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بتعاون مع بنك المغرب ،ومع
ٍ
والبيئي،
واالجتماعي
االقتصادي
نوجه المجلس
ّ
… ّ
ّ
ّ
المؤسسات الدولية المختصة ،للقيام بدراسةٍ
المؤسسات الوطنية المعنية ،وبتنسيق مع
ّ
ّ
لقياس القيمة اإلجمالية للمغرب ،ما بين  1999ونهاية .2013
الرأسمال غير المادي لبالدنا ،وإنما
إن ال َهدف من هذه الدراسة ليْس فقط إبراز قيمة
ّ
ّ
السياسات العمومية ،وذلك لتعميم استفادة جميع
كمعيار
لضرورة اعتماده
أساسي خالل ْ
ٍ
وضع ّ
ّ
المغاربة من ثروات وطنهم.
وإننا نتطلع أل ْن تقدم هذه الدراسة ْ
خيصا موضوعيا لأل ْوضاع ،وت ْوصيات عملية للنهوض
تش ً
بها.
وحتى ال يبقى التقرير الختامي لهذه الدراسة ِحبْ ًرا على ورق ،أو مادة لالستهالك اإلعالمي
فقط ،فقد قررنا أن يتم نشره على أوسع نطاق ،داعين الحكومة والبرلمان ،وكل المؤسسات
المعنية ،والقوى الحية لألمة لالنكباب على دراسة الت ْوص ّيات البنّاءة التي يتض ّمنها ،والعمل
على تفْعيلها.
جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده
الخطاب الملكي السامي بتاريخ  30يوليوز  2014بمناسبة عيد العرش المجيد

x

xانطالقا من التوجيهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس الواردة في خطاب  30يوليوز 2014
بتعاون مع بنك
ٍ
وجه جاللته المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،
بمناسبة عيد العرش المجيد ،والذي ّ
المغرب ومع المؤسسات الوطنية المعنية ،وبتنسيق مع المؤسسات الدولية المختصة ،إلى إعداد دراسة حول الثروة
اإلجمالية للمغرب ،والس ّيما رأسماله غير المادي؛

x

xوطبقا للقانون التنظيمي رقم  128-12المتعلق بالمجلس االقتصادي االجتماعي والبيئي ونظامه الداخلي؛

x

xوطبقا لقرار مكتب المجلس بتاريخ  1غشت  2014القاضي بإحداث لجنة خاصة تتكلف بإعداد دراسة حول الثروة
اإلجمالية للمغرب ،ولجنة علمية تتولى تأطير األشغال وتت ّبعها؛

x

xوبناء على التصويت باإلجماع على تقرير الدراسة حول الثروة اإلجمالية للمغرب من طرف الجمعية العامة
للمجلس ،التي انعقدت في دورة استثنائية ،بتاريخ  22دجنبر .2016

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
وبنك المغرب يقدمان تقرير الدراسة حول:
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ملخص
ِ
خطاب جاللة الملك محمد السادس إلى األ ّمة ،بمناسبة
السامية الواردة في
تفعيال للت ْو
ِ
جيهات ال َملَك ّية ّ
عيد العرش المجيد يوم  30يوليوز  ،2014أع ّد المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،بتعاون مع
بنك المغرب ،دراسة حول الثروة االجمالية لبالدنا تقيس قيمتها وتط ّور محدداتها ،خالل الفترة ما بين
سنة  1999وسنة  ،2013مع تقييم حصة الرأسمال غير المادي في هذه الثروة .كما تقترح هذه الدراسة
ٍ
توصيات من أجل إدماج الرأسمال غير المادي في السياسات العموم ّية بهدف تسريع دينامية خلق الثروات
وضمان توزيعها المنصف لفائدة جميع المواطنات والمواطنين ومختلف جهات المملكة.

تقييم الثروة اإلجمالية وتحليل تطورها
انطلق تقييم الثروة اإلجمالية للمغرب من مقاربة البنك الدولي ،التي قام ك ّل م ْن بنك المغرب والمجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي بإغنائها حتى تتم ّكن من استيعاب الخصوصيات المغربية على نحو أفضل،
وذلك بمراجعة المعايير والطرق المحاسبية ،وإدراج عوامل جديدة في تقييم الرأسمال الطبيعي ،وال س ّيما
الموارد السمكية.
باألسعار الجارية ،قد تجاوزت ِّ
الض ْعف ،خال َل
أن قي َمة الث ْروة اإلجمال ّية للمغرب،
ويتب ّين م َن التقييم المنجز ّ
ْ
انتقلت م ْن  5.904إلى  12.833مليار درهم ،وذلك بما يعادل زيادة
سنتي  1999و ،2013حيث
الفترة ما بيْن
ْ
ْ
 5في المائة سنويا في المتوسط خال َل الفترة ذاتِها.
االجتماعي والرأسمال
البشري وال ّرأسمال
الرأسمال
كما يش ّكل ال ّرأسما ُل غيْر المادي ،الذي يضم كال من
ّ
ْ
ّ
المتوسط خالل
بحصة تبلغ حوالي  73في المائة في
المؤسساتي ،أه ّم مك ّونات الثروة اإلجمالية للمغرب
ّ
ّ
ّ
المعدل ،الذي يأخذ في االعتبار استنزاف الرأسمال
أن اال ّدخار الصافي
الفترة  .2013-1999فضال ع ْن ّ
َّ
الوطني الخا ّم في المتوسط خالل الفترة نفسها ،حيث يشير
يسجل  17,4في المائة من الناتج
الطبيعي،
ّ
ّ
أن المغرب يمضي في مسار نم ّو ُمستدامّ .إل أن هذه الوضعية تبقى غير مستدا َمة على المدى الطويل
إلى ّ
بح ْكم اتجاهها التنازلي ،حيث تراجع االدخار الصافي المعدل من  24,1في المائة سنة  2006إلى 14,8
ُ
سنة .2013
ويعود تحسين الثروة اإلجمالية للمغرب إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في مختلف المجاالت خالل
فإن االقتصاد الوطني انتقل إلى عتبة جديدة من النمو ( 4,6في المائة مقابل  3في
هذه الفترة .وبالفعلّ ،
أن نصيب الفرد من الدخل قد تضاعف تقريبا ،وال س ّيما بفضل السياسات
المائة خالل سنوات  )1990كما ّ
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القطاعية المعتمدة واألوراش الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية (ميناء طنجة المتوسط ،شبكة الطرق
السيارة والشبكة المالحية )...وكذا بفضل سياسة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد م ّكنت هذه الجهود من تقليص نسبة الفقر ،خالل هذه الفترة ،م ْن  15,3في المائة إلى  4,2في المائة،
ومن نسبة األمية من  48في المائة إلى  32في المائة ،كما م ّكنت م ْن التعميم شبه الكلّي للتعليم االبتدائي،
والتقليص من العجز في مجال السكن إلى حوالي النصف ،وال ّربط شبه الكلّي للساكنة القروية بالماء
الشروب والكهرباءّ ،
القروي .غير أ ّنه رغم هذا
وفك العزلة عن أكثر من ثالثة ماليين نسمة في الوسط
ّ
التقدم المح َرز ،ال تزال هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها ،وال سيما ما يتعلق بالبطالة في
صفوف الشباب ،والفوارق االجتماعية والجهوية ،والثقة.

الرأسمال غير المادي في خدمة «الصعود المجتمعي»
إن الطموح الذي تختطه هذه الدراسة يندرج في مسار الولوج إلى «الصعود المجتمعي» الذي سيمكن بالدنا
من تحقيق تنمية متواصلة ومستدامة ومدمِ جة ،ذات وقع أفضل على رفاه المواطنين ،وتسريع وتيرة التنمية،
وضمان توزيع منصف لثمار الن ّمو.
وفي هذا اإلطار ،ينبغي تركيز الجهود على الرأسمال غير المادي الذي يشكل خزانا هاما لخلق الثروات
والفرص ،والعمل على دعاماته األساسية الثالث :الرأسمال البشري الذي ينبغي تقوية قدراته وتعزيز
قيمه ،والرأسمال المؤسساتي من خالل السياسات العموم ّية التي ينبغي أن تكو َن أكثر نجاعة ،والرأسمال
االجتماعي الذي يجب تعزيزه بضمان ف ْعلية الحقوق لجميع المواطنين ،وتعزيز التماسك االجتماعي .ومن
شأن تطوير هذا الرأسمال غير المادي أن يشجع على تسريع وتيرة التحول الهيكلي القتصادنا في إطار
نموذج وطني للتنمية المستدامة ،ويم ّكن من تعزيز إشعاع بالدنا.
لذلك ،ومن أجل تطوير الثروة اإلجمالية للمغرب ،وضمان توزيعها توزيعا منصفا ،تقترح الدراسة االعتماد
على الرافعات السبع التالية:

1.1تعزيز قدرات الرأسمال البشري
فإن تطوره يعمل
يع ّد الرأسمال البشري أه ّم مك ّون من مك ّونات الرأسمال غير المادي للمغرب .وبالتالي ّ
على تحسين الولوج إلى الشغل بكيفية ملموسة ،والرفع من اإلنتاجية ،وإدماج اقتصاد المعرفة ،إضافة إلى
متوسط عدد سنوات التعليم
وقعه على خلق الثروات .وتتجلى أه ّم ّية الرأسمال البشري في أ ّنه يكفي زيادة
ّ
لكي تزداد الثروة اإلجمالية للبلد بأكثر من النصف.
بسنتيْن للفرد البالغ ْ
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2.2تعزيز الرأسمال المؤسساتي
المؤسسات وتجانس السياسات العمومية على المستوى الوطني
يتطلب تعزيز الرأسمال المؤسساتي نجاعة
ّ
والمجالي ،األمر الذي من شأنه المساعدة على توطيد استقرار بالدنا وتحسين جاذبيتها وتشجيع االستثمار
وتعزيز الثقة.

3.3إرساء ميثاق اجتماعي جديد
يهدف التعاقد حول هذا الميثاق االجتماعي الجديد إلى تعزيز المواطنة من خالل ضمان نجاعة الحقوق
والح ّد من الفوارق االجتماعية والجهوية بين الوسط القروي والوسط الحضري ،وتقوية التماسك االجتماعي.
ومن شأن هذه العمليات تعزيز االستقرار ،ودعم الطلب الداخلي ،والمحافظة على السلم االجتماعي.

4.4تعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة للتنمية
يتعلق األمر هنا بتثمين وتعزيز قيم مشروعنا المجتمعي المشترك القائم على التسامح والعيش المشترك
والحوار والتقاسم وإشاعة القيم الفردية اإليجابية الداعمة للتنمية .كما يتعلق بحماية وتعزيز ال ّرصيد
الثقافي ،المادي وغير المادي لبالدنا ،وتحرير المواهب والطاقات وتطوير القدرات اإلبداعية.

 5.5ضمان تحقيق تحول هيكلي لالقتصاد الوطني
من أجل تلبية حاجيات الساكنة في مجال خلق فرص شغل ذات جودة وبأعداد كافية ،يتع ّين على بالدنا
الضروري تحقيق تحول هيكلي
االنخراط بكيفية دائمة في مسار الصعود المستدام والمدمِ ج .لذلك من
ّ
لالقتصاد الوطني من خالل تسريع عملية تنويع اإلنتاج وتطوير اقتصاد المعرفة وتكثيف النسيج االقتصادي
المنتج.

6.6إدراج النموذج التنموي الوطني في إطار دينامية مستدامة
ال ينبغي أن يتحقق نمو الثروة على حساب رفاه وإطار عيش المواطنين واألجيال القادمة من خالل تدبير
غير مستدام للرأسمال الطبيعي وعدم احترام البيئة .وبالتالي ،يتعين إدراج النموذج التنموي المغربي في
إطار دينامية مستدامة .لهذه الغاية ،يُقترح إدماج طموحات المغرب والتزاماته المتعلقة بالح ّد من آثار
التغير المناخي في السياسات العمومية ،واعتماد مقاربة جديدة لحكامة الموارد الطبيعية تحترم البيئة
والنظم اإليكولوجية للجهات.

16

الثروة اإلجمالية للمغرب ما بين  1999و 2013
الرأسمال غير المادي :عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف

