76مما ي�ضعه في
الرتبة  105عالميا� ،أي �ضمن �أ�صحاب الأداء ال�ضعيف في هذا المجال .والحق �أن بالدنا ت�سجل تقدما
على هذا الم�ستوى ،بل �إنها ح�صلت على الرتبة  37عالميا في مجال تح�سين الأداء البيئي .لكن ،وعلى �إثر
تغيير في منهجية ح�ساب م�ؤ�شر الأداء البيئي ،تراجع المغرب ب�أربع وع�شرين رتبة في مدى �سنة واحدة.
بيد �أن التح�سن الذي ي�سجله المغرب غير كاف ،وم�ستوى �أدائه البيئي يبقى �ضعيفا ،حين نعلم على �سبيل
ٍ
بقيمة على م�ؤ�شر الأداء البيئي تبلغ .55.18
المثال �أن م�صر تحتل الرتبة ،60
غير �أن هذه المعايير ال تطرح لبالدنا م�شاكل بالحدة نف�سها .و�إذا كان ينبغي معالجة كل تلك الم�شاكل من
�أجل االرتقاء ب�أدائنا البيئي وت�أمين محيط �سليم لل�ساكنة – وهو ما �أ�صبح يمثل هدفا د�ستوريا لبالدنا – ف�إن
هناك مو�ضوعين اثنين يعد النظر فيهما م�س�ألة بالغة اال�ستعجال على الم�ستوى االقت�صادي واالجتماعي
والبيئي ،ونعني به موارد الطاقة والموارد المائية.
بالتوزيع على القِ طع ،وما يعادل  400مليون متر مكعب في �شبكات التزويد بالماء ال�صالح لل�شرب ،وما يقارب
 415مليون متر مكعب من المياه الم�ستعملة التي يلقى بها في البحر .وتمثل هذه الأخيرة م�صدرا لتلوث
مياه البحر ،و�ضياعا لمياه كان بالإمكان �إعادة ا�ستعمالها بعد المعالجة� .أما المياه الجوفية فتتعر�ض بدورها
ال�ستغالل مفرط �أدى �إلى تناق�ص في المخزون المائي يفوق مقداره  900مليون متر مكعب في ال�سنة.
وتتعر�ض مياه البحر بدورها لعدد كبير من م�صادر التلوث� ،أهمها المياه الم�ستعملة المنزلية )حيث �إن المياه
الم�ستعملة ال�صادرة عن المدن ال�ساحلية ،والتي يناهز حجمها  415مليون متر مكعب في ال�سنة ) 55بالمائة(
يلقى بها مبا�شرة في الو�سط البحري ،علما �أن المناطق ال�ساحلية ت�ضم التجمعات ال�سكانية الكبرى ،ب�أكثر من
 60بالمائة من ال�ساكنة الح�ضرية( ،والنفايات ال�صناعية )حيث يعد الو�سط البحري �أهم م�ستقبل للنفايات
ال�صناعية ،بما �أن �أكثر من  80بالمائة من ال�صناعات تتركز في ال�ساحل ،ممثلة خطرا كبيرا وم�صدرا للتلوث
بالمعادن الثقيلة(.
كما �أن حركة التعمير ال�سريعة كثيرا ما ت�شكو من �سوء الت�أطير في المناطق الهام�شية للمراكز الح�ضرية
الكبرى والمتو�سطة ،وذلك على ح�ساب الأرا�ضي الزراعية ،التي تكون في الغالب �أكثر الأرا�ضي �إنتاجا .وتقدر
ن�سبة التعمير اليوم بحوالي  55بالمائة ،وهي ن�سبة يُتوقع لها �أن ترتفع لتبلغ ما يقارب  70بالمائة في �أفق
.2025
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�أما التراث الغابوي فمع َّر ٌ
�ض لله�شا�شة من �أثر �ضغوط كبيرة ذات طبيعة ب�شرية ،وخ�صو�صا منها الإفراط
في ا�ستغالل الحطب ) 10ماليين متر مكعب في ال�سنة ،في حين �أن �إنتاج الغابات ال يتجاوز  3ماليين متر
مكعب في ال�سنة( ،والرعي الغابوي ،والرعي المفرط ،وحقوق اال�ستغالل )حيث �إن عبء الرعي يجاوز ب�أربع
�إلى خم�س مرات قدرة الم�سالك الغابوية على توفير الكلأ( ،وحرائق الغابات )�ضياع حوالي  3000هكتار في
ال�سنة( ،والتو�سع الديمغرافي )ي�ؤدي التعمير واقتالع الأ�شجار بغر�ض توفير الم�ساحات العارية �إلى �ضياع
 4.800هكتار في ال�سنة( ،ت�ضاف �إليها الظروف المناخية.
من جهة �أخرى ،يرتفع �إنتاج النفايات ال�صلبة اليوم �إلى ما يناهز  18.000طن في اليوم� ،أي بمعدل 0.75
كيلوغرام لكل فرد في كل يوم� .أما النفايات ال�صناعية فتقدر بنحو  1.6مليون طن �سنويا ،منها  250.000طن
من النفايات الخطرة .وهناك  3.000مطرح ع�شوائي مقابل  10مطارح متحكم فيها .وتتم �إعادة التدوير غير
المهيكلة على يد  15.000فرد يعمل في جمع المواد القابلة لذلك� .أما حجم النفايات الطبية الخطرة فيبلغ
 6.600طن في ال�سنة 37 ،بالمائة منها يتم �إنتاجها في منطقة الدار البي�ضاء والرباط.
� .2.3.2سيا�سات عمومية من �أجل تنمية م�ستدامة وحماية البيئة
حالة م�شاريع وتنمية موارد الطاقات المتجددة
ارتفع ا�ستهالك الكهرباء في نهاية � 2011إلى  28.752جيغاواط�/ساعة من الطاقة المخ�ص�صة لال�ستهالك،
�أي بارتفاع في الطلب قدره  8.4بالمائة قيا�سا �إلى  ،2010مقابل توليد للطاقة قدره  6.377ميغاوات في
نهاية  .2011ويقدر معدل الزيادة في الطلب الوطني على الكهرباء بما يناهز  6.8بالمائة ،وذلك بف�ضل النمو
االقت�صادي وتعميم الولوج �إلى الكهرباء  ،PERGالذي بلغ  97.4بالمائة في نهاية  .2011وقد بلغ ا�ستهالك
الفرد من الكهرباء  795كيلووات �ساعة للفرد ،بزيادة قدرها  5.2بالمائة مقارنة ب�سنة  .2010و�أمام ارتفاع
الحاجيات في مجال الطاقة ،وانعكا�سات ارتفاع المواد الطاقية� ،سواء على المالية العمومية �أم على الميزان
التجاري� ،أطلقت ال�سلطات العمومية برامج طموحة لتطوير م�صادر بديلة للطاقة.
المخطط ال�شم�سي المغربي
يعد المركب ال�شم�سي لمدينة ورزازات �أولى الأولويات الإجرائية في مخطط المغرب ال�شم�سي .وقد تم
االنتهاء من الدرا�سات التقنية و�أعمال ت�أهيل الموقع.
مخطط طاقة الرياح المندمج
تقدر طاقة المن�ش�آت العاملة بنحو  280ميغاوات ،ويجري تطوير محطات جديدة قدرتها  770ميغاوات في
�إطار القانون  13.09حول ال�شراكة بين القطاعية العمومي والخا�ص في مجال الطاقات المتجددة )طرفاية:
 300ميغاوات؛ �أخفنير 200 :ميغاوات؛ العيون 50 :ميغاوات؛ الحومة 50 :ميغاوات؛ جبل الخالدي120 :
ميغاوات؛ منها  50ميغاوات من المحطة القائمة ،محطة عبد الخالق الطري�س( .كما �أن هناك عددا من
الم�شاريع في مجال طاقة الرياح ،مجموع قدرتها  850ميغاوات ،تم �إطالقها بهدف تو�سيع موقع الكدية
البي�ضاء.
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تم �إن�شاء معهد البحث في الطاقة ال�شم�سية والطاقات الجديدة  IRESENفي  2011من �أجل مواكبة
المبادرات الوطنية ب�إحداث موقع في مجال البحث التطبيقي ،مما تطلب اعتمادا ماليا للإقالع قدره 250
مليون درهم.
ومن اال�ستثمار الأمثل ونجاح برامج الطاقات المتجددة في ميادين الطاقة ال�شم�سية والريحية ،يبدو من
االف�ضل تعزيز االختالط الطاقي بوا�سطة تنمية برامج اال�ستثمار في المحطات ال�صغيرة المولدة للكهرباء
عن طريق الماء ،والمناطق الحرة للطاقة الريحية ،وحرارة االر�ض الجوفية ،والفحم الحجري النظيف والغاز
الطبيعي ال�سائل  ،ف�ضال عن �أن تحرير �إنتاج وتطوير التجهيزات ذات القوة المتو�سطة وال�صغيرة من طرف
الأفراد والم�ستثمرين الخوا�ص في �إطار تدبير يهم كل جهات المملكة� ،سي�سمح للمواطنين من الم�ساهمة في
مجهودات الدولة للحد من التبعية الطاقية.
النجاعة الطاقية في ميادين النقل والبناء وال�صناعة والإنارة العمومية
تم تحقيق عدد من الخطوات العملية في �إطار المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية  PNAPالذي جرى
�إطالقه في  ،2008والذي يرمي �إلى تحقيق التوازن بين العر�ض والطلب في مجال الكهرباء في �أفق .2014
وقد مكنت الخطوات المنجزة حتى منتهى  2011من تحقيق ربح في القدرة يناهز  390ميغاوات ،خ�صو�صا
بف�ضل زيادة التوقيت ب�ساعة واحدة على التوقيت الدولي ،وتركيب  5ماليين م�صباح من ذات اال�ستهالك
المنخف�ض ،وتحديد تعرفة اختيارية لل�صناعات التي ت�ستعمل التوتر العالي جدا والتوتر العالي ،وتركيب
بطاريات للمكثفات .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تم و�ضع تعرفة اجتماعية وتحفيزية من نوع «ناق�ص  20بالمائة – زائد
 20بالمائة» الذي يتمثل في ت�شجيع الزبائن الخوا�ص والخا�ضعين لل�ضريبة التجارية وزبائن الإنارة الخا�صة
على الحد من ا�ستهالكهم ال�شهري بنحو  20بالمائة قيا�سا �إلى ال�شهر نف�سه من ال�سنة الما�ضية ،مع تمتع
المقت�صد ،وقد مكن هذا الإجراء من اقت�صاد
الزبون بمكاف�أة قدرها ع�شرون بالمائة من اال�ستهالك ال�شهري
َ
نحو  988جيغا واط�/ساعة ،وا�ستدعى �إرجاع مبالغ على �شكل مكاف�آت مقدارها  161.6مليون درهم.
وقد تميزت �سنة  2011ب�صدور القانون  47.09في �شهر �أكتوبر ،وهو القانون المتعلق بالكفاية في مجال
الطاقة .وير�سم هذا القانون خطوطا توجيهية وا�ضحة و�إجرائية من �أجل تفعيل الإ�ستراتيجية الجديدة في
ميدان الكفاية الطاقية .و�إن من �ش�أن تفعيل هذه التدابير التنظيمية الجديدة �أن يتيح تدبيرا �أمثل للطلب على
الطاقة ،و�إحداث �سوق للفعالية في مجال الطاقة ،والرفع من تناف�سية الن�سيج ال�صناعي الوطني ،وت�شجيع
اال�ستثمارات في هذا القطاع ،و�إحداث فر�ص جديدة لل�شغل الأخ�ضر والتدبير الأمثل للموارد الطبيعية
على الم�ستوى الوطني والجهوي .ويمكن الو�صول الى هذه االهداف بتوفير موارد ب�شرية وتكنولوجية ومالية
منا�سبة ،بعد ن�شر الن�صو�ص التطبيقية المتعلقة بهذا المجال.
بالموازاة مع هذه الخطوات العملية ،قامت وكالة تطوير الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ب�إجراء 60
افتحا�صا طاقيا لوحدات �صناعية ،بدعم مالي من البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوربي لال�ستثمار ،كما
�أطلقت برنامجا رائدا من  340افتحا�صا طاقيا ،منها  130في البنايات الثالثية ،بدعم من وزارة الطاقة
والمعادن والمياه والبيئة و�صندوق تنمية الطاقة ،بما قدره  120مليون درهم .و�ست�صبح هذه الآلية القانونية
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والتنظيمية فعلية متى تم ن�شر الن�صو�ص التطبيقية الخا�صة بها ،وتم تعميم معايير �إبراز بطاقات اال�ستهالك
وكذا الت�صنيف الطاقي للتجهيزات والآليات.
غير �أن الإ�سراع في تنفيذ هذا البرنامج متوقف على مراجعة الآلية الحالية لتمويل الطاقات التي ت�ستدعي
الحفر  ،وو�ضع برامج للتكوين والبحث واالبتكار ،في �إطار م�ؤ�س�سي جامع ي�ستقطب الفاعلين الأكاديميين
واالقت�صاديين  ،من �أجل �إنتاج معرفة علمية وطنية قابلة للت�صدير في مجال النجاعة الطاقية.
ال�سيا�سة الوطنية في مجال حماية الموارد المائية وتثمينها
�أدى ت�أخر الأمطار في الربع الأخير من ال�سنة �إلى تراجع في ن�سبة امتالء ال�سدود الكبرى �إلى 11.197.6
مليون متر مكعب� ،أي بن�سبة امتالء قدرها  71بالمائة ،مقابل  76.3بالمائة من القدرة اال�ستيعابية العادية
في .2010
تقدم برنامج اقت�صاد المياه في الري
في  ،2009وفي �إطار ن�شر الإ�ستراتيجية الفالحية الجديدة «مخطط المغرب الأخ�ضر» ،تبنت ال�سلطات
العمومية �سيا�سة �إرادية لت�شجيع تقنيات الري المقت�صدة في ا�ستهالك المياه ،من �أجل مواجهة تناق�ص
الموارد المائية ،الذي تزيده التغيرات المناخية تفاقما في �أغلب الم�ساحات المروية.
يرمي تفعيل البرنامج الوطني لالقت�صاد في مياه ال�سقي �إلى �إعادة ت�أهيل ما يقارب  550.000هكتار في �أفق
 ،2020وهو يقوم على نوعين من المخططات� ،أولهما المخططات الجماعية لإعادة الت�أهيل ،التي �أطلقتها
الدولة على �أ�سا�س م�ساحة قابلة لإعادة الت�أهيل مقدارها  218.000هكتارا ،وثانيهما مخططات �إعادة
الت�أهيل الفردية التي يقوم بها الفالحون ،والتي تتمثل في موا�صلة التجهيز الفردي للم�ساحات الزراعية ،في
�إطار �صندوق التنمية الفالحية ،على م�ساحة مفتر�ضة قدرها  330.000هكتار.
في نهاية  ،2011كانت  20بالمائة من مجموع الم�ساحة المروية في البالد مجهزة بنظام ُم َّ
وطن – �أي 291.606
من �أ�صل  1.4مليون هكتار – مقابل  11بالمائة في  ،2007ال�سنة ال�سابقة على �إطالق البرنامج ،و 7بالمائة في
 .2002وقد �أتاح ذلك اقت�صاد ما يجاوز  130مليون متر مكعب من المياه �سنويا .ويتمثل الهدف في رفع ن�سبة
هذه الم�ساحات المجهزة بنظام موطن �إلى  48بالمائة في نهاية البرنامج الوطني لالقت�صاد في مياه الري.
تح�سن ملمو�س في تدبير التلوث الناتج عن المياه الم�ستعملة والنفايات ال�صلبة
�شهدت �سنة  2011ت�سريعا في تعميم خدمة التطهير ال�سائل ،و�إقامة محطات لت�صفية مياه ال�صرف
الح�ضرية ،في �إطار المخطط الوطني للتطهير  .PNAوقد �أتاح ذلك تحقيق ن�سبة ربط بلغت  73بالمائة
)مع ربط �أكثر من  3ماليين �ساكن جديد منذ انطالق المخطط(  ،ورفع ن�سبة تطهير النفايات ال�سائلة ،التي
يقدر معدل حجمها بنحو  750مليون متر مكعب �سنويا ،من  6بالمائة في � 2005إلى  22بالمائة في ،2011
مع بناء  46محطة تطهير جديدة.
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�إن االنعكا�سات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية للمخطط الوطني للتطهير يمكنها �أن تتعزز بف�ضل ت�شجيع
التكامل بين مختلف الفاعلين الم�ؤ�س�سيين الذين يتدخلون في هذا المجال :وزارة الطاقة والمعادن ،والماء
والبيئة ،وزارة الداخلية  ،وكاالت الأحوا�ض المائية ،المكتب الوطني للماء ال�صالح لل�شرب ،الوكاالت  ،والهيئات
الخا�صة المفو�ضة ،وذلك لو�ضع �إطار �ضريبي بيئي ي�شجع على محاربة تلوث النفايات ال�سائلة والمنزلية
وال�صناعية .كما �أن هذا المخطط يجب ا�ستكماله با�ستراتيجية لمحاربة التلوث ال�صناعي ،ومخطط وطني
للتطهير في العالم القروي  ،بحيث ي�ساعد على تح�سين نوعية عي�ش المواطنين  ،وخلق عدد كبير من منا�صب
ال�شغل للقرب با�ستعمال تقنيات التطهير غير التقليدية.
�أما في ما يخ�ص النفايات ال�صلبة ،فقد ارتفعت ن�سبة التجميع من � 44إلى  75بالمائة في مدى �أربع �سنوات،
ٍ
مرات ن�سب ُة الإفراغ في مكبات متحكم فيها منذ  ،2008وذلك بف�ضل تفعيل البرنامج
فيما ت�ضاعفت ثالث
الوطني لتدبير النفايات ال�صلبة المنزلية والمماثلة لها  .PNDMويتطلب هذا البرنامج تعميم المخططات
التوجيهية الجهوية لتدبير النفايات ال�صلبة المنزلية ال�صناعية والخطيرة .وذلك بتبني تقنية التدوير والتثمين
باعتبار هذه النفايات مواد قابلة للتحويل ،بدل توجيهها �إلى المطارح المراقبة .كما يتعين تقوية �شروط
التدبير المفو�ض لخدمات النفايات المنزلية ،بت�شجيع الجماعات المحلية على االرتقاء �إلى التعامل المهني
مع تدبير النفايات المنزلية ،بتوفيرها م�ساعدة تقنية من طرف الدولة بخ�صو�ص اختيار المتعهدين الخوا�ص
كما على م�ستوى التتبع ومراقبة تعاقدات التفوي�ض.
الحفاظ على ال�شريط ال�ساحلي
في  ،2011توجت الجهود التي بذلها المغرب منذ �سنوات من �أجل الحد من تردي حالة �سواحله ،بالم�صادقة
على القانون رقم  31.06حول حماية ال�شريط ال�ساحلي ،الذي يحدد ال�شروط المتعلقة بتهيئة ال�ساحل
وحمايته وا�ست�صالحه ،وكذا الحفاظ على التوازنات البيولوجية والبيئية .كما ين�ص هذا القانون �أي�ضا على
و�ضع مخطط وطني ومخططات جهوية لحماية المناطق ال�ساحلية .ومن �ش�أن هذا القانون ،الذي ير�سخ مبد�أ
الولوج الحر �إلى ال�شاطئ� ،أن يتيح حل م�س�ألة التعمير المتنامي لل�ساحل ،عبر و�ضع قواعد جديدة ت�ؤمن توازنا
طبيعيا وبيئيا وعمرانيا.
� .3.3.2إ�ستراتيجية وطنية للبيئة
تم في بداية � 2011إطالق الإ�ستراتيجية الوطنية للبيئة ،التي ترمي �إلى جعل البيئة ركنا من �أركان كل
ال�سيا�سات العمومية في القطاعات جميعا ،مع غاية تتوخى الوقاية �أكثر من العالج .كما �أنه من المتوقع �أن
يجري في بداية  ،2012بطريقة تكميلية� ،إطالق �إ�ستراتيجية وطنية للتنمية الم�ستدامة ،بهدف �إدماج الأبعاد
المرتبطة بالمجاالت الترابية وبال�سياقات االجتماعية-االقت�صادية واالجتماعية-الثقافية ،وت�أمين �شروط
االنتقال �إلى اقت�صاد �أخ�ضر.
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و�ضع �آليات لمراقبة وقيا�س حال البيئة والتنمية الم�ستدامة
ن�شر المر�صد الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة في  2011تقريره ال�سنوي الأول عن حال البيئة في �سنة
 ،2010بالإ�ضافة �إلى تقارير عن حال البيئة في جهات المملكة.
رغم التقدم الذي تم تحقيقه في مجال حماية البيئة ومحاربة التعرية الغابوية ،ال بد من �إقامة حكامة بيئية
متالئمة مع التحديات القائمة .فالعديد من المجاالت منظمة تنظيما غير كاف� ،أو غير منظمة على الإطالق،
ويتعلق الأمر �أ�سا�سا بمجاالت الأر�ض ،وال�ضجيج ،والم�ؤ�س�سات الم�صنفة ،والمقالع ،والحق في المعلومة البيئية.
�إن الموارد المالية غير كافية ،وخ�صو�صا حين يتعلق الأمر بالجماعات المحلية التي ال ت�ستطيع �أن تواجه
وحدها الطلب البيئي ب�صفته مرفقا عموميا ،علما �أن الحماية الم�ستدامة تقت�ضي تخطيطا على المدى
البعيد ،ومخططات متنا�سقة ومن�سجمة على الم�ستوى الوطني ،يتطلب تفعيلها ميزانيات هامة.
كما �أنه من ال�ضروري تخ�صي�ص ميزانية كافية لإ�صالح الأ�ضرار التي لحقت بمختلف الأو�ساط الطبيعية
وبالبيئة بوجه عام ،و�إقامة نظام للتعوي�ض على �أ�سا�س مبد�إ «الملوث الم�ؤدي» لتغذية ال�صندوق الوطني للبيئة
و�صندوق محاربة التلوث ال�صناعي ،و�إدخال مبد�إ ال�ضريبة البيئية .كما �أنه من المنا�سب العمل على �إعادة
النظر في الم�ؤ�شرات القائمة لت�ستخرج منها م�ؤ�شرات مندمجة ومالئمة تتيح و�ضع لوحة قيادة وطنية في
مجال البيئة ،ومتابعة دورية للو�ضعية البيئية.
نحو مقيا�س معياري للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي حول الحالة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية
بهدف �إغناء طريقة قراءة الحالة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية اعتمادا على معطيات نوعية ميدانية،
قرر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي و�ضع مقيا�س معياري �سنوي لتقييم نظرة و�إدراك المواطنين والفاعلين
االجتماعيين للحالة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية وكذا تطورها )�أرباب المقاوالت ،الم�س�ؤولين النقابيين
وم�س�ؤولي الجمعيات والتعاونيات(.
و�سيعتمد هذا المقيا�س على مختلف المحاور التي حددها الميثاق االجتماعي الجديد وعلى تحليل معيار
الحقوق والمبادئ الواردة فيه ،طبقا لبنية ناجعة لتقييم هذا المعيار من طرف الفاعلين.
والختبار هذه المنهجية وبهدف التوفر على معيار �أولي ناجع بهذا ال�ش�أن ،ف�إن و�ضع هذا المقيا�س من
طرف المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �سيمتد على عدة �سنوات .وفي هذا الأفق ،و بر�سم �سنة 2011
فان المجل�س قام بدرا�سة ا�ستك�شافية نوعية اعتمد فيها على تنظيم عدة اجتماعات مع مجموعة من فئات
المواطنين القاطنين في بع�ض المدن ،كما �أجرى لقاءات مبا�شرة مع ممثلين نقابيين ،و�أعد ا�ستمارة مهيكلة
موجهة للمقاوالت والجمعيات والتعاونيات .ولقد �أنجزت هذه الدرا�سة خالل �شهري مار�س و�أبريل 2011
�أفرزت نتائج �أ�ضحى في المرحلة الحالية من ال�صعب �إ�ستنتاج توجهات �أفقية عامة بهذا ال�صدد يمكن
�إيجازها فيما يلي :
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• يعتبر المواطنون والفاعلون االقت�صاديون واالجتماعيون �أن التنمية االقت�صادية� ،إن هي لم ت�صاحبها
تنمية اجتماعية ،قد و ّلدت عدة مظاهر من الحرمان .فالتقدم االقت�صادي المن�شود يجب �أن يوفر فر�صا
لل�شغل وتح�سينا لم�ستوى العي�ش والقوة ال�شرائية للمواطنين� .أما على ال�صعيد االجتماعي ف�إذا تم ت�سجيل
تطور ف�إن مجموعة من العوائق الزالت قائمة على �صعيد ولوج المواطنين للخدمات العمومية الأ�سا�سية.
وال�سيما �أ�شكال العجز المالحظة في قطاعات التعليم وال�صحة )وفرة العر�ض ،وجودة الخدمات والتكلفة
الحقيقية( ،تعتبر ال�سبب الرئي�سي في التقدير ال�سلبي للمواطنين وللن�سيج الجمعوي للو�ضعية االجتماعية.
فالولوج غير المتكافئ للخدمات من طرف جزء من ال�ساكنة ،خا�صة القرويين والن�ساء ،يقوي هذا التقدير
على �صعيد مختلف هذه الفئات.
• وعلى �صعيد �آخر ،ي�سجل المواطنون والفاعلون االجتماعيون بالن�سبة للحريات الفردية تقدما هاما،
منتظرين مع ذلك تقوية هذه الحريات بتطوير تدخالت ناجعة في مجال العدل .و�إذا كان المواطنون
ي�سجلون تح�سنا )ارتفاع عدد المحاكم وتح�سن تجهيزاتها و�إحداث محاكم متخ�ص�صة( ،ف�إنه مازال
ي�سيطر عليهم �إح�سا�س بعدم القدرة على االعتماد على حماية قانونية من�صفة .فالمواطنون يالحظون
�سيادة ظاهرتي الزبونية والر�شوة على �صعيد العديد من الخدمات العمومية.
• �أما بالن�سبة النتظارات ال�سكان يمثل ال�شغل �أولوية بالن�سبة للمواطنين الذين يعانون من البطالة ومن
ه�شا�شة المداخيل ،وي�ضعون كذلك �ضمن �أولوياتهم تح�سينات ملمو�سة في قطاعات ال�صحة والتعليم
والأمن والعدل ومحاربة الر�شوة داخل كل الم�ؤ�س�سات.
• فالأهمية التي يوليها المواطنون والفاعلون االقت�صاديون واالجتماعيون لمحاربة الزبونية والر�شوة ت�ؤكد
على الطبيعة اال�ستعجالية لتحقيق تطور ملمو�س على �صعيد الحكامة العمومية والخا�صة ،وتخليق الحياة
العمومية باعتباره �ضامنا لتقوية التما�سك االجتماعي والحفاظ على الثقة في الم�ؤ�س�سات.

 .3الدرو�س الرئي�سة وعنا�صر اليقظة
�إن ت�شخي�ص التطورات الرئي�سة االقت�صادية ،االجتماعية والبيئية التي �شهدها المغرب في  2011ي�ؤدي �إلى
ا�ستخال�ص العبر ب�ش�أن التوجهات القمينة ب�أن ت�ؤثر بطريقة م�ستدامة في التقدم االقت�صادي واالجتماعي
لبالدنا ،والتي قد ت�ستفيد كثيرا من انخراط مجموع الفاعلين االجتماعيين واالقت�صاديين وال�سيا�سيين .ففي
�سياق دولي تطبعه �إعادة ت�شكيل االقت�صاد العالمي  ،كما تطبعه حاالت القطيعة ال�سيا�سية التي �شهدتها بع�ض
بلدان الجنوب  .ي�صح القول �إن بالدنا تتوفر على م�ؤهالت ال تنكر .لكن يتعين القيام ببع�ض الخطوات من �أجل
تحقيق تغيير جذري على م�ستوى القيم الم�شتركة والعالقات مع المواطنين ،وتحقيق تغييرات على م�ستوى
طرق ت�صور وتفعيل ال�سيا�سات العمومية ،مع العمل على االرتقاء بتناف�سية االقت�صاد الوطني.
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فاال�ستقرار ال�سيا�سي يمثل عامل قوة حا�سم يتعين الحفاظ عليه ودعمه ،وذلك با�ستثمار التقدم المحقق في
مجال تر�سيخ دولة القانون ومبادئ ت�ساوي الفر�ص والمناف�سة ال�شريفة ،كما ر�سخها د�ستور  .2011و�إن من
�ش�أن الأعمال التي يتعين القيام بها تركيز الجهود على �ستة محاور مترابطة .يمكنها توجيه العمل الم�ستقبلي
باال�ستفادة من الدرو�س الم�ستقاة من التحليل النقدي للتطورات طيلة �سنة  .2011وتتطلب المجاالت المعنية
يقظة متزايدة من طرف المج�س االقت�صادي واالجتماعي.

 .1.3دعم قيم المواطنة ،تخليق الحياة العمومية وتقوية هيئات الو�ساطة
يبدو من المنا�سب ،في ظل الخطوات التي تم تحقيقها في مجال الحريات الفردية ،والتي كر�سها د�ستور
� ،2011إطالق دينامية ف�ضلى تف�ضي �إلى �إيالء االولوية لقيم المواطنة الم�س�ؤولة والعي�ش الم�شترك.
هناك تغييرات كبرى في مجال اعتماد لغة الحقائق في مخاطبة المواطنين والفاعلين االجتماعيين ،والتركيز
على قيم الواجب المواطن ،و�ضرورة الحفاظ على الممتلكات العمومية والملك الخا�ص .و�أما الفاعلون
االجتماعيون فينبغي الت�أكيد في مواجهتهم ،وبا�ستمرار ،على �سيادة القانون .وبقدر ما يجب تخليق الدوائر
ال�سيا�سية واالقت�صادية يتعين تخليق العمل النقابي والجمعوي ،مما �سي�ساعد دون �شك في �إر�ساء م�صداقية
المنظمات والهيئات الو�سيطة ودعم ثقة المواطنين فيها .وينبغي تدعيم هذه الجهود على الخ�صو�ص عبر
مزيد من ال�صرامة في محاربة الف�ساد والر�شوة والزبونية ،من �أجل �ضمان انخراط المواطنين في هذا التطور
ال�ضروري.

 .2.3التوفيق ما بين العدالة االجتماعية والتوزيع العادل للجهد الت�ضامني
ينبغي للخطوات العملية التي تتخذها الدولة �أن تترجم با�ستمرار رغبة في تحقيق توزيع عادل للجهد المطلوب
بذله ،وفي اال�ستفادة من ثمار النمو بين الطبقات االجتماعية والجهات .و�إن من �ش�أن م�شروع نظام الجهوية
المتقدمة �أن ي�ساهم في �إقامة �آليات للت�ضامن بين الجهات .وهكذا يتعين تطوير االقت�صاد االجتماعي
والت�ضامني النه يمثل رهانا �أ�سا�سيا بخ�صو�ص الت�شغيل والتما�سك االجتماعي.
ومن �ش�أن م�شروع نظام الجهوية المتقدمة ان ي�ساهم في اقامة اليات للت�ضامن بين الجهات وفي الرفع �إلى
الحد الأق�صى من م�ساهمتها في خلق الثروة ،وفي الحد من الفوارق المجالية .و�إذا تمت تقوية هذا التوجه عبر
�إ�سهام ال�ساكنة على الم�ستوى المحلي – �سواء في ما تعلق بالت�صور �أم بالتتبع والتقييم – وكذا عبر مقاربة النوع
في �سيا�سات التنمية ،ف�إنه خليق ب�أن يدعم قيم المواطنة والم�س�ؤولية الجماعية .فيما يخ�ص نظام المقا�صة
ف�إنه يبدو من الالزم االنتقال من نظام �أ�صبح م�ضرا لمالية الدولة ،عاجزا قيا�سا �إلى الأهداف االجتماعية التي
حددت له ،نحو �آلية �شفافة وناجعة م�ؤ�س�سة على التحديد الدقيق للفئات الم�ستفيدة .و�إن نجاح هذا الإ�صالح
رهين باعتماد مقاربة ت�شاركية تقوم على ابتغاء انخراط المواطنين .ومن المهم بهذا ال�صدد العمل على
�إعادة ن�شر جزء معتبر من الموارد التي �سيوفرها الإ�صالح ،نحو ا�ستثمارات في البنيات التحتية والقطاعات
االجتماعية ،بما يمكن من تح�سين نوعية عي�ش المواطنين.
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 .3.3االنخراط في �سيا�سة ثقافية ن�شطة
يرى المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أن �إطالق �سيا�سة ثقافية �سيكون لها ت�أثيرا كبيرا على م�سار التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ،وال�سيما على �صعيد تجذير قيم المواطنة  ،وتعزيز التما�سك االجتماعي .وهكذا ف�إن
تطوير الولوج �إلى التجهيزات والبنيات التحتية والثقافية �سي�ساهم ،المحالة ،في تقلي�ص التفاوتات بخ�صو�ص
ولوج التمدر�س ،واال�ستفادة من االنتاجات الفنية ،والم�شاركة في الأن�شطة ال�سيا�سية والجهوية ،وذلك بوا�سطة
التح�سي�س على قيم الم�س�ؤولية المواطنة ،وال�سلوكات المدنية ،والت�سامح .وبالموازاة ،ي�شجع هذا التوجه بناء
الفرد ،وال�شباب بالخ�صو�ص ،بتقوية كفاياتهم على التكيف واال�ستقالل الذاتي ،والم�ساهمة في بناء الهوية
الوطنية انطالقا من الوعي بخ�صو�صيات البالد ،وبانفتاحها على محيطها الدولي وبمكانتها في العالم.
ومن �أجل نجاعة �أكبر للإجراءات التي يمكن اتخادها على ال�صعيد الثقافي ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي،
وعلى غرار التو�صيات التي اقترحها بخ�صو�ص ال�سيا�سات العمومية الأخرى ،يثير االنتباه ،ب�شكل �أ�سا�سي� ،إلى
�ضرورة خلق ما يلزم من االن�سجام بين ال�سيا�سة الثقافية و�سيا�سة التربية ب�شكل رئي�سي.
.4.3

الحر�ص على تفعيل ممار�سات الحكامة الم�س�ؤولة

من �أجل تنا�سق �أف�ضل لل�سيا�سات العمومية
ال بد لكل �سيا�سة فعالة لتنمية قطاعات منتجة من تناف�سية قادرة على التال�ؤم مع متغيرات المحيط الدولي،
من ت�شجيع موا�صلة تفعيل البرامج القطاعية ،مع تبني مقاربة التقائية ت�أخذ بعين االعتبار �أوجه االرتباط بين
مختلف القطاعات ،فتتيح اال�ستفادة المثلى من ثمار التعاون في ما بينها .وال ينبغي �أن ينح�صر هذا التوجه
في القطاعات المنتجة ،بل �إنه ي�ستحق التعميم على القطاعات االجتماعية ،حيث يف�ضي كل تقدم محرز في
ميدان معين �إلى دعم فعالية المبادرات المتخذة في غيره من الميادين.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجب �إيالء اهتمام خا�ص للجانب التمويلي ،عبر تعميم اللجوء �إلى ال�شراكات بين القطاعين
العمومي والخا�ص ،وهو الأمر الذي �أثبت فعاليته في م�شاريع بنيوية مثل ميناء طنجة-المتو�سط والبنية التحتية
الطرقية.
كما �أن مختلف البرامج التي يجري تنفيذها تحت م�س�ؤولية الدولة ،يتدخل فيها فاعلون خوا�ص وفاعلون
اجتماعيون ،ويجب �أن ت�صاحبها �آليات قيادة قادرة على ت�أمين المتابعة والتقييم .كما يجب �أن ت�ضطلع ال�سلطات
العمومية في هذا ال�صدد بدور المحفز والم�سهل ،فتحر�ص على �ضمان تناف�سية االقت�صاد و جودة وولوجية
الخدمات االجتماعية الأ�سا�سية.
عقلنة وتدبير �أمثل للم�صاريف العمومية
�سيتيح ا�ستعمال �أدوات التقييم في قيادة التدخالت العمومية �إر�ساء طرق جديدة في التدبير ،تقوم على اعتبار
النتائج وعلى ال�سعي �إلى تحقيق اال�ستفادة الق�صوى من �أوجه تعيين الموارد.
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ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بعقلنة الم�صاريف العمومية ،وخ�صو�صا منها م�صاريف التجهيز .ويمكن �إعطاء
دفعة قوية في هذا االتجاه عبر �إ�صالح القانون التنظيمي للمالية ،بما يتيح على الخ�صو�ص الرفع من م�ستوى
ان�سجام الإ�ستراتيجيات القطاعية ،وذلك ببلورة قانون المالية على �أ�سا�س مرجعية وبرنامج يمتد على مدى
�سنوات� .أما الهدف الثاني فيتمثل في �إر�ساء ممار�سة تدبير الموارد تقوم على الفعالية والأداء ،مع �إ�سناد
البرامج �إلى �أهداف قابلة للقيا�س باعتماد م�ؤ�شرات مالئمة .كما �أن من �ش�أن بع�ض التدابير التكميلية ،من
قبيل تحديد �سقف �أق�صى لبع�ض الأعباء �أو لعمليات اللجوء �إلى االقترا�ض� ،أن تمثل خطوة في �سبيل التحكم
بالم�صاريف .واعتبارا للآثار التي �ستكون لهذا الم�شروع في الحكامة العمومية ،ف�إنه من ال�ضروري العمل على
ت�سريع م�سل�سل تبنيه وتفعيله.
حكامة للقرب في خدمة التنمية
�سيظل االرتقاء بالحكامة جزئيا وغير مكتمل ما لم يت�ضمن المكون المحلي للدولة ،وفي �أفق تطبيق الجهوية
المتقدمة .كما يتعين الحر�ص على تطبيق مقت�ضيات الحكامة الم�س�ؤولة على �صعيد الكيانات الترابية وال�سيما
فيما يتعلق فيها بالتتبع والتقييم.
كما يتطلب الأمر االنخراط في نموذج المركزي للحكامة يدور ،فعليا ،حول م�شاريع ترابية يمكن ان ت�شكل
خزانا مهما للثروة االقت�صادية .وهو خزان مازال الى اليوم غير معروف او غير م�ستغل بما فيه الكفاية.
و�سي�ساعد االلتزام بالبعد الجهوي على :
• تقوية وت�شجيع المنافع المقارنة بين كل جهة؛
• خلق �أقطاب للكفاءات والمناف�سة الترابية حتى ت�صير الجهات �أكثر جذبا ؛
• �إعادة التوازن في توزيع االن�شطة بين الجهات وو�ضع �شبكات ناجعة لالت�صال والتوا�صل؛
• م�ساعدة الجهة على تطوير �إطار عي�ش كفيل بالحفاظ وجذب الكفاءات الب�شرية القادرة على تقوية
ازدهارها االقت�صادي واالجتماعي بكيفية م�ستدامة.
وهكذا يتعين على الجهوية �إبداع مقاربات ناجعة للتفعيل الترابي لل�سيا�سات والبرامج العمومية في اتجاه تعبئة
ق�صوى للموارد ب�شكل خا�ص وتحريك �سوق ال�شغل �سواء على ال�صعيد الجهوي او المحلي.

 .5.3دعم الأعمال الرامية �إلى التنمية الب�شرية والحد من الفوارق
كان لل�سيا�سات الرامية �إلى االرتقاء بم�ستوى التنمية الب�شرية واالجتماعية �أثر ملمو�س على م�ستوى الم�ؤ�شرات
الرئي�سة .غير �أن الم�ستوى الذي بلغته �أوجه العجز االجتماعي يمثل تحديا كبيرا �أمام ا�ستمرارية النموذج
التنموي .و�إن من �ش�أن تفاقم �أوجه العجز هذه وبطء وتيرة التقل�ص منها �أن تمثل عامل خطر على التما�سك
االجتماعي .كما �أن ا�ستمرار ظاهرة البطالة و�أوجه النق�ص في ولوج المواطنين االكثر احتياجا �إلى الخدمات
الأ�سا�سية ،وكذا م�س�ألة جودة مردود النظام التربوي و�آلية الحماية االجتماعية ،كلها عوامل من �ش�أنها �أن تعوق
ا�ستمرارية النمو.
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ومن المهم بهذا ال�صدد �إعطاء الأولوية لمحاربة البطالة والحد من الفوارق بين المناطق الح�ضرية والعالم
القروي في ما يخ�ص الولوج �إلى العالج و�إلى النظام التربوي ،وكذا الفوارق بين الجن�سين .كما ينبغي دعم
الجهود الرامية �إلى تو�سيع مجال التغطية ال�صحية والحماية االجتماعية.
وينبغي دعم هذه الجهود عبر ت�أهيل المتعلمين النظام التربوي التعليمي بما ي�ضمن فعالية الجهد المبذول،
بهدف تحقيق مردود �أف�ضل والرفع من قدراتهم ومن كفاءاتهم ال�سلوكية الكفيلة بت�شجيع تفتح مواطنين واعين
بحقوقهم وواجباتهم ،تحركهم في ذلك �إرادة المبادرة والتجديد.
كما �أن تقدم التنمية الب�شرية في المغرب يبقى رهينا بتدابير تتوخى ترجمة مكت�سبات الد�ستور الجديد �إلى
�إ�ستراتيجية وطنية قادرة على �أن تر�سخ ،على م�ستوى القانون والممار�سة ،ت�شجيع وتثمين مكانة ودور المر�أة
في االقت�صاد وفي المجتمع ،والإ�صالحات الرامية �إلى �إدماج �أمثل لل�شباب عبر التكوين وال�شغل والثقافة
والم�شاركة.

 .6.3العمل على االرتقاء بالتناف�سية
العمل على وجه ال�سرعة على ا�ستعادة التوازنات الماكرو اقت�صادية
�إن �إ�سهاما �أكبر من قبل الدولة بهدف دعم التناف�سية يقت�ضي وجود �إطار ماكرو اقت�صادي �سليم ،وبالخ�صو�ص
قدرة على اال�ستعادة الم�ستدامة لتوازنات المالية العمومية .وعلى مدى �أقرب ،ف�إن انعكا�سات الركود الذي
ت�شهده �أهم البلدان الأوربية ال�شريكة يجعل من ال�ضروري العمل على �إعادة تكوين هام�ش للمناورة من �أجل
مواجهة �آثار هذه ال�صدمات الخارجية على النمو وال�شغل .ف�إذا كانت ال�سلطات العمومية قد ا�ستطاعت
الحفاظ على وتيرة الن�شاط في  2009بف�ضل جهود تجميع الموارد على الخ�صو�ص ،ف�إنها لم تعد تتوفر على
مثل ذلك الهام�ش في .2011
فتقويم الميزانية على �أ�سا�س م�ستدام يقت�ضي� ،إ�ضافة الى �إ�صالح �آلية دعم الأ�سعار ،اتخاذ تدابير لتر�شيد
مجموع الم�صاريف العمومية ،وخ�صو�صا منها م�صاريف التجهيز ،كما يجب �أن يهم كل مكونات الدولة .وفي
هذا الإطار ف�إن �إعادة �صياغة مالية الجماعات الترابية وتقييم قدرات التدبير والحكامة على الم�ستوى المحلي
تبدو �ضرورية ،في �أفق تفعيل م�شروع الجهوية المتقدمة .كما �أنها �سوف تمكن من توفير موارد �إ�ضافية بالنظر
�إلى احتياطات المداخيل الكامنة.
تعميق الإ�صالحات الرامية �إلى �إقامة مناخ �أعمال تناف�سي ي�شجع تنمية اال�ستثمار
�إن الرفع من م�ستوى اال�ستثمار هو الو�سيلة الرئي�سية لت�سريع النمو االقت�صادي وخلق منا�صب ال�شغل الذي
يتوقف على تح�سين مناخ الأعمال .ويجب �أن تعنى عملية االرتقاء هذا ب�إ�صالح الق�ضاء و�إ�صالح النظام
ال�ضريبي ،ومحاربة الر�شوة والنهو�ض بالحكامة الم�س�ؤولة على وجه العموم.
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تح�سين المناخ االجتماعي
�إن تزايد �أعداد النزاعات االجتماعية ينق�ص من مردود الر�أ�سمال الب�شري للمقاوالت .وبالتالي فمن ال�ضروري
بهذا ال�صدد التاكيد على �أولوية احترام القانون وم�أ�س�سة الحوار االجتماعي ،وو�ضع �آليات من �أجل نجاعة
�أف�ضل لإقرار �سلم اجتماعي م�ستدام ،كما يتعين بموازاة ذلك ت�شجيع المفاو�ضات واالتفاقات الجماعية،
وتحديد �شروط وكيفية ممار�سة الحق الد�ستوري في الإ�ضراب.
�إعطاء دينامية جديدة للقطاع ال�صناعي
في �إطار الإ�ستراتيجية القطاعية والمبادرات الرامية �إلى تح�سين مناخ الأعمال ،يتعين على وجه الخ�صو�ص
رفع الإكراهات التي تعوق نمو القطاع ال�صناعي ،الذي يمثل الإطار الأف�ضل للتجديد وللحفاظ على ال�شغل.
وتتعلق تلك الإكراهات خ�صو�صا بالولوج �إلى العقار ،وكلفة عوامل الإنتاج )من طاقة ويد عاملة( ،وعر�ض اليد
العاملة الم�ؤهلة ،والمناف�سة غير ال�شريفة التي تمار�سها الأن�شطة غير المهيكلة ،ونوعية البنيات التحتية ،وكذا
النظام ال�ضريبي .وف�ضال عن ذلك ينبغي اللجوء الى التحفيزات ال�ضريبية للت�أثير على تخ�صي�ص الموارد بهدف
ت�شجيع ال�صادرات ال�صناعية.
ال�شروع في �إ�صالح �ضريبي
يجب �أن يهدف هذا الإ�صالح �إلى الحد من الم�صاريف ال�ضريبية ،على �إثر تقييم دقيق للفعالية االقت�صادية
واالجتماعية للإعفاءات واال�ستثناءات الممنوحة .وينبغي على وجه الخ�صو�ص �أن يعاد النظر في بع�ض حاالت
اال�ستثناء �أو التخفي�ض ال�ضريبي ،التي تحرم ميزانية الدولة من مداخيل وتركز الموارد المالية في اتجاه يحرم
منها بع�ض القطاعات� ،أو تخلق �أوجه خلل يمكن �أن تعوق اال�ستثمارات.
وباال�ضافة الى ذلك ينبغي �أن يهدف الإ�صالح الجبائي �إلى العمل على تو�سيع التقلي�ص من الفوارق جاعال من
ال�ضريبة �أداة للعدالة االجتماعية ،طرق الطعن �أمام المواطنين على م�ستوى الإدارة موازاة مع محاربة الغ�ش
والتهرب ال�ضريبي.
ت�شجيع االبتكار باعتباره مفتاح التناف�سية
من الم�سلَّم به اليوم �أن المدخل الحقيقي والم�ستدام لتناف�سية البلدان ومقاوالتها يتمثل في االنخراط في
م�سعى �إرادي معقلن لتنمية �إمكاناتها وقدرتها على التجديد .ومن ثمة ف�إنه من الحيوي اال�ستناد �إلى �سيا�سة
عمومية ترمي �إلى انتظام مقاولينا ومقاوالتنا حول �آلية وطنية للبحث واالبتكار ،وو�ضع �آليات تحفيزية لت�شجيع
�أن�شطة البحث والتطوير ،مع االعتماد في كل ذلك على تعبئة كل الطاقات الب�شرية والتجهيزات المتوفرة في
الجامعات ومراكز البحث الرئي�سة ،لفائدة القطاعات اال�سا�سية في اقت�صادنا الوطني .فبالدنا تمتلك بما ال
جدال فيه م�ؤهالت هائلة في هذا المجال يمكنها ،متى �أ�ضيفت �إليها م�ؤهالت مغاربة المهجر� ،أن تتيح لها رفع
تحدي التجديد وبالتالي تحدي التناف�سية العلمية والتكنولوجية الذي ينخرط فيه �أهم مناف�سينا.
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 .7.3التحول �إلى االقت�صاد الأخ�ضر باعتباره رافعة من رافعات التنمية الم�ستدامة
�إن الدينامية البيئية التي تم �إطالقها خالل ال�سنوات الع�شر الأخيرة في مختلف القطاعات االقت�صادية
من �ش�أنها �إقامة مناخ مالئم النتقال االقت�صاد الوطني نحو اقت�صاد �أخ�ضر .و�سيمكن هذا النموذج التنموي
االقت�صادي والإن�ساني الم�ستدام من ت�سهيل االلتقائية  ،عبر عقلنة ا�ستهالك الموارد الطبيعية ودعم التما�سك
االجتماعي وحماية البيئة .كما �سيتيح هذا النموذج االقت�صادي �إدماج المتطلبات البيئية واالجتماعية ،ب�صفة
ال رجوع فيها ،في مجموع حلقات القطاعات االقت�صادية التي تغطي �أن�شطة التقنين والتكوين واال�ستثمار
والتمويل واال�ستغالل .و�أخيرا ف�إن هذه المقاربة �ست�ساهم �أي�ضا في ت�أمين نمو م�ستدام وفي الحفاظ على
م�صالح الأجيال القادمة.
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الق�سم الثاني
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ال�شباب و�آليات الإدماج
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المو�ضوع الخا�ص للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ل�سنة 2011