7.7جعل المغرب قطبا لالستقرار والشراكة التضامنية
إن المنجزات التي حققها المغرب على مستوى اإلصالحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وكذا على
ّ
مستوى التعاون ،فضال عن عمقه التاريخي والحضاري المتجذر ،قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز إشعاعه
الضروري تعزيز
اإلقليمي والدولي .وبغية تقوية دور المغرب كقطب لالستقرار والشراكة التضامنية ،من
ّ
إقليمي لالندماج ،وكذا تطوير قوته الناعمة.
االستراتيجي ومكانته كقطب
موقعه
ّ
ّ
السبع التي يُوصى باعتمادها لل ّرفع من الثروة اإلجمالية لبالدنا ،مادية كانت
وعليهّ ،
فإن هذه الرافعات ّ
مفصل في هذا التقرير ،مع بلورة عدد من التوصيات الدقيقة القمينة
أو غير مادية ،هي موضوع تحليل
ّ
بأجرأتها.
كما شكلت هذه الرافعات مرت َكزا لوضع لوحة قيادة استراتيجية تتكون من خمسين مؤشرا تب ًعا للمحاور
المؤسسات والحكامة المسؤولة ،التن ّوع
السبعة التالية :التنمية البشرية ،التماسك االجتماعي ،نجاعة
ّ
الثقافي وال ّدينامية الثقافية ،الدينامية االقتصادية ،البيئة ،اإلشعاع الدولي للمغرب .وقد ت ّم اقتراح هذه
المؤشرات من أجل هيكلة محتوى السياسات العمومية حول عوامل تحدد ال ّرفاه والثروة واإلنْصاف
والتماسك االجتماعي والتنمية المستدامة ،وكذا التمكين من وضع تحديد مشترك لألولويات االقتصادية
واالجتماعية والبيئية والثقافية الكبرى لبالدنا .تحقيقا لهذه الغاية ،يُقترح إطالق نقاش واسع قصد تدقيق
معالم لوحة القيادة االستراتيجية ،وتحديد أهداف طموح «الصعود المجتمعي» للمملكة.
على صعيد آخر ،وطبقا للتوجيهات الملك ّية السامية ،يقترح التقرير مرجعية من أجل إدماج الرأسمال غير
المادي في السياسات العمومية .وترمي هذه المرجعية إلى تحسيس ومساعدة صناع القرار العموميين
على التحديد ،بكيفية هيكلية ،لمكونات الرأسمال غير المادي التي يمكن أن تأخذها في االعتبار السياسات
العمومية المعتمدة.
وفي الختام ،تبرز هذه الدراسة أن بالدنا تتوفر على خزان هام مدر للثروة ضمن رأسماله غير المادي ومن
خالل جميع مكوناته التي تسمح له باالنخراط الكلي في مسار الصعود المدمج والمستدام .ومن شأن تثمين
هذا الخزان أن يساهم في تسريع وتيرة خلق الثروات وتحسين توزيعها لفائدة جميع المواطنين والجهات
في بالدنا ،األمر الذي يساهم في تعزيز تماسك مجتمعنا وتيسير صعوده.
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تمهيد
ِ
خطاب جاللة الملك محمد السادس إلى األ ّمة ،بمناسبة
جيهات ال َملَك ّيةِ السامية الوارد ِة في
تفعيال للت ْو
ِ
بتعاون مع بنك
ٍ
والبيئي،
واالجتماعي
االقتصادي
المجلس
عيد العرش المجيد يوم  30يوليوز  ،2014أعد
ّ
ُ
ّ
ّ
اإلجمالية لبالدنا ،خالل الفترة ما بين سنتي  1999و ،2013انكبت على رصد
المغرب ،دراسة حول الثروة ْ
وقياس الثروة الوطنية وتحليل مكوناتها ومحدداتها خالل هذه الفترة .كما بلورت الدراسة المعالم الكبرى
لخارطة الطريق من أجل تحقيق صعود مجتمعي منصف ،وذلك من خالل استكشاف مسالك ورافعات
ومحركات جديدة لخلق الثروة ،ال سيما ذات الصلة بالرأسمال غير المادي ،القمينة باالنتقال ببالدنا إلى
سرعة أقوى في تدارك الفوارق وأشكال الحيف المتراكمة ،خاصة بالنسبة للفئات والمناطق والمجاالت
الفقيرة والهشة ،من جهة ،والسعي من جهة ثانية إلى تحقيق توزيع عادل للثروات ،وازدهار منصف لفائدة
جميع المواطنات والمواطنين ،في المدن والقرى.
لقد حاول التقرير الذي خلصت إليه الدراسة أن يتمثل أبعاد ومقاصد هذه «الوقفة التاملية مع الذات»
حول إنتاج وتوزيع الثروة الوطنية التي دعا إليها جاللة الملك في خطابه السامي ،بحيث شدد التقرير على
تفكيك وإبراز التحديات والرهانات ،الحالية والمستقبلية ،الداخلية والخارجية ،التي على بالدنا مواجهتها
واستثمار ما تتيحه من فرص .كما اقترح ،من جهة أخرى ،مقاربة جديدة إلدماج الرأسمال غير المادي في
قلب السياسات العمومية ،وتحديد الرافعات ال ُمهيكلة القمينة بتطوير الثروة اإلجمالية الوطنية ،وضمان
التوزيع العادل والمنصف لمنافعها واستدامة مواردها ،لصالح جميع المواطنين ومناطق المملكة.
وفي هذا األفق ،تم تحديد إمكانات التطور المهم الذي يمكن تحقيقه من خالل تعزيز الرأسمال المؤسساتي
وتحسين الحكامة وتقوية الرأسمال البشري ،مؤكدين أنه بالنسبة لكل تنمية يُراد لها االستدامة واالستمرار
تتجسد على وجه التحديد في
واإلنصاف ،يجب أن تقوم أساسا على تراكم األصول غير المادية التي
ّ
الرأسمال البشري والرأسمال االجتماعي والرأسمال المؤسساتي.
ومن شأن هذه المقترحات أن تشكل قوة دفع جديدة للنموذج التنموي المغربي ،كفيلة بتوليد مصادر جديدة
المجتمعي.
لالزدهار والرفاه ،وذلك من خالل إطالق ديناميات جماعية في أفق تحقيق طموح الصعود
ّ
التوجه على أرض الواقع إال بانخراط الجميع في هذا الطموح الجديد ،في إطار
وال يمكن تجسيد هذا
ّ
ميثاق جديد للثقة .وهو ما يستدعي االلتفاف حول ما يجمعنا من قيم نابعة من الرصيد المشترك لألمة
المغربية الذي يشكل لحمة هويتنا المشتركة ،ويساهم في تحقيق إشعاع بالدنا.
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مقدمة
ّ
محو َر الْ َعديدِ
إن
ّ
اخلي الخا ّمَ ،
بات ْ
َ
مستوى التنْمية والتق ّدم ،الذي يتع ّدى قيمة أو ْ
قياس ْ
مستوى نم ّو الناتج ال ّد ّ
المؤس ِ
سات
العمومي وأصحاب القرار ،وداخ َل أ ْروقة
م َن النقاشات في األ ْوساط األكاديمية ،ولدى ال ّرأي
ّ
ّ
ّ
مات اإلقليمية المعنية ْ
والمنظ ِ
بإشكال ّية التنمية .وهي مسألة معقدة تُحيل إلى الصعوبات الواردة في
الد ْولية
ِ
تحديدِ
السياسات ال ُع ُمومية ،بحيث ينبغي أن تستحضر األبْعادِ االقتصادية واإلنْسانية واالجتماعية
أولويات ّ
والثقافية والبيئية ،من ٍ
الساكنة على ال َمدى القصير ،و َرفا ِه األجيال القادِ َمة على
جهة ،وأن تضمن َرفاه ّ
المدى الطويل ،من جهة ثانية.
تحقيقِ
إن الغاية من التنمية ،كما تؤ ّكد على ذلك الت ْوجيهات ال َملَك ّية السامية ،ال ي ْمكن أ ْن تتجلّى سوى في ْ
وتحسين ظروفهم المعيشية ،كما ال ي ْمكنها أ ْن تتح ّق َق دون أ ْن ت َ
االعتبار األجيال
َض َع في
ِ
َر َفاه ال ُمواطنينْ ،
اإلجمال ّية ،التي يوصي بها
أساس
إن اعتما َد المقا َربَة القائمة على
ِ
ِ
القادمةّ .
مستوى وتط ّور الثروة ْ
قياس ْ
ِ
الهدف وهذا المتطلّ ِب ،اللّذيْنِ لهما معاً طابَ َع األولو ّية،
راج هذا
جاللة الملك نصره اهلل ،ستم ِّك ُن م ْن إ ْد ِ
السياسات العموم ّية.
بكيف ّية ممنهجة في ْ
وضع وتنفيذ وتقييم ّ
الصدد،
تسعى إلى
ولق ْد َعملت العدي ُد من
اإلجمالية .وفي هذا ّ
تقييم الث ْروة ْ
ّ
المؤسسات على بلْورة مناهج ْ
ِ
ّ
كل من ّ
كانت ٌّ
المؤسسات األولى التي
ومنظمة التعا ُون والتنْمية االقتصادية م ْن بيْن
منظمة األمم ال ُمتحدة
ْ
ّ
ضوع (البنك الد ْولي،
سات وهيئات أخرى بهذا الم ْو ُ
مؤس ٌ
ط ّورت مفهو َم ال ّرأسمال غير المادي .كما اهت ّم ْت ّ
ّ
لقياس األداءِ
معهد ليغاتو ْم الذي َو َ
االجتماعي،
االقتصادي والتق ّد ِم
«مؤشر االزْدهار» ،لجنة «ستيغليتْز»ْ
ض َع
ِ
ّ
ّ
الدولي ،الذي اهت ّم بمفهوم ال ّرأسمال غير المادي منْذ تسعين ّيات الق ْرن
فإن البنك
الخ) .وم ْن جهتهّ ،
ّ
الطبيعي،
أسمال
الماضي ،يح ّد ُد ال ّث ْروة ْ
ني أو ال ُمشيد ،وال ّر ْ
اإلجمال ّية باعتبارها رصي ًدا يراك ُم ال ّر ْ
ّ
أسمال ال َمبْ ّ
صول المالية الخارج ّية الصافية.
وال ّرأْ ْسمال غيْر الما ّدي ،واأل ُ ُ
االستهالك
وبالتاليّ ،
اإلج َمال ّية َ
فإن قيم َة ال ّث ْروة ْ
يح ّددها البنك ال ّدولي باحتساب القي َمة الحالية لتد ّفقات ْ
ُقاس
أسمال المادي ال ُمنْتَج و ْفق منْهج ّية َ
ائم ،أ ّما المك ّونات الطبيع ّية فت ُ
تقبلي ،بيْنما يُ ُ
قاس ال ّر ْ
ْ
الج ْرد ال ّد ِ
المس ّ
فإن
أس ِ
اس القي َمةِ الحاليةِ للمداخيل/العائدات التي تتك ّون َمع ال ّز َمن .ووفق هذا المنظورّ ،
مباشرةَ على َ
اإلج َمال ّية م ْن ق َيم باقي المك ّونات المادية
خص ِم قيمة الث ْر َوة ْ
أسمال غيْر الما ّد ّي يُساوي الحاص َل المتبقّي بعد ْ
ال ّر ْ
األخرى .وهو ْ
االجتماعي.
والرأسمال
ساتي،
والرأسمال
البشري،
أسمال
ّ
يشتم ُل بالخُ ُ
ّ
ْ
ْ
صوص على ال ّر ْ
ّ
المؤس ّ
َ
منعط ًفا أساس ًّيا في تحديدِ
وتقييم ث ْروة األمم ،من
تش ّك ُل المنْهج ّية ال ُمعتَ َم َدة من طرف البنك الدولي ،إذ ْن،
ِ
المؤسسات
البشري ،إضاف ًة إلى نوع ّية
أسمال
أسمال
حيْثُ
ّ
ُ
إدراجها ،في هذا ْ
ّ
الطبيعي وال ّر ْ
التحديدِ  ،لل ّر ْ
ّ
مسار مع ّر ٍض لمخاطر
اعتبار التنْمية بمثابة
وطبيعة العالقات االجتماع ّية .كما ت ْدعو هذه المنهج ّية إلى
ٍ
ِ
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االستدامة يتع ّين أخْ ُذها في االعتبار م ْن خالل الح ْرص على ال ّت ْوجيهِ األمثل للعائدات المتأتّية من المواردِ
ٍ
ساتي
أسمالي
الطبيعية نحو
استثمارات ُمستدامة ،وال س ّيما في اتّجاه ْ
ّ
تحسين ال ّرأسمال البشري وال ّر ْ
المؤس ّ
األجيال
الضرور ّية لفائدة
أو
االجتماعي ،مع المحافظة على األ ْوساط اإليكولوج ّية والمواردِ الطبيعيةِ ّ
ْ
ّ
القادمة.
أن هذه ال ُمقا َربَ َة المتعلقة بث ْروة األ ُ َمم ،وال ُم ْستوحاة من مناهج ِح َساب ّية ،ال ي ْمك ُن نقْلها بصفة كلّ ّية من
غيْ َر ّ
َ
ألن ال ُمك ّونات غير الما ّدية ذات الوقع القوي على ثروة األ ّمة،
مجالِ المقا َولَة وتطبيقها على األ ّمة.
وذلكّ ،
التي ال ي ْمكن تثْمين قيمتها ال ّذاتية ،مثل ّ
والرأسمال
والسالمة الوطن ّية،
بالوح َدة
الوطني ،والتعلق
الشعور
ْ
ّ
ْ
ّ
نات
المؤسساتية ،واالستقرار
صوصيات
السياسي ،واألمن ،هي مك ِّو ٌ
الثقافي والتاريخي أو ال ّروحي ،والخُ ُ
ّ
ّ
المخصصة لمختلف مك ّونات
فإن القي َم المالية
ال ي ْمكن أن تكون موضوع تقديرات محاسبية .وأخي ًراّ ،
َّ
الرأسمال غيْر الما ّد ّي لأل ّمة هي نتيج ُة عمل ّي ٍ
ٍ
لحصة
بتحديد دقيق
محضة ال تسمح
ّ
ات محاسبية افتراضية ْ
ْ
ِ
الوقت
والمؤسساتية في الثروة غير الما ّدية .وعليه ،سيتعلق األ ْمر ،في
واالجتماع ّية
المك ّونات البَ َشرية
ْ
ّ
أسمال غير الما ّد ّي ،م ْن خالل منْهجية المتبقّي غير الملموس ،وبضبط مك ّوناته من خالل
نفسه ،بتقييم ال ّر ْ
ّ
مؤشرات غيْر معتمدة في قياس الثروة.
أن الثروة اإلجمالية،
و َق ْد َسبَق للبنك
الصادر سنة ّ ،2006
اإلجمالية ّ
الدولي أن اعتبر ،في تقريره ح ْول الثروة ْ
ّ
المادي في المغرب سنة  ،2000هي أكبر 7مرات م َن الناتج ال ّداخلي الخا ّم الذي
ال ُمدمِ َجة للرأسمال غيْر
ّ
ق ّدره ِ
اإلجمالية للمغرب قريبة من
الرأسمال غيْر
صة
الح َساب
الوطني ،كما اعتب َر ّ
ّ
أن ِح ّ
المادي في الثروة ْ
ْ
ّ
تسجلها ال ّدول المتقدمة.
الحصة التي
ّ
ّ
دولي َع َر َف
سياق
أن الفترة ما بيْن  2013-1999ق ْد شهدت العدي َد من القطائع والتحوالت ،في
ٍ
والحا ُل ّ
ّ
مس َر ًحا ٍ
لعدد م َن التح ّوالت السياسية واالقتصادية ،غير
أزْم ًة اقتصادي ًة ومالي ًة خانقة؛ وسياق
إقليمي كان ْ
ّ
الديني.
ولتفاقم مخاطر اإل ْرهاب ومظاهر التط ّرف
مستق ّرة في بعض األحيان،
ِ
ّ
المغرب على نهج يوازن بين االستباقية والتفاعلية والقدرة
خال َل هذه الفترة ،وأما َم تلك التحديات ،درج
ُ
بفضل ٍ
عدد
السوسيو -اقتصاد ّيةْ ،
على الصمود .كما راهنت بالدنا على تعزيز أسباب االستقرار والتنمية ّ
المؤسساتي
المستوى
من اإلصالحات السياسية واالجتماعية واالقتصاد ّية والبيئ ّية الج ّريئة ،تُ ِّو َج ْت ،على
ّ
ْ
ٍ
باعتمادِ
رجعة فيه ،مك ِّر ًسا بذلك
دستور
ٍ
جديد سنة  ،2011حيثُ تم تثبيت الخيا َر الديمقراطي كخيار ال ْ
صوص ّيات الثقافية لأل ّمة في تن ّو ِع ُمك ّوناتها.
مبادئ ُحقُوق اإلنْسان ،الف ْردية والجماعية ،و ُم ْدمِ ًجا للخُ ُ
السيْرورة ،تقدما ملموسا مهما ،وال س ّيما على صعيدِ
وإذا كانت بالدنا قد حقّقت بالف ْعلِ  ،خالل هذه ّ
التجهيزات ال ُمهيْكِ لِة واالستراتيجيات القطاعية ،فإ ّنه ال ب ّد من اإلشارة إلى أنه لم يتم التفاعل بما فيه
االجتماعي،
ّماسك
الكفاية مع بعض التح ّديات ،التي هي بمثابة مفاتيح للمستقبل،
ّ
وخاصة ما يتعلّق بالت ُ
ّ
ّجاعة
المؤسسات ّية .يُضاف إلى هذه التحديات ضرورة استكمال تنزيلِ
وتطوير الرأسمال البشري والن َ
ّ
ص على أ ْن تحقّق وقعها ال ُمن َ
ْتظ َر على معيش ورفاه الساكنة.
وتفعيل جميع أحكام دستور  ،2011مع الح ْر ً
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ِ
األهداف
تحقيق
في هذا اإلطارَ ،و ِو ْف ًقا للت ْو
الساميةّ ،
ْ
تسعى إلى ْ
جيهات ال َملَكية ّ
فإن هذه ال ّدراسة ْ
للمغر ِب خال َل الفترة ما بين  1999و 2013وتحليل محدداتها و(ب) إبْراز
اإلجمالية
ِ
التالية( :أ) تقييم الث ْروة ْ
التح ّديات ال ّراهنة والمستقبلية التي يتع ّين أ ْن تواجهها بالدنا ،و(ج) اقتراح مقاربَة جديدة ت َ
أسمال
َض ُع ال ّر ْ
ٍ
رافعات ُمهيْكِ لة ت ْرتك ُز عليْها هذه ال ُمقا َربَة في
السياسات ال ُعمومية ،وكذا اقتراح
غير الما ّد ّي في ُ
صلْب ّ
أ ُ ُفقِ ْ
زيع عادِ ٍل و ُمن ِْص ٍف لهذه الثروة لفائدة
تطوير ال ّث ْروة ْ
اإلجمال ّية لبالدنا ،وضمان استدامتها ،والقيام بت ْو ٍ
مجموع المواطنات والمواطنين ومختلف جهات الم ْملكة.
ْ
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المعتَ َم َدة
المنهجية ُ
ّ
أجلِ إعدادِ هذا التقرير ،قا َم ٌّ
والبيئي وبنْك المغرب ْ
واالجتماعي
االقتصادي
كل م َن المجلس
بتشكيلِ
ّ
م ْن ْ
ّ
ّ
لج ٍنة عل ْ ٍ
خاصة مكلّفة
مية ُمشتر َكة تتو ّلى القيادة العلمية والمنهج ّية العامة للدراسة .كما ت ّم إحداث لجنة
ّ
ْ
االقتصادي
للمجلس
بصياغة التقرير العا ّم ،والتنْسيق بيْن التقارير الم ْوضوعات ّية التي أع ّدتها ا ّللجا ُن الدائمة
ّ
ُ
فض ً
ال عن ت ّوجيه وتت ّبع ْ
وحساب
قيم
واالجتماعي
والبيئيْ ،
ِ
أشغال اللجنة التقن ّية التي تَ ّم إحداثها من أجل ت ْر ِ
ّ
ّ
ّ
ضوعات ال َع َرضان ّية.
مختلف
المؤشرات ،وتحليل الم ْو ُ
ولهذِ ه الغايةّ ،
ٍ
لقاءات مختلف ًة (جلسات إنْصات ،لقاءات ،ورشات عمل ،ندوات وطن ّية ودول ّية،
المجلس
نظم
ُ
ٍ
مؤسساتيون،
مؤسسات ّية)...
ولقاءات مع ْ
مجموع الفاعلين الم ْعن ّيين بالم ْوضوع (الحكومة ،فاعلون ّ
اجتماعات ّ
ِ
صنّاع ال ّرأي ،خُ َبراء ،أكاديم ّيون ،باحثون).
ني ،هيئات دول ّيةُ ،
فاعلُون اقتصاد ّيون ،فاعلون م َن المجتمع ال َم َد ّ
وبعد تحديد واعتمادِ منهجية تقييم ال ّث ْر َوة ،انك ّبت اللجنة التقنية على إعادة بناءِ ال ُم ْعطيات ال ّ
الزمة،
تأثير
جاز تحليالت دقيقة لتثْمينِ
صوص ّيات المغرب ّية؛ كما انك ّب ْت على إنْ ِ
ِ
و ُمالءمة المعايير الحسابية مع الخُ ُ
الدولي.
ض مك ّونات الث ْروة التي أغفلتْها منْهجية البنك
وإجراء
باشر لب ْع ِ
تقييم ُم ٍ
اخْ تيار هذه المعاييرْ ،
ٍ
ّ
أنجزت ُك ٌّل م َن اللجنة
بال ُموازا ِة مع ذلك ،واعتما ًدا على ُمقا َربَة شمول ّية موزّعة إلى م ْوضوعات (الشكل ،)1
ْ
والبيئي ،تحلي ً
العلمية وا ّللجنة ّ
ال لتط ّور
واالجتماعي
االقتصادي
اصة واللجان الدائمة لدى المجلس
ّ
الخ ّ
ّ
ّ
سنتي  1999و .2013وق ْد َم َّك َن هذا التحليل ،الذي استن َد إلى ُمقاربة
األ ْوضاع في بالدنا خال َل الفترة ما بين
ْ
صات و ُمساهمة جميع ْ
تشارك ّية تقو ُم على اإلنْ ِ
األط َراف الم ْعن ّية والهيْئات المك ِّونة للمجلس ،م ْن الوقوف عنْد
ٍ
ٍ
مختلف التح ّديات التي يتع ّين مواجهتها ،عالو ًة على تحديدِ
صيات
رافعات للمستقبل ،وصوالً إلى اقتراح ت ْو
تحسينِ رفاه ّية المواطنين من خالل إدماج األبعاد غير الما ّد ّية في إعدادِ وتت ُّب ِع وتقييم
م ْن شأنها العمل على ْ
السياسات العمومية.
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الشكل  :1الموضوعات التي تناولتها أجهزة المجلس
لجنة القضايا
االقتصادية
والمشاريع
االستراتيجية

لجنة التشغيل
والعالقات
المهنية

لجنة القضايا
االجتماعية
والتضامن

لجنة البيئة
والتنمية
المستدامة

الحكامة

قابلية التشغيل

الرابط
االجتماعي

الفوارق الجهوية

التنافسية

التكوين المهني

الفوارق
االجتماعية
واإلدماج
االجتماعي

مناخ األعمال

الولوج إلى
الخدمات
السلم االجتماعي
األساسية
(الصحة ،التغطية
الصحية ،إلخ)

لجنة مجتمع
المعرفة
واإلعالم
التربية
والبحث
العلمي
واالبتكار
تطوير
الرأسمال
الثقافي

التنمية
المستدامة

لجنة تحليل
الظرفية االقتصادية
واالجتماعية والبيئية

تحليل وترقيم الثروة
اإلجمالية للمغرب ما
بين  1999و2013

تدبير الشؤون
الثقافية
والروحية

تقييم للمفاهيم وللمقاربات بهدف اإلحاطة بالث ْروة اإلجمالية
يترتّب على هذ ِه المنْهجية إجرا َء
ٍ
سنتي  1999و،2013
وتقديرها (القسم األ ّول) ،وقياس هذه الث ْروة اإلجمالية ومك ّوناتها خالل الفترة ما بين
ْ
وكذا تحليل تط ّورها ومح ّدداتها (القسم الثاني) ،واستشراف التح ّديات الداخلية وال ّرهانات الخارجية التي
السياسات
على بالدنا أ ْن تواجهها ،وكذا تحديد مقاربة مالئمة من شأنها إدراج ال ّرأسمال غيْر الما ّدي في ّ
العموم ّية لخلْقِ الثروة اإلجمال ّية وتوزيع ثمارها بإنصاف لفائدة ال ُمواطن (القسم الثالث).