ال�شباب و�آليات الإدماج
يواجه ال�شباب المغربي �صعوبات كبرى في م�سار �إدماجهم في الحياة العامة ،في الح�صول على معرفة
نافعة� ،أو على �شغل ،وولوج الخدمات� ،أو الم�شاركة في الم�ؤ�س�سات التمثيلية وال�سيا�سية .وقد عبروا عن هذه
ال�صعوبات من خالل ردود �أفعال اتخذت �أ�شكال احتجاج جماعية انطلقت منذ عدة �سنوات ،حيث تفاعلت معها
�شرائح متعددة من ال�شباب ،و�أطلقت ،في �سياق �إقليمي ودولي م�ضطرب وم�أزوم ،عملية �سيا�سية وطنية ابتد�أت
بالخطاب الملكي ل  9مار�س  ،2011وب�إقرار وثيقة د�ستورية جديدة في  1يوليوز  ،2001وبتنظيم انتخابات
�سابقة لأوانها.
ي�شهد المغرب انتقاالت متنوعة على كل الأ�صعدة ،في ال�سيا�سة )ب�إقرار الد�ستور الجديد( في تركيبته ال�سو�سيو-
ديمغرافية )في بنية الأ�سرة ،والتمدين المتنامي ،التفاوتات االجتماعية (...وديناميته االقت�صادية )الأورا�ش
الكبرى ،والتغيرات في بنيات االنتاج( والثقافية )ب�إقرار التنوع الثقافي واالنفتاح االعالمي (...والترابية )ب�إعادة
هيكلة الدولة المغربية من خالل الجهوية المو�سعة( .تعتر�ض هذه التحوالت مجموعة من العوائق في المجاالت
اال�ستراتيجية المتعلقة بالحكامة ،والتعليم واالقت�صاد والإدماج .وهي عوائق �أو «ب�ؤر» ،كما ينعتها تقرير الخم�سينية،
ترجع �إلى �سيا�سات عمومية نادرا ما تتوفر على �شروط اال�ستمرارية ،والإ�صرار على بدل المجهود.
والمالحظ �أن ال�شباب هم الفئة االجتماعية الأكثر ت�ضررا من هذه التحوالت ،و�أكثرها معاناة من مختلف
�أ�شكال العجز في الحكامة والتنمية .بل �إن البع�ض يذهب �إلى حد القول �إن ال�شباب يمثلون جيال �ضحية بدليل
�أنهم م�ستبعدون عن مجهودات التحديث ،بل وتميز �إدماجهم االجتماعي واالقت�صادي طيلة الخم�سين �سنة
الما�ضية ب�ضعف الفت في ت�أطيرهم تربويا و�سيا�سيا وثقافيا وريا�ضيا.
واعتبارا لأن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي جعل من الم�س�ألة ال�شبابية محورا مركزيا في عمله ،ف�إنه ارت�أى
تخ�صي�ص الق�ضية المو�ضوعاتية لتقريره ال�سنوي الأول لهذه الم�س�ألة بناءا على ثالثة عنا�صر يفر�ضها ال�سياق
وتعزز نجاعة االختيار.
من جهة �أولى ي�ؤكد الف�صل الثالث والثالثون من الد�ستور على «تو�سيع وتعميم م�شاركة ال�شباب في التنمية
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية للبالد ،وم�ساعدة ال�شباب على االندماج في الحياة الن�شيطة
والجمعوية وتقديم الم�ساعدة لأولئك الذين تعتر�ضهم �صعوبة في التكيف المدر�سي �أو االجتماعي �أو المهني،
وتي�سير ولوج ال�شباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا ،والفن والريا�ضة والأن�شطة الترفيهية مع توفير الظروف
المواتية لتفتق طاقاتهم الخالقة واالبداعية في كل هذه المجاالت».
ومن جهة ثانية تق�ضي المادة الثانية من الظهير الم�ؤ�س�س للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ب «تقديم اقتراحات في
مختلف الميادين المرتبطة بالأن�شطة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والتنمية الم�ستدامة»  .وهي مهمة تفتر�ض،
على �أكثر من م�ستوى ،ا�ستح�ضار الأ�سئلة التي تعني ال�شباب باعتبارهم الفئة الأكثر �أهمية ودينامية في المجتمع.
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وفي �ضوء انكباب المجل�س االقت�صادي واالجتماعي منذ تن�صيبه على بلورة «ميثاق اجتماعي جديد» حدد فيه
�ضوابط يتعين احترامها وتعاقدات كبرى مهيكلة ؛ واعتبارا الن�شغال مكونات المجل�س بمو�ضوعين يهمان ،ب�شكل
مبا�شر ،ال�شباب والإدماج من خالل ت�شخي�ص ومقاربة ق�ضايا تتعلق بـ «ت�شغيل ال�شباب» «و�إدماج ال�شباب عن
طريق الثقافة» ،و �أنتج تقارير ومقترحات لإعادة بناء مجتمع �أكثر �إدماجية ،يجعل ال�شباب في قلب ال�سيا�سات
العمومية ،تحترم فيه الحقوق االن�سانية وينخرط فيه ال�شباب ب�شكل �إيجابي.
ف�إن هذا التقرير ي�سعى �إلى ر�صد وت�شخي�ص بع�ض مظاهر واقع حال ال�شباب المغربي ،و �إبراز بع�ض �أ�شكال
الخ�صا�ص والعجز التي يواجهونها في الإدماج االجتماعي ،كما ي�ستعر�ض مداخل ور�ؤى ممكنة لتوفير �شروط
و�آليات م�ؤ�س�سية �أنجع لإنجاح �إدماج ال�شباب في الحياة االقت�صادية ،واالجتماعية والمدنية .علما ب�أن هذا
التقرير يعمل على االقتراب من الق�ضايا الكبرى التي تهم ال�شباب ،وي�شخ�ص الم�شاكل التي تبدو �أ�سا�سية في
يدعي تقديم �إجابات �شاملة �أو اقتراح حلول جاهزة  ،و�إنما يروم �إثارة انتباه الفاعلين
م�سار �إدماجهم ،بقدر ما ال ّ
ال�سيا�سيين واالقت�صاديين واالجتماعيين للأهمية الق�صوى التي تكت�سيها الم�س�ألة ال�شبابية ،اليوم ،في بالدنا.

 .1في �س�ؤال ال�شباب اليوم؟
ي�صعب تحديد هذه الفئة االجتماعية بدقة ل�سبب وا�ضح هو �أنه الوجود لفئة �شبابية واحدة ومتجان�سة و�إنما
�شرائح من ال�شباب قد تتقارب �أو تتباعد من حيث النوع ،ومكان الإقامة ،والو�ضع االجتماعي ،والر�أ�سمال
الثقافي ،والحالة االقت�صادية .ولذلك �أ�صبح ينظر �إلى هذه الفئة االجتماعية بو�صفها تعبر عن «االنتقال �إلى
الن�ضج» ،والدخول في الحياة العامة ،بحيث يتمكن �أفرادها من تغيير �أو�ضاعهم بوا�سطة االنتقال من التعليم
�إلى العمل ،ومن العائلة الأ�صلية �إلى تكوين �أ�سرة م�ستقلة.
بلغت ن�سبة ال�شباب )المتراوحة �أعمارهم ما بين  15و � 34سنة(  36.8بالمئة �سنة  2010من مجموع ال�ساكنة
المغربية ،و�ست�صل ح�سب تقديرات المندوبية ال�سامية للتخطيط �إلى  29.02بالمئة �سنة � ،2030ستنتقل هذه
الن�سبة من  36.4بالمئة الى  28.1بالمئة في الو�سط الح�ضري مقابل � 37.4إلى  31.5في الو�سط القروي.
ويبدو هذا االنتقال �أكثر �سرعة عند االناث مقارنة مع الذكور �أي  36.8بالمئة و  28.5بالمئة مقابل 36.9
بالمئة و 30بالمئة.
وعلى الرغم من االنتقال الديمغرافي الذي ي�شهده تطور ال�ساكنة المغربية ،فان ن�سبة ال�شباب تبقى مهمة و�إن
كان اتجاه الثقل الديمغرافي ينحو الى االنخفا�ض .وهكذا �سيبلغ مجموع ال�شباب � 11.165.000سنة 2030
مقابل � 6.939.000سنة � ،1982أي ما ي�شكل ن�سبة نمو ت�صل  61بالمئة.
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تطور ن�سبة ال�شباب المتراوحة �أعمارهم ما بين  15و� 34سنة ما بين �سنة  1982و2030
ح�سب الجن�س ومكان الإقامة
مكان الإقامة والجن�س

1982

1994

2004

2010

2020

2030

المجموع

33.9

36.0

36.0

36.8

33.2

29.2

الو�سط الح�ضري

38.6

38.8

37.1

36.4

32.1

28.1

الو�سط القروي

30.4

33.0

36.0

37.4

35.0

31.5

الذكور

33.7

35.2

36.2

36.9

33.8

30.0

36.7

36.9

36.8

32.5

28.5

34.1
االناث
المرجع :المندوبية ال�سامية للتخطيط

وح�سب البحث الوطني الأخير حول ال�شباب الذي �أنجزته المندوبية ال�سامية للتخطيط )يونيو  ،(2012ف�إن
 60بالمئة من ال�شباب يعي�شون في الو�سط الح�ضري ،و 52بالمئة من الن�ساء� .أكثر من ن�صفهم متزوجين ولهم،
عموما ،م�ستوى تعليمي �ضعيف ،خ�صو�صا في �أو�ساط القرويين والإناث .و باالجمال ،نجد �شابا من بين ثالثة لي�س
له �أي م�ستوى مدر�سي .ترتفع هذه الن�سبة في �أو�ساط القرويين ) 1على  2مقابل  1على  5في الو�سط الح�ضري(
والإناث ) 4على  10مقابل  2على  10في �أو�ساط الذكور( .كما �أن  9بالمئة من ال�شباب له م�ستوى تعليمي عالي.
من جهة �أخرى ،وح�سب معطيات نف�س البحث� ،أكثر من ن�صف ال�شباب ) 54بالمئة( يعي�شون مع �آبائهم.
 81بالمئة عازبين 16 ،بالمئة متزوجين 3 ،بالمئة مطلقين �أو فقدوا �أزواجهم وزوجاتهم.
تفتر�ض كل ا�ستراتيجية ت�ستهدف التفكير في حال وم�آل ال�شباب االنتباه �إلى تنوع وتفاوت و�ضعيات ال�شباب،
خ�صو�صا حين نعلم ب�أن رافعات االرتقاء االجتماعي معطلة� ،أو على الأقل تعاني من �أ�سباب تعطيل وعجز
خ�صو�صا في �أو�ساط الإناث وفي العالم القروي ،وعلى ر�أ�سها منظومة التربية والتعليم ،ونق�ص في ن�سبة نمو
ال ت�سمح بتوفير فر�ص �شغل �سواء لل�شباب الحا�صل على �شهادات� ،أو ال�شباب الذين تركوا المدر�سة مبكرا �أو
هاجروا من البادية  .الأمر الذي ينتج �أعدادا كبيرة من ال�شباب ،ذكورا و�إناثا ،تبقى مق�صية من المجهودات
التي تبدل من �أجل الإدماج.

� .2صعوبات �إدماج ال�شباب
�إدماج ال�شباب معناه تحديد توجهات و�سيا�سات توفر �إمكانيات مالئمة لإ�شراك ال�شباب في الأن�شطة
االقت�صادية والحياة االجتماعية ،والمدنية والثقافية ،مهما كان �أ�صلهم االجتماعي ،وانتماءهم الجهوي .وتتميز
ال�سيا�سات االدماجية بقدرتها على تفادي �إنتاج عوامل الإق�صاء �أو ما من �ش�أنه �أن يفاقم حياة الفئات ال�شابة،
وغير ال�شابة المعر�ضة لله�شا�شة.
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تبد�أ �سيا�سات الإدماج� ،إذن ،ب�إ�صالح منظومة التربية والتعليم ،وتوفير ممكنات ت�شغيل ال�شباب باعتباره القناة
الرئي�سية لكل �إدماج في المجتمع ،وتي�سير تكوين �أ�سرة بتعزيز الروابط العائلية ،وتحفيزهم على الم�شاركة
ال�سيا�سية والمدنية ،وتمكينهم من التجدد الثقافي والفني .وتتطلب هذه المداخل تبنّي حكامة ديمقراطية
جديدة لق�ضايا ال�شباب �ضمن ر�ؤية �سيا�سية �شمولية.
لقد �أنتجت الو�ضعية الحالية لل�شباب المغربي م�شاعر ظلم وحاالت قلق ،ب�سبب �أ�شكال �سوء التفاهم بينهم وبين
الآباء ،وبالخ�صو�ص في الأو�ساط االجتماعية التي تعاني من الفقر ،والأمية ،وانعدام ال�سكن الالئق .كما �أنتجت
مظاهر تمرد على ال�شرخ االجتماعي واالقت�صادي ،وواقع الف�ساد والزبونية ،والإح�سا�س المتنامي بحرية
محجوزة من جراء ال�صعوبات االقت�صادية .وهو ما ي�ؤدي ب�أعداد الب�أ�س بها �إلى ال�ضياع ،واله�شا�شة وال�صراعات
العائلية وانهيار القيم ،وم�شاعر الالجدوى واالحتقار الذاتي ،وا�ستبطان الإح�سا�س بكونهم �ضحايا مجتمع
غير قادر على الإن�صات �إليهم� ،أو على االعتراف لهم بذكائهم وكرامتهم .الأمر الذي ينتج �أ�شكاال متنوعة من
االحتجاجات والعنف والالمدنية ،بل وال�سقوط في �شرك التعبيرات المختلفة للتطرف.
وقد بد�أت هذه الو�ضعية تتفاقم ابتداءا من �أوا�سط الثمانينات حيث تعر�ضت فئات وا�سعة من ال�شباب
لله�شا�شة  ،ووجدوا �صعوبات في الح�صول على �شغل .وقد تزايد الطلب على ال�شغل في العقدين الأخيرين،
حيث اتخد �أ�شكاال احتجاجية دفعت ال�سلطات العمومية ،في كل مرة� ،إلى اال�ستجابة لبع�ض هذه المطالب بناء
على حيثيات نادرا ما تدخل �ضمن ت�صور �شمولي لم�س�ألة �إدماج ال�شباب.
والظاهر �أن رهانات �إدماج ال�شباب متعددة الأبعاد لأن الأمر يتعلق ب�شريحة مجتمعية مهمة في و�ضعية «انتقال
بيولوجي» وهوياتي تتطلب مجهودات كبرى على م�ستويات التعليم والت�شغيل والريا�ضة والت�أطير ال�صحي
والثقافة .و�سواء كانت هذه المجهودات نتاج �سيا�سة مفكر فيها بعناية من حيث الو�سائل ،وطرق التدبير
والأهداف� ،أو ينق�صها الو�ضوح والإمكانات ،ف�إنها ت�ؤثر ،في كل الأحوال ،على و�ضعية ال�شباب وعلى م�صيره
بالإيجاب �أو بال�سلب ،وعلى المجتمع برمته .الن تدبير الم�س�ألة ال�شبابية تواجه ،مو�ضوعيا ،م�شكلة نذرة الموارد
والو�سائل وتعقد �إعمال و�إنجاح �آليات الإدماج.
وعلى الرغم من ذلك نجد �شبابا يجتهدون من �أجل فر�ض ذواتهم والدخول في معمعة الحياة ،واالندماج في
المجتمع ،ونعثر على م�سارات ناجحة ل�شباب تمكنوا من ولوج �سوق ال�شغل وتكوين �أ�سرة ،والم�شاركة في ال�ش�أن
العام .غير �أن �صورة ال�شباب الذين ينجحون� ،أو الذين يتمكنون من تحمل م�س�ؤولياتهم ويفر�ضون ا�ستقاللهم
الذاتي تبقى �صورة محدودة وغير بارزة قيا�سا �إلى ال�شباب الذين يعانون ان�سدادا �أو الفئات ال�شبابية في و�ضعية
اله�شا�شة �أو المهددة بالإق�صاء .وهذه الفئة هي التي تمثل م�شكلة كبرى لكل �سيا�سة عمومية.

 .3ت�صور جديد لل�شباب
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تتطلب كل مقاربة لم�س�ألة ال�شباب واالدماج في المغرب فهما منا�سبا للرهانات ال�سيا�سية ،وا�ستيعابا للتعقد
ال�سو�سيولوجي للمجتمع المغربي ،و�إدراكا للأو�ضاع االقت�صادية المتبدلة .فاالتجاه المتنامي للتمدين ،وترييف
المجاالت الح�ضرية ،وال�سيا�سات القطاعية غير المتنا�سقة ت�ستمر في طرح جملة من الم�شاكل �أمام �أ�صحاب
القرار لمواجهة �ضغوط الحاجيات واالنتظارات المتزايدة لل�شباب.
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ويتعين االعتراف في نف�س الوقت ب�أن الع�شر �سنوات االخيرة �شهدت تن�شيطا كبيرا للمجتمع المدني ببروز
حركات جديدة لل�شباب والن�ساء ،وتجمعات مهنية و�أ�شكال ت�ضامن متنوعة ،كما �شهدت حركات احتجاج وا�سعة
للعاطلين �أ�صحاب ال�شهادات ،ومطالب متعددة الأنماط .يمثل ال�شباب طالئع هذه الحركات مدعومة في ذلك
بو�سائل �إعالم م�ستقلة ومواقع التوا�صل االجتماعية .كما تعبر هذه الحركات عن تطلعات مجتمع يطالب بمزيد
من الحقوق والم�ساواة واالن�صاف واالعتراف ،وعن طرق جديدة لال�ستماع وعن اختيارات مغايرة لل�سيا�سات
العمومية.
والظاهر �أن وعيا جديدا بالمجال ال�سيا�سي بد�أ يبرز في الأفق ،نظريا على الأقل ،يطالب با�شراك مجهودات
الجميع ،و�إطالق دينامية مع ال�شباب ،وبوا�سطتهم ،ب�إيجاد �آليات تو�سط مالئمة لإدماجهم و�ضمان م�شاركتهم،
وبلورة �أطر جديرة بت�سهيل ا�ستعادة ثقتهم في الذات وفي الم�ؤ�س�سات االقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية.
يتعلق الأمر باختيار تاريخي وا�ستراتيجي ،بل بم�شروع مجتمعي قادر على تعبئة ال�شباب ،وعلى توفير �شروط
�إدماجهم في الم�ؤ�س�سات وفي الحياة العامة .فال�شباب ،ح�سب كل االبحاث واال�ست�شارات ،في حاجة �إلى
�إن�صات و�إلى ثقة لكي ينخرطوا في م�سار جديد للم�شاركة ،والخروج من القلق الذي يجعلهم موزعين مابين
اختيار االلتزام والمواطنة وما بين التطرف والعدمية.
ومع ذلك ال توجد خطاطة م�سبقة �أو نموذج كوني� ،أو �سيا�سة عمومية نمطية لل�شباب  .كل بلد يتبنى المقاربة
التي يراها مالئمة لإدماجهم ح�سب �سياقه االجتماعي والثقافي ،والو�سائل ال�ضرورية لتحقيق الأهداف
المرجوة .علما ب�أن رهانات �إدماج ال�شباب متعددة االبعاد لأنها تخ�ص �شريحة كبيرة من ال�ساكنة في و�ضعية
«انتقال ديمغرافي» وبناء هوياتي ،ت�ستوجب مجهودات كبيرة في مجاالت التعليم ،والت�شغيل ،والت�أطير ،وال�صحة،
والريا�ضة والثقافة والترفيه.
واعتبارا للمعطيات التي قدمتها مختلف التقارير عن �أو�ضاع ال�شباب المغربي في الفترة الأخيرة ،تبين ب�أن
اهتمام ال�سيا�سات العمومية المتعاقبة بال�شباب تميزت بكونها ،دائما ،تجزيئية وعاجزة عن تحقيق الوعود
المرفوعة ،في الوقت الذي تعك�س فيه م�شاكل ال�شباب الق�ضايا البنيوية الكبرى للمجتمع المغربي� ،أي �أنه كلما
تعلق الأمر باتخاذ قرارات �سيا�سية تهم ال�شباب ،فذلك معناه تحديد �أهداف �سيا�سية ترتبط بالعائلة ،بالتربية،
بالتكوين ،بال�شغل ،بال�سكن ،بالم�شاركة في الحياة الديمقراطية ،بالتوازن الجهوي �أو بالتما�سك الوطني .ذلك
�أن الق�ضية في نهاية المطاف ترتبط ب�سيا�سات اجتماعية في �إطار ال�سيا�سات العامة للبالد.
ولذلك ف�إن مقاربة مندمجة مبنية على ت�صور جديد لل�شباب تبدو �ضرورية .ينطلق من قرارات وتدخالت
متنا�سقة تلتقي حول �أهداف ت�شجيع ال�شباب على التفتح والم�شاركة اعتمادا على قيم تحفز على االلتزام
والمبادرة ،والثقة .وي�ستند هذا الت�صور �إلى بعدين :الأول نظري من حيث كونه يفتر�ض تجاوز الفكرة القائلة
ب�أن ال�شباب لحظة م�ؤقتة وعابرة ،واعتبار ال�شباب فترة تمتلك معناها في ذاتها وحالة خ�صو�صية بدون �شك،
لكنها حا�سمة في م�سار �إثبات الذات ،ولي�ست في كل الأحوال لحظة معلقة �أو �إ�شكالية ت�ضع ال�شاب دائما في
حالة انتظار لولوج �أو االندماج في عالم الكبار.
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و�أما البعد الثاني فهو عملي و�سيا�سي لأنه ينطلق من مقاربة م�ؤ�س�سية �أفقية ومندمجة .فلأجل و�ضع �سيا�سة
عمومية جديدة لل�شباب البد من تجاوز الممار�سات القطاعية التي تم تجريبها لحد االن ،و االنخراط في
ا�ستراتيجية «�إرادوية» ت�ستهدف اقتراح «عر�ض �سيا�سي» وم�ؤ�س�سي كفيل ب�إدماج ال�شباب في الحياة المهنية
واالجتماعية والثقافية بكيفية ناجعة وم�ستدامة.
يتعلق الأمر بتبني ت�صور جديد لل�شباب في بالدنا يت�أ�س�س على مبد�إ بناء الذات من طرف ال�شباب في �إطار
م�سار للتكوين ي�ساعده على التفتح ،وعلى التج�سيد الفعلي الختياراته العائلية واالجتماعية وال�سيا�سية.
ال جدال في �أن �إدماج ال�شباب في الحياة العامة عملية �شاملة تهم كل الفاعلين وت�ستوجب رافعات متعددة،
وقد �أنتج المجل�س االقت�صادي واالجتماعي قواعد معيارية مرجعية ت�ؤ�س�س لميثاق اجتماعي جديد تمثل
بو�صلة متكاملة الأبعاد لكل �سيا�سة عمومية �سواء ما تعلق فيها بالولوج �إلى الخدمات االجتماعية والحقوق
المترتبة عنها ،والمعارف والتكوين والتنمية الثقافية� ،أو ما هو مرتبط بالإدماج و�أ�شكال الت�ضامن .وفي �ضوء
هذه التوجهات الكبرى ف�إن هذا التقرير �سيركز على بع�ض �آليات االدماج التي تكت�سي �أهمية ق�صوى في م�سار
ال�شباب بدون �أن يعني ذلك االنتقا�ص من قيمة المداخل المختلفة الأخرى المكملة لها.

� .4إدماج ال�شباب بالتربية والتكوين
من الوا�ضح� ،أن المجهودات اال�صالحية التي تعرفها المنظومة التعليمية لم ت�ؤدي �إلى النتائج المتوخاة .ت�ستثمر
ال�سلطات العمومية �إمكانيات ترتفع �سنويا بدون �أن ينتج عن هذا اال�ستثمار المردودية النوعية المنتظرة.
بذلت مجهودات لتعميم التمدر�س ابتداءا من الثمانينات لكن الهدر يهدد ،با�ستمرار ،الم�سار العادي لتمدر�س
ال�شباب ،ف�ضال عن �أن التكوينات التي تكت�سبها الن�سبة الكبيرة من الذين يتابعون درا�ستهم ال ت�ستجيب عموما
الحتياجات �سوق ال�شغل� .أما �إذا ا�ستدعينا ن�سبة تمدر�س العن�صر الن�سوي في البادية ،مثال ،ف�إن ن�سبة 58.2%
من الفتيات والن�ساء القرويات ما بين ال�سنة العا�شرة فما فوق لي�س لهن �أي م�ستوى تعليمي في �سنة 2011
)مقابل  29.8%في الو�سط الح�ضري( ،وفقط  % 0.6لهن م�ستوى عال ) مقابل  8.7%في المدن( .ويبدو �أن
هذه الن�سبة ال�ضعيفة لتكوين الإناث القرويات قد تتح�سن بف�ضل تعميم التمدر�س .لكن حجم الهدر المدر�سي
ال ي�ساعد على هذا التح�سين .وقد كانت ن�سبة تمدر�س الفتيات القرويات اللواتي يتراوح �أعمارهن ما بين 6
و � 11سنة هي  % 91.8في ال�سنة الدرا�سية  2010-2009مقابل  62.2%في �سنة ) 2000-1999وعلى
التوالي  95.1%و 87.4%في المدن(.

 .1.4ثمن الهدر المدر�سي
ي�ؤدي المغرب تكلفة كبيرة ب�سبب الهدر المدر�سي  ،وعدم مواءمة التكوين لمتطلبات الت�شغيل .ولهذا الو�ضع
تداعيات �سلبية منها:
• تنامي معدالت االق�صاء في �أو�ساط اليافعين وال�شباب مقابل �ضعف االدماج المدر�سي واالجتماعي؛
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•  ارتفاع الأمية ب�أ�شكالها المختلفة وتو�سع دائرة االنغالق الثقافي .وهي ظواهر تتعار�ض مو�ضوعيا مع
المجهودات المبذولة لتحديث البالد؛
• تزايد مظاهر االنحراف االجتماعي وال�سلوكات الالمدنية ،والتطرف...؛
• ازدياد �صعوبات االندماج المهني وفي الحياة العامة.
وقد �سجل المجل�س الأعلى للتعليم معطيات ميدانية تك�شف عن حجم المخاطر التي تنتج عن الهدر المدر�سي
وعن غياب ت�صور عام �إدماجي للمنظومة التعليمية حيث الحظ �أن :
• ن�سبة الهدر ما بين  6و � 11سنة  8 :بالمئة
• ن�سبة الهدر ما بين  12و � 14سنة  31.2 :بالمئة
• معدالت ا�ستكمال الدرا�سة )بالن�سبة لفوج نظري من  100متعلم( :
•

 83بالمئة يح�صلون على ال�شهادة االبتدائية

•

 57بالمئة ي�ستكملون المرحلة الإعدادية

•

 15بالمئة يح�صلون على الباكالوريا

•

�أقل من  3بالمئة يح�صلون على الإجازة

• ن�سبة الأمية في �صفوف ال�ساكنة � 10سنوات فما فوق  38.5 :بالمئة )يفتر�ض �أنها انخف�ضت ح�سب الدرا�سات
التوقعية ل�سنة  2011الى  30بالمئة(
• وجود ما يقارب � 850ألف طفل خارج المدر�سة لم ت�شملهم التربية غير النظامية .4
ومن الم�ؤكد �أن هذه المعطيات والم�ؤ�شرات ال�سلبية ال ت�ساعد المغرب على ك�سب الرهانات الكبرى التي
انخرط فيها ،بحكم �أن المنظومة التعليمية ،على تفاوت م�ستوياتها ،تواجه �صعوبات كبرى في تمكين كل
الأطفال واليافعين من اكت�ساب تعليم �أ�سا�سي نوعي ،وفي تربيتهم على «القيم المجتمعية الم�شتركة» .كما تعتر
في ك�سب «رهان الت�أهيل المف�ضي الى االندماج ال�سل�س في المجتمع» .مع �أن النظام التربوي يمثل الرافعة
الرئي�سية للم�شروع المجتمعي و�أداة حا�سمة لربح رهان التناف�سية وتحقيق �أهداف الألفية للتنمية الب�شرية .
مع ذلك ف�إن هناك مجهودات كبرى تقوم بها المدر�سة المغربية ووظائف متنوعة ماتزال في حاجة �إلى تح�سين
�شروط القيام بها ،من بينها الدور االيجابي الإدماجي الذي يتحقق كلما وفرت المدر�سة لكافة التالميذ
وال�شباب �شروط وو�سائل ت�سمح لهم باال�ستفادة من مقعد بيداغوجي مح�صن ،بجودة خدمات تعليمية وتكوينية
كفيلة باالحتفاظ بجميع المتعلمين في ف�ضاءاتها �إلى غاية ا�ستيفاء تعليمهم اال�سا�سي وت�أهيلهم لالندماج في
المجتمع  ،5ف�ضال عن وظيفة «االدماج االجتماعي» الذي يق�ضي بتوفير الظروف المواتية لإدماج ال�شباب
في المجتمع والحياة العامة .وذلك من خالل اكت�سابهم لتكوينات معرفية ،ومبادئ قيمية ،ومهارات كفيلة
با�ستقبالهم �إيجابيا في المجتمع.
 4معطيات م�ستقاة من وثيقة الأمانة العامة «للمجل�س الأعلى للتعليم» في جل�سة �إن�صات مع « اللجنة الدائمة لل�ش�ؤون الثقافية والتكنولوجيات 		
الحديثة» الخمي�س  24نونبر .2011

 5نف�س الم�صدر.
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 .2.4الوظيفية الإدماجية للمدر�سة
و�إذا كان من ال�ضروري تجنب تحميل الم�س�ؤولية الكاملة في �صعوبات الإدماج للمنظومة التعليمية ف�إنه من
الم�ؤكد �أن لهذه االخيرة وظائف يتعين القيام بها ،حددها «الميثاق االجتماعي للتربية والتكوين» ،والف�صل 31
من د�ستور  1يوليوز  ،2011حيث �أكد على:
�أن «تعمل الدولة والم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الو�سائل المتاحة لتي�سير �أ�سباب
ا�ستفادة المواطنات والمواطنين ،على قدم الم�ساواة من الحق في الح�صول على تعليم ع�صري مي�سر الولوج
وذي جودة».
وللإرتقاء �إلى م�ستوى ترجمة المرجعية الد�ستورية �إلى واقع م�ؤ�س�سي تربوي واجتماعي ،و�إلى تحويل
المنظومة التعليمية �إلى رافعة فعلية للتغيير والتنمية واالدماج االجتماعي ف�إن بالدنا تبدو في حاجة الى :
• جعل منظومة التربية والتكوين �أولوية االولويات باعتبارها تحديا وطنيا يهم كل الفاعلين في المجتمع
وال�سيا�سة ،وور�شا م�ؤ�س�سا للم�ستقبل في �سياق دينامية وطنية واعدة ،وتطلعا جماعيا لت�أهيل �أدوات النهو�ض
والتنمية؛
• �إعادة بناء تعاقد اجتماعي حول الم�ضامين التربوية والمعرفية والقيمية والثقافية للمنظومة التعليمية؛
• قيام المدر�سة بوظيفتها التربوية في تكوين التلميذ معرفيا ،و�سلوكيا ،واجتماعيا ،وثقافيا ،وتي�سير �شروط
اكت�سابه لمعارف ومبادئ ت�سعفه على االندماج في الدرا�سة وخارجها؛
• تعبئة كل �إمكانيات المنظومة التعليمية بكل م�ستوياتها ،و�إيالء عناية خا�صة لفترة الح�ضانة والتعليم ما
قبل المدر�سي ال�ستثمار وتغليب الكفايات والآليات الإدماجة  ،تربويا وثقافيا واجتماعيا ،حتى يكت�سب
المتعلمون مهارات وقدرات تجعل منهم فاعلين في المجتمع وفي الحياة العامة؛
• �إيالء �أهمية دائمة لتكوين و�إعادة تكوين المدر�سين ق�صد امتالكهم مهارات كافية للقيام بوظائف التو�صيل
والتو�سط بين الم�ضامين التربوية والمعرفية والقيمية المطلوبة وبين المتعلمين ،في اتجاه بناء قدرات ذاتية
واجتماعية لدى المتعلم ،وتمكينه من اكت�ساب التعلمات ال�ضرورية بموازاة مع بناء ا�ستقالله الذاتي وتربيته
على العمل والم�س�ؤولية وتعامله النقدي مع الأفكار والثقافة.
• �صياغة معايير منا�سبة ل�سيا�سة التوجيه التعليمي ب�إعطاء فر�ص للمتعلمين الختيار تخ�ص�صات تتالءم مع
قدراتهم ،وت�ستجيب لمقت�ضيات اندماجهم في العمل وفي المجتمع؛
• و�ضع مخطط تكاملي بين المجاالت المكلفة بالتربية وال�شباب والثقافة والت�شغيل وتكييفه بطرق تراعي
اختيارات الجهوية المو�سعة ومتطلبات �إنجاحها؛
• جعل الحياة المدر�سية والجامعية م�شروعا يندرج في �صميم التجديد التربوي وتعزيز االجراءات اال�صالحية
لمنظومة التربية والتكوين بما ي�شجع قيم المبادرة واالبداع و�إقامة ج�سور بين االن�شطة التربوية والجامعية
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والأن�شطة الثقافية  ،وتوظيف المقاربات البيداغوجية الجديرة باكت�ساب التعلمات وتنمية الح�س الثقافي
من خالل �أن�شطة البحث ،وبيداغوجيا الم�شروع ،وحل الو�ضعيات  /الم�شكلة ،وعمل المجموعات ...؛
• تر�سيخ الحياة المدر�سية والجامعية في التنظيم العام لم�ؤ�س�سات التربية والتكوين ،وجعل المدر�سة الف�ضاء
الأمثل لتعبير المتعلم عن ذاته واكت�ساب مهارات وقيم الحياة الديمقراطية ،و�إذكاء دينامية تجديدية
ت�ستهدف تطوير م�ضامين و�أ�شكال ثقافية من �ش�أنها �إدراج المتعلم في �صلب المنظومة القيمية والمعرفية
وجعله �أكثر ا�ستعدادا لالندماج االجتماعي والمهني ال�سل�س .6
وال جدال في �أن �ضخّ منظومة التربية والتكوين بكل �أ�سباب اال�صالح وو�سائل التجديد ي�شكل مطلبا حا�سما
في تقديم عر�ض تربوي وعلمي ي�ستجيب لمقت�ضيات الدينامية االقت�صادية واالجتماعية التي انخرط فيها
المغرب ،من هنا يبد�أ �إدماج ال�شباب .وذلك ما يقت�ضي برامج عمل ينخرط فيها كل الفاعلين في العملية
التربوية والتكوينية ،وقرارات و�أهداف ي�شارك فيها الجميع بخلق �شروط �إعادة الثقة في الم�ؤ�س�سة التعليمية
وتعزيز دورها في �إنتاج �أطر وموارد ب�شرية تمتلك م�ؤهالت االندماج في الحياة المهنية ب�سال�سة ،والم�شاركة في
المجهودات التنموية للبالد .كما يقت�ضي �ضخ النظام المدر�سي المغربي ،با�ستمرار ،بنف�س متجدد للإ�صالح،
يندرج �ضمن المدى البعيد ويبني على المكت�سبات الإيجابية وعدم ترك هذا القطاع الحيوي للتجريب ال�سيا�سي،
وتدمير التراكم الإيجابي لمبادرات ناجحة بفعل تدخالت مغامرة وغير مبنية على قاعدة ت�شاورية.

 .5الإدماج بالت�شغيل
 .1.5معاناة ال�شباب مع ال�شغل
يمثل الت�شغيل �آلية حا�سمة لإدماج ال�شباب .وقد �أجمعت التقارير والدرا�سات على �أن ال�شباب المغربي ي�شكل
�أكثر الفئات معاناة في الح�صول على �شغل ،وال�سيما من بين حاملي ال�شهادات العليا؛ ور�صد تقرير المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي حول «ت�شغيل ال�شباب» نف�س المعاينة بحيث اعتبر هذه الفئة الأكثر ت�ضررا من
البطالة ،وحتى و�إن ح�صلوا على �شغل ف�إنهم يبقون معر�ضين للتهديد ب�سبب انعدام اال�ستقرار واله�شا�شة .بل
تبدو الو�ضعية �أكثر تعقيدا و�صعوبة في الواقع العملي مما تك�شف عنه التقارير وتقدمه الأرقام.
ومن الم�ؤكد �أن �شباب جل بلدان العالم يعانون من عراقيل �إدماجهم عبر الت�شغيل .ب�سب تعقد هذه اال�شكالية
وتنوع م�ؤهالت كل بلد ،واختالف ال�سيا�سات العمومية المنتهجة ف�إنه ي�صعب العثور على و�صفات جاهزة �أو على
حلول قابلة لكل الحاالت .لكن ذلك ال يمنع من الت�أكيد على بداهة القاعدة التي تق�ضي بالقول ب�أن ال�سيا�سة
الناجعة في مجال الت�شغيل هي تلك التي تتمكن من خلق عوامل التكامل بين االختيارات االقت�صادية ومنظومة
التربية والتكوين ،والمعالجة االجتماعية .وذلك من خالل �إ�شراك كل الفاعلين ال�سيا�سيين واالجتماعيين
وت�أطير كل المتدخلين والمعنيين بطرق من�سجمة وت�شاركية ،مع مراعاة واجبات كل طرف ،على �أ�سا�س �إيالء
�أهمية كبرى للم�صلحة العامة والم�ساهمة في تقوية الروابط االجتماعية.
 6نف�س الم�صدر.
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ولعل �أكثر الأجوبة �إقناعا وقوة لمعالجة م�س�ألة ت�شغيل ال�شباب تتجلى في �ضخ البنيات االقت�صادية بما يلزم
من التمويل والتخطيط والدينامية للح�صول على ن�سبة نمو كفيلة بتوفير فر�ص �شغل  .والظاهر �أن حركية
اال�ستثمار و م�ستوى االدخار ي�ساهمان ،ب�شكل كبير ،في تعزيز هذا االتجاه التنموي  ،خ�صو�صا �إذا تم االهتمام
بالقطاعات المنتجة لقيم م�ضافة بمقدورها �أن تتحول �إلى رافعة من رافعات التغيير والتنمية.
وت�ؤكد كل التجارب التنموية �أن تقوية القطاع الخا�ص وتدعيم دينامية وتح�سين ظروف اال�ستثمار فيه ي�شكل
�أف�ضل مدخل للنهو�ض بالت�شغيل  ،خ�صو�صا �إذا تم �إ�سناده بمنظومة تعليمية وتكوينية مالئمة ت�ستجيب لمتطلباته،
وب�إ�شاعة مناخ ي�شجع على المخاطرة والمبادرة  ،واحترام القانون وااللتزام بقيم المواطنة.
ويالحظ تقرير «ت�شغيل ال�شباب» �أن �أف�ضل ال�سيا�سات التي تمكنت من توفير فر�ص �شغل م�ستدامة ومتجددة
هي تلك التي تجنبت ال�سقوط في فخين اثنين؛ يتمثل الأول في الدعوة �إلى حل مع�ضلة الت�شغيل بفتح باب
التوظيف في الإدارة العمومية بطريقة تثقل كاهل المالية العامة للدولة؛ ويبرز الفخ الثاني في اعتماد مقاربة
تحكمية «ترمي �إلى �إجبار المقاولة على التوظيف».
لم تعمل مجموعة من القطاعات االقت�صادية على �إنتاج حركية ب�إمكانها ا�ستيعاب الطلبات المتزايدة على
ال�شغل .الأمر الذي فاقم و�ضعية البطالة خ�صو�صا في �أو�ساط ال�شباب حاملي ال�شهادات العليا الذين تخرجوا
من م�ؤ�س�سات تعليم� ،إما لم تزودهم بالتكوينات المنا�سبة لمتطلبات �سوق ال�شغل ،وهي الحالة العامة ،و�إما �أن
م�ؤهالتهم ال تتالءم ،دائما ،مع احتياجات المقاوالت ،وهي حاالت قليلة.
وبقدر ما تفتر�ض الإ�صالحات البنيوية الكبرى حكامة من�سجمة ومتكاملة �سيما بت�سريع دينامية اال�ستثمار
واالدخار و�إطالق الم�شاريع الكبرى ،فان هذه الإ�صالحات ،ب�سبب طبيعتها الهيكلية ،ال ت�ؤتي ثمارها اال
على المديين المتو�سط والطويل .وهذا ما يتطلب و�ضع برنامج وطني لت�شغيل ال�شباب ي�ستنفر كل الفاعلين
ال�سيا�سيين واالجتماعيين واالقت�صاديين ،وي�ستهدف كل فئات ال�شباب ،وفي مقدمتهم حاملي ال�شهادات العليا،
وال�شرائح الأكثر ت�ضررا من البطالة.

 .2.5من �أجل هند�سة م�ؤ�س�سية جديدة
وانطالقا من الت�شخي�ص الذي قام به المجل�س االقت�صادي واالجتماعي لواقع حال «ت�شغيل ال�شباب» يظهر �أن
المغرب في حاجة الى «هند�سة م�ؤ�س�سية جديدة» لت�صور و�إدارة ومواكبة �سيا�سات الت�شغيل وذلك بت�أ�سي�س
«مجل�س وطني لل�شغل» يبلور حكامة مبتكرة في تدبير التعاقدات الجهوية واالقليمية للت�شغيل على �أن تتكفل
«الوكالة الوطنية النعا�ش ال�شغل والكفاءات» ،بعد �إ�صالحها ،بم�س�ؤولية تي�سير وتفعيل تدابير �إنعا�ش ال�شغل
تحت مراقبة المجال�س الجهوية؛ و�إحداث مر�صد لل�شغل والتكوين منظم في �شكل �شبكة ينير �أ�صحاب القرار
ال�سيا�سي واالقت�صادي بخ�صو�ص و�ضعية ومتغيرات واتجاهات �سوق ال�شغل؛ ودعم وتو�سيع وتطوير خدمات
نظام الو�ساطة لت�أمين توا�صل فعال بين الطلب والعر�ض في مجال الت�شغيل .ويتطلب هذا الأمر �إعادة بناء
وظيفة «الوكالة الوطنية لإنعا�ش ال�شغل والكفاءات»؛ و�إحداث وكالة لإن�شاء المقاوالت ال�صغرى جدا لت�ضطلع
بمهام توفير المعلومات و�إنعا�ش روح المبادرة وت�سهيل ت�أ�سي�س هده المقاوالت .وذلك من خالل �إحداث �شبابيك
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متخ�ص�صة ،وم�شاتل المقاوالت وت�شجيع الأن�شطة المدرة للدخل وتطوير القرو�ض ال�صغرى؛ وتمكين حاملي
ال�شهادات ال�شباب بوا�سطة «عر�ض ال�شغل المدعم» من �إمكانية االنخراط في المجال االجتماعي داخل
م�ؤ�س�سة ال ت�ستهدف الربح المادي بالموازاة مع دخولهم �سوق ال�شغل؛ وعقد الولوج �إلى ال�شغل يمكن الباحثين
ال�شباب عن عمل من تجربة مهنية �أولى ي�ستفيدون فيها من تعوي�ض عن التدريب وتغطية اجتماعية و�صحية
بمجرد ت�شغيلهم بوا�سطة عقد غير محدد االمد ،وت�سهيل �إدماج الوحدات غير المهيكلة في الن�سيج المقاوالتي.
واعتبارا لأن المغرب دخل في م�شروع �إعادة هيكلة الدولة والمجتمع على �أ�س�س ترابية جديدة من خالل
الجهوية المو�سعة ،ف�إن هذا االختيار يفتح دينامية مبتكرة على م�ستويات التخطيط والتنفيذ والمحا�سبة،
وي�ساعد ال محالة على تحقيق التفاعل المطلوب بين كل الفاعلين االجتماعيين وال�سيا�سيين واالقت�صاديين من
�أجل ا�ستثمار الثروات االقت�صادية التي تختزنها العديد من الجهات .وخلق �أقطاب قادرة على �إطالق تناف�سية
اقت�صادية ترابية تنتج �أكبر قدر ممكن من فر�ص ال�شغل لل�شباب ذكورا و�إناثا؛ والتركيز ب�شكل خا�ص على
الم�ستويات النوعية لل�شغل.
وفي كل الأحوال ف�إن تعميق اال�صالحات االقت�صادية والم�ؤ�س�سية والتعليمية ،و�إنتاج حكامة ديمقراطية،
وتح�سين مناخ الأعمال ،و�إ�صالح الق�ضاء �سي�شجع ال محالة القطاع الخا�ص الوطني والدولي على و�ضع الثقة
في المغرب ،وبالخ�صو�ص علىاال�ستثمار في ال�صناعة والقطاعات االقت�صادية الواعدة مثل االقت�صاد الأخ�ضر
والطاقات المتجددة .وهو ما �سيوفر فر�ص �شغل م�ستدامة تمكن ال�شباب من ربح رهان االندماج.

 .6العمل ال�سيا�سي والمدني و�إدماج ال�شباب
� .1.6ضعف الرابط ال�سيا�سي
ت�شكل ال�سيا�سة في المغرب ،وفي معظم بلدان العالم� ،أ�ضعف رابط قيا�سا الى الروابط العائلية والدينية
واالجتماعية .غير �أن �ضعف هذا الرابط وغلبة الموقف ال�سلبي من العمل ال�سيا�سي الحزبي في �أو�ساط
ال�شباب ال يعني بال�ضرورة نق�صا في االهتمام بالق�ضايا ال�سيا�سية وبما يح�صل في المجتمع والعالم من
م�ستجدات.
ي�سجل الباحثون في الحقل ال�سيا�سي والحزبي �أن الثقافة ال�سيا�سية في المغرب ت�أ�س�ست منذ البداية على
ال�صراع واالحتجاج وانعدام الثقة في المناف�سين ال�سيا�سيين .كما �أن �سنوات الر�صا�ص ،و�إفراغ العمل ال�سيا�سي
من م�صداقيته ب�سبب حاالت تزوير االنتخابات ،والتدبير  ،العنيف �أحيانا ،لل�صراعات ال�سيا�سية جعلت الفاعلين
في المجال �أمام �صعوبات �إقامة �أ�س�س ممار�سة �سيا�سية ت�ستمد مبادءها من الحوار واال�ستماع والتفاو�ض
والتدبير الديمقراطي للخالفات .وقد �ساهم هذا الطابع ال�صدامي ،وفترات �سنوات الر�صا�ص في �إ�ضعاف
من�سوب الم�شاركة في العمل الحزبي .وهو ما انعك�س على نمط تنظيم الإطار الحزبي الذي غالبا ما يتميز بنوع
من غياب الديمقراطية الداخلية ،الأمر الذي يولد ان�شقاقات ،وتوترات ،وال ي�شجع كثيرا ال�شباب على خو�ض
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غمار الممار�سة ال�سيا�سية .هكذا تلتجئ النخب الحزبية في العادة �إلى �إدماج ال�شباب من خالل �آلية ا�ستقطابية
تتمثل في التنظيم ال�شبابي الموازي للحزب ،لكن �ضمن حركية كثيرا ما تتميز بالتوتر بين االحتواء واال�ستبعاد
دون مراعاة �شرط الديمومة والتناوب ال�سل�س على القيادة.
وعلى الرغم من االهتزازات التي �شهدها الحقل الحزبي المغربي في ال�سنوات القليلة الما�ضية ،وظهور مبادرات
حزبية ت�سعى �إلى «عقلنة» هذا الحقل ،بت�شكيل �أقطاب «من�سجمة» تجمع ال�شتات الحزبي ،وت�ستعيد الثقة في
العمل ال�سيا�سي ،ف�إن منطق ال�شيخ والمريد ،مع ذلك ،بقي متحكما في الذهنيات والعالقة مع ال�شباب ،بدون
�أن يعني ذلك �أن اال�ستحقاقات ال�سيا�سية التي �شهدها المغرب طيلة �سنة  2011لم تعرف انخراط �شرائح
من ال�شباب �سواء من خالل الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية الداعية الى الم�شاركة في �إنجاح هذه اال�ستحقاقات� ،أو من
مواقع االحتجاج والدعوة �إلى المقاطعة من �أجل �إحدات تغييرات عميقة في الد�ستور ومحاربة الف�ساد و�إقرار
عدالة اجتماعية.

 .2.6م�ؤ�شرات الم�شاركة �أو العزوف
االنخراط في الأحزاب
يمكن قيا�س م�شاركة ال�شباب في الحياة ال�سيا�سية كما االبتعاد عنها ،ا�ستنادا �إلى م�ؤ�شرات ثالثة  :االنخراط
في الأحزاب ،الت�سجيل في اللوائح االنتخابية ،والت�صويت.
وتبين المعطيات التي قدمها البحث الوطني حول ال�شباب الذي �أنجزته المندوبية ال�سامية للتخطيط )يونيو
� (2012أن ن�سبة انخراط ال�شباب في الأحزاب ال�سيا�سية ال تتجاوز  1بالمئة في المغرب 4 ،بالمئة ي�شاركون
في اللقاءات الحزبية والنقابية .وهي ن�سبة في واقع الأمر ال يتميز بها المغرب دون غيره من البلدان ،مع فوارق
في الثقافة ال�سيا�سية والتطور الديمقراطي .ففي فرن�سا تبلغ ن�سبة المنتمين للأحزاب ال�سيا�سية  6بالمئة من
مجموع ال�سكان ،و  4بالمئة من ال�شباب.
فاالنتماء الفعلي للأحزاب محدود جدا في المغرب ،كما في غيره من البلدان بدرجات متفاوتة .ويتطلب
هذا المعطى وال�شك التفكير في �صيغ مغايرة ومتجددة من الإدماج ال�سيا�سي والمواطني لل�شباب ال تنح�صر،
بال�ضرورة ،في االلتزام الحزبي  ،وت�شجيع مجاالت تن�شيط كفيلة باجتذاب ن�سبة �أكبر من ال�شباب.