الـقــسم

1

غير
والر ْأ ْسمال ْ
مالية ّ
اإلج ّ
الثروة ْ
ْ
ومقاربات
المادي :مفاهيم ُ
ّ
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القسم األول
اإلجمال ّية وال ّرأْ ْسمال غيْر املا ّدي :مفاهيم و ُمقاربات
الث ْروة ْ

يُع ُّد

ألي بلَد ،وتثْمين َم َسار تط ّورها مع
اإلجمالية ّ
قياس ال ّثروة ْ
ُ
االعتبار
الزّمن ،عمل ّي ًة معقدة تتطلّب ض ُرورةَ األخْ ذ في
ِ
َ
مختلف الجوانب المتعلّقة برصيدِ البلد وبإمكاناته في
مجال تحقيق النم ّو ،سواء أكا َن ال ّرصي ُد طبيع ّيا أ ْم منتَجا أ ْم
مؤسسات ًّيا أم تاريخيا.
ماليا أ ْم بشر ًّياّ ،

ٌ
عمومي على الصعيدِ الدولي حول قياس
نقاش
السنوات األخيرة ،انطل َق
وخالل ّ
ّ
التحليل
احبَ ُه تطوي ُر العديدِ م َن المفاهيم ومناهج
الث ْروة
ص َ
اإلجمالية لألممَ ،
ْ
ْ
والقياس بهدف اإلحاطةِ ب ُم ْحتوياتها ومك ّوناتها .وق ْد أ ُ
ضيفت إلى تحليلِ قيمة
ْ
والرأسمال
التماسك ،واإل ْدماج ،واالستدامة،
اإلجمالية لألمم ،كذلك ،مفاهيم
الث ْروة ْ
ُ
ْ
لقياس َم َدى نجاعة أساليب الت ْدبير وإعادة ت ْوزيع الث ْروة
البشري ،والحكامة الج ّيدة،
ِ
ّ
لفائدة جميع المواطنين.

ِ
وخاصة
محدود ّية ال ُمقاربات الحالية،
ك ّل هذه
ّ
المقاربات ج َرى تطوي ُرها به َد ِف تجا ُو ِز ْ
باعتبار ِه ّ
مؤشراً َرئيس ّيا لقياس الث ْروة،
تلك التي ت ْعتمِ د على الناتج الداخلي الخا ّم
ِ
ٍ
عملت هذه
للقياس سوى على التدفقات ال ّنقْدية .وقد
كوحدات
وذلك لك ْونه ال يعتمد
ِ
ْ
ٍ
االقتصادي وتنمية البُلدان،
جديد في قياس األداء
المقاربات على ت ْوظيف باراديغ ٍْم
ُ
ّ
من خالل االنتقال م ْن منطق التد ّفقِ إلى منْطق المخْ زون ،ومن خالل إدخال عناصر
جديدة ،كالقِ يَ ِم (التماسك االجتماعي ،الثقة ،الخ) والتفا ُعل بين ال ّر َساميل (ال ّرأسمال
االجتماعي ،ال ّرأسمال
ساتي ،الرأسمال
أسمال
الرأسمال
الطبيعي،
ّ
ّ
البشري ،ال ّر ْ
ْ
ّ
المؤس ّ
ّ
ّ
حدةٍ
(الثقافة ،القيم واالستقرار ،ج ْودة
ال ُمنتَج) وبين ال ُمم ّيزات الخاصة بكل بلد على
ِ
مستويات التنْمية
بهدف
المؤسسات ،الخ) وذلك
ِ
ّ
تفسير االختالفات القائمة في ْ
ومساراتها.
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اإلجمالية
الثروة
ِ
ومنَ اهج
ْ
قياس ْ
َ 1.مفاهيم َ
لألمم
أن هذا النّات َج
لقياس اإلنْتاج
الداخلي الخا ّم الوسيل َة األ ْكث َر استعماال
يُعتبر النات ُج
ِ
االقتصادي لك ّل بلد .ذلك ّ
ّ
ّ
تاجها خال َل َس ٍنة م ْن طرف الفاعلين االقتصاد ّيين ال ُمقيمين داخل البلد الواحد،
ي ْعكس الث ْروة التي يت ّم إنْ ُ
كاأل ُ َسر والمقاوالت واإلدارات .ويح ّدد اختال ُفه من ٍ
االقتصادي للبلد ،كما يُعتبر
سنة إلى أخرى ُمستوى النم ِّو
ّ
تقييم نصيب الف ْرد من هذا الناتج ال ّداخلي الخا ّمّ ،
الساكنة وعلى التنمية
مؤش ًرا دا ّالً على ُمستوى عيْش ّ
االقتصادية لهذا البلد.
و َم َع ذلك ،ال ي ْمكن تناول الث ْروة المادية وغير الماد ّية ٍ
اعتما ًدا على الناتج الداخلي الخا ّم فقط،
لبلد ماْ ،
باالستدامة وبج ْودة أنْماط عيْش األفراد
االعتبار إ ّال جزئ ًّيا ُمختلف ال ّرهانات المتّعلقة
أل ّنه ال يأخُ ُذ في
ِ
ْ
ّ
االقتصادي للبلد ،خالل ٍ
سنة
يسم ُح بتحديدِ ما إذا كا َن اإلنتا ُج
فإن هذا
والمجتمعات .وم ْن ث ّمّ ،
ّ
المؤش َر ال ْ
حساب موارد وأ ْو ٍ
لالستغالل المف ِْر ِط ،كما ال يأخ ُذ بعين
ساط طبيع ّية تتع ّرض
واحدةٍ  ،ال يتح ّق ُق على
ِ
ْ
ساتي كما ينبغي.
واإلطار
البشري
الرأسمال
االعتبار
ٍ
ٍ
ّ
ّ
المؤس ّ
ّ
ظهرت للوجودِ العدي ُد من ال ُمقا َربات
مؤشر النّاتج ال ّداخلي الخا ّم،
مح ُدود ّية
السبب ،وبالن ِ
ْ
ّظر إلى ْ
لهذا ّ
يوجهها مبْدآنِ أساس ّيان .ير ّك ُز المبدأ ّ
ري ،باالعتمادِ ليْس
األ ّول على البُعدِ البَ َش ّ
البَديلة أو الت ْكميل ّية ،التي ّ
َ
كذلك تأثير هذا ال ّدخل على َرفاه
يقيسه النات ُج ال ّداخلي الخا ّم ،بل ويشمل
فقط على تط ّور ال ّدخل ،الذي
ُ
ِ
المواطنين ،وال س ّيما على ُظ ُروفِ هم المعيشية .أ ّما المبدأ الثاني ،فيتعلّق باستدامة التنمية ،وهو المبْدأ ُ الذي
تطوير عدة ّ
مؤشرات لِقِ ياَ ِس التنْمية ال ُم ْستدامة.
أ ّدى إلى
ِ
فإن هذه المقاربات تحاول أ ْن تأخذ في االعتبار ،على الخصوص ،األبعا َد التي ال يتطرق إليها
وبالتاليّ ،
أن العديد من هذه األبعاد له
المحسابتي الت
اإلطا ُر
ّقليدي ،والتي تُ ْعتب ُر أبعا ًدا غيْر ما ّد ّية ،على ال ّرغم م ْن ّ
ّ
ّ
ؤسسات.
أسمال
ّ
البشري وال ُم ّ
طبيعة ما ّدية ،على غرار ال ّر ْ
َ
َوب ِ
«قياس
لتقييم ما هو الما ّد ّي :ال ُمقاربة األولى مبن ّية على
هناك ُمقا َربتان اثْنتان تُست ْعمالنِ
ِص َفة عا ّمة،
ِ
ِ
واالستدامة م ْن خالل ّ
مؤشرات نوع ّية (حقوق اإلنسان ،ال ُولُوج
تقييم التنْمية البشر ّية
الجودة» ،وتعم ُل على
ْ
ِ
ّ
الحكامة ،الخ) أو ّ
(فمؤشر التنْمية البشر ّية ،على سبيل المثال،
مؤشرات ت َركيب ّية
إلى المرافِ قِ األساس ّيةَ ،
الذي ط ّوره برنامج األُمم المتّحدة لل ّتنْمية في التّسعين ّيات ،يأخذ في االعتبار ع ّدة جوانب غيْر ما ّد ّية ال
الص ّحة ،الخ) .أ ّما
ِتر ُد في الناتج الداخلي الخا ّم ،مثل أَ َمد الحياة ،ودور النّساء ،ومستويات تط ّور التعليم أو ّ
تقييم خلق الث ْروة غير
فتسعى إلى تقييم ال ّث ْروة أو
ال ُمقا َربة الثانية ،وهي المقاربة «النّقدية» (ْ ،)monétaire
ِ
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االستعمال (البنك الدولي) أو ع ْن طريقِ تقويم الناتج
ص ِ
الماد ّية ع ْن ِ
طريقِ ْ
وجه الخُ ُ
إعطائها ،على ْ
وص ،قيم َة ْ
اخلي الخا ّم األخضر والمتغ ّيرات).
ال ّداخلي الخا ّم بزيادة أو بنقْصانِ المتغ ّيرات ال ُمق ّدرة نقد ّيا (الناتج ال ّد ّ

الخام
مفاهيم جديدة لتجاوز محدودية النّ اتج الداخلي
ّ
تسعى إلى تقييم تقدم ثروة األمم ،من أجل إدماج َع َد ٍد من العناصر كمستوى
ظهرت
ٌ
ْ
مقاربات جديدة ْ
ال ّرفاه وجودة العيش وظروف الحياة االجتماعية ،وحماية الطبيعة ،وحالة مخْ زُون الموارد الطبيعية ،أو
قيمة الممتلكات غيْر الملْموسة ،مثل بَ َراءات االخْ تراع أو العالمات التجارية .وبالنسبة لهذه المقاربات التي
فإن هذه الثروة تساوي مجموع القيمة المنت ََجة ،والموارد الطبيعية،
السوقّ ،
تُحاول تكميم ثروات األمم بسعر ّ
وال ّرصيد غير الما ّد ّي.
وق ْد أطلق ٌّ
إطار ْ
مشروع «الثروة الشاملة»،
كل من ب ْرنامج األمم المتحدة للبيئة وجامعة األمم المتّحدة ،في
ِ
ّ
المؤسسات في تحديدِ
مسار
الطبيعي ود ْور
أسمال
ِ
ّ
يسم ُح بتحليلِ استدامة ال ّر ْ
مؤش َر الثروة الشاملة الذي ْ
ّ
النمو انْطال ًقا م َن التّفا ُعالت بين مختلف ْ
أشكال ال ّرأسمالِ .
مكونات الثروة
الشكل :2
ُ
التفاعالت بين مختلف ّ

2

المصدر:البنك الدولي

 - 1المصدر :أين تكمن ثروة األمم؟
 - 2المصدر :البنك الدولي ،أين تكمن ثروة األمم؟.2014 ،

1
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ُ
أن الث ْروة ال ُمتاحة خالل فتْرة
البنك
وقد اعتم َد
الدولي ،في سنوات  ،1990منهج ّية تنْطلق م ْن مسلّمة مفا ُدها ّ
ّ
المستقبلي ال ُم ْستدام ،حيْثُ يت ّم الحصول على االستهالك
الستهالكها
مع َّينة
ْ
ليست سوى القيمةِ الحاليةِ ْ
ّ
االستهالك
المستدام عن طريق ْ
خصم اإلنْفاق على التعليم واال ّدخار الصافي المع ّدل ،إذا كان سال ًبا ،من ْ
المعدل هو الف ْرق بين االدخار الوطني الخا ّم ،مضا ًفا إليه اإلنفاق
النهائي الوطني .ويُعتبر اال ّدخار الصافي
َّ
ّ
الطبيعي.
الصافي للرساميل الثابتة والرأسمال
على التعليم واالستنزاف ّ
ّ
وم ْن جهتها ،تعتم ُد لجنة استيغْليتْزْ -سا ْن فيت ِ
اإلجمالية ،على األخذ في
ياس الث ْروة
ُوسي ( ،)2009لِقِ ِ
ْ
واالستدامة باعتبارهما عنصريْن مح ّدديْن لتحسين قياس التق ّدم.
االعتبار ج ْودة الحياة
ْ
بقياس الثروة
الجدول  :1أبرز المفاهيم والمقاربات المتعلقة
ِ
المفهوم

المؤسسة

برنامج األمم المتحدة للبيئة

البنك الدوليّ
ُوسي
لجنة استيغْليتْزْ -صا ْن فيت ِ

الثروة الشاملة

المنهجية
النّاتج الدّاخلي الخام األخضر :التفاعالت
بين مختلف أشكال الرأسمال ،تسمح
بتحليل استدامة استغالل الرأسمال

الطبيعي.
خص ُم نفقات التعليم وكذا االدخار
يت ّم ْ
الثرْوة المُتاحة خالل فتْرة معيَّنة = القيمةِ
الصافي المعدل في حالة كان هذا
الحاليةِ السْ تهالكها المستقبليّ المستدام
االخير سلبيا (مفهوم هارتويك)
قياس األداء االقتصادي في االمتداد األداء االقتصادي،
االستدامة
الزّمني مع تتبّع دقيق

جودة

الحياة،

التنمية البشرية والمحافظة على البيئة في ُصلْ بِ االهتمامات
ُبرت ّ
مؤشرات بديلة ،بسيطة أو مر َّكبة ،وال س ّيما
ِ
م ْن أجل تحسينِ
قياس التق ّدم ،ظهرت عدة مؤشرات اعت ْ
مؤشرات ذات طبيعة اجتماع ّية وبيئ ّية .ويق ّد ُم ّ
مؤشر التنمية البشرية (برنامج األمم المتحدة للتنمية؛ )1990
قراءة للتنمية ترتك ُز على اإل ْمكانات ال ُمتاحة للمواطني َن من أجل العيْش حيا ًة طويل َة وبصحة جيدة ،وفي
ظهرت للوجود ثالثة مفاهيم أخرى
معيشي الئق .بعد ذلك،
تعليمي ج ّيد ومستوى
صول على ُمستوى
ْ
ُ
الح ُ
ّ
ّ
3
المؤشرات المس ّماة ّ
ّ
االستدامة ( ،)1992مع ما
وهي :مفهوم
مؤشرات بديلة
ستعمل على إغناء مختلف
ْ
َ
السياسية واالقتصادية
ي ْرتبط به من مفهوم اإلنْصاف بين األجيال ،وكذا مفهوم ال ُمشا َر َكة في األنْشطة ّ

ـس كارل فــونْ كارلوفيتش -التدبيــر المســتدام
 - 3االســتدامة :ظهــرت هــذه اللفظــة ،للمــرة األولــى فــي األدبيــات ،ســنة  ،1713فــي كتــاب هانـ ْ
للغابــات؛ وقــد تــمّ تعريــف التنميــة المســتدامة بدقــة فــي تقريــر بروندتلونــد (.)1987
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تبلورت مفاهيم
واالجتماع ّية ،وفي اتّخاذ القرار ،4ومفهوم المساواة بين الجنسيْن .وفي الوقت ذاته،
ْ
االجتماعي ،الذي يح ّدد نوع ّية العالقات االجتماع ّية والشخص ّية ،و(ب) مفهوم التّماسك
(أ) ال ّرأسمال
ّ
المستدامة
االجتماعي ،الذي يشير إلى الح ّد من الفوارق وت ْعزيز األواصر االجتماعية ،و(ج) مفْهوم التنْمية
ْ
ّ
المستويات االقتصاد ّية
األجيال وداخل الجيل الواحد ،وتكافؤ ال ُف َرص ،واإلنْصاف على
(التّضامن ما بين ْ
ْ
واالجتماع ّية والبيئ ّية).
المسماة ّ
مؤشرات بديلة
الجدول  :2أهم المؤشرات
ّ
المؤشر
ّ

األهداف

مؤشر التنمية البشرية

اإلمكانات المتاحة للمواطني َن فيما يخص العيْش حيا ًة طويلة
وصحة جيدة ،والحصول على مستوى تعليميّ ذي جودة ومستوى
معيشيّ الئق

مؤشر االستدامة

استدامة الموارد البيئيّة واإلنصاف بين األجيال

مؤشر المشاركة في األنشطة السياسية

المشاركة في األنشطة السياسية واالقتصادية ،وفي اتخاذ القرار

مؤشّ ر المساواة بين الجنسيْن

المساواة بين النساء والرّجال

اإلجمالية
المادي،
الرأسمال غير
الثروة ْ
محدد جديد وعنْ صر من عناصر ْ
ِّ
ّ
ّ
الرأسمال غير الما ّدي إلى الحاجة إلى تقييم األصولِ غير الملموسة
تَ ُعو ُد الجذور الميكرو -اقتصادية لمفهوم
ْ
لل ُمقاولة حين يتعلّ ُق األ ْم ُر بتحديد قيمةِ بَ َرا َء ِ
األصل
ات االخْ تراع ،وقيمة الترخيص والمأذونية والب ْرمج ّيات أو ْ
التجاري .وتم ّكن هذه األصول غير الملموسة ،التي هي م ْوضوع العديد من المعايير ال ُمحاسب ّية (المعايير
ّ
الدولية إلعداد التقارير المالية ( ،)IFRSالمبادئ ال ُمحاسبية المقبولة عموماً في الواليات المتحدة (،)US GAAP
الخ) م ْن تقييم األصول غير الماد ّية (العالمات التجارية ،الزّبناء )...ال ُمكتس َبة على إثر شراء مقاولة ما ،وكذا
األصول غير المادية التي ت ّم تطويرها داخل ّيا ،والتي باإل ْمكانِ التع ّرف على ُكلفة إنتاجها ،إذا كانت هذه
بعض ُ
صول
األصو ُل تش ّكل م ْو ِر ًدا تتح ّكم فيه المقا َولَة،
ْ
وكانت قادِ رة على توليد العائدات في المستقبل .وهذه األ ُ ُ
ِ
قاوالت ،م ّما يؤ ّدي إلى الفوارقِ الملْحوظة
حاسبات ّية لل ُم
غيْر المل ْ ُموسة ال تُد َر ُج،
بشكل ٍ
ٍ
كامل في الحصيلةِ ال ُم َ
السعر إلى األصل
بين
السوق ْ
ووضعيتها الصافية على الصعيد المحاسباتي (نسبة ّ
تقييم ال ُمقا َولَة م ْن َط َر ِف ّ
ِ
ٍ
ألن
بصفة طبيع ّية ،ع ْن
بأن تقييم ثروة أ ّمة ما يختلف،
تقييم ال ُمقاولَةّ ،
الصافي) .وم َع ذلك ،ال ب ّد من التذكير ّ
ِ
ست سلعة تجار ّية يمكن أ ْن تبا َع أو تشتَ َرى.
األ ّمة ال تخضع لسعر السوق ،وليْ ْ
 - 4ظهــر مفهــوم المشــاركة فــي الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة للوجــود فــي أوروبــا خــال النصــف الثانــي مــن القــرن
العشــرين ،وتــمّ تكريســه واعتمــاده فــي مؤتمــر قمــة األرض بريــو دي جانيــرو (.)1992
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ياس ُق ْدرة البلد على ت ْوليد
فإن تقيي َم
الرأسمال غيْر المادي يسمح ِبقِ ِ
وعلى ال ُمستوى الماكرو -اقتصاديّ ،
ْ
رأسمالِهِ
تحسين رأْ ْسماله
ثروات ُمستقبلية،
ّ
ّ
مؤسساته ،أو ْ
وخاصة عبْ َر ْ
البشري ،وت ْعزيز جودة ّ
تحسين جودة ْ
المادي لألمة ،حسب منهج ّية البنك ال ّدولي ( )2006على الف ْرق
االجتماعي .وهكذا ينْطوي ال ّرأسما ُل غي ُر
ّ
ّ
الطبيعي ورأسماله
رأسماله
بيْن
يستطيع بلد ما أ ْن يخلُقه من ثروة (ال ّثروة ْ
اإلجمالية) وبين ْ
تقييم ك ّل ما ْ
ِ
ّ
لبلد ما وتط ّورها يُعتب ُر ِّ
اإلجمالية ٍ
مؤش ًرا
ال ُمنْتَج .ومن ث ّمّ ،
فإن تقيي َم األبعادِ الما ّدية وغيْ ِر الما ّد ّية للث ْروة ْ
تحسين َر َفا ِه ُمواطنيه بكيف ّية مستدامة ومن ِْصفة.
مح ّددا إلمكاناته التنْموية ،وق ْدرته على ْ
خاصة .وبصفة عا ّمة ،هناك مجموعتان رئيس ّيتانِ من مناهج
المادي بمناهج تقييم
يحظى ال ّرأسمال غير
ّ
ّ
أسمال غير الما ّد ّي في إنتاج القيمة اإلجمالية :منهجية الحصيلة
تسمحانِ ِبقِ ياس ُمساهمة ال ْر ْ
التقييم ْ
أسمال غيْر
إطار منهجية الحصيلة
الموس َعة ،ومنهج ّية نظام النّم ّو .في
ِ
الموس َعة ،يت ّم ْ
َّ
َّ
احتساب قيمة ال ّر ْ
المادي ع ْن طريق ّ
الطرح أو باعتباره متبقّيا .وهذه هي المنهجية التي يعتمدها البنك الد ْولي .وعلى العكس
إطار مقاربة شمول ّية ت ْهدف إلى تثْمينِ ج ْودة التركيبة
م ْن ذلك ،ينْدرج التقييم وفق منهج ّية نظام النم ّو في
ِ
االسترجاعي لمختلف سيناريوهات األثر
واستدامتها ،وذلك ،على سبيل المثال ،من خالل التقييم
اإلنتاج ّية ْ
ّ
الذي يخلّفُه تن ّوع العوامل (الرأسمال المادي ،العمل ،إنتاجية العوامل) على نم ّو الثروة.
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واطن
وم ِ
الدولي:
2.
المكونات َ
ّ
منهجية البنْ ك ّ
ّ
القوة وحدود المقاربة
ّ
الدولي مقا َربَ ًة مزْدوجة تقوم ،م ْن جهة ،على احتساب الثروة
اإلجمالية للبلدان ،اعتم َد البنك
ِ
لقياس القيمة ْ
ّ
ْييم المك ّونات الما ّد ّية وغير الماد ّية لهذه ال ّثروة.
اإلجمال ّية لبلد مع ّين ،وم ْن جهة أخرى على تق ِ
أن الثروة
تقوم مقاربة الثروة اإلجمالية على
ِ
قياس مخزون الثروة أو رصيد األمة .وتعتبر هذه المقاربة ّ
أي على مدى فترة تمت ّد إلى  25سنة.
لالستهالك
ال ُمتاحة ليست سوى القيمة الحالية
النهائي المستدامْ ،
ْ
ّ
الشكل  :3أبعاد ثروة األمم حسب منهجية البنك الدولي

المعدل
االدخار الصافي
َّ
ّ
ُ
واستدامة ديناميات التنمية ،هو مفهوم «اال ّدخار الصافي
الدولي مفهو ًما جدي ًدا
البنك
ط َّو َر
ِ
لقياس التق ّدم ْ
ّ
معد ٌل ع ْن طريقِ ط ْر ِح قيمة
عدل» .وهو الذي يُساوي اال ّدخار الوطني الخام لكل بلد على حدة ،غيْر أ ّنه َّ
ال ُم َّ
الطبيعي والثابث ،وإضافة اإلنفاق في مجال التربية والتكوين.
االستنزافات التي يتع ّرض لها ال ّرأسمال
ّ
ألي بلد ،ويُعتبر في الوقت نفسه
تقييم اال ّدخار
عدل يم ّك ُن من
وعليْهّ ،
فإن اال ّدخار الصافي ال ُم َّ
الحقيقي ّ
ِ
ّ
ّ
أن
عدل السالب ،على سبيل المثال ،إلى ّ
مؤش ًراً رئيس ّيا على االستدامة .وهكذا يشي ُر اال ّدخار الصافي ال ُم َّ
بل ًدا ما يستهلك احتياطياتِه الطبيعي َة ،وال يع ّوض كلّيا إنهاك موارده الطبيع ّية باستثمارات م ْن شأ ِن َها ت ْعزيز
ّ
أن البلد يخلق المزي َد
عدل اإليجابي،
رأسمالها
فيدل على ّ
البشري وبنْياتها التحتية .أ ّما اال ّدخار الصافي ال ُم َّ
ّ
م َن الثروة أكثر م ّما يد ّمرها ،وبأنه سائر في طريقِ التنمية المستدامة ،لك ْون موارده الحيوية (الماء والهواء
ُ
الحفاظ عليها واستغاللها بكيف ّية تضم ُن تج ّددها.
واالراضي ،إلخ )...ونظمه البيئية الطبيعية يت ّم
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وسة) التي يمكن تعبئتها لتمويل
تسم ُح الثروة االجمالية ،إذ ْن ،بتثْمينِ جميع المواردِ (الملموسة وغيْر ال َمل ْ ُم َ
ْ
التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية .وباإل ْمكانِ قياس ال ّرساميل الملموسة ،التي تتك ّو ُن من مخزونِ
الرأسمال المنتج (المادي والعقاري) والرأسمال الطبيعي واألصول المالية الخارجية ،بصورةٍ مباشرة .في
ْ
اإلجمال ّية وال ّرساميل
حين يت ّم تحديد ال ّرساميل غير الملموسة انْطالقا من ال َف ْرقِ (المتبقي) بين الثروة ْ
الملموسة .وبالتالي ،يح ّد ُد هذا المتبقّي قيم َة الرأسمال غير الما ّدي الذي ْ
ساتي
أسمال
ّ
يشم ُل ال ّر ْ
المؤس ّ
البشري.
وال ّرأسمال االجتماعي وال ّرأسمال
ّ
المعدل
الشكل  :4قياس االدخار الصافي
ّ

المادي
الرأسمال
ّ
مكونات ّ
ّ
الطبيعي ،واألصول
يتك ّون ال ّرأسمال الما ّدي ،حسب مقاربة البنك الدولي ،من الرأسمال المنتَج ،والرأسمال
ّ
الخارج ّية الصافية.

الرأسمال المنتَ ج
ّ
الرأسمال
العقاري الذي يتكون من األراضي الحضرية ،و()2
الرأسمال المنتَج كل من ( )1الرأسمال
يضم
ّ
ْ
ْ
المادي الذي يدمج جمي َع األصول النّاجمة ع ْن عمل ّية اإلنتاج ،مثل اآلالت والمع ّدات والمباني والبنيات
التحتية.
قدر ال ّرأسمال المادي انطالقا من االستثمارات ناقص نفقات الصيانة والتجديد ،ومن شأن التكوين الخام
ويُ َّ
للرأسمال الثابت
لل ّرأسمال ال ّثابت أ ْن يق ّدم صورة تقريبي ّة نسب ّيا عن هذا ال ّرأسمال .ويشمل التكوين الخا ّم
ْ

القسم األول
اإلجمال ّية وال ّرأْ ْسمال غيْر املا ّدي :مفاهيم و ُمقاربات
الث ْروة ْ

ال ُم ْشتريات (صافي التّصف ّيات) من األصول الثابتة ،باإلضافة إلى بعض فوائض القيمة على األصول غير
المنتجة .واألصول الثابتة هي األصول الملموسة أو غيْر الملموسة المتأتّية من عمليات اإلنتاج خالل م ّدة
المنتجة غيْر المالية (المساكن ،المباني
فإن األصو َل الثابتة الملموسة هي األصو ُل
تفو ُق السنة .وبالتاليّ ،
َ
أن األصول الثابتة غير
األخرىُ ،منشآت
الهندسة المدنية ،اآلالت والمع ّدات ،األصول المزروعة) .في حين ّ
َ
األصو ُل الثابتة غير المالية (التنقيب عن المعادن والبترول ،والبرمج ّيات ،واألعمال الترفيه ّية
الملموسة هي ُ
السنة.
واألدبية أو الفنية المبتكِ رة) خالل م ّدة استعمال تفوق ّ
الشكل  :5التكوين الخام للرأسمال الثابت

الطبيعي
الرأسمال
ّ
ّ
فإن مخْ زو َن
الرأسمال
يُحي ُل مفهو ُم
الطبيعي إلى الموارد الطبيعية .وفي ب ْعض النماذج المتعلّقة بالنموّ ،
ْ
ّ
الموارد «اإلنتاج ّية» (الما ّدة األ ّول ّية) هو الذي يُؤخ ُذ بعين االعتبار :موارد طبيعية غيْر متجددة (البترول،
الرأسمال
الغاز ،الفحم ،المعادن) وموارد متجددة (الغابات ،المياه ،المراعي ،مصايد األسماك) .ولتقييم
ْ
ّ
الرأسمال
بيعي ،يتبنّى البنك الدولي ُمقا َربَة تصا ُعد ّية  ،bottom upحيثُ يت ّم تقيي ُم ك ّل مك ِّو ٍن من مك ِّونات
ْ
الط ّ
ِ
للعائدات أو اإليرادات التي يمكن أ ْن تو َّل َد مع
المستقبل ّية
أساس القيمة الحالية للتد ّفقات
الطبيعي على
ِ
ْ
ّ
ِ
بحسب طبيعتها المتج ّددة أو غيْر المتج ّددة،
الوقت .وعلى ال ّرغم م ْن ك ْونِ أمد حياة الموارد يختلف
مرور
ِ
ٍ
واحد).
جيل
فإ ّنه ت ّم تحديد أ ُ ُف ٍق
(أي م ّدة ٍ
متوس ٍط قا ّر يمت ّد إلى  25سنة لجميع المك ِّونات ْ
ّ
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الخارجية الصافية (األصول المالية)
األصول
ّ
استقبالِ ونقل ال ّرساميل مع
يحتا ُج كل بلد ،في أنشطه االقتصادية ،إلى مبادلَة ّ
السل َ ِع والخدمات ،وإلى ْ
اإلجمال ّية للبلد .وإذا كا َن ميزا ُن األداءات يسم ُح
الخارج .ويش ّك ُل رصي ُد هذه ال ُمبا َدالت حص ًة من الث ْروة ْ
ْييم
بقياس تد ّفقات هذه ال ُمبادالت خالل فترة ُمع َّينةّ ،
فإن الوضع ّية المالية الخارج ّية ْ
اإلجمال ّية تسمح بتق ِ
بالخارج ،وتش ّك ُل مك ِّوناً م ْن مك ّو ِ
اإلجمال ّية للبلد.
وضعية الذمة المالية لالقتصادِ في عالقته
نات الثروة ْ
ِ

الرأسمال غير المادي
مكونات ّ
ّ
البشري وال ّرأسمال
أسمال
ّ
ولي ،يتك ّو ُن ال ّرأسما ُل غيْر الما ّد ّي ،بصفة أساس ّية ،م ْن ال ّر ْ
حسب البنْك ال ّد ّ
المؤسساتي .ويُعتبر هذا التقسيم بمثابة فرض ّية إضاف ّية مستقلة عن الفرضيات
أسمال
ّ
االجتماعي وال ّر ْ
ّ
ال ُمعتم َدة لتحديد الثروة اإلجمالية وال ّرأسمال غير المادي.

الرأسمال البشري
ّ
المؤهالت ال َب َش ِر ّية ال ُمنْتِجة من الناحية االقتصاد ّية ،ومخزون المعارف
البشري مخزو َن
الرأسمال
يم ّثل
ّ
ُّ
ْ
ّ
الرأسمال
الشخصية ال ُمد َم َجة .ويكو ُن تناقص وتقادم
البشري نتيجة الشيْخوخة ،ونتيجة انعدام التّأهيلِ
ّ
ْ
ّ
مؤشر الثروة
وحسب المقا َربة التي اعتمدها
بسبب االبتكارات التكنولوجية ،أو بسبب فقدان المعارف.
ِ
َ
الرأسمال البشري يُساه ُم ليس فقط في القاعدة اإلنتاجية ،بق ْدر ما يُساه ُم كذلك في ال ّرفاه
فإن
الشاملةّ ،
ْ
ّ
الشمول ِّي للمجتمع.
ّ
بمؤشرات المجهود المبذول ،كاإلنفاق على التعليم ،أو
البشري
الرأسمال
يتحد ُد مستوى تط ّو ِر
ّ
وغالبا ما ّ
ْ
استعماالًّ ،
ّ
متوسط عدد سنوات
مؤشر
بالنتائج ،كال ُم ْستويات التي ت ّم بلوغها .وم ْن بيْن
ّ
المؤشرات األكثر ْ
ّ
متوسط عدد سنوات
المؤشر الذي استعملته اليونسكو منذ دجنبر  .2013وهو يعطي
التم ْد ُرس .وهو
ّ
التّم ْدرس المكتملة للساكنة التي تبل ُغ من العمر  25سنة فما فوق (أو  15سنة فما فوق).
وع المعارف والمهارات والخبْرات التي يكتسبها
أن
ويعت ِب ُر البنك
الدولي ّ
الرأسمال البشري يتك ّون م ْن مج ُم ِ
ْ
ّ
ِساب قيمتها بطريقة القيمة المتبقية ،أو
األفراد ،والتي تجعلهم ُمنْتِجين من النّاحية االقتصاد ّية .ويمكن احت ُ
االستثمارات أو النفقات التي تقوم بها الدولة واألسرة
بكيف ّية مباشرة ،بحسب المقاربة بالتكلفة (مجموع ْ
وأرباب العمل واألفراد ،وال س ّيما في مجال التربية والتكوينِ ) أو المقاربَة بالمداخيل (القيمة الحالية
للعائدات التي يتو ّقعها جميع األفراد).
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االجتماعي
الرأسمال
ْ
ّ
والسلوكات والقيم التي تتح ّكم في العالقات بين
المؤسسات والعالقات
االجتماعي هو مجمو ُع
الرأسمال
ّ
ّ
ْ
ّ
5
ْ
االجتماعي ،بصفة عا ّمة ،على ثالثة
أسما ُل
األش ِ
خاص ،وتع ّز ُز التنمية االقتصادية واالجتماعية  .وينْطوي ال ّر ْ
ّ
ٍ
الهيكلي» إلى ج ْم ٍ
وشبكات« ،الثقة المعرفية» و«احترام المعايير والعمل الجماعي».
عيات
عناصر« :االنتماء
ّ
ُ
الثقافي
البنك ال ّدولي ال ّرأسما َل
كما يشمل ك ّل ما يتعلّق باالستقرار وبالفوارقِ االجتماعية والجهو ّية .ويجع ُل
ّ
وخاصة القيم الثقافية والثروات الم ْعمارية
االجتماعي ،ويدر ُج فيه القِ ي َم،
الرأسمال
مك ّونا م ْن مك ّونات
ّ
ْ
ّ
والتراث الثقافي واإلبْداع الفن ّّي.