االمتناع عن الت�صويت
تغلب على ال�سيا�سة في المغرب نظرة �سلبية وبالخ�صو�ص في �أو�ساط ال�شباب .وتكثف هذه النظرة تبرما نف�سيا
وثقافيا من الم�ؤ�س�سات ال�سيا�سية ،حزبية كانت �أم لم تكن .فن�سبة المغاربة الذين يعتبرون ال�سيا�سة مهمة ال
تتجاوز  24بالمئة ،و 25بالمئة منهم يرونها غير مهمة ،و  49.5بالمئة ال �أهمية لها.
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وتتجلى قلة االهتمام بال�ش�أن ال�سيا�سي في رف�ض الت�سجيل في اللوائح االنتخابية وفي االمتناع عن الت�صويت.
مع العلم �أنهم يفرقون بين مواكبة الم�ستجدات ال�سيا�سية وتبادل الأخبار عنها ومناق�شتها ،وبين االلتزام الحزبي
من خالل االنتماء الم�ؤ�س�سي �أو الم�شاركة في التعبئة في االنتخابات والت�صويت .وهكذا ف�إن  36بالمئة
ي�شاركون في االنتخابات بانتظام 14 ،بالمئة بطريقة غير منتظمة.
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ويعزى هذا العزوف الى ثالثة �أ�سباب:
• يرجع ال�سبب الأول �إلى الجهل �أو الالمباالة التامة؛
• ويعود ال�سبب الثاني �إلى فقدان الثقة في الم�ؤ�س�سات )البرلمان ،االحزاب ال�سيا�سية (...،و�إلى الأحكام
الرائجة حول ف�ساد «النخب ال�سيا�سية» ونفاقهم وعدم احترام وعودهم لل�سكان الذين يمثلونهم؛
• �أما ال�سبب الثالث فمرده �إلى اختيارات �إيديولوجية �سيا�سية يعبر �أ�صحابها عن تبرم مبدئي من التوجهات
ال�سيا�سية المتبعة وعن دعوات لمقاطعة العمليات ال�سيا�سية الجارية.
ومن المعلوم �أن هذه الأ�سباب الثالثة تك�شف عن مواقف فئات اجتماعية يغلب عليها ال�شباب  .وكلما ارتفع
معدل التعليم كلما ازدادت ن�سبة العزوف .لذلك يبدو �أن الم�شاركة في الحياة ال�سيا�سية ال تعود بال�ضرورة �إلى
م�ستوى التعليم والوعي ال�سيا�سي لل�شباب.
وت�شكل الظاهرة االحتجاجية التي تمثلها حركة  20فبراير ،بما لها وما عليها ،تجليا لحركة �شبابية تج�سد
مواقف جديدة من االمتناع لدرجة الدعوة �إلى مقاطعة الم�ؤ�س�سات .هذا في الوقت الذي نجد في �أو�ساطهم
�شبابا م�سي�سين �أو لهم انتماءا حزبيا.
.3.6

االلتزام المدني والم�شاركة في ال�ش�أن العام

تبين التحوالت المجتمعية وال�سيا�سية التي يعرفها المغرب ،وم�ؤ�شرات الم�شاركة في الهيئات الحزبية و�أ�سبابها،
�أن العزوف عن االلتزام ال�سيا�سي الحزبي ال يختزل وحده م�س�ألة الم�شاركة في ال�ش�أن العام ،لأن ال�شباب
المغربي انخرط في �أ�شكال جديدة من الممار�سة المدنية داخل جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
و�إذ ي�صعب القول ب�أن الممار�سة الجمعوية عو�ضت الممار�سة ال�سيا�سية فانه ال منا�ص من المالحظة ب�أن
فاعلين كثر وجدوا العمل المدني بديال عن «انغالق» الم�ؤ�س�سة الحزبية ،و�صرامة التراتبية التي تفر�ضها على
ال�شباب ،لذلك تزايد االندماج في العمل الجمعوي ،وتنوعت مجاالت الن�شاط واال�شتغال فيه .بحيث جمع
منا�ضلين تركوا العمل الحزبي  ،ونا�شطين في مجاالت التنمية ،وحقوق االن�سان ،والمر�أة ،والطفولة والعمل
الثقافي في المدن والقرى.
ي�ؤ�س�س هذا االتجاه الجماعي لعالقة جديدة لل�شباب مع ال�ش�أن العام �سواء من خالل االنخراط العملي في جمعيات
ومنظمات المجتمع المدني� ،أو بوا�سطة التعبير عن الرغبة في الم�شاركة في الحياة العامة عبر هذه الأطر التنظيمية.
وتبين المعطيات الأخيرة المتوفرة حول القيم التي تعود الى �سنة � 2004أن  8.8بالمئة من ال�شباب المغربي
ينتمون لجمعية من المجتمع المدني ،و  43.9بالمئة يتطلعون �إلى االنخراط في جمعية ت�ساهم في العمل
المدني .ولم يقت�صر الأمر على الو�سط الح�ضري بل تو�سعت دائرة ت�أ�سي�س جمعيات التنمية المحلية في البوادي
حيث انتظمت تجمعات قروية للمطالبة ب�شق الطرق ،والماء ال�صالح لل�شرب والم�ستو�صفات والمدار�س .ويمثل
ال�شباب الفئة الأكثر ن�شاطا في هذه الجمعيات .وغالبا ما يكون �شبابا متعلمين قادرين على الت�سيير والكتابة.
ومن الطبيعي �أن تكون للأدوار الجديدة لل�شباب المتعلم من خالل العمل الجمعوي في القرى انعكا�سات م�ؤكدة
على العالقات التقليدية ،وعلى تمثالت وم�ستقبل ال�سلطة الأبوية.
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ومهما كانت �أ�سباب تبرم ال�شباب من العمل الحزبي ف�إنه يبدو �أن الحركة ال�سيا�سية التي ي�شهدها المغرب
منذ الخطاب الملكي لـ  09مار�س  ،2011وما تالها من ا�ستحقاقات � ،ست�ؤتر ال محالة على الهيئات الحزبية
في اتجاه تن�شيط دورها الد�ستوري في ت�أطير وتنظيم المواطنين ،وخلق �شروط توا�صلية جديدة لتقريب
ال�شباب �إليها و�إدماجهم في الممار�سة ال�سيا�سية  .كما �أن د�سترة منظمات المجتمع المدني ،وانخراط المغرب
ال�سيا�سي التدريجي في حكامة ت�شاركية� ،سيحفز ال�شباب �أكثر على الم�شاركة واالنخراط في ال�ش�أن العام.

 .7في الأدوار الإدماجية للثقافة
يمكن �إدراج الثقافة �ضمن �آليات �إدماج ال�شباب عندما يح�صل وعي جماعي لدى �أ�صحاب القرار ب�ضرورة
اعتبارها مكونا �أ�سا�سا من مكونات �سيا�سة �أفقية عامة .غير �أن اال�ضطراب ال�سائد في النظر �إلى ال�ش�أن
الثقافي وفي فهم �أدواره الإدماجة في الحياة العامة و�ضعف اال�ستثمار العمومي في المجاالت التي تخ�ص
ال�شباب �أنتجا تمثالت �سلبية دفعت بالعديد من الباحثين والمعنيين بالق�ضايا الثقافية �إلى الت�سا�ؤل عن حقيقة
وجود «�سيا�سة ثقافية عمومية» تمتلك و�سائل و�شروط جذب ال�شباب �إلى برامجها ،وتي�سر لهم ولوج وا�ستعمال
خدماتها وعرو�ضها.

 .1.7نق�ص في المن�ش�آت الم�ستقبلة لل�شباب
من المعروف �أن هناك برامج عمومية تخطط لها وتنجزها هيئات حكومية مختلفة مثل وزارات ال�شباب
والريا�ضة ،والتربية والتعليم ،والت�شغيل وال�ش�ؤون االجتماعية ،والثقافة والأوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية ،وتبني
من�ش�آت ،على قلتها ،مثل الخزانات ودور ال�شباب ومركبات ثقافية ومالعب الخ� ...إال �أن هناك تباينا كبيرا بين
العر�ض واالحتياجات الكبيرة لل�شباب للمنتوج الثقافي.
وفي �ضوء الت�شخي�ص الذي قام به التقرير الذي �أنتجه المجل�س االقت�صادي واالجتماعي حول « �إدماج ال�شباب
عن طريق الثقافة» يتبين �أن المغاربة تعرفوا على ثالثة تحوالت كبرى في غ�ضون تالثين �سنة كانت لها
انعكا�سات و�آثار كبيرة على التجربة الثقافية.
وتتمثل هذه اللحظات في ت�أخر تعميم التمدر�س وخ�صو�صا في المجال الح�ضري في الثمانينات ،و ثورة الإعالم
ال�سمعي الب�صري من خالل القنوات الف�ضائية العربية والدولية في �أوا�سط الت�سعينات .ثم الثورة الرقمية
والولوج التدريجي المت�صاعد للتكنولوجيات الجديدة منذ بداية هذه الألفية.
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ن�شهد على تداخل كبير بين هذه التحوالت الكبرى ،بحيث لم تحقق مجهودات تعميم التمدر�س كل �أغرا�ضه
نظرا لت�أخر قرار ولوج المدر�سة لكل الأطفال ،ولم تعمل ال�سلطات العمومية على �إحداث بنيات تحتية ثقافية
كافية للتعبير الثقافي الع�صري ،وي�سرت �شروط التكامل بينهما .تم حدث «انتقال» �سريع ال�ستقبال «غزو»
�سمعي ب�صري كا�سح  ،والنت�شار غير م�سبوق لو�سائل التكنولوجيات الحديثة من هواتف نقالة ،وحوا�سب و�أدوات
رقمية� .أدت كل هذه التحوالت �إلى تغيير طرق وقنوات الح�صول على المعرفة والمعلومة ،و�أثر ب�شكل كبير على
عالقة ال�شباب بالقراءة.
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وعلى غرار ما يجري على �صعيد العالم يبدو �أن الجيل الحالي من ال�شباب انخرط في الثقافة الو�سائطية
ب�شكل كامل ومتفاوت ح�سب الأو�ساط االجتماعية ومكان ال�سكنى .ويترتب عن ذلك تغير و�سائل اكت�ساب
ون�شر وا�ستهالك الثقافة من طرف ال�شباب ،وبداية نهاية الطرق والقنوات التقليدية في تخزين ،وحفظ ونقل
المعارف ،ومكونات الذاكرة والتوا�صل بين الأجيال.
�أما بنيات اال�ستقبال الثقافية )من خزانات ومتاحف ،وم�سارح وقاعات ال�سينما ،الذي ينق�ص عددها �سنة بعد
�أخرى (....فقد هجرها ال�شباب بحكم �أنها لم تعد ف�ضاءات جاذبة للتفتح الذاتي واكت�ساب المهارات  ،ف�ضال
عما تعانيه هده التجهيزات من نق�ص االمكانيات ،وغياب الت�أطير المالئم .بل �إن طرق تدبير هذه الف�ضاءات
بقي تقليديا ،في الوقت الذي قامت فيه بلدان عديدة ب�إعادة النظر في من�ش�آتها الثقافية وتغيير وظائفها
و�أ�ساليب ت�سييرها ،وتنويع عرو�ضها ،ولكي تخلق التفاعل المنا�سب مع ال�شباب من خالل تقديم خدمات تعتمد
على الأنواع الجديدة لال�ستهالك الثقافي لل�شباب ،من منتوجات رقمية ،وو�سائل �إلكترونية ،ومطبوعات ،حيث
يتمكن ال�شباب داخل «مركب ثقافي» من تح�ضير واجباتهم وااللتقاء برفاقهم .ويجمعون بين االطالع والمتعة،
وم�شاهدة الأ�شرطة وا�ستعمال االعالميات الخ ...وبف�ضل هذه المركبات الثقافية المتعددة الخدمات تمكنت
بع�ض الدول من اقتراح �أجوبة جديدة على انتظارات ال�شباب في زمن الثورة الرقمية.
.2.7

ممار�سات ثقافية جديدة

على الرغم من �أ�شكال العجز في بنيات اال�ستقبال الثقافية ،تمكن ال�شباب المغربي ،بالخ�صو�ص في بع�ض
االو�ساط الح�ضرية ،من ابتداع ممار�سات ثقافية وفنية خا�صة بهم ابتد�أت بالهواية تم اتخد بع�ضها �إطارا
منتظما بل و�شبه م�ؤ�س�سي� .إذ كانت عبارة عن �أن�شطة وممار�سات تحركها ميوالت �شبابية من �أجل المتعة
ولدائرة محدودة من المهتمين ،ويعبرون بوا�سطتها عن هواج�سهم ومواقفهم من المجتمع والعالم .ثم �شيئا
ف�شيئا احت�ضنتها منابر �إعالمية ثم دعمتها جهات التقطت دالالت و�أهمية هذه الممار�سات الفنية الجديدة.
وتمثل مبادرة «لبولفار» في الدار البي�ضاء ،على �سبيل المثال ،تجربة رائدة حيث تكونت انطالقا منها �شبكات
من ال�شباب امتدت �إلى مدن مغربية �أخرى ،اطلقت حركة «ناي�ضة» حفزت كتابا وم�سرحيين و�سينمائيين على
جعلها مو�ضوعا لأعمالهم.
وقد بينت درا�سة �أنجزتها وزارة ال�شباب والريا�ضة في مو�ضوع الممار�سات المو�سيقية الهاوية �أن  80.9بالمئة
من ال�شباب تعلمها بطريقة ع�صامية ،و  10.5بالمئة بوا�سطة الدرو�س الخ�صو�صية ،و  16.3بالمئة فقط تعلموا
في معاهد مو�سيقية.
والظاهر �أن نق�ص الم�ؤ�س�سات الفنية كما المدر�سة ال ت�شجع ال�شباب على التكوين في المجاالت الفنية ،ويلتج�ؤون
�إلى اختيارات فردية �أو ارتجالية .وتزداد ال�صعوبة مع �ضعف العرو�ض الفنية والثقافية خارج المدر�سة ،وعدم
تطبيق االتفاقية الموقعة �سنة  1994ما بين وزارتي الثقافة والتربية الوطنية.
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.3.7

من �أجل ت�صور ثقافي لإدماج ال�شباب

�إن المعطيات الثقافية والواقعية التي يتحرك داخلها ال�شباب الت�ساعدهم وال تغريهم على التفاعل مع الخدمات
التقليدية التي تقدم لهم ،ف�إنه ال مهرب للفاعلين ال�سيا�سيين واالجتماعيين من مواجهة الحقيقة التي تقت�ضي
ب�أن الفن والثقافة لن يلعبا دورهما في �إدماج ال�شباب بدون �إعادة ت�أ�سي�س جديد لل�سيا�سة الثقافية .وهو
ما يتعين على النخب الوطنية والمحلية الوعي به من خالل و�ضع وتملك مجموعة من الرافعات الم�ؤ�س�سية
والثقافية الملزمة لت�شجيع ال�شباب على الممار�سات الثقافية ،وتوفير �شروط منا�سبة للتعبير عن ذواتهم
وكفاءاتهم .وهذا الأمر يفتر�ض:
• �إعادة بناء الت�صور ال�سائد للم�س�ألة ال�شبابية و�إعادة االعتبار للثقافة وجعلها من الأبعاد المركزية في كل
ال�سيا�سات العمومية؛
• �إطالق «عقد برنامج» وطني من �أجل الثقافة وا�ستثمار كل الو�سائل المتاحة والممكنة لتوفير مقومات �إدماجية
لل�شباب في الحياة العامة .
ي�ستلزم هذا التوجه و�ضع «قانون �إطار» يلزم الم�س�ؤولين في ال�سكن والتعمير و�إعداد التراب الوطني ب�أن�سنة �أحوا�ض
عي�ش ال�ساكنة بتخ�صي�ص مناطق خ�ضراء وبناء مالعب ومركبات ثقافية مختلفة االحجام ت�ستجيب لميوالت
وانتظارات ال�شباب؛ و�إدخال مقومات هذا الم�شروع الثقافي المطلوب في المدر�سة والعائلة والم�سجد والمجال
العام ،وو�سائل االت�صال ومختلف القنوات الرقمية؛ و�إن�شاء وكالة و�صندوق وطنيين للثقافة وال�شباب ،وتحديد
موارد �سنوية قارة ت�ساهم فيها ال�سلطة العمومية والقطاع الخا�ص؛ وتبني ا�ستراتيجية ت�شاركية لتطوير عر�ض
ثقافي رقمي وطني؛ وبلورة ا�ستراتيجية وطنية تفتح م�سالك وظيفية بين الممار�سة الثقافية والت�شغيل من خالل
تطوير عرو�ض مغرية لل�شباب ولتكوين �أطر وموارد ب�شرية قادرة على تدبير وتن�شيط العمل الثقافي ال�شبابي.
ويبدو �أن الآليات المتمثلة في التربية والتكوين ،وو�ضع هند�سة جديدة للت�شغيل ،وتحفيز ال�شباب على الم�شاركة
في ال�ش�أن العام وفي العمل المدني ،واقتراح «عر�ض ثقافي» �شبابي متجدد ،ت�شكل �آليات �إدماجية حا�سمة
بدون منازع .لكن ذلك ال ين�سينا �أهمية المداخل الأخرى ال�ضرورية لدعم هذه الآليات من بحث علمي وريا�ضة
وفر�ص ترفيه ،وغير ذلك.
وفي كل الأحوال ت�ؤثر الأو�ضاع الحالية التي يعي�شها ال�شباب المغربي على تكوينهم الفكري ،وبنائهم ال�سيكولوجي،
واختياراتهم القيمية الخا�صة بهم .وهو ما �ستكون له ،بكيفيات ما ،تداعيات على �أطفالهم .فالت�شخي�ص ال�سلبي
الحا�ضر �سي�ؤثر على الو�ضع الم�ستقبلي للأطفال وال�شباب .و هو ما يدعو الى �إثارة االنتباه وفتح نقا�ش وطني
�شامل لكي ال تترك فئات ال�شباب ،اليوم وفي الم�ستقبل المنظور ،عر�ضة لكل �أ�شكال اال�ستغالل والتوظيف
ال�سلبيين ،كيفما كانت طبيعتهما و�أهدافهما .
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ولهذا ال�سبب تبدو �إ�شكالية القيم في �صلب عمليات التن�شئة والتكوين والإعالم ،وفي المجال العام .فمن
الم�ؤكد �أن ل�شباب اليوم قيمهم التي قد تتوافق �أو تتعار�ض مع القيم المتوارثة .وهو ما ي�ستدعي �أبحاثا دقيقة
لتعميق المعرفة بمنظومة القيم والأطر المعيارية التي تنتجها وتتداولها مختلف �شرائح وفئات ال�شباب لتكوين
فهم ي�ساعد على �إ�ضاءة وتعميق المعالجة المنا�سة للم�س�ألة ال�شبابية.
التقرير ال�سنوي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي 2011

 .8خال�صات وتوجهات
�إن عملية �إدماج ال�شباب في المجتمع وفي الحياة العامة عملية مركبة وت�ستلزم �سيا�سة عمومية �شمولية .تبد�أ
بالتربية والتعليم وتتعزز بالت�شغيل ،وتتكر�س بمختلف الرافعات الأخرى من ثقافة والتزام �سيا�سي ومدني،
وانخراط مواطني.
وتبين الوقائع العامة التي يعي�ش فيها ال�شباب المغربي ،والت�شخي�ص الكا�شف عن �أ�شكال النق�ص في نجاعة
�آليات الإدماج� ،أن كل مقاربة ممكنة لهذه الإ�شكالية تتطلب وعيا جماعيا برهاناتها ال�سيا�سية ،وبتعقدها
ال�سو�سيولوجي ،وب�شروطها االقت�صادية .كما ت�ستلزم اال�ستر�شاد بالتوجهات الكبرى التي اجتهد المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي في �صياغتها في �شكل «ميثاق اجتماعي جديد» لي�س فقط لل�شباب بل لعموم المواطنين،
و�إقرار حكامة م�س�ؤولة في �إطار ديمقراطي فعلي.
ينتظر ال�شباب من �أ�صحاب القرار مزيدا من الإن�صات والتوا�صل ،بل و المكا�شفة والجهر بالحقيقة ومن توفير
�شروط الثقة ت�سمح لهم باالنخراط في �أفق جديد للم�شاركة في المجهودات الجماعية الوطنية والجهوية
لمحا�صرة �أ�سباب الف�شل والم�شاركة في �أورا�ش البالد المفتوحة ،والتحول �إلى فاعلين في م�شروعها التنموي.
و�إذا كان من ال�ضروري �إعادة بناء مقاربة مفهومية جديدة للم�س�ألة ال�شبابية  ،ف�إن التحدي الأكبر على �صعيد
�إدماج ال�شباب يتمثل في االنخراط في ا�ستراتيجية �إرادوية تقترح «عر�ضا �سيا�سيا» وم�ؤ�س�سيا جديرا بتعبئة
ال�شباب و�إدماجهم في الحياة العامة بكيفية مقنعة وم�ستدامة ،و�إدخال «مقاربة �شبابية» عند ت�صور وو�ضع كل
ال�سيا�سات العمومية.
و�أخيرا ف�إن التحوالت الكبرى التي ي�شهدها المجتمع المغربي ،وانعكا�ساتها على حياة وم�صير مختلف �شرائح
ال�شباب ،تتطلب مزيدا من البحث واال�ستق�صاء لإنتاج معرفة علمية كفيلة بتنوير النقا�ش الجماعي والقرار
العمومي .
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�أن�شطة المجل�س بر�سم �سنة 2011

 .1تقديم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
� .1.1أهداف طموحة ،في ان�سجام مع التوجيهات الملكية
من �أجل تزويد بالدنا بهيئة وطنية ا�ست�شارية م�ستقلة ذات تمثيلية للمجتمع المدني المنظم ،قام �صاحب
الجاللة الملك محمد ال�ساد�س بتن�صيب المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في  21فبراير .2011
وقد دعا �صاحب الجاللة ،في خطاب الت�أ�سي�س� ،أع�ضاء المجل�س �إلى:
• االنخراط الجماعي في مجهود التنمية ،وت�سريع وتيرتها ،بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها ،في نطاق
الإن�صاف االجتماعي والت�ضامن الوطني»؛
• « بلورة ميثاق اجتماعي جديد ،قائم على تعاقدات كبرى ،كفيلة بتوفير المناخ ال�سليم لك�سب رهان تحديث
االقت�صاد والرفع من تناف�سيته ،وتحفيز اال�ستثمار المنتج »؛
• « اقتراح الحلول الناجعة ،لمع�ضلة توفير التكوين المهني ،والتعليم التقني للموارد الب�شرية الم�ؤهلة ل�سوق
العمل ،ولمتطلبات اال�ستراتيجيات القطاعية ،والأورا�ش الهيكلية».
وقد تمت ترجمة التوجيهات الملكية ال�سامية على الم�ستوى الفعلي باالنخراط الفعال لجميع �أع�ضاء المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي الذين ر�سموا لأنف�سهم ،في مرحلة االنطالق هذه ،هدفا يتمثل في �إر�ساء �شرعية
المجل�س من خالل قدرته على الم�ساهمة الإيجابية في بلورة وتتبع ال�سيا�سات العمومية ،و�ضمان م�صداقيته
ب�صفته ف�ضاء للإن�صات والت�شاور والحوار الم�ستقل الم�س�ؤول ،المنفتح على مختلف مكونات وح�سا�سيات
المجتمع المدني ،والحر�ص على فعاليته من خالل نجاعة ونوعية وجودة �آرائه وتقاريره.
ومن �أجل ترجمة هذا الطموح ،ر�سم المجل�س لنف�سه الأهداف التالية:
• و�ضع �أ�س�س حوار متوا�صل ومثمر مع المجتمع المدني ،عبر �إر�ساء قواعد التبادل الم�ستمر والت�شاور العميق
معه ،ي�شمل الفاعلين االجتماعيين العاملين في الميدان ،والمجموعات المق�صية �أو اله�شة ،وال�شبكات
االجتماعية؛
• �إنتاجات تت�سم بالوجاهة و تتوفر فيها الجودة المطلوبة،
• ربط عالقات �شراكة متنوعة على الم�ستوى الوطني ،وتطوير تعاون دولي محدد الأهداف؛
• �إعمال �أ�سلوب فعال وع�صري في الإدارة.
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 .2.1تنظيم مالئم للطموح المر�سوم
�إن تركيبة وتنظيم واخت�صا�صات وطريقة ا�شتغال المجل�س محددة في القانون التنظيمي رقم  ،09 - 60الذي
ين�ص على �أن ي�ضطلع المجل�س بمهمات ا�ست�شارية لدى الحكومة والبرلمان بغرفتيه .وهو مكلف على الخ�صو�ص
بما يلي:
• �إبداء ر�أيه في التوجهات العامة لالقت�صاد الوطني والتكوين؛
• تحليل الظرفية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ،والحر�ص على تتبع ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية
الوطنية والجهوية والدولية ،وكذا تقييم انعكا�ساتها على االقت�صاد الوطني؛
• بلورة اقتراحات في مختلف الميادين االقت�صادية واالجتماعية والثقافية؛
• تي�سير وتدعيم الت�شاور والتعاون بين الفرقاء االقت�صاديين واالجتماعيين و الثقافيين والبيئيين؛
• �إنجاز درا�سات و�أبحاث في المجاالت المعنية بممار�سة اخت�صا�صاته.
ويخ�ص�ص الد�ستور الجديد ،الذي تم تبنيه في  ،2011العنوان  XIللمجل�س ،حيث ي�ضعه في �صفوف الهيئات
التي تعمل على توفير المناخ ال�سليم للديمقراطية الت�شاركية .وقد و�سع بذلك �صالحيات المجل�س ،لت�شمل
مجال التنمية الم�ستدامة.