المؤسساتي
الرأسمال
ّ
فض ً
ال ع ْن
السياسية والقانونية
يتك ّون ال ّرأسما ُل
والمؤسسات ّيةْ ،
ّ
ساتي م ْن مجموع القواعد والمعايير ّ
ّ
المؤس ّ
ِ
قياس
بمكان
ٍ
الصعوبَة
األساس ،فهو ج ْزءٌ من
المؤسسات .وعلى هذا
ِ
الرأسمال غير الما ّد ّي .وإذا كا َن م َن ّ
ُ
ْ
قياسه ع ْن طريق
منظور أ ْوسع ،فإ ّنه باإل ْمكانِ
ساتي وفق المقاربة النقد ّية ( ،)monétaireم ْن
ال ّرأسمال
ٍ
ّ
ُ
المؤس ّ
إداري يُغطي مجموع أراضيها ،وإنجاز مهام
جهاز
احتساب النفقات التي تتح ّملها الدول م ْن أجل التو ُّف ِر على ٍ
ّ
الشرطة والقضاء واإلدارة.
مؤشرات الحكامة ،وعلى مقارنة ّ
وث ّمة مقاربة أخرى ت ْرتكز على استعمال ّ
االقتصادي مع
مؤشرات األداء
ّ
«الحكامة الج ّيدة» .ولهذه الغاية استُخدِ مت بحوث مشروع « ُممارسة أنشطة األعمال» ()Doing Business
التابعة للبنك ال ّد ْولي ،أو ال ُمعطيات المتعلّقة بتحليل مخاطر البلدان .6

الدولي
َمواطن القوة وحدود مقاربة البنك ّ
تنْطوي منْهج ّية البنك ال ّدولي ،شأنُها في ذلك شأن أ ّية مقاربة ،على َم َو ِ
تحو ُل دون تغطيتها
اطنِ الق ّوة وحدود ُ
لمفهومي
وتقييمها لجميع مك ّونات ال ّثروة .ولع ّل الميزةَ األساس ّية لمنْهج ّية البنك الدولي تك ُم ُن في إدراجه
ْ
اإلجمالية للبلدانِ .
احتِساب الثروة ْ
«االستدامة» و«غيْر المادي» في ْ
البشري وج ْودة ال ّرابط االجتماعي
الطبيعي وال ّرأسمال
أسمال
وبالف ْعل ،يش ّكل إ ْدراج البنك
ّ
الدولي لل ّر ْ
ّ
ّ
سات
تقارب بها
والمؤسسات ،في تحديد ث ْروة األمم وتقييمها ،منْعطفا أساس ًّيا في الكيْفية التي
المؤس ُ
ُ
ّ
ّ
المالية ال ّدولية مسأل َة التنْمية.
5 - Grootvaert and Bastelaer, 2002.
6 - Political Risk Services, https://www.prsgroup.com/
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مسار ُمع َّر ٍض لمخاطر االستدامة ،التي يتع ّي ُن أخْ ذها في
اعتبار التنْمية بمثابة
تدعو هذه ال ُمقاربة إلى
ٍ
ِ
7
المتحصلَة عن الموارد الطبيعية نحو أصول أخرى .
االعتبار من خالل الح ْرص على ت ْوجيه العائدات
َّ
والمؤسسات ّية،
بإبراز الرأسمال غير المادي وأبعادِ ِه اإلنسانية واالجتماعية
كما تسمح هذه المقاربة ،كذلك،
ِ
ّ
بلغت  77في المائة سنة .8 2005
ص ٍة
ْ
باعتبارها أه ّم مك ّونات الث ْروة اإلجمالية العالمية ،ب ِِح ّ
االستبدال غير المحدود
أن هذه المقاربة تنْدرج ض ْمن نموذج
«االستدامة ّ
إ ّال ّ
الضعيفة» الذي يعتمد إمكان ّية ْ
ْ
الطبيعي
أسمال
لل ّرساميل ال ُمش ِّكلة للثروة ،وهي طريقة غير مستدامة وال مفهومة ،وال س ّيما فيما يتعلق بال ّر ْ
ّ
الحيوي ،كما هو ّ
الشأن بالنسبة للمواردِ المائ ّية.
ّ
وم ْن ٍ
جهة أخرى ،فقد ت ّم تطوير هذه ال ُمقا َربَة انْطالقا م ْن ُط ُر ٍق
قت على ال ُمقاوالت ،م ْن خاللِ
محاسب ّية ُط ِّب ْ
َ
ض مك ّونات الث ْروة على مستوى
الطبيعي
الرأسماليْن
اعتمادِ أساليب تتعلّق بتقييم
أن ب ْع َ
والبشري ،غيْ َر َّ
ّ
ْ
ّ
ّ
بالوحدة ،والوحدة الترابية )...ال ي ْمكن
الوطني ،والتعلّق
(كالش ُعور
رأسمالها غيْر المادي
ْ
األ ّمة ،وال س ّيما ْ
ّ
تناولها أو اإلحاطة بها بنا ًء على ُمقاربة ُمحاسبية من هذا القبيل.
َ
ِ
المؤسسة ِ
اسا
فإن هذه المنهج ّية تنْطوي
وباعتراف من
نفسهاّ ،
كذلك على َع َد ٍد م ْن أ ْو ُجه الق ُ
أس ً
ُصور ،تتعلق َ
ّ
أسمال غيْر المادي .ويت ّم
المفاهيمي
وباإلطار
صول على ال ُمعطيات وتنقيحها،
ِ
ُ
بالح ُ
المست ْع َمل لتحديدِ ال ّر ْ
ْ
ّ
استخدام عدة فرضيات عا ّمة ،لتسهيلِ العمليات ِ
الحسابية وال ُمقارنةِ بين البلدان المختلفة ،وال س ّيما تلك
ْ
أن هذه الفرض ّيات تختلف م ْن ٍ
بلد
المتعلقة بمع ّدالت التغ ّيرات المستقبلية لإلنتاجات والعائدات .والحا ُل ّ
ُ
بعض الموارد الطبيع ّية ،كالموارد
فإن
آلخر،
َ
وترتبط بالسياق الذي ُح ّددت فيه .أ ّما بالنسبة لل ُمعطياتّ ،
بسبب غياب الم ْعطيات المتعلّقة بها.
االعتبار
الس َمكية ،لم ت ْؤخ ْذ في
ِ
ِ
ّ
للرأسمال غير الما ّدي ،الذي يُ ْحت ََس ُب بطرح
مباشر
بتقييم
تسمح
وفي
ٍ
ِ
األخيرّ ،
ْ
فإن هذه ال ُمقاربَة ال ْ
ٍ
َ
وذلك بسبب صعوبة
اإلجمالية،
الطبيعي والمنتَج ،وكذا األصول الخارج ّية الصافية للثروة
الرأسماليْن
ْ
ْ
ّ
اإلحاطة بتط ّوراته على أساس قاعدة سنو ّية ،والتعقيد الذي تتّسم به عمل ّية تحديد قيمة ك ّل مك ّون من
مك ّوناته على حدة.
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
اعتمدت هذه الدراسة التي أنْ َجزَها
استنا ًدا إلى هذه االعتبارات،
ْ
ُ
ْ
االعتبار مواطن القصور َ
ٍ
مالءمة وت ْوسيع
تلك ،انطالقا م ْن عملية
وبنك المغرب على مقا َربَ ٍة تأخذ في
ِ
اعتمدها البنك الدولي.
للمنْهجية التي ْ

هارتويك (.)1977
ْ
 - 7قاعدة
 - 8المصدر :البنك الدولي.

الـقــسم

2

الثروة اإلجمالية للمغرب
تطو ُر ْ
ّ
ومحدداتها خالل الفترة ما بين
ّ

 1999و2013
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استن َد
ْ

للمغرب ،خالل الفترة ما بيْن
اإلجمالية
تقيي ُم الث ْروة
ِ
ْ
الدولي ،من
سنتي  1999و ،2013إذ ْن ،على منْهجية البنك
ّ
ْ
نح ٍو أفضل
لكي
َ
تستوعب على ْ
خاللِ مالءمتها وتوسيعها ْ
المؤسسات الوطن ّية المعن ّية
تنسيق وثيق م َع
الخصوص ّيات المغرب ّية ،وذلك في إطار
ٍ
ّ
المتخصصة.
والمؤسسات الدول ّية
ّ
ّ

شمولي
إطار
اإلجمالية للبلد في ٍ
ذلك أ ّنه م ْن إيجابيات هذه المنهج ّية تحلي ُل الثروة ْ
ّ
الطبيعي ،واألصول الخارج ّية
أسمال المنتَج ،وال ّرأسمال
عبْر إ ْدراج مك ّونات ما ّد ّية (ال ّر ْ
ّ
االجتماعي ،وال ّرأسمال
البشري ،وال ّرأسمال
الصافية) وغير ما ّد ّية (ال ّرأسمال
ّ
ّ
نموذج واحد.
ساتي) في
ّ
ٍ
المؤس ّ
خصم
وعليهّ ،
أسما َل غير الما ّدي يت ّم تقييمه بصفة غيْر مباشرة ع ْن طريق ْ
فإن ال ّر ْ
أسمال ال ُمنْتَج والرأسمال الطبيعي واألصول الخارج ّية الصافية من الثروة
ال ّر ْ
يسمح بتحدِ يدِ قيمة المك ّونات البشرية
أن المتبقّي
اإلجمال ّية .غير ّ
َّ
المتحصل عليه ال ْ
فإن الترابطات
للرأسمال غير
والمؤسساتية
واالجتماعية
المادي .وفي هذا اإلطارّ ،
ّ
ّ
ْ
االجتماعي والرأسمال
البشري وال ّرأسمال
الرأسمال
العميقة القائمة ما بين
ّ
ْ
ّ
ِ
بتوظيف ع ّدة
اتي قد ساهمت بكيف ّية قو ّية في اختيار
قياس هذه ال ّرساميلِ
ِ
َّ
المؤس َس ّ
وفض ً
ّ
راتْ ،
رغم ُو ُجودِ ُمقا َر ٍ
مؤش ٍ
بات تسمح بإجراءِ
ال
تقييم
مباشر للرأسمال البشريْ .
ٍ
ٍ
الرأسمال
فإن أبْعا َد
واستكماالً لألبْعاد التي تقترحها منْهج ّية البنك الدوليّ ،
ْ
ع ْن ذلكْ ،
الوطني التي ال ي ْمكن قياسها ،كاالستقرار ،والتن ّوع الثقافي لجميع
المادي
غير
ّ
ّ
والسياسي ،قد ت ّم تحليلها من
والتاريخي
الثقافي وال ّديني
مك ّونات األ ّمة ،وال ّرأسمال
ّ
ّ
ّ
ٍ
صوص ّيات المغرب ّية.
أجل
إحاطة أفضل بالخُ ُ
اإلجمالية للمغرب خطوة أولى ض ْمن
وبص ْرف النّظر عنِ األ ْرقام ،يش ِّك ُل تقييم الثروة ْ
بارديغم جديد على مستوى التفكير في الثروة غير الما ّد ّية ،وفي تقييمها ،وضبْط
مح ّدداتها ،ب ْل أكث َر من ذلك ،في تفا ُعالتها مع باقي مك ّونات الث ْروة ،وفي آليات
ُمساهمتها في التنمية.
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منهجية البنك الدولي
1.مالءمة وتوسيع
ّ
للمغرب و ُمختلف ُمك ّوناتها ،ت َّم ْ
ِ
بهدف استيعاب
الدولي
إغناء منْهجية البنك
اإلجمال ّية
أجل
ِ
تقييم الثروة ْ
م ْن ْ
ِ
ّ
خصم اإلنفاق على التعليم من تد ّفقات
وإحاطة أ ْفضل بالخُ صوصيات المغربية .وفي هذا ّ
الصدد ،ت َّم ْ
االستهالكات المستقبل ّية ،باقتراح من البنك الدولي وذلك لك ْونها تش ّك ُل استثما ًرا في المستقبل .وسوف
الس َمكية
يعتم ُد البنك
الدولي هذه ال ُمقاربة ،على ك ّل ٍ
حال ،في تقريره المقبل .وم ْن ِجهة أخرىّ ،
فإن الموار َد ّ
ّ
الطبيعي ،إضاف ًة إلى إعادة
ِبار ،أ ُ ْد ِر َج ْت في تقييم ال ّرأسمال
التي ل ْم تأخ ْذها منهجية البنك
االعت ِ
الدولي في ْ
ّ
ّ
نح ٍو أ ْف َ
ضل.
س الخصوصيات الوطن ّية على ْ
لكي تغد َو مالئمة وت ْعكِ َ
النّظر في بعض ال َم َعايير ْ
اإلجمال ّية ِ
لالستهالك
تقو ُم المقا َربَ ُة المعت َم َدة على الت ْعبيرُ ،
بصورةٍ تقريب ّية ،عنِ الث ْروة ْ
بواسطة القيمة الحالية ْ
فإن ال ُم ْع ِ
طيات المست ْع َملَة هي
المستقبلي
الوطني على مدى الخمس وعشرين سنة القادمة .لهذه الغايةّ ،
ّ
ّ
االستهالك الوطني الذي يتك ّو ُن ،بنسبة  75في المائة م ْن
م ْعطيات الحسابات الوطن ّية التي تق ّدم نفقات ْ
النهائي لإلدارات العموم ّية.
وحوالي  25في المائة من االستهالك
استهالك األُ َس ِر،
ْ
ّ
ْ
الصدد ،تضافرت الجهود إلعادة بناءِ ال ُم ْعطيات الالزمة لتقييم و ُمالءمة المعايير الحساب ّية
وفي هذا ّ
ِ
مختلف الهيْئات الوطنية
مع الخُ صوصيات المغرب ّية .في مرحلة أولى ،جرى تنقيح ال ُمعطيات بتشا ُو ٍر مع
المتخصصة .وفي م ْرحلة ثانية ،ت ّم ْت عمل ّية التقييم ال ُمباشر
المؤسسات الدولية
المعن ّية ،وبتنْسيق مع
ّ
ّ
السمك ّية) التي ْ
عي من
ِ
لبعض المك ّونات (ال ّث َر َوات ّ
أغفلتْها منْهجية البنك ال ّد ْولي .وق ْد م ّك َن التحليل ال ّن ْو ّ
استن ِ
اإلجمالية للمغ ِْر ِب ،وكذا ال ّرافعات والت ْوصيات م ْن أجل
ْباط المحددات التي تعم ُل على تط ّور الثروة ْ
ِ
بهدف َ
ض َمانِ
السياسات العموم ّية ،وذلك
أسمال غيْر الما ّد ّي عنْ َد ْ
وضع وتت ّبع وتقييم ّ
األخْ ذ في االعتبار ال ّر ْ
ِ
استمرارية ،وت ْوزيع أ ْف َ
جيهات
ضل للثروات حتى يتسنّى لجميع المغاربة االستفا َدة منها ،طبقا لل ّت ْو
نم ّو أكثر ْ
السامية.
ال َملَك ّية ّ

القسم الثاني
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الم َع َّدل
اإلجمالية
2.الثروة
واالدخار الصافي ُ
ّ
ّ
االقتصادي
مرتبط بالنمو
ّ
خلق الثروة ْ
اخلي الخا ّم بنسبة  4,6في
المغرب
خالل الفترة ما بيْن  1999وَ ،2013س ّجل
متوسط نم ٍّو َس ّ
ُ
ّ
نوي لناتجه ال ّد ّ
المائة (مقابل  3في المائة خالل َعقْدِ التسعين ّيات) .وقد كا َن لهذه الزيادة أث ُرها على تط ّور االستهالك
الوطني ،حيثُ م َّث َل ما يُناه ُز  80في المائة من الناتج ال ّداخلي الخا ّم.
النهائي
ّ
ّ
ُ
ِ
بالساكنة،
باألسعار الجارية .وفي
الوطني ليبْل ُ َغ  718,4مليار درهم
االستهالك
وفي سنة  ،2013ا ْرتفع
ارتباطهِ ّ
ْ
ّ
النهائي للف ْرد الواحد ق ْد تجاَ َو َز ِّ
سنتي  1999و .2013وهذا
الض ْعف خال َل الفترة ما بين
فإن االستهالك
ّ
ّ
ْ
ِ
نسبة الفقر .وقد استفا َد من
التحسن ينْسجم مع اال ْرتفاع الملْحوظ على مستوى
ّ
نفقات األُ َس ِر ،وانْخفاض ْ
المسجل
القروي ،على ال ّرغم م َن التّقليص
التحسن ساكن ُة ال ُمدن أكثر م ّما استفادت منه ساكنة العالم
هذا
ّ
َّ
ُّ
المتوسط  1,8م ّرة أكثر م ْن
أن الف ْر َد القاطن في المدينة قد استهلك في
على مستوى هذا التفا ُوت .ذلك ّ
ّ
عوض ِّ
ُم ِ
الض ْعف سنة .2001
القروي سنة ،2007
واطنِهِ في العالم
َ
ّ
باألسعار الجارية ،قد تجاوزت ِّ
الض ْعف خال َل الفترة
فإن قي َم َة الث ْروة اإلجمال ّية للمغرب،
وفي هذا السياقّ ،
ْ
بالساكنة ،فقد
سنتي  1999و ،2013حيث
ما بيْن
ْ
انتقلت م ْن  5.904إلى  12.833مليار درهم .و ِب َربْطها ّ
ْ
ارتفعت الث ْروة ،حسب الفرد الواحد ،بنسبة  2,7في المائة سنويا خال َل الفترة ذاتِها.
الشكل  :6تطور الثروة اإلجمالية للمغرب خالل الفترة ما بين  1999و2013
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التمييز بيْن ِ
ثالث مراح َل أساسية :م ْن سنة 1999
اإلجمالية للمغرب من خالل
ِ
يم ِّك ُن تحلي ُل وتير ِة تط ّور الثروة ْ
ٍ
المتوسط  1,9في المائة ،وذلك
بلغت في
إلى سنة  ،2001حيث تط ّورت الث ْروة بوتيرةٍ سنويٍ ة من
ْخفضة نسب ّيا ْ
ّ
ِ
تزايدت وتيرةُ
الوطني .بعد ذلك،
االستهالك
بسبب اآلثار النّاجمة ع ْن سنتيْن متتاليتيْن م َن الجفاف على
ِ
ْ
ّ
انتقلت من  2,5في المائة ،في  ،2002إلى  5,5في المائة ،في  ،2009عاكِ َس َة بذلك نم ًّوا
تط ّور الث ْروة ،حيْث
ْ
النهائي
اخلي الخا ّم ،و 4,9في المائة م َن االستهالك
سنو ّيا بل َ َغ في
ّ
ّ
المتوسط  4,8في المائة م َن النّاتج ال ّد ّ
هائي م ْرتفعة ،بمع ّدل  5,1في المائة في
الوطنيْ .
واعتِبا ًرا من سنة  ،2010ظلّ ْت وتيرة ن ُم ّو االستهالك ال ِّن ّ
ّ
سنتي  2013و ،2012مقابل  7,4في المائة في  .)2011وتج ُد ُر اإلشا َرة إال
المتوسط ( 3,7في المائة في
ّ
ْ
أن ُ
االقتصادي في
الصعوبات التي َع َر َف َها النّشاط
تباط َؤ النم ّو ،وال س ّيما النم ّو غيْر
ّ
ّ
تحت تأثير ّ
الفالحيْ ،
ّ
اج َع في
منْطقة اليُو ُرو،
وتراج َع قطاع البناء واألشغال العموم ّية ،قد أ ّثر في نم ّو االستهالك النهائي الذي تَ َر َ
ُ
االقتصادي الذي
أن خلْق الث ْروة في المغرب يظ ّل َرهينا بتسا ُرع النم ّو
 2012و .2013تب ّي ُن هذه التط ّورات ّ
ّ
المؤهالت المادية واإلمكانات غيْر المادية لِبالدنا.
ال ي ْمكن تحقيقه إ ّال ع ْن طريقِ سياسات عموم ّية تع ّب ُئ
ّ

للرأسمال غير المادي
حصة راجحة
ْ
ّ
بحصة تصل إلى
الرأسمال غير المادي هو أه ّم مك ّوناتها ،وذلك
أن
يبر ُز تحليل بنْية الثروة اإلجمالية ّ
ّ
ْ
سنتي  1999و .2013ويمثل الرأسمال ال ُمنتَج  24,1في المائة،
حوالي  72في المائة في المتوسط ،بين
ْ
الخارجي الصافي
الوضع
فإن
ْ
بينما تم ّثل الموارد الطبيعية  7,3في المائة .وفيما يتعلّق باألصول الخارج ّيةّ ،
ّ
حصة هذه األصول تبقى مستق ّرة داخل الثروة خالل
للمغرب يظ ّل سالبا،
وبخصوم بكيف ّي ة ُمتزايدة ،لكن ّ
ٍ
هذه الفترة.
َ
عرف تط ّور بنية الثروة في المغرب ،التي تتشابه مواصفاتها مع
وخالل الفترة الممت ّدة من  1999إلى ،2013
الرأسمال المنتَج ،الذي انتق َل من  20,1في
حصة
مواصفات بلد ذي دخْ ل م ْرتفع،
ً
ارتفاعا ها ّما نسبيا في ّ
ْ
متوسط  زيادة سنوية ق ْد ُرها  6,3في المائة من مخْ زونِ هذا
س
المائة إلى  27,3في المائة ،حيثُ َع َك َ
ّ
ِ
واالجتماع ّية ،وثمرة
البنيات التّحتية االقتصادية
استثمارات ها ّمة في
ْ
أسمال .ويُعتب ُر هذا التط ّور ث ْمرة ْ
ال ّر ْ
السياحة والعقار.
تطوير
ِ
قطاعي ّ
ْ
الشكل  :7بنْ ية الثروة اإلجمالية للمغرب
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ٍ
انتقلت من  6في المائة إلى  8,4في المائة،
تحسنًا حيث
حصة الث ْروة الطبيعية
صعيد آخر،
وعلى
ْ
ْ
عرفت ّ
ّ
سنتي  1999و .2013ومر ّد ذلك إلى تثْمين الموارد في مجالِ الفوسفاط بنسبة  19,2في المائة في
ما بين
ْ
وخاصة في .2008
األسعار،
ّ
ّ
المتوسط سنويا ،نتيجة الزّيادة الها ّمة في ْ
خصم
وقد كا َن لهذه التط ّورات أثرها على ّ
حصة ال ّرأسمال غيْر المادي ،الذي تُحتسب قيمته ع ْن طريق ْ
تراجعت
الطبيعي واألصول الخارج ّية الصافية من الثروة االجمالية ،حيث
أسمال المنْتَج وال ّرأسمال
ْ
ال ّر ْ
ّ
تراج ُع ُمساهمة
الحصة من  77,7في المائة ،في  ،1999إلى  68,4في المائة ،في  .2013وي ُعود
هذه
ُ
ّ
الرأسمال
المقام األ ّول ،إلى ا ْرتفاع ُمساهمة
المادي في الثروة اإلجمالية للمغرب ،في
الرأسمال غير
ّ
ْ
ْ
ِ
ّ
أسعاره
أسمال
أسمال
الطبيعي ،الذي يكون لتط ّور ْ
الطبيعي .وتج ُد ُر اإلشارةُ إلى أنه خالفا لل ّر ْ
ال ُمنْتَج وال ّر ْ
ّ
ّ
ِ
فإن
للرأسمال المنْتَج ،الذي يتط ّور بحسب وتير ِة
ميكانيكي على قيمته ،وخال ًفا
تأثير
االستثمارات الماديةّ ،
ْ
ّ
ٍ
بب،
الرأسمال غير المادي ت ْعكسه نتائج تتط ّور
االستثما َر في
الس ِ
بصفة تدريج ّي ٍة على ال َم َدى الطويل .لهذا ّ
ْ
نصف
ّ
ميم ال ُولُوج إلى التعليم االبتدائي ،أو ت ْوسيع التغْطية ّ
الص ّح ّية األساسية لتشم َل أكثر من ْ
فإن آثا َر ت ْع ِ
اإلجمالية ال ْ
ٍ
سنوات.
تظهر إ ّال ب ْعد ع ْدة
المواطنين ،على الث ْروة ْ
مكونات الثروة اإلجمالية في المغرب خالل الفترة ما بين  1999و2013
الجدول ّ :3
تطور الثروة اإلجمالية ومكوناتها باألسعار الثابتة

2013

1999
القيمة

الحصة بالنسبة
المئوية

القيمة

الحصة بالنسبة المئوية

الرأسمال غير المادي

5219

77,7

7984

68,4

الرأسمال المنتج

1352

20,1

3193

27,3

الرأسمال الطبيعي

405

6,0

981

8,4

()256

-3,8

()478

-4,1

6720

100

11680

100

الموجودات الخارجية
الصافية
الرأسمال اإلجمالي

المتوسط  4في المائة.
السنوي للث ْر َوة اإلجمالية في
سنتي  1999و ،2013بَل َ َغ ال ّن ُم ّو
وخال َل الفترة ما بيْن
ّ
ّ
ْ
أسمال غير المادي ،يليه تط ّور ال ّرأسمال المنتَج ( 30في
ويرجع ذلك ،بنسبة  60في المائة ،إلى تط ّور ال ّر ْ
الطبيعي ( 10في المائة)؛ بينما ظلّ ْت ُمساهمة األصول الخارج ّية الصافية سلب ّية
أسمال
المائة) وال ّر ْ
ّ
بمع ّدل  0,1نقطة.
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نمو مستدام
يشير إلى
معدل إيجابي
ّادخار صافي
مسار ّ
ُ
َّ
ِ
احتساب حساب اال ّدخار الصافي
فإن المالحظة األولى التي ي ْمكن الخروج بها م ْن خالل
ِ
وبنا ًء على ذلكّ ،
الدولي
مستواه يظ ّل إيجاب ّيا .وعلى سبيلِ المقارنة ،تب ّين ُمعطيات البنك
المعدل بالنسبة للمغرب ،هي ّ
َّ
أن ْ
ّ
خار
أ ّنه خالل الفترة من  1999إلى  ،2012كانت  25دولة تتو ّفر في
المتوسط ،طيلة هذه الفترة ،على ا ّد ٍ
ّ
معدل سالب.
صافي َّ
المعدل (بالنسبة المائوية من الناتج الوطني الخام)
االدخار الصافي
ّ
الشكل  :8تطور ّ

االدخار الوطني
الشكل  :9عوامل تعديل ّ

َصاعد ّيا
كما يبر ُز تحلي ُل تط ّور مع ّدالت اال ّدخار الصافي
َّ
المعدل ،خالل هذه الفترة ،أ ّنه َع َر َف منحا ت َ
أسعار
من  1999إلى حدود سنة  ،2006حيثُ وصل إلى  24,1في المائة .ومنْذ ذلك التّاريخ أدى ارتفاع ْ
سج َل اال ّدخار الصافي
الفوسفاط إلى ارتفاع قيمة الم ْورد ،وبالتالي قيمة الك ّميات ال ُمستنْ َفدة .وم ْن ث ّم ،فق ْد ّ
ْ
المعدل انْ
ً
الوطني الخا ّم في سنة  ،2013عقِ َب الزّياد ِة في قيمة
خفاضا حيثُ بل َغ  14,8في المائة من الناتج
َّ
ّ
وتراج ِع اال ّدخار الوطني الخا ّم منذ سنة .2008
فوسفاط،
ُ
مواردِ الفوسفاط بالنسبةِ لل ْ ْ

القسم الثاني
تط ّو ُر الث ْروة اإلجمالية للمغرب ومح ّدداتها خالل الفترة ما بني  1999و2013

سج َل مع ّد َل اال ّدخار الوطني الخا ّم للمغرب ارتفاعا حيْث انتق َل م ْن  25,5في المائة ،سنة
وبالف ْعل ،فقد َّ
 ،1999إلى  34,1في المائة ،سنة  .2008ومنذ هذا التاريخ الذي تَزَا َم َن مع األزْمة المالية واالقتصادية
العالمية ،انخفض هذا المع ّدل ليص َل إلى  27في المائة سنة  .2013ويبْقى هذا المع ّدل غيْ َر ٍ
كاف لتغْطية
نسبتها  30في المائة من ُذ َسنوات ،مشيرا بالتالي على الحاجيات الت ْمويلية
االستثمار التي تتجاو ُز ْ
نفقات ْ
لالقتصاد.
أن تطور نم ّو االقتصاد الوطني هو تط ّور مستدام ،حسب
وتب ّي ُن القيم ُة اإليجابية لال ّدخار الصافي
المعدل ّ
َّ
قاعدة ها ْرت ْ
أن المغرب الذي استثمر موار َد طبيعية ،خال َل الفترة ما بين
ْويك .وهي القاعدة التي تفترض ّ
مسار نم ّو ُمستدام شامل.
 ،2013-1999في أصول أخرى بقيمة أعلى من قيمة السوق ،يوجد في
ِ
غير أ ّنه ينبغي تنسيب هذه االستدامة ،وذلك بالنظر إلى ضعف مردود ّية االستثمارات المنجزة في ميدان
التعليم (أكثر م ْن  5في المائة من الناتج الداخلي الخا ّم سنويا في المتوسط خالل الفترة ما بين 1999
و ،)9 2013وفي مجال الجودة والولوج إلى الشغل ،واالستغالل المفرط للموارد المائية ( 900مليون متر
البيولوجي ( 600ن ْوع مهدد
مك ّعب من المياه الجوفية غير المتجددة تتناقص سنو ّيا )10وإضعاف التن ّوع
ّ
باالنقراض ،منها  40في المائة من المفصليات.)11

 - 9المصدر :وزارة االقتصاد والمالية.
 - 10الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
 - 11البحث الوطني حول التنوّع البيولوجي ( ،1997المحيَّن سنة .)2012
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ومحدداته
تطوره
ّ
الرأسمال غير الماديّ ،
ّ 3.
االجتماعي والرأسمال
البشري وال ّرأسمال
الرأسمال
خاصة ،على
يشتم ُل ال ّرأسما ُل غيْر المادي ،بصفة
ّ
ّ
ْ
ّ
أسمال غير المادي
ّ
المؤسساتي وال ّرأسمال الثقافي وال ّرأسمال التاريخي ،الخ .وفي سنة ُ ،2013ق ِّد َر ال ّر ْ
باألسعار الجارية ،بما مجموعه  8.845مليار درهم ،مقابل  4.515مليار درهم في سنة .1999
للمغرب،
ْ
المتوسط خالل الفترة
بحصة تبلغ حوالي  72في المائة في
المغربي
وهو يم ّثل أكبر مك ّون للرأسمال
ّ
ّ
ّ
الرأسمال غير المادي ،في  ،2013إلى  7.984مليار
وبالس ْعر الثابت لسنة  ،2007ارتف َع
.2013-1999
ّ
ْ
وبمتوسط
بتثمين بلغ  53في المائة خالل الفترة نفسها،
أي
ٍ
درهم ،مقاب َل  5.219مليار درهم في سنة ْ ،1999
ّ
اإلجمالي.
الرأسمال
زيادة سنوية بلغ  3,1في المائة؛ وهي وتيرة أق ّل نسب ّيا م ْن وتير ِة
ْ
ّ
الشكل  :10تطور الرأسمال غير المادي (بالدرهم سنة )2007

وخاصة في مجالِ التربية
الج ُهود ال َمبْذولة والتق ّدم ال ُمح َرز،
تحسين هذا ال ّرأسمال أ ْن ي ْعكس ُ
ّ
وم ْن شأن ْ
المؤسساتية والحكامة.
واإلصالحات
والتكوين ،وال ُولُوج إلى الخدمات االجتماع ّية
ْ
ّ
أسمال ،بال ّربْ ِط ال ُمباشر بين هذه الجهود
وال تسمح المقارب ُة التي اعتمدها البنك الدولي ،لتقييم هذا ال ّر ْ
وبين تطور الثروة اإلجمال ّية لبالدِ ناَ .
ُلمس بكيف ّية غير مباشرة ع ْن طريقِ التأثير في
ذلك َّ
أن آثارها ت ُ
اإلجمال ّية ،وع ْن
كأساس
اإلنتاجية وفي النم ّو ،وبالتالي في االستهالك الوطني الذي يُعتب ُر
ِ
ٍ
الحتساب الثروة ْ
طريق تفاعالتها مع المك ّونات المادية للث ْروة التي تخض ُع للتقييم المباشر.
قاس بكيف ّية شمول ّية ،نظ ًرا أله ّمية التفا ُعالت بين مك ّوناته،
واعتبا ًراً لك ْونِ ال ّرأسمال غيْر المادي ينبغي أ ْن يُ َ
ّ
المؤشرات المالئمة.
سيستن ُد إلى بعض
الرأسمال غير المادي
فإن تحليل تط ّور
ّ
ْ
ْ

القسم الثاني
تط ّو ُر الث ْروة اإلجمالية للمغرب ومح ّدداتها خالل الفترة ما بني  1999و2013
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مال َب َش ِر ّي ّ
قوي للخصاص
تدار ٍك
ِ
رغم
هش ْ
رأس ٌ
ّ
وجود ُ
ْ
من أجل قياس الرأسمال البشري ،تنشر منظمة اليونسكو ،بشكل منتظم مؤشرا يعكس متوسط عدد
السنوات الدراسة للكبار البالغين من العمر  25سنة فما فوق.
للساكنة النشيطة
وحسب المنْدوبية السامية للتخطيط ،فقد انتق َل
متوسط عدد سنوات ال ّدراسة بالنسبة ّ
ّ
يعكس التقدم الها ّم الذي حقّقه
من  3,8إلى  5,1سنوات ،خالل الفترة ما بين  1999و ،2013األ ْمر الذي
ُ
محو األ ّمية ،وت ْعميم التمدرس االبتدائي ،وال س ّيما في ال َمناطق القرو ّية ،ولفائدة الفتيات.
المغرب في مجال ْ
انتقلت م ْن  48في المائة ،في  ،1999إلى
تراجعت
فإن نسبة األمية قد
بحوالي  33في المائة ،حيثُ
وبالفعلّ ،
ْ
ْ
ْ
متوسط عدد سنوات ال ّدراسة
فإن
أعمارها  25فأكثرّ ،
للساكنة التي تبلغ ْ
ّ
 32في المائة ،في  .2014وبالنسبة ّ
متوسط البلدان
العالمي الذي يبْل ُ ُغ  7,7سنوات ،ومن
المتوسط
بكثير م َن
متوسط أق ّل
بلغ  4,4سنوات ،وهو
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
بلدان ِ
ذات تنْمية بَ َشر ّية ضعيفة ( 4.1سنوات).
ٍ
متوسط
وقريب م ْن
العربية ( 6,3سنوات)
ٌ
ّ
الجدول  :4عدد متوسط سنوات التمدرس بالنسبة للكبار البالغين  25سنة فما فوق

12

متوسط عدد سنوات الدراسة بالنسبة للفئة العمرية  25سنة فما فوق

2000

2012

الجزائر

5,9

7,6

أنغوال

4,4

4,7

شيلي

8,8

9,8

الصين

6,6

7,5

كوريا الجنوبية

10,6

11,8

األردن

9,5

9,9

المغرب

3,4

4,4

تونس

4,8

6,5

تركيا

5,5

7,6

البلدان العربية

-

6,3

وم ْن ٍ
جهة أخرى ،يمكن متوسط مردودية التعليم من تقييم مساهمة التعليم في تحسين مستوى المعيشة،
متوسط م ْردودية
من خالل قياس ما توفره سنة تمدرس إضافية من زيادة في المداخيل فقد انتق َل
ّ
التعليم في المغرب ،حسب ُمعطيات المندوبية السامية للتخطيط ،من  10,9في  ،1999إلى  9,6في
ِ
تحسن متوسط عدد سنوات الدراسة،
التراجع ،مع
المائة في  .2013وهو رقم يميل بصورةٍ طبيع ّية إلى
ُ
ّ
متوسط دخل الموظف
تحسن
االجتماعي .وفي سنة  ،2013أ ّد ْت إضافة سنة دراسية إلى
وتوزيعه
ّ
ّ
ّ
 - 12المصدر :منظمة االمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
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االبتدائي ،و 2,4في المائة في
بنسبة  9,6في المائة ( + 0,8في المائة بالنسبة لسنة إضاف ّية في التعليم
ّ
أن إ ْم ِ
متوسط
تحسن
اإلعدادي ،و 9,6في المائة في الثانوي ،و 11في المائة في التعليم العالي) .غيْر ّ
ّ
ّ
كانات ّ
عي للمنْظومة الوطن ّية للت ْربية والتّكوين،
م ْردود ّية التعليم في المغرب ال يزا ُل ،مع ذلك ،رهينًا
ّ
بالتحسن ال ّن ْو ّ
المعدالت ال ّدول ّية ،على ال ّر ْغم
بكثير م َن
وال س ّيما ما يتعلق بالكفايات التي ي ْكتسبُها التّالميذ ،والتي تظ ّل أق ّل
ٍ
َّ
تثمار يتجاوز  6في المائة م َن الناتج الداخلي الخا ّم ،وهو واح ٌد م ْن أعلى ال ُمع ّدالت
اس ٍ
م ْن ُوجودِ مستوى ْ
في العالم.
ليشم َل مختلف المستويات .لذلكْ ،
عمم ْ
ورغم
ومن الناحية الك ّم ّيةّ ،
فإن الولو َج إلى التعليم ال يزال غير ُم َّ
فإن المع ّدل الصافي للتم ْدرس (الذي يشم ُل التعليم االبتدائي ،والثانوي
تعميم الولوج إلى التعليم
االبتدائيّ ،
ّ
َ
اإلعدادي ،والثانوي التأهيلي) يبْلغ  78,5في المائة ،وي ْع ُ
ناهيك ع ْن ضعف المع ّدل
تحسن بطيئة،
رف وتير ِة
ّ
الصافي لم ْرحلة التعليم األ ّولي ( 53,5في المائة).
المستويات ال ّدراسية ،حيث
مدرسي مقلقة في جميع
يسج ُل المغرب مع ّدالت ه ْد ٍر
وعالوة على ذلك،
ّ
ْ
ّ
المتوسط ك ّل سنة ،ما يُناهز  400ألْف حالة ه ْد ٍر (في جميع
ع َر َف ،خالل الفترة ما بين  1999و ،2012في
ّ
سنوي يتجاوز  760ألف حالة تكرار .ويُعتبر مع ّدل التكرار أعلى م ّرتيْن تقري ًبا
األسالك) تُضاف إلى متوسط
ّ
ْ
13
المتوسط العالمي .
من
ّ
َ
ِ
تسجلها ع َد ٌد
التقديرات التي
وذلك أل ّنه ،حسب
اإلجمالية للمغرب،
ّ
ولهذه العواملِ تأثي ٌر كبي ٌر على الث ْروة ْ
متوسط عددِ َسن ِ
ٍ
َوات ال ّدراسة بسنتيْن ،لك ّل
كهدف ر ْفع
من البلدان ،إذا كان بل ٌد مثل المغرب ق ْد ح ّد َد
ّ
ٍ
بنسبة  81في المائة ،والثروة اإلجمالية سترتف ُع
شخْ ٍص
نشيطّ ،
فإن الث ْروة غيْر الما ّدية لهذا البلد سترتف ُع ْ
بنسبة  56في المائة.
ُ
المغرب في االخْ
ِ
ِ
كتسبات الدراس ّية
لتقويم ال ُم
تبارات الدوليْة
تصنيف
مستوى جودة التعليم ،يُشي ُر
ِ
وعلى ْ
ِ
لقياس م َدى تق ّدم القراءة
(االتجاهات في الدراسة العالمية لل ّرياضيات والعلوم ( ،)TIMSSوالدراسة الدولية
ِ
في العالم ( )...)PIRLSإلى ُو ُجود نق ٍْص ُمقلق في مجالِ التعلّم في صفوف التالميذ المغاربة مقا َرنَ ًة مع
تراجعا خالل الفترة
عرفت
المح َّصل عليْها ق ْد
بعض النتائج
أقرانهم خارج المغرب .بل وأبعد من ذلك ،فإن َ
ْ
َ
ُ
ما بين  2003و.2011
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أهم مؤشرات الرأسمال البشري في المغرب ما بين  1999و2013
الجدول  :5تطور ّ
1999