 .1.2.1تنوع تركيبة المجل�س
�إن تنوع تركيبة المجل�س ،وا�ستقاللية �أع�ضائه وخبرتهم ،تمثل �ضمانا للقيمة الم�ضافة التي على المجل�س �أن
يقدمها ،كما تعد �ضمانا لم�صداقيته وجودة �أ�شغاله.
يت�ألف المجل�س من خم�س فئات تمثل تنوع وتعدد ال ُقوى االقت�صادية واالجتماعية� ،إذ يتركب من  24خبيرا،
و 24ممثال للنقابات ،و 24ممثال للمنظمات والجمعيات المهنية ،و 16ممثال عن المجتمع المدني ،و11
�شخ�صية التي تمثل الم�ؤ�س�سات والهيئات المعينة بال�صفة.
وقد تم اقتراح ممثلي المنظمات النقابية والمهنية وممثلي المجتمع المدني من قبل منظماتهم ،وتم تعيينهم
وفقا لكفاءتهم وتجربتهم.
فئة الأع�ضاء المعينون بال�صفة

فئة الخبراء

11%
24%

فئة النقابات
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24%

16%

24%

فئة المنظمات والجمعيات
العاملة في مجاالت
االقت�صاد االجتماعي
والن�شاط الجمعوي

فئة الجمعيات
والمنظمات المهنية

يتم تعيين �أع�ضاء المجل�س لمدة خم�س �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .و�إ�ضافة �إلى الأع�ضاء المعينين من
قبل رئي�س الحكومة ) (32ورئي�سي غرفتي البرلمان ) 16من قبل رئي�س مجل�س النواب و 16من قبل رئي�س
مجل�س الم�ست�شارين( ،هناك  11ع�ضوا معينين بال�صفة� .أما الأع�ضاء الأربعة والع�شرون الذين يكونون فئة
الخبراء فيتم تعيينهم من قبل �صاحب الجاللة ،وذلك نظرا لكفاءاتهم الخا�صة ،وخ�صو�صا الخبرة والتجربة
والم�ؤهالت العلمية �أو التقنية.

تركيبة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ح�سب الفئات
االع�ضاء المعينون من قبل
�صاحب الجاللة

16%

االع�ضاء المعينون من قبل رئي�س
مجل�س الم�ست�شارين

24%
16%
الأع�ضاء المعينون بال�صفة

11%
32%

االع�ضاء المعينون منقبل رئي�س
مجل�س النواب

الأع�ضاء المعينون من قبل رئي�س الحكومة

ي�ضم المجل�س بين �أع�ضائه ن�سبة من الن�ساء قدرها  14بالمائة .بيد �أن ميثاق �شرف المجل�س الذي تم تبنيه
بالإجماع �أثناء الدورة الثامنة العادية للمجل�س في � 27أكتوبر  ،2011ين�ص على �أن « يعمل الأع�ضاء على �ضمان
تمثيلية ن�سائية وازنة في كل �أجهزة المجل�س وهيئاته التنفيذية ،و تبني مقاربة النوع في كل �أ�شغالهم».

 .2.2.1طريقة ا�شتغال ت�أخذ في ح�سبانها التركيبة المتنوعة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
فيما يخ�ص طريقة ا�شتغال المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ف�إنه يتركب بالإ�ضافة �إلى الرئا�سة والأمانة
العامة ،من جمعية عامة و مكتب ولجان دائمة.
تت�ألف الجمعية العامة من كافة �أع�ضاء المجل�س ،وهي التي تتولى الم�صادقة على م�شروع برنامج العمل
ال�سنوي ،و التقرير ال�سنوي ،وعلى �آراء واقتراحات ودرا�سات المجل�س.
�أما المكتب ،في�ضم ،بالإ�ضافة �إلى الرئي�س ،خم�سة �أع�ضاء ينتخبون �سنويا من طرف الجمعية العامة ،يمثل كل
واحد منهم فئة من الفئات التي يت�شكل منها المجل�س .كما ي�ضم المكتب �أي�ضا ر�ؤ�ساء اللجان الدائمة .ويتولى
المكتب �إعداد م�شروع جدول �أعمال الجمعية العامة على الخ�صو�ص  ،ويتبنى م�شاريع الميزانيات والتقرير
ال�سنوي ،والدرا�سات والآراء واالقتراحات قبل عر�ضها على ت�صويت الجمعية العامة.
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و�أما بالن�سبة �إلى اللجان الدائمة ،فتتكون من الأع�ضاء الممثلين لكل فئة ،وهي مكلفة ،كال في مجال
اخت�صا�صاتها ،ببلورة م�شاريع �آراء المجل�س حول الم�سائل التي تطرح عليه ،كما تقوم بالدرا�سات والأبحاث
المت�صلة بممار�سة �صالحياتها.
وبناء على القانون الداخلي للمجل�س ،كما تم الت�صريح بمطابقته للقانون التنظيمي من قبل المجل�س الد�ستوري
في  4مايو  ،2011تم �إن�شاء �ست لجان دائمة تغطي جميع مجاالت اخت�صا�ص المجل�س� ،أي المجال االجتماعي
واالقت�صادي وال�شغل والتكوين والبيئة والثقافة .ويتعلق الأمر باللجان التالية:
• اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االقت�صادية والم�شاريع اال�ستراتيجية .وتخت�ص بدرا�سة ال�سيا�سات
االقت�صادية والمالية ،وق�ضايا النمو ،والتناف�سية ومناخ الأعمال والم�شاريع اال�ستراتيجية وال�سوق الداخلية
وحماية الم�ستهلك ،والعالقات االقت�صادية الدولية للمغرب؛
• اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا التكوين والت�شغيل وال�سيا�سات القطاعية .وتخت�ص بدرا�سة �سيا�سات �إنعا�ش
الت�شغيل وظروف العمل والعالقات المهنية ،والتكوين الم�ستمر والتكوين المهني ،والتعليم العالي والبحث
العلمي ،وذلك في �إطار مالءمتها مع ال�سيا�سات المتعلقة بالقطاعات الإنتاجية؛
• اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية و الت�ضامن .وتخت�ص بالق�ضايا االجتماعية ،وال�سيما منها ق�ضايا
النوع االجتماعي والأ�سرة والأ�شخا�ص ذوي االحتياجات الخا�صة ،وق�ضايا ال�صحة والحماية االجتماعية
ومحاربة الفقر والإق�صاء والتهمي�ش ،والتربية الأ�سا�سية و�سيا�سة توزيع الدخل والت�ضامن واالقت�صاد
االجتماعي ،وتي�سير الت�شاور والتعاون بين الفرقاء االجتماعيين واالقت�صاديين؛
• اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية .وتخت�ص بق�ضايا حماية البيئة والتنوع البيولوجي،
والتنمية االقت�صادية واالجتماعية الجهوية والتنمية القروية ،و�شبكة البنيات التحتية ،وال�سيا�سة الطاقية،
وتح�سين ظروف عي�ش ال�سكان؛
• اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة .و تخت�ص بال�سيا�سة الثقافية ومجتمع
الإعالم وتطوير التكنولوجيات الحديثة والرهانات المرتبطة بها؛
• اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية االقت�صادية واالجتماعية .و تتولى تحليل الظرفية االقت�صادية
واالجتماعية وتتبع ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية ،وتوفير المعطيات والبيانات المتعلقة بمجاالت
اخت�صا�ص المجل�س ،وال�سيما عن طريق �إعداد بنوك للمعطيات وال�سهر على تحيينها.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن ب�إمكان المجل�س �أن ين�شئ لجانا م�ؤقتة �أو مجموعات عمل خا�صة ،بهدف درا�سة مو�ضوع
محدد يدخل في نطاق اخت�صا�صاته .وهذا ماجرى بالن�سبة لفريق العمل المكلف ب�إعداد التقرير ال�سنوي
للمجل�س.
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 .3.2.1ميزانية م�ستقلة تتنا�سب مع مهام المجل�س
من �أجل �إنجاز المهام المنوطة على �أح�سن وجه ،يتوفر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على مخ�ص�صات
مالية مدرجة في قانون المالية في ف�صل خا�ص .وقد ا�ستفاد المجل�س ب�صفة ا�ستثنائية ،بر�سم �سنة ،2011
من مخ�ص�صات مالية ومنا�صب �شغل م�سيرة من طرف م�صالح رئي�س الحكومة.
وقد تبنت الحكومة خالل نف�س ال�سنة مر�سومين تطبيقيين للقانون التنظيمي للمجل�س ،يتعلق �أحدهما بتنظيم
م�صاريف المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،ويهم الثاني �سبل تحديد و�صرف تعوي�ضات الأع�ضاء.
كما تمت الم�صادقة على قرارين ،يتعلق �أولهما ب�شروط التوظيف داخل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي؛
ويحدد الثاني الهيكلة التنظيمية لإدارة المجل�س .كما تم �إبرام اتفاق �شراكة مع وزارة المالية في �سبتمبر
 ،2011من �أجل �إيواء االر�ضية الخا�صة بالأنظمة المعلوماتية للمجل�س.

 .2ح�صيلة 2011
من �أجل تحقيق الأهداف المر�سومة ،وحتى قبل �إن�شاء هيئات المجل�س )من لجان دائمة ومكتب( ،قام المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي ب�إن�شاء مجموعات عمل خا�صة مكلفة بو�ضع القانون الداخلي ،وتحديد برنامج العمل
الأولوي بر�سم �سنة  ،2011وتحديد طرق بلورة �آرائه واقتراحاته ودرا�ساته .كما �أن�ش�أ المجل�س مجموعات عمل
مكلفة بدرا�سة موا�ضيع ت�شغيل ال�شباب والميثاق االجتماعي.
هكذا تو�صلت مجموعات العمل هذه ،بعد عدد من االجتماعات� ،إلى �إعداد القانون الداخلي للمجل�س وبرنامج
الأن�شطة ذات الأولوية بر�سم �سنة  ،2011والم�صادقة عليها من قبل الجمعية العامة المنعقدة في  31مار�س
 ،2011وتحديد منهجية �إعداد الإحاالت والإحاالت الذاتية ،و�إعداد ميثاق ال�شرف المحدد للمبادئ العامة
التي من �ش�أنها توفير مناخ للحوار البناء والتفاهم بين مختلف مكونات المجل�س.

 .1.2مكتب المجل�س
بعد �صدور قرار المجل�س الد�ستوري الذي �صرح بمطابقة القانون الداخلي للقانون التنظيمي� ،شرع المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي في �إن�شاء هيئاته المختلفة .هكذا قامت الجمعية العامة في دورتها الخام�سة ،
المنعقدة في  9يونيو  ،2011بانتخاب �أع�ضاء المكتب الممثلين للفئات الخم�س المكونة للمجل�س.
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�أع�ضاء مكتب المجل�س الممثلين للفئات
الإ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

الفئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ال�سيدة حكيمة حمي�ش

فئة الخبراء

ال�سيد عالل بن العربي

فئة النقابات

ال�سيد عبد الإله حفظي

فئة المنظمات والجمعيات المهنية

ال�سيد عبد المولى عبد المومني

فئة المنظمات والجمعيات العاملة
في مجاالت االقت�صاد االجتماعي والن�شاط الجمعوي

ال�سيد خالد ال�شدادي

ممثل فئة الأع�ضاء المعينون بال�صفة

كما قامت اللجان ال�ست الدائمة بانتخاب ر�ؤ�سائها ،مكملة بذلك تركيبة المكتب.

الإ�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

�أع�ضاء المكتب الممثلين لر�ؤ�ساء اللجان الدائمة
اللجنة الدائمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

ال�سيد �أحمد رحو

اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االقت�صادية والم�شاريع اال�ستراتيجية

ال�سيد محمد تيتنا العلوي

اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا التكوين والت�شغيل وال�سيا�سات القطاعية

ال�سيدة زهرة الزاوي

اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن

ال�سيد محمد بوجيدة

اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية

ال�سيد احمد العبادي

اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة

ال�سيد محمد تامر

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية االقت�صادية واالجتماعية

وقد عقد مكتب المجل�س ،من يوليوز �إلى دي�سمبر  ،2011ما مجموعه  11اجتماعا ،مع متو�سط ن�سبة م�شاركة
يتجاوز  79بالمائة.
و تم التن�صيب الفعلي لمكتب المجل�س في  13يونيو  ،2011حيث قام بتحديد البرنامج التقديري للجموع
العامة بر�سم �سنة  ،2011وعين للجانِ الخا�صة موا�ضي َع الإحاالت الذاتية المثبتة في برنامج الأن�شطة ذات
الأولوية لدى المجل�س كما �صادقت عليه الجمعية العامة الثانية في  31مار�س .2011
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اللجنة المعنية

مو�ضوع الإحالة الذاتية

اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االقت�صادية والم�شاريع
اال�ستراتيجية

• ان�سجام ال�سيا�سات العمومية
• حكامة المرافق العمومية

اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا التكوين والت�شغيل وال�سيا�سات
القطاعية

• ت�شغيل ال�شباب

اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن

• الميثاق االجتماعي

اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية

• االقت�صاد الأخ�ضر

اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة

• �إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة

 .2.2اللجان الدائمة
مبا�شرة بعد تكوين اللجان الدائمة� ،أطلقت هذه اللجان �أ�شغالها وتحليالتها ،متبنية في ذلك م�سعى يقوم على
الإن�صات والت�شاور والنقا�ش ،ومنهجية تجمع بين الت�شخي�ص والبحث المقارن والتو�صيات الإجرائية.
وقد قامت اللجان ال�ست ،المكونة من � 22إلى  33ع�ضوا ،بعقد ما معدله  16اجتماعا ،بن�سبة ح�ضور تجاوزت
 40بالمائة ،علما �أن �أغلب الأع�ضاء م�سجلون في لجنتين دائمتين في �آن واحد ،مما يحول بطبيعة الحال دون
ح�ضورهم في حال عقد اجتماعين متزامنين.
وقد ا�ستمعت اللجان �إلى  164فاعال حكوميا وغير حكومي ،و�أنتجت خم�سة تقارير ور�أيين اثنين.

 .1.2.2اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االقت�صادية والم�شاريع اال�ستراتيجية
عملت اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االقت�صادية والم�شاريع اال�ستراتيجية )اللجنة  (1تحت رئا�سة ال�سيد
�أحمد رحو ،ومقررها هو ال�سيد �أحمد م�ستغفر ،وهي تتكون من  28ع�ضوا .والفئات الخم�س التي يتركب منها
المجل�س ممثلة فيها ح�سب التوزيع المبين في الر�سم �أدناه:
		

تركيبة اللجنة 1

فئة الأع�ضاء المعينون بال�صفة

فئة النقابات

11%
21%
21%

فئة المنظمات
والجمعيات المهنية

29%

فئة الخبراء

18%
فئة المجتمع المدني
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عقدت هذه اللجنة ما مجموعه  11اجتماعا ما بين يوليوز ودي�سمبر  ،2011بمعدل ح�ضور يتجاوز  40بالمائة.
وقد خل�صت �إلى �إنتاج تقرير مرحلي حول حكامة المرافق العمومية ،تطلب �إعداده  19جل�سة ا�ستماع مع هيئات
حكومية وغير حكومية ،كما �أُخذت بعين االعتبار المالحظات واالقتراحات التي تم الإدالء بها عبر الإنترنت
على م�ستوى المنتدى المواطن للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي )المبادرة لكم(.

 .2.2.2اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا التكوين والت�شغيل وال�سيا�سات القطاعية
عملت اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا التكوين والت�شغيل وال�سيا�سات القطاعية )اللجنة  (2تحت رئا�سة
ال�سيد محمد تيتنا العلوي ،ومقررها هو ال�سيد من�صف الكتاني ،وهي تتكون من  38ع�ضوا يمثلون فئات
المجل�س الخم�س.
فئة الأع�ضاء المعينون بال�صفة
6%

فئة النقابات

تركيبة اللجنة 2

فئة المنظمات والجمعيات المهنية

فئة الخبراء

24%
27%

27%

15%

فئة المجتمع المدني

عقدت هذه اللجنة ما مجموعه  16اجتماعا ما بين يوليوز ودي�سمبر  ،2011بمعدل ح�ضور يتجاوز 41
بالمائة.
وقد خل�صت �إلى �إنتاج تقرير حول» ت�شغيل ال�شباب» و�إ�صدار ر�أي في المو�ضوع ذاته .وتطلب �إعداد التقرير
والر�أي تنظيم جل�سات ا�ستماع مع ما مجموعه  51هيئة حكومية وغير حكومية .كما تم اعتبار التعاليق
واالقتراحات الم�ستقاة عبر الإنترنت على م�ستوى منتدى المجل�س «المبادرة لكم».
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن التقرير قد �سبقه تقرير مرحلي �أعدته مجموعة عمل خا�صة ،وذلك قبل �إن�شاء اللجنة.
وقد تم تقديم التقرير المرحلي ومناق�شته خالل الدورة العادية ال�ساد�سة للمجل�س ،المنعقدة في  21يوليوز
.2011

 .3.2.2اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والت�ضامن
عملت اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا االجتماعية والتعاون )اللجنة  (3تحت رئا�سة ال�سيدة زهرة الزاوي،
ومقررها هو ال�سيد عبد المق�صود الرا�شدي ،وهي تتكون من  29ع�ضوا ،والفئات الخم�س للمجل�س ممثلة
فيها ح�سب التوزيع المبين في الر�سم �أدناه:
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فئة الأع�ضاء المعينون بال�صفة

10%

فئة النقابات

31%
17%

تركيبة اللجنة 3

فئة المنظمات
والجمعيات المهنية

21%

21%

فئة الخبراء

فئة المجتمع المدني

عقدت هذه اللجنة ما مجموعه  13اجتماعا ما بين يوليوز ودي�سمبر  ،2011بمعدل ح�ضور يتجاوز  38بالمائة.
وقد خل�صت �إلى �إنتاج تقرير عنوانه« :من �أجل ميثاق اجتماعي جديد :معايير يتعين احترامها ،و�أهداف يجب
التعاقد عليها» ،كما �أدلت بر�أي في المو�ضوع ذاته .وقد تطلب �إعداد التقرير والر�أي تنظيم جل�سات ا�ستماع
مع  70هيئة حكومية وغير حكومية ،مع اال�ستفادة من م�ساهمة مجال�س اقت�صادية واجتماعية �أخرى )فرن�سا
و�إ�سبانيا و�أوروبا( ...كما تم اعتبار التعاليق واالقتراحات الم�ستقاة عبر الإنترنت على م�ستوى منتدى المجل�س
«المبادرة لكم».
وكما هي الحال بالن�سبة �إلى التقرير حول ت�شغيل ال�شباب ،فقد �سبق التقري َر حول الميثاق االجتماعي تقري ٌر
مرحلي �أعدته مجموعة عمل مخت�صة قبل �إن�شاء اللجنة .وقد تم تقديم التقرير المرحلي ومناق�شته خالل
الدورة العادية ال�ساد�سة للمجل�س ،المنعقدة في  21يوليوز .2011

 .4.2.2اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية
عملت اللجنة الدائمة المكلفة بق�ضايا البيئة والتنمية الجهوية )اللجنة  (4تحت رئا�سة ال�سيد محمد بوجيدة،
ومقررها هو ال�سيد عبد الرحيم الك�سيري ،وهي تتكون من  27ع�ضوا ،وفئات المجل�س الخم�س ممثلة فيها
ح�سب التوزيع المبين في الر�سم �أدناه:
فئة الأع�ضاء المعينون بال�صفة
فئة النقابات

7%

فئة الخبراء

15%

33%

تركيبة اللجنة 4
19%
فئة المنظمات
والجمعيات المهنية

26%

فئة المجتمع المدني
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عقدت هذه اللجنة ما مجموعه  16اجتماعا ما بين يوليوز ودي�سمبر  ،2011بمعدل ح�ضور يتجاوز  50بالمائة.
�أطلقت هذه اللجنة عملية التفكير ،بر�سم �سنة  ،2011حول مو�ضوع االقت�صاد الأخ�ضر،وقدمت خالل الأ�شهر
الثالثة الأولى من �سنة  2012تقريرا بعنوان« :االقت�صاد الأخ�ضر� :إمكانيات لخلق الثروة ومنا�صب ال�شغل»،
وكذا ر�أيا حول المو�ضوع نف�سه.
وقد نظمت اللجنة بر�سم �سنة  2011ما مجموعه  10جل�سات ا�ستماع مع هيئات حكومية وغير حكومية.

 .5.2.2اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة
عملت اللجنة الدائمة المكلفة بالق�ضايا الثقافية والتكنولوجيات الحديثة )اللجنة  (5تحت رئا�سة ال�سيد
محمد �أحمد العبادي ،ومقررها هو ال�سيد عبد العزيز �إيوي ،وهي تتكون من  22ع�ضوا ،وفئات المجل�س
الخم�س ممثلة فيها ح�سب التوزيع المبين في الر�سم �أدناه:
فئة الأع�ضاء المعينون بال�صفة

9%

تركيبة اللجنة 5

فئة الخبراء

فئة النقابات

41%
23%

فئة المنظمات
والجمعيات المهنية

18%

9%
فئة المجتمع المدني

عقدت هذه اللجنة ما مجموعه  16اجتماعا ما بين يوليوز ودي�سمبر  ،2011بمعدل ح�ضور يناهز 30
بالمائة.
وقد خل�صت هذه اللجنة �إلى �إنتاج تقرير وتقديم ر�أي في مو�ضوع «�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة» ،تم
تقديمهما ومناق�شتهما خالل الجمعية العامة الحادية ع�شر للمجل�س ،ولكن لم تتم الم�صادقة عليهما �إال خالل
دورة يناير .2012
وقد تطلب �إعداد هذا التقرير تنظيم  14جل�سة ا�ستماع مع هيئات حكومية وغير حكومية.
.6.2.2

اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية االقت�صادية واالجتماعية

عملت اللجنة الدائمة المكلفة بتحليل الظرفية االقت�صادية واالجتماعية تحت رئا�سة ال�سيد محمد تامر،
ومقررها هو ال�سيد عبد ال�صمد المريمي ،وتتكون من  25ع�ضوا ،وفئات المجل�س الخم�س ممثلة فيها ح�سب
التوزيع المبين في الر�سم �أدناه:
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فئة الأع�ضاء المعينون بال�صفة

8%
فئة النقابات

32%

16%

6%
فئة المنظمات
والجمعيات المهنية

28%

فئة الخبراء

فئة المجتمع المدني

عقدت هذه اللجنة ما مجموعه  25اجتماعا ما بين يوليوز ودي�سمبر  ،2011بمعدل ح�ضور يناهز  41بالمائة.
وخل�صت هذه اللجنة �إلى �إنتاج تقرير حول تحليل الظرفية االقت�صادية واالجتماعية الحالية ،تمت مناق�شته
خالل الدورة العادية العا�شرة للمجل�س.

 .3.2الجموع العامة
فيما يخ�ص الجموع العامة ،قام المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،منذ تن�صيبه وحتى دي�سمبر  ،2011بعقد
ع�شرة جموع عامة ،مع متو�سط ن�سبة م�شاركة بلغ  80بالمائة.
وقد كانت الجموع العامة المنعقدة بر�سم �سنة  2011ف�ضاء لنقا�شات غنية ومفتوحة بين �أع�ضاء المجل�س،
مما �أتاح توجيه �أ�شغال هذا الأخير والم�صادقة بالإجماع على خم�سة تقارير وثالثة �آراء.
.1.3.2

ميثاق اجتماعي جديد من �أجل تحديد مرجعية للمعايير والأهداف ،بما يتيح لكل
الفاعلين والقوى الحية في البالد �إبرام تعاقدات كبرى

يقترح التقرير المعنون «من �أجل ميثاق اجتماعي جديد :معايير يتعين احترامها ،و�أهداف يجب التعاقد
عليها» ،والذي تمت الم�صادقة عليه ب�إجماع �أع�ضاء المجل�س خالل الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 28
نوفمبر  ،2011مرجعي ًة دينامية ترمي �إلى تهيئة ال�سبل نحو ميثاق اجتماعي جديد .وتقوم هذه المرجعية
على الحقوق التي يكر�سها الد�ستور الجديد واالتفاقيات الدولية الملزمة )من مواثيق وعهود واتفاقات
وتو�صيات وغيرها( وكذا المعايير الدولية التي التزم بها المغرب.
يجمع التقرير بين ثالثة عنا�صر متكاملة� .أما الأول في�سرد الحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
والبيئية ،التي يجب فر�ض احترامها على الجميع ب�صفتها �شرطا من �شروط كرامة المواطنين وتما�سك
المجتمع وتطوره المت�سق والم�ستدام .و�أما الثاني فيف�صل الأهداف الإجرائية التي تتيح تفعيل المبادئ
والحقوق المذكورة؛ و�أما الثالث فيحدد الم�ؤ�شرات ال�ضرورية لتتبع وتحقيق تلك الأهداف.
�أن�شطة المجل�س بر�سم �سنة 2011
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وتمثل المرجعية بمثابة خطوط توجيهية تت�ضمن  39من المبادئ والحقوق الأ�سا�سية ،مف�صلة �إلى  92مبد�أ
�إجرائيا ومعتمدة على  250م�ؤ�شرا للتتبع وتقييم التقدم .وتنتظم المرجعية حول �ستة محاور متكاملة ،هي
الولوج �إلى الخدمات الأ�سا�سية والرفاه االجتماعي والمعارف والتكوين والتنمية الثقافية ،والإدماج و�أ�شكال
الت�ضامن ،والحوار االجتماعي والحوار المدني وال�شراكات المجددة ،وحماية البيئة ،والحكامة الم�س�ؤولة،
والنهو�ض بالحقوق االقت�صادية والديمقراطية االجتماعية.
ترتكز المحاور الخم�سة الأولى على الحريات والحقوق الفردية والجماعية ،التي يمثل االعتراف بها و�ضمان
ممار�ستها والنهو�ض بها القاعدة ال�ضرورية لميثاق التما�سك والتقدم االجتماعي بالمغرب� .أما المحور
ال�ساد�س فذو طبيعة التقائية ،وهو يحدد ال�شروط والمنهجية الكفيلة ب�إتاحة تحقيق مقت�ضيات المرجعية.
ما من حق �أو هدف �إال ومن الفرو�ض فيه �أن يكون مو�ضوعا لواحد �أو لعدد من التعاقدات الكبرى .وينبغي
�أن تحدد هذه التعاقدات طموحات م�شتركة والتزامات متبادلة بين الفاعلين المعنيين ،مع اعتماد خطة عمل
دقيقة و�آليات لتقييم النتائج والآثار المترتبة عليها .ويمكن للتعاقدات الكبرى �أن تتخذ �شكل قوانين �أو قوانين
تنظيمية �أو اتفاقات جماعية �أو �شراكات مجددة بين الفاعلين.

 .2.3.2من �أجل �سيا�سة عمومية جديدة للنهو�ض بت�شغيل ال�شباب
يعترف التقرير حول «ت�شغيل ال�شباب» ،الذي تم تقديمه ومناق�شته خالل الدورة التا�سعة العادية للمجل�س
االقت�صادي واالجتماعي ،المنعقدة في  29نوفمبر  ،2011والذي تم تبنيه ب�إجماع �أع�ضاء المجل�س خالل
الدورة العا�شرة العادية المنعقدة في  22دي�سمبر  ،2011ب�أن ق�ضية ت�شغيل ال�شباب تعد م�س�ألة معقدة تتطلب
على المدى البعيد �إ�صالحات ذات طبيعة بنيوية و ذلك نظرا الرتباطها مع نموذج النمو االقت�صادي واال�ستثمار
الخا�ص ،ومالءمة نظام التربية والتكوين مع عالم ال�شغل ،الحكامة الالمركزية التي تنتظم حول م�شاريع ترابية
حقيقية تتيح ا�ستغالل وتثمين الطاقات الجهوية.
ويو�صي المجل�س ،من �أجل رفع تحدي ت�شغيل ال�شباب ،بو�ضع �آلية على نطاق وا�سع للنهو�ض بق�ضية الت�شغيل،
هدفها �إعادة الأمل والثقة �إلى نفو�س ال�شباب ،عبر تقديم ،حاول ،على المدى القريب و�إن كان البع�ض منها
م�ؤقتة ،تقويم �أوجه االختالل في �سوق ال�شغل ،وخ�صو�صا لفائدة فئات ال�شباب الأكثر ت�ضررا من البطالة.
وقد تم اقتراح ع�شرة تدابير ،تنتظم حول خم�سة محاور ،وهي كالتالي:
 .1تح�سين حكامة �آلية انعا�ش ال�شغل عبر دعم احترام المبادئ المتعلقة باالن�سجام العام وبانخراط الفاعلين
وبالالمركزية وتوزيع الم�س�ؤوليات على الهيئات التنفيذية وتطوير خدمات الو�ساطة؛
� . 2إنعا�ش الت�شغيل الذاتي وت�شجيع �إن�شاء المقاوالت ال�صغرى نظرا لما تختزنه من �إمكانات هامة لإحداث
منا�صب ال�شغل ،وهو ما ينبغي النهو�ض به عبر تبني �سيا�سة نوعية؛
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 . 3تح�سين قابلية ت�شغيل ال�شباب ،عبر �إيالء الأهمية لأنواع التكوين ق�صيرة المدى وذات الغاية المهنية ،
وتطوير وحدات التكوين اللغوي وال�سلوكي والمقاوالتي ،وكذا الزيادة من �إعداد الج�سور بين عالم التكوين
وبين المقاولة )التكوين المتناوب والتعلم والتدريب وغير ذلك(؛
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 . 4العمل – بالإ�ضافة �إلى عقود ال�شغل الأول والإدماج المهني ال�سارية حاليا – على �إر�ساء تعاقد ذي منفعة
عامة واجتماعية ،يتيح له�ؤالء ال�شباب اال�ستفادة من تجربة مهنية داخل جمعية محلية ت�ضطلع بهمة ذات
منفعة عامة �أو اجتماعية؛
 . 5تحفيز عر�ض ال�شغل عبر الق�ضاء على بع�ض العنا�صر غير الم�شجعة المرتبطة بالقوانين التنظيمية ،والتي
تعوق دينامية الت�شغيل ،وذلك من خالل منع تعدد الوظائف في الوظيفة العمومية.

 .3.3.2خم�س توجيهات كبرى من �أجل االرتقاء بحكامة المرافق العمومية
يالحظ التقرير المرحلي حول حكامة المرافق العمومية ،الذي تمت مناق�شته خالل انعقاد الجمعية العامة
الثامنة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي في � 21أكتوبر � ،2011أن انطباع المواطنين عن حكامة المرافق
العمومية يبقى �سلبيا ،و�أن عالقاتهم مع الإدارة مازالت تطبعها ال�صعوبات ،وذلك رغم المبادرات التي تم
اتخاذها ،ورغم التجارب الناجحة التي قادتها بع�ض الوزارات والإدارات المركزية والترابية.
وتت�ضح تلك ال�صعوبات ب�شكل �أكثر جالء بالن�سبة �إلى الأ�شخا�ص المعر�ضين لله�شا�شة ،وخ�صو�صا في العالم
القروي والمدن ال�صغرى والأحياء الهام�شية في محيط التجمعات الح�ضرية الكبرى ،وكذا الأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات الخا�صة.
وبناء على ذلك يو�صي �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بتبني مقاربة �شاملة تعتمد على خم�س توجهات
كبرى هي:
 .1تحديد �سيا�سة �شاملة و�إرادية للمرافق العمومية ،تجمع ما بين الآليات والأدوات التي ت�ضمن تفعيلها،
وذلك طبقا لمقت�ضيات الد�ستور الجديد ،وخ�صو�صا الف�صل المتعلق ببلورة ميثاق للمرافق العمومية؛
 .2الرفع من م�ستوى ال�شفافية والولوج �إلى المعلومة ،وتبني مرجعيات موحدة للولوج �إلى الخدمات العمومية؛
 .3تح�سين ظروف اال�ستقبال ،وتفعيل �إمكانات الطعن ،مع تمكين مرتفقي المرافق العمومية من معاملة
مواطنة ،في احترام تام لكرامتهم؛
 .4تو�سيع مجال خدمات المرافق العمومية ،مع تمكين جهات ثالثة ،متمثلة في فاعلين �آخرين ،جديرين
بالثقة وموطنين ب�صفة را�سخة في المجال الترابي ،من تقديم تلك الخدمات )مثل وكاالت بريد المغرب،
والأبناك ،والموثقين وغيرهم من الفاعلين( .كما �أن �أداء الحقوق العائدة للدولة ينبغي �أن يكون ممكنا
عبر مجموع القنوات التي تتيحها التقنيات الحديثة في مجال الإعالم والتوا�صل؛
 .5تعميم نزع ال�صبغة المادية عن حكامة المرافق العمومية ) .(e.govويلح التقرير المرحلي فيما يخ�ص هذه
النقطة على �ضرورة ت�سريع تفعيل الأورا�ش المبرمجة وتلك التي بد�أ العمل بها ،مثل الأداء عبر الإنترنت،
بالح�صول على الوثائق الإدارية ،ومتابعة �سير معالجة الملفات وكذا الح�صول على مواعيد عبر القناة
نف�سها ،على �أن يعهد ب�أمر تنفيذ هذه اال�ستراتيجية �إلى وكالة وطنية.
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 .4.3.2ت�شجيع �إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة
ي�شير التقرير حول �إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة ،الذي تم تقديمه ومناق�شته خالل الدورة العادية الحادية
ع�شرة للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي في  22دي�سمبر � ،2011إلى غياب ا�ستراتيجية ثقافية �شاملة ت�شجع
�إدماج ال�شباب .وقد حال هذا الو�ضع دون تثمين التراث الثقافي للبالد في تنوعه وغناه ،كما حال دون تطوير
م�شروع جامع قمين بتعبئة الطاقات الخالقة والفنية لل�شباب� ،أو م�شروع تربوي قادر على االعتماد على
ٍ
الثقافة من �أجل تر�سيخ قيم الجهد والمبادرة والح�س المواطن .كما �أن �سيا�سات التعمير لم تول من جانبها
االهتمام الالزم لإطار العي�ش وف�ضاءات الترفيه والثقافة .وقد كانت النتيجة �أن بع�ض فئات ال�شباب وجدت
نف�سها دون حماية ،في مواجهة حركات تدفع �إلى االنعزال �أو تدعو �إلى العنف بل �إلى االنخراط في تيارات
التطرف الهدام.
بناء على ذلك ،ومن �أجل ت�شجيع �إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة ،ف�إن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
يقترح خم�سة محاور كبرى:
� .1إعطاء مكانة جديدة للثقافة في وعينا الجماعي ،وخ�صو�صا عبر بلورة م�شروع وطني ثقافي ،وتبني
مقاربة �أفقية وتعاقدية لتدبير ال�سيا�سات العمومية التي لها عالقة بال�شباب ،وو�ضع ميثاق وطني للحفاظ
على التراث المادي والالمادي.
 .2جعل �إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة في قلب ال�سيا�سات العمومية ،وخ�صو�صا عبر تثمين الجهة ب�صفتها
�إطارا للعمل الثقافي والفني ،وو�ضع �سيا�سة ثقافية من�سجمة لفائدة ال�شباب المغاربة المقيمين بالخارج،
والنهو�ض بالدور الإيجابي لم�ساجد القرب ،و�إقرار قانون تنظيمي في مجال التعمير يفر�ض �أن�سنة �أماكن
عي�ش ال�ساكنة.
 .3تطوير البحث والتكوين والتح�سي�س في المجال الثقافي ،وخ�صو�صا عبر خلق مر�صد مكلف بالقيام
بدرا�سات ميدانية حول �إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة ،والعمل داخل المدر�سة على تنمية الطاقات
الخالقة عند الأطفال ،وخلق وتنمية م�سالك تكوينية في مجال العمل الثقافي ،وتحقيق التقريب والتكامل
بين الم�ؤ�س�سات المدر�سية والف�ضاءات الثقافية والفنية القريبة منها ،وبروز نظام للنجومية ي�شجع
المواهب ويجعل منها مرجعيات لل�شباب ،وت�شجيع تربية ال�شباب بالنظير.
� .4إعادة هيكلة قطاع الثقافة ،من �أجل اال�ستجابة لمتطلبات الم�شروع الثقافي الوطني ،وخ�صو�صا عبر تطوير
�شبكة من المركبات متعددة الو�سائط من مختلف الأحجام ،وعقلنة تنظيم المهرجانات الجهوية ،وتنويع
م�صادر التمويل وبناء �شراكات بين ال�سلطات العمومية والقطاع الخا�ص والجمعيات الثقافية وال�شبابية.
 .5تبني ا�ستراتيجية وا�ضحة من �أجل تطوير عر�ض ثقافي رقمي وطني ،تقوم على تطوير اال�ستثمار في
الثقافة الرقمية ،وتطوير مواقع �إليكترونية مو�ضوعاتية ،وتطوير المتاحف الرقمية ،و�إن�شاء هيئة م�ستقلة
لتقنين وتنظيم ا�ستعمال الإنترنت.

98
التقرير ال�سنوي للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي 2011

 .5.3.2يبين تحليل الظرفية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية ل�سنة  2011مدى ه�شا�شة 		
االقت�صاد الوطني ،ويلفت االنتباه �إلى عنا�صر اليقظة لعام 2012
ي�شدد التقرير حول «تحليل الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية» الذي تم تقديمه ومناق�شته خالل
الجمعية العامة العا�شرة للمجل�س ،المنعقدة في  22دي�سمبر  ،2011على وجود مظاهر ه�شا�شة بنيوية في
االقت�صاد الوطني ،وخ�صو�صا �ضعف التناف�سية ،وعجز الميزان التجاري الخارجي ،وعدم كفاية ما يجري
�إحداثه من منا�صب �شغل ،والعجز على م�ستوى الميزانية .كما ي�شير التقرير �أي�ضا �إلى عنا�صر اليقظة
الرئي�سة التي تت�صل بالمخاطر المحيطة ب�آفاق النمو ،وعجز ميزان الأداءات ،وال�سلم االجتماعي والوقاية من
ال�صراعات ،ومظاهر العجز االجتماعي ،وخ�صو�صا ما يتعلق بولوج ونوعية �أنظمة التربية والتكوين وال�صحة،
وكذلك على م�ستوى الحد من الفوارق االجتماعية والترابية ،وكذا المخاطر المرتبطة بحماية البيئة.
كما يبرز التقرير حول تحليل الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية م�ؤهالت البالد التي ينبغي العمل
على تثمينها ،والتي تت�صل باال�ستقرار ال�سيا�سي والحفاظ على ا�ستقرار الأ�سعار و�أ�سعار ال�صرف وقوة النظام
المالي.

 .4.2الندوات الداخلية
من جهة �أخرى ،نظم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي م�ؤتمرين داخليين اثنين� ،أولهما حول مو�ضوع الميثاق
االجتماعي� ،شاركت فيه المجال�س االقت�صادية واالجتماعية لفرن�سا و�إ�سبانيا و�أوروبا ،والثاني حول التما�سك
االجتماعي ،بم�ساهمة خبراء بارزين من داخل المجل�س وخارجه.
وقد تم �أخذ خال�صات الم�ؤتمر حول الميثاق االجتماعي بعين االعتبار في �أثناء �إعداد تقرير المجل�س حول
هذا المو�ضوع.
كما ركزت المداخالت حول التما�سك االجتماعي ،جميعها على ثالث نقاط رئي�سة:
• المعطيات الجديدة للواقع االجتماعي الديمغرافي ،و�آثارها في المكونات التقليدية للت�ضامن العائلي
والعرقي والديني وال�سيا�سي؛
• مظاهر التفاوت االجتماعي التي تف�ضي �إلى �إق�صاء وتهمي�ش ق�سم من ال�ساكنة ،وخ�صو�صا الفئات الأكثر
عر�ضة لله�شا�شة؛
• ال�سيا�سات المتبعة في مجاالت التربية وال�صحة ،وواقع ال�سوق ،التي تجعل كلها من م�س�ألة الإدماج في
المجتمع ق�ضية �صعبة ومعقدة ،وخ�صو�صا لدى ال�شباب والن�ساء وفي الو�سط القروي.
تترتب على هذه المالحظات �ضرورة و�ضع مقاربة �إرادية تهدف �إلى �إعادة الثقة في نفو�س المواطنين �إزاء
الهيئات ال�سيا�سية والعدالة والإدارة� ،إذ بذلك يمكن دعم الروابط االجتماعية والعي�ش الم�شترك.
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 .5.2العالقات الدولية
قام المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،خالل �سنة  ،2011ب�إجراء ات�صاالت عديدة مع نظرائه في بلدان �أخرى،
وذلك من �أجل تمثيل بالدنا لدى الهيئات الدولية ،والإ�سهام في النقا�شات حول الموا�ضيع المرتبطة ب�أولويات
المجل�س ،واال�ستفادة من خبرة وتجربة المجال�س االقت�صادية واالجتماعية الأخرى.
كما تم التوقيع على اتفاقيتين للتعاون� ،إحداهما مع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بفرن�سا ،والثانية
مع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي للمملكة الإ�سبانية .ت�ستهدف هاتان االتفاقيتان �إقامة عالقات مبنية على
التعاون القار وترجمتها من خالل:
• تبادل المن�شورات والمعلومات؛
• تنظيم لقاءات وندوات حول ق�ضايا ذات االهتمام الم�شترك ؛
• �إنجاز درا�سات وتقارير حول مو�ضوعات ذات االهتمام الم�شترك؛
• الم�ساعدة التقنية المتبادلة من �أجل تطوير التعاون االجتماعي واالقت�صادي.
وقد �أقام المجل�س �أي�ضا �شراكة قوية مع اللجنة االقت�صادية واالجتماعية الأوروبية ،و�شارك في قمة Euromed
المنعقدة في ا�سطنبول ،و�شارك في هذا ال�سياق في مجهودات التفكير حول « دور الن�ساء في المجتمع في
المنطقة المتو�سطية» وذلك بو�ضع تقرير في مو�ضوع « المر�أة المغربية في زمن التغير� :أي دور للمجتمع
المدني؟» .
ومن جهة �أخرى انخرط المجل�س في �إطار م�شروع  TRESMED 4والمدعوم من طرف اللجنة االوروبية
تحت �إدارة المجل�س االقت�صادي واالجتماعي اال�سباني .ي�ستهدف هذا الم�شروع تقوية �سبل التعاون والحوار
ما بين مختلف المنظمات الممثلة للم�صالح االقت�صادية واالجتماعية التي تتكون منها المجال�س االقت�صادية
واالجتماعية في مجموع المنطقة االورومتو�سطية ،وذلك بوا�سطة تنظيم ور�شات عمل وندوات حول الق�ضايا
ذات االهتمام الم�شترك .وفي هذا الإطار �شارك المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في ندوة �إطالق م�شروع
TRESMED 4بباري�س الذي عالج مو�ضوع « :م�شاركة ال�شباب في المنطقة االورمتو�سطية  :تكوين الت�شغيل
والحوار االجتماعي» حيث ح�صلت مناق�شة م�ستفي�ضة حول هذا المو�ضوع طيلة فترة .2012 - 2011
والمجل�س ع�ضو في مكتب اتحاد المجال�س االقت�صادية واالجتماعية والهيئات ال�شبيهة بها في العالم الفرنكوفوني
 ،USECIFKو�شارك بهذه ال�صفة في عدد من اجتماعات هذه الجمعية ،التي تم عقد �أحدها بالرباط ،كما
�أنه �أي�ضا ع�ضو في الجمعية الدولية للمجال�س االقت�صادية واالجتماعية والهيئات ال�شبيهة بها .AICESIS
ومن مهامها :
• تقوية �شروط االنخراط الفعلي للمجال�س االقت�صادية واالجتماعية والم�ؤ�س�سات ال�شبيهة في عمليات
التطوير والت�شاور الوطنية والجهوية والدولية؛
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• التعريف بالمفهوم العام للمجال�س االقت�صادية واالجتماعية والت�شجيع على خلق م�ؤ�س�سات مماثلة او �شبيهة
في كافة البلدان االع�ضاء في المنظمة الفرنكفونية ؛
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• ت�شجيع معالجة المو�ضوعات ذات االهتمام الم�شترك المرتبطة بمهامها والمندرجة �ضمن �إرادة حوار
ديمقراطي داخلها وبين الفاعلين في الحياة االقت�صادية واالجتماعية والثقافية لبلدانهم؛
• تنظيم لقاءات مو�سمية  ،وندوات �أو اجتماعات حول مو�ضوعات عمل تتناولها المنظمة الدولية للفرنكفونية
ومنظمات االمم المتحدة.
في غ�ضون نف�س ال�سنة �شارك المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في الجمعية العامة التحاد المجال�س
االقت�صادية واالجتماعية والم�ؤ�س�سات الفرنكفونية المماثلة لها ) (UCESIFالمنعقد بروما .والذي خ�ص�ص
بالدرجة االولى لتقديم مو�ضوع حول « مجمل الممار�سات الجيدة لفائدة ال�شباب» .وقد عقد �أي�ضا مكتب
)� (UCESIFإحدى اجتماعاته بالرباط حيث تم تخ�صي�صه لمعالجة والم�صادقة على برنامج الأن�شطة
ذات االولوية ل ) (UCESIFوكذا لمحاور التعاون ما بين المنظمة الدولية للفرنكفونية و ) (UCESIFحول
المو�ضوعات ذات االهتمام الم�شترك.
كما �أن المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �أ�صبح ع�ضوا في الجمعية الدولية للمجال�س االقت�صادية واالجتماعية
والم�ؤ�س�سات المماثلة ) (AICESISالتي من مهامها ت�سهيل وت�شجيع الحوار والتبادل بين �أع�ضائها وبين
ال�شركاء االقت�صاديين واالجتماعيين في العالم .وت�ضم مايقرب من �ستين ع�ضوا ينتمون للقارات
الأربع )�إفريقيا� ،أمريكا االتينية� ،آ�سيا ،و�أوروبا( .لقد �شارك المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �سنة  2011في
الجمعية العامة لهذه المنظمة التي انعقدت بروما والتي �صادفت تنظيم لقاء دولي لمناق�شة مو�ضوع العمل
الذي يغطي فترة  ، 2011-2009وكان مو�ضوعه دور المجال�س االقت�صادية واالجتماعية والم�ؤ�س�سات ال�شبيهة
�أو المماثلة في الحكامة الدولية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية الجديدة.
و�سيتم العمل على تدعيم هذه الأن�شطة في مجال التعاون الدولي خالل �سنة  ،2012مع �إيالء اهتمام خا�ص
للف�ضاء المغاربي.

 .6.2الأنظمة المعلوماتية و التوا�صل
في �إطار التوا�صل الخارجي الذي يرمي �إلى تمكين المواطنين من المعلومات المتعلقة ب�أ�شغال المجل�س
االقت�صادي واالجتماعي ،والإن�صات �إلى التعاليق واالقتراحات ذات العالقة بالموا�ضيع قيد المعالجة ،قام
المجل�س ب�إن�شاء موقعين �إليكترونيين ،في ارتباط بال�شبكات االجتماعية.
والموقعان هما:
 .1المنتدى المواطن www.almoubadaralakoum.ma
 .2موقع �إليكتروني م�ؤ�س�سيwww.ces.ma :
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المنتدى المواطن www.almoubadaralakoum.ma
منذ الإطالق الر�سمي لموقع «المبادرة لكم» خالل الدورة العادية ال�سابعة المنعقدة في � 29سبتمبر  ،2011قام �أزيد من
� 5000شخ�ص بزيارة الموقع ،واطلعوا على ما يناهز � 16900صفحة.
ويوجد من بين ه�ؤالء الزوار نحو الثلث من الأوفياء للموقع ،كما تجدر الإ�شارة �إلى �أن �أكثر من ن�صف الزيارات يتم عبر روابط
في المواقع االجتماعية ،في حين تمثل ن�سبة الولوج المبا�شر حوالي ربع الزيارات.
كما �أن هناك ما يناهز � 220شخ�صا قاموا بت�سجيل �أنف�سهم على الموقع� .أما �أهم ال�صفحات التي يتم االطالع عليها فهي
المرتبطة بالموا�ضيع ذات العالقة بت�شغيل ال�شباب ،تليها ال�صفحات المتعلقة بالميثاق االجتماعي .وللتذكير ف�إن المنتدى
قد اقترح ،خالل �سنة � ،2011إمكانية النقا�ش حول موا�ضيع مثل ت�شغيل ال�شباب والميثاق االجتماعي وحكامة القطاعات
العمومية وكذا االقت�صاد الأخ�ضر.