14

2013

التعليم
التمويل

الولوج

الجودة

نفقات التعليم بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي
اإلجمالي

%5

%6

المعدل الصافي لتمدرس لفئة العمرية  11-6سنة في
السلك اإلبتدائي

%79,0

%99,2

المعدل الصافي لتمدرس الفئة العمرية  14-12سنة في
السلك الثانوي اإلعدادي

%27

%58,1

المعدل الصافي لتمدرس الفئة العمرية  17-15سنة في
السلك الثانوي التأهيلي

%11

%32,1

نسبة األمية

%48

%32,0

معدل إتمام الدراسة في السلك الثانوي التأهيلي

%3

%5

اختيار تيمس ( )TIMSSللرياضيات لتالميذ السنة الثانية
إعدادي

)2003(*387

)2011( 371

اختيار تيمس ( )TIMSSللعلوم لتالميذ السنة الثانية
إعدادي

)2003(*396

)2011( 376

الصحة
أمد الحياة عند الوالدة
البقاء

 69,5عاما

 74,8عاما

المعدل الخام للوفيات (في كل ألف شخص)

6,1

5,1

معدل وفيات األطفال (في كل ألف مولود حي)

45

28,8

معدل وفيات األمهات (في كل مائة ألف مولود حي)

228

112

سوق الشغل
الولوج
الهشاشة
البطالة

نسبة تشغيل الفئة العمرية  15سنة فما فوق

%47,2

%43,8

الشغل المؤقت أو الموسمي

%4,0

%7,7

نسبة البطالة اإلجمالية

%13,8

%9,2

بطالة الشباب ( 24-15سنة)

%20,3

%19,1

بطالة حاملي الشهادات (مستوى التعليم العالي)

%27,6

%18,8

يشير إلى تحسن

يشير إلى تدهور أو وضعية مثيرة للقلق
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والساكنة العاملة انتشار مستوى ج ّد ضعيف على صعيد
الساكنة النشيطة
ّ
السياق ،تعرف بنْية ّ
في هذا ّ
المهنيِ .
المستوى
أضف إلى ذلك ،العالقة ال ُمتناقضة بين قابلية الشغل وبيْن
التربية والتكوين والتأهيل
ْ
ّ
صه في
التعليميَ .ف ِب َق ْد ِر ما ي ْرتقي الف ْر ُد في ال ُم ْستويات العليا للمنظومة التربو ّية ،بق ْد ِر ما تتضاء ُل ُف َر َ
ّ
وجه ُسوق ّ
صول على عمل في سوق ّ
الشغل
الشغل .وتُ ْعتَبَ ُر هذه
َ
ُ
الح ُ
المالح َظة م ْن بيْن أبْ َرز التح ّديات في ْ
تيعاب التد ّفق
الوطنية ،كما تُحي ُل ( )1إلى انعدام ال ُمالءمة بين التّكوين والتّشغيل،
اس ِ
ْ
وعجز االقتصاد على ْ
المتزا ِيدِ لحامِ لي الشهادات ،وال س ّيما على َج ْعلِهم يستق ّرون في مناصب تتالء ُم مع التّكوين الذي يتل ّق ْونه،
و( )2ضعف قدرات االقتصاد الوطني على توفير فرص شغل ذات جودة ،وال س ّيما في المجاالت التي
حد كبير على أنشطة تقليد ّية ذات قيمة
تتطلب ي ًدا عاملة مؤهلة ،م ّما يخل ُ ُق بنْية إنتاج
اقتصادي تر ّكز إلى ٍّ
ّ
ُمضافة ضعيفة و /أو ذات محتويات تكنولوج ّية ضعيفة.
صعيد آخ َرَ ،ع َر َف مجا ُل َ
ٍ
تحسنًا ملحوظا .وبالتالي ،فقد انتق َل أ َم ُد الحياة عند
الصح ّية
وعلى
الخ َدمات ّ
ُّ
الوالدة من  69,5سنة في  ،1999إلى  74,8سنة في  ،2013مما ي ْعكس إطالة أَ َمدِ الحياة بأ ْربَعة ْ
أشهر في
أعمارها بين 15
السنة في
للساكنة التي تتراوح ْ
المتوسط خالل هذه الفترة؛ ومع ّدل البقاء على قيْد الحياة ّ
ّ
15
مستوى م ْرتفع في
و 59عاما ،الذي هو  920لك ّل ألف ف ْرد في  ، 2013يماثل المع ّدل الذي ّ
تسجله بلدا ٌن لها ْ
مجالِ التنْمية البشرية يص ُل إلى  880لك ّل ِ
الرضع
ألف ف ْر ٍد في  .2011بال ُموازاة مع ذلك ،انتق َل مع ّدل وفيات
ّ
أن مع ّدل وفيات األ ّمهات قد
من  45لك ّل ألف والدة في سنة  ،1999إلى  28,8لك ّل ألف والدة في  ،2013كما ّ
ألف امرأة ،إلى  112لك ّل ِ
انخفض م ْن  228لك ّل ِ
كس مختلف هذه التط ّورات ،التي
َ
ألف في نفْس الفترة .وت ْع ُ
الج ُهو َد التي يب ُذلُها المغرب في مجالِ تعزيز ع ْرض العالجات،
تندرج في سياق نهاية االنتقال ال ّديمغرافيُ ،
وخاصة ما يتعلّق بالعالجات األساس ّيةْ ،
لتشمل جميع ِجهات المملكة.
ّ
زالت ال
الساكنة النشيطة ما
ومع ذلك ،ال تزا ُل بالدنا تعرف العدي َد من الفوارق ،ذلك ّ
ْ
نسبة كبيرة من ّ
أن ْ
تستفيد من التغطية الصح ّية (أ ُ َج َراء الصناعة التقليدية ،والتّجار ،وأصحاب المهن الح ّرة) على ال ّرغم من
ْ
ِ
الساكنة التي تستفيد من التغطية الصح ّية األساسية ،التي انتقلت من  19في
اال ْرتفاع
الملحوظ في نسبة ّ
ض ()AMO
المائة ،سنة  ،1999إلى أكثر م ْن  55في المائة ْ
اإلجباري عن الم َر ِ
بفضلِ دخولِ نظام التأمين ْ
اع َدة ّ
أن
الطب ّية (رامي ْد) لفائد ِة الفئات الفقيرة في سنة  .2011غيْر ّ
ح ّيز التنفيذ في  ،2006ونظام ال ُم َس َ
لكي يتم ّكن من تحقيق أهدافه على
هذا النظام األخير يتطلّب المزي َد من الجهود،
ّ
وخاصة الجهود الماليةْ ،
تساو وغيْ َر
شخص .وفي
لحوالي  8ماليين
مستوى التغطية الفعل ّية
ٍ
الص ّح ّي يبْقى غيْ َر ُم ٍ
الواقعّ ،
فإن النظام ّ
ِ
ْ
فض ً
ال ع ْن ك ْون ت ْمويله تتح ّمل ُ ُه األُ َسر بصفة أساس ّية ( 53,6في المائة) .وفي السياق
متضامِ ن بما يكفيْ ،
الساكنة األكثر هشاشة ،وال س ّيما تلك التي ت ُ
ٍ
مستوى ال ُولوج
َعيش في مناطق نائية،
ذاته ،تواج ُه ّ
صعوبات على ْ
فإن
أن مع ّدل وفيات األ ّمهات في المناطق ال َقرو ّية يفو ُق  75في المائة .وأخيراًّ ،
إلى الخدمات الصحية .كما ّ
سن الخامسة ،الذين ينتمون إلى ّ
الشرائح االجتماع ّية األكثر فقراً ،مع َّرضون للم ْوت
بمعدلِ
َّ
األطفا َل دون ّ
بسبب إصابات ي ْمكن تجنّبها أو بسبب أمراض الطفولة.
ثالث م ّرات أكثر
ِ
 - 15المصدر :المندوبية السامية للتخطيط.
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فإن اآلثار المت َر ِّتبة على ت ْعميم التغطية الصحية األساسية ْ
لتشم َل جميع المواطنين ،الذي
وفي هذا اإلطارّ ،
موع التراب الوطني ،م ْن شأنها
هو في ط ْور التنفيذ ،يُضاف إليها ت ْوزيع أفضل لع ْرض العالجات على ْ
مج ِ
للمغرب.
اإلنساني للثروة الوطن ّية غير المادية ،باعتبارها ُمك ِّو ًنا رئيسيا للث ْروة اإلجمالية
ت ْع ِزيز البُعد
ِ
ّ

االجتماعي
والرأسمال
ُمساهمات الرأسمال
المؤسساتي ّ
ّ
ّ
ياسي لبالدنا نحو
ساتي
المرجعي
ّوجهات المك ِّونة لإلطار
منذ سنة  ،1999تنحو مجموع الت ّ
ّ
ّ
والس ّ
المؤس ّ
ّ
ساتي .وهناك عناصر متع ّددة تعكس الجهود المبذولة من أجل تحقيق هذا
ضرورة تحسين ال ّرأسمال
ّ
المؤس ّ
صوص فيما يلي:
وجه الخُ ُ
الهدف ،تتجلّى على ْ
االقتصادي للمغرب :االنتقال م ْن مع ّدل لالنفتاح
الدولي والتحرير
 تعزيز سياسة االنفتاح
ّ
ّ
بنسبة  61,3في المائة سنة  ،2000إلى  80,5في المائة سنة  ،2013إضافة إلى إبرام اتفاقيات التبادل
صصة ،وفتْح رأس المال وكذا تقوية النظام المالي (انتشار
الح ّر مع  56دولة ،ومواصلة عمل ّيات الخ ْو َ
األبناك المغربية في الدول االفريقية ومؤخرا مشروع القطب المالي للدار البيضاء ،وقطاع الخدمات
المصرفية اإللكترونية)؛

16

ّ
(المخطط
وضع سياسات تنمو ّية تعتمد على سياسات قطاعية لتنويع االقتصاد وتحسين التنافسية
  ْ
ّ
مخطط المغرب األخضر ،المخطط المتعلق بالسياحة،)... ،
الصناعي،
األ ّول والمخطط الثاني للتسريع
ّ
لتح ِسين ّ
فض ًل ع ْن تطوير بالدنا لبعض
الظ ُروف المعيش ّية
للساكنةْ ،
وجعلها رافعة ْ
ْ
واالجتماع ّية ّ
التصدير :قطاع االتصاالت (االنتشار في
ّ
التخصصات في المهن والخدمات والقطاعات الم َو َّجهة نحو ْ
افريقيا) ،المهن العالم ّية للمغرب (قطاع السيارات ،قطاع الطيران ،األوفشورينغ)... ،؛
 اإلرادة السياسية في إطالق َع َد ٍد من األوراش اإلصالح ّية األساسية في تحقيق التنمية والتماسك
االجتماعي :مكافحة ال ّرشوة ،تحقيق المساواة بين ال ّرجل والمرأة ،محاربة الفقر ،...وتطوير قنوات
ّ
والتواصل
جديدة للوساطة ولمشاركة المواطنين (مجتمع مدني ،جمعيات ،ومنظمات غير حكومية)،
ُ
السياسي
(األنترنيت والشبكات االجتماعية) َو َم ْأسسة هذه اآلليات الجديدة في الحكامة والتعبير
ّ
والديمقراط ّية التشارك ّية في دستور 2011؛
 إدراج التشاور والحوار في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات العموم ّيةّ :
الش َراكات بين القطاعيْن العام
االستراتيجيات القطاع ّية واالقتصادية ،وتكريس ثقافة الحوار
والخاص ،والمشاورات
ّ
َّ
الموس َعة في ْ
الثالثي بيْن ال ّدولة والقطاع الخاص والنقابات (الذي انطلق أل ّول م ّرة في )1996؛
االجتماعي
ّ
ّ
( - 16الصادرات+الواردات)( x 2 /الناتج الداخلي الخام)
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تعزيز وإصالح الت ْرسانة القانون ّية في مختلف الميادين (االقتصاد ّية
 ترسيخ دولة القانون عن طريق
ِ
العمومي ،والتسيير
المؤسساتية من حيث األداء
واالجتماع ّية والبيئ ّية والمجال ّية )...وتحديث البنية
ّ
ّ
اإلداري والتمثيل ّيات الجهو ّية ،إعداد
والترابي ،وتقاسم الكفاءات (إحداث الوكاالت ،التقطيع
اإلداري
ّ
ّ
ّ
التراب الوطني ،إدماج المناطق النائية والمعزولة.)...
يجسده اعتماد دستور فاتح يوليوز  ،2011يش ّكل فرصة
في هذا األفقّ ،
فإن ترسيخ الخيار الديمقراطي ،كما ّ
ُمواتية أمام بالدنا من أجل استثمار المناخ اإليجابي الحالي حيث تتضافر العديد من الشروط ال ّداعمة
المؤسسات والسياسات العموم ّية ،ليس فقط باعتبارها ضرورية
للتح ّول المرتجى على مستوى تعزيز نجاعة
ّ
فحسب ،ب ْل وممكنة كذلك ،وذلك من خالل:
تضمين دستور  2011مجموع المبادئ والمقتضيات التي م ْن شأنها إنجاح النّقلة النّوع ّية على مستوى
  ْ
ساتي لبالدنا؛
تحسينِ ال ّرأسمال
ّ
المؤس ّ
 تطوير شبكات ال ّربط والبنيات التحتية ،انسجا ًما مع الطموح الوطني المتم ّثل في ال ّربط بين الجهات
المتوسط ،الناظور
منصات جهوية واستثمار ّية :تطوير البنيات التحتية المينائ ّية (ميناء طنجة
وخلق ّ
ّ
المتوسط
غرب المتوسط وآسفي والداخلة ،)...ت ْوسيع الشبكة الطرق ّية بلغ  2,5في المائة في
ّ
حوالي  57.334كلم ،وإنجاز أكثر من  1.400كم من
سنو ّيا خالل الفترة  ،2010-2000ليص َل إلى
ْ
السنة ،مقابل  40كم قبل ْ
عشر سنوات ،حيث كان األ ْمر
الطريق الس ّيار بزيادة بلغت  160كم في ّ
في البداية مقتص ًرا على محور الدار البيضاء -الرباط ،وتحديث وتطوير الشبكة الحديدية (إطالق
الخط األول من الخطوط العالية السرعة) وعدد من المطارات ( 16مطا ًرا دوليا) ،وتزايد في نسبة
انتشار الهاتف المحمول من أقل من  2في المائة سنة  1999إلى أكثر من  100في المائة ،الخ؛
 تحسين الجاذب ّية الوطن ّية ،مع اإلقالع الذي شهدته بعض القطاعات الوطنية الواعدة :تطوير الجاذب ّية
المتوسط سنو ّيا إلى أكثر من عشرة ماليين
السياحية للمغرب (االنتقال من مع ّدل  4ماليين سائح في
ّ
موجهة نحو االستثمارات الخارج ّية المباشرة (قطاع
بين
سنتي  1999و)2013؛ وظهور مِ َه ٍن جديدة ّ
ْ
انتقلت تدفقات االستثمارات الخارج ّية المباشرة
السيارات ،قطاع الطيران ،األوفشورينْغ ْ ،)...حيثُ
ْ
من  847مليون دوالر سنة  1999إلى  3,3مليار دوالر سنة .2013
المنجز يكشف عن استمرار وجود ٍ
نجاعة
عدد م ْن َمواطن القصور التي ت َُحو ُل دو َن
فإن التشخيص
ومع ذلكّ ،
َ
َ
الحكامة الحالية ،منها على الخصوص:
 استباق ضعيف للحاجيات ،وتدبير باإلكراهات ،م ّما يؤدي إلى حدوث توتّرات ،وإلى تدبير يقوم على
ر ّد الفعل بدل االستباق؛
 بُ ْطء وتيرة إنجاز اإلصالحات ،وبالتالي ضعف على مستوى نجاعة ومراقبة األداء العمومي؛

القسم الثاني
تط ّو ُر الث ْروة اإلجمالية للمغرب ومح ّدداتها خالل الفترة ما بني  1999و2013