موقع �إليكتروني م�ؤ�س�سي www.ces.ma :
تم �إطالق الموقع الإليكتروني للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي  www.ces.maعلى هام�ش الدورة العادية الثامنة التي
انعقدت في � 27أكتوبر  ،2011وقد زاره منذ ذلك التاريخ �أكثر من  7300زائر ،ت�صفحوا ما يقارب � 27000صفحة.
و�أغلب ه�ؤالء الزوار من المدن المغربية ،تليهم بالد �أخرى قريبة جغرافيا و�/أو ثقافيا ،مثل فرن�سا والجزائر وبلجيكا
والمملكة المتحدة والواليات المتحدة الأمريكية و�إ�سبانيا وتون�س� .أما فيما تعلق بطرق الولوج ،ف�إن زوار الموقع ينق�سمون
بالت�ساوي بين الداخلين انطالقا من مواقع اجتماعية ومن محركات البحث وعبر الدخول المبا�شر.
�أما �أهم ال�صفحات التي يتم االطالع عليها فتتعلق بالوثائق التي ينتجها المجل�س ،وخ�صو�صا الآراء والتقارير ،وكذا �أن�شطة
المجل�س و�أ�صداءه في و�سائل الإعالم.
من جهة �أخرى ،ومن �أجل اال�ستجابة لحاجيات التوا�صل الداخلي ،اعتمد المجل�س اعتمادا كبيرا على البريد الإليكتروني في
كل المبادالت بين �أع�ضائه ،و�أطلق عملية لتطوير قاعدة تعاونية هي .intranet : https://intranet.ces.ma
وقد تم الإعالن ر�سميا عن ف�ضاء التعاون الخا�ص بالمجل�س خالل الدورة العادية العا�شرة التي انعقدت في  22دي�سمبر
 ،2011ي�شمل ،بالإ�ضافة �إلى البوابة الإليكترونية ،نظاما مدمجا للتوا�صل :Microsoft Lync
• القاعدة التعاونية  :intranetهي مثل علبة �أدوات مو�ضوعة رهن �إ�شارة �أع�ضاء المجل�س ،من �أجل ت�سهيل عملهم،
وخ�صو�صا في داخل اللجان .بذلك ت�ضطلع القاعدة بعدد من الوظائف ،هي التوا�صل والبريد الإليكتروني والإعالم
والتوثيق والتعاون.
•  :Microsoft Lyncيتعلق الأمر بتطبيق للبريد الإليكتروني اللحظي ،يوفر خدمات متعددة:
• اال�ست�شعار بالح�ضور
• البريد اللحظي
• المكالمات الهاتفية )عبر �إنترنت(
• اقت�سام:
• وثائق )مع �إمكانية التحكم(
• برامج )مع �إمكانية التحكم(
• مركز العمل )مع �إمكانية التحكم(
• �إمكانية �إجراء لقاءات وم�ؤتمرات عبر الفيديو
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ولدعم هذه الأعما ل قام المجل�س بتطوير تعاون مع وزارة االقت�صاد والمالية ،يتيح �إيواء الموقع الإليكتروني
الم�ؤ�س�سي والبوابة الإليكترونية وتدبير وتخزين معطياتهما لدى هذه الوزارة .كما قام المجل�س ب�إن�شاء �إطار
افترا�ضي يتيح تدبير وتخزين المعطيات المتعلقة بالمنتدى المواطن «المبادرة لكم» .وقد اعتمد المجل�س كثيرا
على التعاون مع مايكرو�سوفت من �أجل تطوير نظامه الرقمي.

 .7.2م�صاريف المجل�س
ا�ستفاد المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،بر�سم �سنة  ،2011من مخ�ص�صات مالية ُعهد بتدبيرها �إلى م�صالح
رئا�سة الحكومة ،قدرها  41مليون درهم .وقد تم ا�ستعمال تلك الموارد من �أجل تغطية مختلف م�صاريف
اال�شتغال ،وبخا�صة تعوي�ضات �أع�ضاء المجل�س ،والدرا�سات والخبرات الخارجية ،والم�صاريف المتعلقة
بعقد اجتماعات المجل�س ون�شر وتوزيع نتائج �أعماله .كما غطت تلك المخ�ص�صات م�صاريف �شراء المعدات
الإليكترونية واال�ستثمارات الأولى في �إعداد المقر الجديد للمجل�س.
وقد ا�ستفاد المجل�س ،من �أجل تكوين نواته الإدارية الأولى ،من  20من�صبا ماليا �أوكل تدبيرها �إلى م�صالح
رئا�سة الحكومة.

 .8.2برنامج العمل بر�سم �سنة 2012
وعيا من �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ب�أهمية هذه الرهانات ،فقد �أولوا �أهمية فائقة لم�س�ألة
اختيار موا�ضيع الإحاالت الذاتية بر�سم �سنة .2012
هكذا ي�شمل برنامج المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بر�سم �سنة  ،2012بالإ�ضافة �إلى التقرير ال�سنوي،
موا�صلة بحث الموا�ضيع التي كانت قيد المعالجة في  ،2011و�إطالق موا�ضيع جديدة بر�سم �سنة .2012
وبرنامج العمل هذا قابل للتعديل ح�سب �إحاالت الحكومة والبرلمان.
موا�ضيع الإحاالت الذاتية المحددة ل�سنة 2012
موا�ضيع جديدة ل�سنة 2012
 .1النظام الجبائي والتنمية االقت�صادية والتما�سك االجتماعي
 .2ال�صفقات العمومية :رافعة �إ�ستراتيجية للتنمية
 .3الوقاية والحل ال�سلمي لنزاعات ال�شغل
 .4التكوين مدى الحياة؛
 .5احترام الحقوق و�إدماج الأ�شخا�ص في و�ضعية �إعاقة؛
 .6الم�ساواة بين الرجل والمر�أة في الحياة االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سة؛
 .7الو�ضع القانوني ودينامية الحياة الجمعوية
 .8الجهوية المو�سعة وتدبير الموارد الب�شرية؛
 .9الولوج �إلى المعلومة؛
� .10أماكن العي�ش.

متابعة موا�ضيع 2011
 .1ان�سجام ال�سيا�سات القطاعية؛
 .2حكامة المرافق العمومية؛
 .3االقت�صاد الأخ�ضر :فر�ص لخلق الثروات
ومنا�صب ال�شغل؛
� .4إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة.
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من جهة �أخرى� ،أدرج المجل�س في برنامج عمله ل�سنة  2012تنظيم �أربع ندوات وطنية وملتقى دولي ،يبين
الجدول �أدناه موا�ضيعها:
الموا�ضيع المقترحة للندوات الوطنية والندوة الدولية
الموا�ضيع المقترحة للندوات الوطنية
	.1الميثاق االجتماعي؛
 .2مالءمة التربية والتكوين والت�شغيل
 .3م�ستقبل المدينة في �إطار الجهوية المتقدمة
	.4الأمن الغذائي.

المو�ضوع المقترح للملتقى الدولي
نموذج جديد للنمو يرتكز على االقت�صاد
االجتماعي من �أجل �إدماج االقت�صاد غير
المنظم

وقد تمت الم�صادقة على برنامج العمل ل�سنة  2012خالل الدورة العادية العا�شرة المنعقدة في  22دي�سمبر .2011
�أفرد م�شروع قانون المالية لأول مرة ف�صال مخ�ص�صا لميزانية المجل�س االقت�صادي واالجتماعي .وقد
بلغ مجموع النفقات الم�سجلة في ميزانية المجل�س ،بما في ذلك الت�سيير واال�ستثمار ،ما مجموعه
� 110.280ألف درهم .و�سيغطي الجانب الأكبر من هذا الغالف المالي ) 96بالمائة( م�صاريف ت�سيير المجل�س
)� 70.680ألف درهم( ،والم�صاريف المرتبطة ب�أن�شطة المجل�س )� 25.550ألف درهم( وم�صاريف المقر
والتدبير اليومي )� 9.450ألف درهم(� .أما م�صاريف اال�ستثمار )� 5.000ألف درهم� ،أي  4بالمائة من ميزانية
المجل�س( ،ف�ست�ستغل على الخ�صو�ص في موا�صلة تجهيز المقر .وقد تم و�ضع  30من�صبا ماليا للتوظيف تحت
ت�صرف المجل�س.

 .9.2خاتمة
خالل اجتماعات التن�سيق والتقييم التي تم عقدها في بداية  2012مع الفئات الخم�س المكونة للمجل�س
االقت�صادي واالجتماعي ،ر�أى الأع�ضاء �أن المجل�س قد حقق ح�صيلة �إيجابية على م�ستوى �أن�شطته و�إنتاجاته
بر�سم �سنة  .2011كما �أن المجل�س حر�ص من جانب �آخر على و�ضع قواعد لح�سن ال�سلوك مبنية على الثقة
المتبادلة بين �أع�ضائه ،و�أقر في داخله ثقافة الحوار والإن�صات والتقريب بين وجهات نظر الأع�ضاء �أيا كانت
الفئة التي ينتمون �إليها .كما تم ت�شجيع المقاربة القائمة على الإن�صات �إلى مكونات المجتمع المدني .وبالإ�ضافة
�إلى ذلك ف�إن عمل المجل�س ،رغم محدودية موارده ،يندرج في مقاربة تحترم مبادئ الحكامة الم�س�ؤولة.
غير �أن هذه المكت�سبات تبقى كلها ه�شة ،كما تبقى المراحل القادمة من حياة المجل�س رهينة ب�ضرورة النجاح
في رفع عدد من التحديات المت�صلة بقدرته على اال�ستجابة لإحاالت الحكومة والبرلمان ،والحفاظ على جودة
�إنتاجاته ،وتت ّبُع التو�صيات التي �سبق �أن تم التقدم بها ،واالرتقاء بفعالية وم�صداقية �أ�شغاله ،وهذا كله يقت�ضي:
• موا�صلة تعبئة مجموع هيئات المجل�س من �أجل رفع هذه التحديات؛
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�أع�ضائه؛
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• الرفع �إلى الحد الأق�صى من مردود اجتماعات اللجان الدائمة و�أ�شغال و�أن�شطة المجل�س ،وذلك عبر
تحقيق التوازن:
•

بين الت�شخي�ص والتو�صيات،

•

وبين النقا�شات داخل اللجان وعلى م�ستوى الجموع العامة،

•

وبين جل�سات اال�ستماع والنقا�شات الداخلية؛

• �إن�شاء مركز توثيقي وبنك للمعطيات ويقظة وثائقية حول الموا�ضيع التي يهتم بها المجل�س ،واللجوء� ،إذا
اقت�ضى الأمر ذلك� ،إلى �شراكات مع هيئات �أخرى؛
• االرتقاء بالتوا�صل الداخلي والخارجي ،ودعم التن�سيق بين الفئات المكونة للمجل�س؛
• تح�سين �شروط العمل ،عبر تزويد المجل�س بمقر وتجهيزات مالئمة.
انطالقا من هذا الت�شخي�ص الأول ،تقرر �إطالق درا�سة تقييمية للمجل�سُ ،عهد بها �إلى مكتب متخ�ص�ص ،بغاية
تحديد �سبل التقدم.

 .3تقييم �أداء وا�شتغال المجل�س االقت�صادي واالجتماعي
يهدف هذا التقرير �إلى تمكين المجل�س االقت�صادي واالجتماعي من الخال�صات التي انتهت �إليها المهمة
المتعلقة بتقييم �أداء وا�شتغال الهيئة �أثناء ال�سنة الأولى من تن�صيبها .وقد جرت هذه العملية ما بين  12مار�س
و 8مايو  ،2012على �شكل لقاءات مع عينة تمثيلية للجهات المعنية ،و�أتاحت �إبراز المالحظات المف�صلة �أدناه،
والخروج ب�أربعة محاور للتح�سين:
نجح المجل�س االقت�صادي واالجتماعي في اجتياز مرحلة الإن�شاء واالنطالق ،وذلك في مناخ م�ؤ�س�سي يمر
بمرحلة �إعادة الت�شكل
تعتبر ح�صيلة ال�سنة الأولى من عمر المجل�س االقت�صادي واالجتماعي �إيجابية .فال�صورة المرتبطة بالمجل�س
هي �صورة بنية ن�شيطة قدمت في زمن قيا�سي ما مجموعه خم�سة تقارير �إحاالت ذاتية .ويعود الف�ضل في هذا
الإنجاز في ال�سنة الأولى من عمر المجل�س �إلى ثالثة عوامل رئي�سة:
• الروح القيادية لم�سيري المجل�س ،الذين عرفوا كيف يفر�ضون وتيرة عمل مرتفعة وكيف يحققون ان�سجاما
بين الأع�ضاء؛
• الجمع المميز بين الكفاءات وال�شخ�صيات ،وذاك هو الم�صدر الرئي�س للقيمة الم�ضافة لأ�شغال المجل�س؛
عمل داخل اللجان تقوم على احترام كل وجهات النظر.
• دينامية ٍ
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مك�سب هام لهذه ال�سنة الأولى ،يتمثل في �إحداث ف�ضاء غير م�سبوق للحوار ،يمثل التنوع المغربي
في �سياق من �إعادة ت�شكيل الم�شهد ال�سيا�سي في  ،2011لم يكن من الممكن انتظار �إحاالت من قبل الحكومة
�أو البرلمان .ذلك ما جعل المجل�س االقت�صادي واالجتماعي يختار القيام بعمل �إرادي في مجال الإحالة الذاتية،
مما �أتاح �صقل �آلية اال�ستماع و�إنتاج الآراء من قبل اللجان ،حيث كان في ذلك فر�صة للأع�ضاء كي يتعارفوا
ويقدروا بع�ضهم بع�ضا وي�شتغلوا يدا في يد .وهذا في حد ذاته مك�سب وورقة رابحة في يد المغرب الذي ي�سعى
لتدعيم الديمقراطية الت�شاركية .فالدولة المغربية �أ�صبحت تتوفر اليوم على �آلية ا�ست�شارية قادرة على تقديم
ر�أي م�ستقل ب�ش�أن موا�ضيع ترتبط بالتنمية االقت�صادية واالجتماعية والبيئية.
ن�سبة م�شاركة للأع�ضاء بلغت  80بالمائة خالل الجمعية العامة� :إن التزام �أع�ضاء المجل�س االقت�صادي
واالجتماعي حقيقة قائمة
تبلغ ن�سبة الم�شاركة في الجمعية العامة  80بالمائة ،وهي نتيجة تعد بمثابة م�ؤ�شر يترجم االلتزام الحقيقي
للأع�ضاء بالم�شاركة في �أعمال المجل�س ومتابعتها .وقد تختلف دينامية الم�شاركة في اللجان ح�سب كل ع�ضو.
لكن ما ي�شد االنتباه هو الجهد الذي يبذله الكثيرون لتقديم �أف�ضل ما يملكون خدمة لم�صلحة البالد ،وهم
ٌ
�سلوك مواط ٌن رفيع ي�ستحق التنويه.
يفعلون ذلك �أحيانا على ح�ساب حياتهم ال�شخ�صية والمهنية ،وفي هذا
ا�ضطلع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بالدور الموكل �إليه بطريقة �صائبة بالنظر �إلى المهمات و�إلى
ال�سياق الم�ؤ�س�سي
اختار المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،ب�صفته �آلية ا�ست�شارية� ،أن ينكب على معالجة موا�ضيع مالئمة تتعلق
بتطور المغرب على الم�ستوى االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ،هي «الميثاق االجتماعي» ،و«ت�شغيل ال�شباب»،
و«�إدماج ال�شباب عن طريق الثقافة» ،و«حكامة المرافق االجتماعية» ،و«االقت�صاد الأخ�ضر» .وقد تم �إنجاز
�أعمال اللجان في ان�سجام مع المهمة اال�ست�شارية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،وذلك على مرحلتين:
مرحلة بحث و�إن�صات لمخت�صين وطنيين ودوليين ،ومرحلة تو�صيات ،بهدف �صياغة ر�أي تمثيلي لح�سا�سيات
كل الفئات .وي�شار بهذا ال�صدد �إلى �أن كل التقارير قد تم تبنيها ب�إجماع الأع�ضاء في الجمعية العامة.
يُ نظر �إلى �أ�شغال المجل�س االقت�صادي واالجتماعي باعتبارها واعدة ،حيث �إن عالمة المجل�س �أ�صبحت بمثابة
�ضمانة لال�ستقاللية والجدية
يعتبر ر�أ�سمال الثقة التي يتمتع بها المجل�س االقت�صادي واالجتماعي مرتفعا في نهاية �سنته الأولى من العمل.
ف�أهم المهتمين يرون �أن �أ�شغال المجل�س واعدة ،وهذا الأخير ،عبر الآراء التي يتقدم بها ،ما�ض في �سبيل و�سم
المجال االقت�صادي واالجتماعي والبيئي بمي�سمه الخا�ص .كما �أن ال�صفات التي �أ�صبحت مرتبطة بالمجل�س
تن�سجم مع دوره الد�ستوري وقيمه هي:
• اال�ستقاللية عن ال�سلطة القائمة؛
• ر�أي تمثيلي للفئات الخم�س؛
• جدية الأعمال التي تقوم بها اللجان.
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تمو�ضعٌ ي�ستحق التدعيم� ،إذ �إن الجهات المعنية ال تعرف دائما الدور الحقيقي للمجل�س االقت�صادي
واالجتماعي
المجل�س االقت�صادي واالجتماعي عبارة عن �آلية ا�ست�شارية هدفها دعم الديمقراطية الت�شاركية في المغرب
والتقدم ب�آراء م�ستقلة ،غير �أن دوره ال يكون في بع�ض الأحيان مفهوما من قبل الجهات المعنية ب�أ�شغاله .وهذا
�صر مدة ا�شتغاله ،في �سياق من التغيرات الم�ؤ�س�سية الكبرى،
�شيء طبيعي بالنظر �إلى حداثة �إن�شاء المجل�س وقِ َ
من �إقرار لد�ستور جديد وتن�صيب لحكومة جديدة .وقد قام المجل�س االقت�صادي واالجتماعي حتى الآن
بمبا�شرة ن�شاط مرتبط بالمهمات الموكلة �إليه ،غير �أنه ينبغي له بذل المزيد من الجهود في مجال التوا�صل
من �أجل رفع بع�ض الت�سا�ؤالت حول دوره:
• تناف�س م�ؤ�س�سي مفتر�ض مع الغرفة الثانية؛
• موا�ضيع �إحاالت من �ش�أنها �أن توحي بت�صنيف المجل�س �إما في دور مجل�س للح�سابات �أو مكتب للدرا�سات
�أو �آلية للم�ساعدة على تفعيل ال�سيا�سات العمومية.
�أ�شغال المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ال تلقى اهتماما كافيا ،وقابليتها للتطبيق في حاجة �إلى الدعم
لم تثر تقارير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي كثيرا من ردود الفعل من قبل القطاعات الوزارية المعنية.
�صحيح �أن الفترة لم تكن �أف�ضل قيا�سا الى توقيت تقديمها ،غير �أن التقارير التي تقدم بها المجل�س ال تعرفها
وال تطلع عليها الجهات المعنية �إال قليال .ومتى اطلع عليها مطلع ف�إن الحكم عليها يكون ب�أنها جادة لكنها كبيرة
الحجم نوعا ما� .أما التو�صيات فيرى المخت�صون في القطاع �أنها �أحيانا تكون مغرقة في العمومية ،ويمكن �أن
تنق�صها �إمكانية التطبيق على الم�ستوى االقت�صادي واالجتماعي.
مجل�س اقت�صادي واجتماعي ذو حكامة جيدة ،يتبنى واجب المحا�سبة :و�ضع مقيا�س للحكامة الم�س�ؤولة
ي�سير المجل�س االقت�صادي واالجتماعي اليوم وفق حكامة م�س�ؤولة ،و�أداتا الحكامة الرئي�ستان� ،أي المكتب
والجمعية العامة ،ت�ضطلعان بدور من�سجم مع �صالحياتهما ،وال�شيء نف�سه ي�صدق في حق اللجان .وتقوم
الحكامة الحالية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي على احترام القانون الداخلي ،والتعامل المثالي للم�سيرين،
وتدبير يركز على النتائج .ويتفق الجميع على �أن هذه المبادئ الم�ؤ�س�سة ملمو�سة لدى �أع�ضاء المجل�س ،و�أنها
تهيئ مناخا من الثقة ي�شجع االنخراط الملتزم .من جهة �أخرى� ،أراد الم�سيرون ،منذ ال�سنة الأولى من عمر
المجل�س� ،إنجاز تقييم لأدائه وا�شتغاله ،رغبة منهم في اال�ستجابة لواجب المحا�سبة ،وهو التقييم الذي �سيجري
تجديده كل �سنة ،مع ن�شر مقيا�س للحكامة الم�س�ؤولة .
يمثل البحث عن الفعالية �أحد ان�شغاالت م�سيري المجل�س االقت�صادي واالجتماعي منذ مرحلة االنطالق
كان البحث عن الفعالية حا�ضرا منذ مرحلة انطالق المجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،ب�صفته هيئة عمومية
حديثة الإن�شاء .ويتج�سد هذا االن�شغال في التوجهات التالية:
• الحر�ص على اتخاذ �شكل �إدارة مرنة ،تفاديا لإثقال كاهلها وطرق ا�شتغالها؛
• تطوير حلول تكنولوجية من �أجل ت�سهيل اقت�سام المعلومات و�إتاحة العمل عن بُعد .فالمجل�س ي�سعى �إلى �إقرار
ممار�سات الحكومة الإليكترونية؛
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• تعوي�ض الأع�ضاء على �أ�سا�س الح�ضور الفعلي في �أ�شغال اللجان؛
• تطوير �شراكات مع هيئات مغربية من �أجل التمكن من الولوج �إلى قواعد معطيات في المجال االقت�صادي
واالجتماعي والبيئي على الخ�صو�ص.
محاور التقدم :مجل�س اقت�صادي واجتماعي يتعين عليه �أن يجعل تطوره م�ستداما
لقد اجتاز المجل�س االقت�صادي واالجتماعي بنجاح مرحلة الإن�شاء واالنطالق ،ويجدر به اليوم �أن يوا�صل تطوره
من �أجل جعل �آثار عمله م�ستدامة .و�أهم محاور التطوير هي التالية:
 .1النهو�ض بدور المجل�س االقت�صادي واالجتماعي لدى الجهات المعنية بعمله ،من قبيل النهو�ض بعالمة
المجل�س الفارقة و�آرائه ،وتدعيم ال�شبكات الوطنية والدولية ،والتوا�صل حول دوره ور�سالته لدى الجهات
المعنية؛
 .2دعم االهتمام ب�آراء المجل�س وتعميقها ،من حيث �صواب اختيار الموا�ضيع المعالَجة ،وانخراط الأطراف
المعنية في م�سل�سل بلورة الآراء ،وتطوير محطات للتوا�صل؛
 .3االرتقاء بطرق ا�شتغال هيئاته ،عبر توحيد الم�سارات ،والرفع �إلى الحد الأق�صى من مردود ا�شتغال
المكتب واللجان ،ون�شر بنيات تحتية و�أنظمة للإعالم والتوا�صل؛
 .4الحفاظ على الم�ستوى الحالي من انخراط الأع�ضاء والتزامهم على المدى الزمني ،عبر تقوية الروابط
بين الأع�ضاء ،ودعم المجل�س االقت�صادي واالجتماعي من �أجل تدبير �أف�ضل لوقت الأع�ضاء ،وتقديم
الدعم لهم ،وبخا�صة في �أعمال تحرير التقارير.
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� .89أحمد التجاني الحليمي العلمي
 .90ادري�س اليزمي
 .91خالد ال�شدادي
 .92ر�شيد بن المختار بن عبد اهلل
� .93سعيد �أحميدو�ش
� .94شكيب تازي �صدقي
 .95عبد اللطيف الجواهري
 .96عثمان بنجلون
 .97محمد العلوي العبدالوي
 .98رئي�س مجل�س الجالية المغربية
بالخارج
 .99الرئي�س المنتدب للمجل�س الأعلى
للتعليم
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