ري ال يتماشى مع
 نقْص على مستوى الفاعلين في التغيير وفي الحكامة ،مع وجود رأسمال بَ َش ّ
حاجيات االقتصاد وحاجيات التح ّديات المجالية والجهوية الجديدة ،بسبب التكوين غيْر المالئم وغير
االستشرافي ،وبسبب الخلل الذي تعرفه الح َرك ّية المهن ّية والتدبير باالستحقاق؛
ّ
 التقائ ّية ضعيفة للسياسات العموم ّية والقطاع ّية الم َّتبَعة ،مع وجود نقص على مستوى التجانس
واإلدماج الشمولي؛
 فعل ّية نسبية للقوانين وإشكالية تطبيقها؛
وخاصة في مجال
 أشكال التّأخر والتفعيل الخجول في بعض األحيان لمبادئ وأحكام دستور ،2011
ّ
مؤسسات
الولوج إلى المعلومة ،مادام النص المتعلق بها لم يدخل بع ُد ح ّيز التنفيذ ،وصالحيات بعض ّ
الحكامة (ال سيما ما يتعلق بصالحيات اإلحالة الذاتية والتحري بالنسبة للهيئة الوطن ّية الجديدة
للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،التي حلّت مح ّل الهيئة المركز ّية للوقاية من الرشوة) وتنفيذ
ِ
الصلة بين الديمقراطية التمثيلية
اإلصالحات الكبرى ،وتفعيل آليات المشاركة
المواطنة (انعدام ّ
والديمقراطية التشاركية)؛
مؤسسات وبنيات تدبيرية وإدارية ،بحكامة
 عدم مواكبة اإلصالحات المتعاقبة وما تحتاجه من
ّ
المؤسسات ،وتحديد وتوضيح
شمولية مدعومة بقيادة استراتيجية من شأنها خلق التجانس بين هذه
ّ
مسؤوليات ومجاالت تدخل ك ّل منها .األمر الذي ترتب عنه ضعف في التنسيق واالنسجام الج ّيد بين
الوكاالت والمصالح المركز ّية والتراب ّية التابعة لإلدارة ،وبالتالي التأثير على نجاعة ومراقبة اشتغال
بعض البرامج ال ُمهيكِ لة؛
صلحة العا ّمة ،الذي يك ّرس ظواهر االمتيازات وال ّريْع،
 تدهور قيم الثقة والمواطنة واألخالقيات وال َم ْ
المؤسسات وهيْئات ال َو َساطة؛
والذي ينْبغي ربْطه بمسؤولية
ّ
والمحلي.
الوطني والجهوي
الصعيد
 عدم تجديد المجتمع للقيادة وال َم َواهب على ّ
ّ
ّ
نجزات المتحقّقة ،وتفاوتا تجاه انتظارات وحاجيات
ك ّل هذه النواقص تخل ُ ُق ه ّوة بين الخطاب وبين ال ُم َ
المواطنين ،وبالتالي تخلق نظرة سلبية وشعو ًرا بعدم الثقة ،ب ْل حتى باإلحباط الذي يؤ ّثر سلبا على مرتبة
بالدنا في التصنيفات الدولية.
ّ
ّ
السبب إلى ك ْونها
رات
مع ذلك ،وعلى ال ّرغم من استعمالها ،ال تزا ُل هذه
المؤش ُ
محط نقاش وانتقاد ،ويعو ُد ّ
نظر الخُ براء أو الفاعلين االقتصاد ّيين التي هي ،بطبيعتهاِ ،و ْجهات
وجهات ِ
ناجم ًة ،في جزْءٍ ٍ
كبير منْها ،ع ْن ْ
نَ َظ ٍر ذات ّية.
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الجدول  :6تطور مؤشرات الحكامة بالنسبة بالمغرب

17

2000

2013

التغير

المساءلة والمحاسبة

-0,47

-0,72

-0,26

عدم االستقرار السياسي
والعنف

-0,16

-0,50

-0,34

فعالية السلطات العمومية

-0,03

-0,07

-0,04

العبئ التنظيمي

-0,06

-0,17

-0,11

سيادة القانون

0,14

-0,25

-0,39

التحكم في الفساد

-0,03

-0,36

-0,33

المصدر :البنك الدولي .يتراوح نطاق المؤشرات بين  -2,5و .+2,5كلما ارتفعت قيمة المؤشر كلما ازدادت جودة الحكامة.

ّ
ّ
باستثناءِ
المؤشر الذي
يتب ّين م ْن تحليلِ هذه
المؤشرات ،خال َل الفترة ما بين  2000و 2013في المغرب ،أنه ْ
ّ
عرفت
المؤشرات الخمسة الباقية ق ْد
فإن
يقيس ف ّعالية السلطات العمومية ،الذي ظ ّل مستق ّرا إلى ح ّد ماّ ،
ْ
ً
ملحوظا.
تراج ًعا
ُ
الملكي لل ّد َر ِ
ص ٍ
االستراتيج ّية ()IRES
اسات
داني الذي أنْجزه الم ْعهد
وح َس َب
عيد آخرَ ،
على َ
ْ
ْ
ّ
البحث الميْ ّ
أن
تحظى بثقة عالية تفُو ُق  50في المائة ،في حين ّ
سنة ّ ،2011
مؤسسات ،مثل المدرسة والجيْشْ ،
فإن ّ
يص ُد ُق
مستوى ال ّثقة في الحكومة والب ْرلمان
ْ
نفس ُه ْ
السياسية ال يتجاوز  30في المائة .واأل ْم ُر ُ
واألحزاب ْ
َ
والمؤسسات
السياسية المنْت ََخبَة
كذلك على
المستشفيات والمحاكم والنقابات .وبالتّاليّ ،
ّ
فإن الهيْئات ّ
ْ
تحظى ٍ
بثقة كبيرةٍ م ْن طرف المواطنين.
المس ُؤولة عن العدل
ّ
والصحة ال ْ
ْ
الجدول  :7الثقة في المؤسسات ()2011

18

بالنسبة المئوية
قوية

متوسطة

ضعيفة

المدرسة

64,1

22

13,9

الجامعة

63,6

22,7

13,7

الجيش

61,6

18,4

20,4

منظمات حقوق اإلنسان

59,2

23,2

17,6

التلفزيون العربي  /األقمار الصناعية

41,5

37,3

21,2

القناة الثانية

36,0

35,0

29,0

 - 17المصدر :البنك الدولي .
 - 18البحث الميداني للمعهد الملكي للدراسات االستراتيجية.2011 ،

القسم الثاني
تط ّو ُر الث ْروة اإلجمالية للمغرب ومح ّدداتها خالل الفترة ما بني  1999و2013

57

القناة االولى

33,8

35,2

31

الشرطة

32,1

26,2

41,7

المستشفيات

26,2

26,0

47,9

المحاكم

23,8

28,5

47,8

النقابات

22,2

30,0

47,8

الحكومة

20,8

27,4

51,8

البرلمان

13,3

26,5

60,2

األحزاب السياسية

7,7

25,1

67,2

ّ
وضعها يعوق تطور بالدنا،
المؤشرات المتعلقة بالج ْودة والثقة في
وإذا كا َن تط ّور
أن ْ
المؤسسات يشير إلى ّ
ّ
تسريع وتير ِة تق ّدم رأسمالها غير المادي وث ْروتها
ّ
فإن هذه األخيرة تتو ّفر على هوامش هامة تم ّكنها م ْن ْ
اإلجمالية ،وال س ّيما في إطار إجراء تدارك قوي في تفعيل اإلصالحات المعتمدة ،وفي تنزيل مجموع
ْ
مقتضيات دستور  ،2011والم ْرجع ّيات ذات الصلة.
َ
التعريف الذي يُعطى له ،بصفة عا ّمة ،هو ُقدرة المواطنين في بلد
فإن
صوص ال ّرأسمال االجتماعيّ ،
وبخُ ُ
ُ
يرتبط ب ُمستوى الثقة
مع ّين على العمل ،وعلى الت ْعبئة الجماع ّية لتحقيق أهداف ُمشتركة .وهو غال ًبا ما
االجتماعي «الذي يعني تكافؤ الفرص للح ِّد م َن
ّماسك
الفوارقِ
ِ
السائدة في المجتمع ،وكذا بعوامِ لِ الت ُ
ّ
االجتماعية وضمان ال ّرفاه للجميع».19
أن البرنام َج العالمي لألبحاث ( 20)World Values Surveyقد أنْ َج َز عد ًدا من األبحاث
وتج ُد ُر اإلشارة إلى ّ
الميدانية حول ال ّثقة في العديد من البلدان ض ْمنها المغرب.
لسنتي  2001و 2007أنه خالل سنة  ،2001ص ّر َح  21,7في
ويُ ْستنتَج من مقارنة نتائج البحثيْن الميدانيين
ْ
المائة من ْ
وضع ال ّثقة في الناس بشكل عام ،بينما اعتبر  74,7في
األشخاص المستج َوبين بأنه باإل ْمكان ْ
المائة على أ ّنه ينبغي ،باألحرىّ ،
بلغت هذه ال ِّن َسب  12,3في المائة و 86,1في
الح َذر .وفي سنة ْ ،2007
توخي َ
الملكي لل ّد َر ِ
االستراتيج ّية
داني الذي أنجزه الم ْعهد
اسات ْ
ّ
المائة على التوالي .وقد أ ّك َد هذه النتائ َج البحثُ الميْ ّ
المستج َوبين بأنهم ّ
يتوخون الحذر إزاء األشخاص اآلخرين عمو ًما.
في  2011حيث ص ّرح  89,5في المائة من
ْ
سنتي  1999و،2013
بالفوارقِ االجتماعية ،فق ْد تقلّصت ح ّدتها نسب ّيا خالل الفترة ما بيْ َن
وفيما يتعلّق
ِ
ْ
صوص انْ
ً
وتراجع
ملموسا في مع ّدل الفقر م ْن  15في المائة إلى  9في المائة،
خفاضا
ُ
وجه الخُ ُ
ً
بتسجيلها على ْ
الفقر ال ُم ْدقع خال َل الفترة ذاتها (أق ّل من دوالر واحد ّ
للشخص الواحد) والفقر الغذائي (أق ّل ن  1.984سعرة
 - 19دفاتر التخطيط  46-المندوبية السامية للتخطيط2013 ،
 - 20جمعيــة يوجــدُ مق ّرهــا بمدينــة ســتوكهولم ،وتعمــلُ كشــبكة مــن الباحثيــن فــي المجــال االجتماعــيّ حيــث تقــوم بدراســة تحـوّالت القيــم
وتأثيرهــا فــي الحيــاة االجتماعيــة والسياســية.
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نصف مليون شخص سنة  .212001إلى جان ِِب ت ْوسيع
يمس
حوالي ْ
حرار ّية يوم ّيا للشخص الواحد) الذي كا َن ّ
ْ
بعض ّ
والمجهودات
الساكنة)
ْ
الشبكات ْ
االجتماعية (التغطية الصح ّية لفائدة أكثر م ْن  55في المائة من ّ
العمومي لريادة األعمال
ال ُعمومية المبْذولة في مجالِ تعميم الولوج إلى البنيات التّحتية األساسية ،وال ّدعم
ّ
الفوارقِ االجتماع ّية.
ساهمت كذلك في تقْليص
والسكن ،التي
ِ
ْ
عكست اتّجاه
كبير ،قد
إن هذه المجهودات ،التي
ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى ح ّد ٍ
َّ
ْ
ْ
ّ
يقيس
مؤشر «جيني» ،الذي
الفوارقِ ذات األبعاد المتع ّددة على ُم ْستوى ال ّدخل ،حيْث يُشي ُر تط ّور
تط ّور
ِ
ُ
تراج ٌع خالل
أعقبه
الفوار َق في مجالِ اإلنفاق ،إلى حدوث تفا ُق ٍم في ح ّدة
ِ
الفوارق ما بيْن  1999وْ ،2001
ُ
تحس ٌن فيما بي ْن  2007و.2014
الفترة ما بيْن  2001و ،2007ث ّم
ّ
الشكل  :11تطور مؤشر جيني في المغرب

22

0,41
0,405
0,4
0,395
0,39
0,385
0,38
1991

2001

2007

2014

0,393

0,406

0,407

0,388

0,375

عرفت تراج ًعا بنسبة
مستوى اإلنفاق ،ما بيْن  1991و ،2001ق ْد
فإن الفوارق التي
وعليْهّ ،
ْ
ْ
تفاقمت على ْ
ّ
مؤشر «جيني»  0,388في سنة  2014مقابل  0,406في
سج َل
 9,5في المائة بين  2001و ،2014حيث ّ
وخ َ
ِ
سنة ِ .2001
ال َل الفت َر ِة ِ
نفسها ،ا ْرتَ َف َع ُم ْستوى العيْش للف ْردِ
الواحدِ بنسبة  3,6في المائة في المتوسط
المتوسطة ،و 3,2في المائة بالنسبة
سنو ّيا ،بالنّسبة للفئات االجتماعية ال ّدنيا ،مقا ِب َل  3.3في المائة للفئات
ّ
للطبقات االجتماعية الميْسو َرة.
االستهالك ( 33,8في المائة)،
أن  10في المائة من األسر األكثر يُ ْس ًرا
غيْ َر ّ
ّ
تمتص أكثر م ْن ثلث نفقات ْ
إن الفوارق أما َم مخاطر ُمواجهة البطالة
ُمقابل  2,6في المِ ائة بالنسبة لِ  10في المائة لألق ّل يُس ًرا .ث ّم ّ
ُمقلقة وغير معقولة في الوقت ذاته؛ َ
ِ
الحاصلين على
أن مع ّد َل البطالة أعلى  5م ّرات في صفوف
ذلك ّ
الشهادات ( 22,5في المائة) منه في صفوف غير الحاصلين على شهادات ( 4,1في المائة) .وعالو ًة على
 - 21المصدر :المندوبية السامية للتخطيط.
 - 22المصدر :المندوبية السامية للتخطيط.
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ِ
صفوف ال ّرجال ( 43,7في المائة) أكثر من
ذلك ،كان مع ّدل الح َرك ّية االجتماع ّية ،في سنة  ،2011أعلى في
النساء ( 17,9في المائة) ،وأكثر انتشا ًرا بين ساكنة المدن 51,1 ،في المائة ،منه بين ساكنة البوادي (14,8
فإن تغيير األ ْوضاع االجتماع ّية يت ّم بين
إن سيولة المجتمع
المغربي ال تزال مت َد ّن ّية ،وبالتالي ّ
في المائة) .ث ّم ّ
ّ
أن  83في المائة من ْ
خاص الذين يحقّقون حر ّك ّية داخل المجت َمع يبلغون ،في أقصى
األش ِ
فئات متقاربة ،إ ْذ ّ
ص ابن عامِ ٍل في أ ْن يصبح مش ِّغال غير
الحاالت ،موقعيْن اثنيْن أعلى مباشرة من مواقع آبائهم ،كما ّ
أن ُف َر َ
فالحي ال تتع ّدى نسبة  1,9في المائة فقط .عال َو ًة على أَ ّن ال َف َوارق الكبيرة تظ ّل متّصلة بالنّقص الحاصل
ّ
في مجالِ إ ْدماج األشخاص المع َّرضين لل ْ َه َشاشة ،وال س ّيما ْ
األشخاص في وضع ّية إعاقة ،أو التفاوتات بيْن
والس ُهول.
المناطق ،بيْن القرية والمدينة وبيْن الجبال ُّ
ٍ
ٍ
ٍ
توزيع أفضل للث ْروة،
وأدوات منسجمة كفيلَة بتحقيق
مندمجة،
سياسة
فإن عدم التوفر على
السياقّ ،
وفي هذا ّ
ٍ
يشكالن أحد عوامل تعميقِ الفوارقِ  .كما عمِ َل تزاي ُد حجم ال ُم َ
الفوارقِ التي ي ْمكن أ ْن تُش ّك َل،
ضاربات على ت ْوسيع
ِ
االجتماعي على ال َم َدى البَعيدِ .
للتماسك
سجل ما بين  2007و ،2014تهدي ًدا
ّحسن ال ُم َّ
في حالِ تغ ُّي ِر اتّجاه الت ّ
ُ
ّ
ِ
مستوى
السامية
للتخطيط في ّ ،232013
وبالف ْعل ،فق ْد ْ
اعتَبَ َر ْت دراس ٌة أنْجزتها المنْدوب ّية ّ
أن الفوار َق ،على ْ
بنسبة لم تتجاو ْز  2,3في المائة فقط ،وبالتالي تعتبر واح ًداً من أك َب ِر المخاطر التي ته ّدد
الدخلَ ،ساهمت ْ
االجتماعي ،إلى
التماسك
جانب تم ْد ُر ِس المرأة ( 0,9في المائة) ،ونقْص االستثمارات االجتماعية في مجالِ
ِ
ُ
ّ
الص ّحة ( 1,4في المائة) ،وال ّر ْشوة ( 2,7في المائة) وانْعدام المساواة بين الجن َْسيْن ( 3,2في المائة).
ّ
االجتماعي في المغرب ،في  ،2013هي
التماسك
ساهمت في تعزيز
فإن العوامل ال ّرئيسية التي
ثمةّ ،
ْ
وم ْن َّ
ُ
ّ
االجتماعي
المهني ( 18,8في المائة) ،والشعور باأل ْمن
محاربة الفقر (بنسبة  19,8في المائة) ،واإل ْدماج
ّ
ّ
أن ُحر ّية
نفسها ّ
ّ
واالقتصادي ( 11,3في المائة) ،وسعادة ّ
الساكنة ( 11,3في المائة) .كما تعتب ُر الدراس ُة ُ
االجتماعي.
التماسك
والسيولة اللغوية ،هي بمثابة عوامل ها ّمة تضمن تعزيز
الصحافة والديمقراطية ّ
ُ
ّ
الشكل  :12مساهمة العوامل في تحقيق التماسك االجتماعي في المغرب
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 - 23دفاتر التخطيط  46-المندوبية السامية للتخطيط2013 ،
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الوضعية بسبب حجم التفاوتات الجهو ّية ،وال س ّيما على ُم ْستوى ف ْعل ّية الحقوق .وفي
تفاقمت هذه
وق ْد
ْ
ْ
ورغم المجهودات المبذولة خالل السنوات الخ ْمس ْ
الواقِ ِعْ ،
طاب جهوية جديدة
عشرة الماضية لخلْقِ أ ْق ٍ
ٍ
جهات (حسب
أن أ ْربَع
للتنْمية ،ما
فتئت بالدنا تعرف ت ْركيزاً مجال ًّيا وجهو ًّيا لألنشطة االقتصادية ،بحيْث َّ
ْ
لوحدها 51,2 ،في المائة من الناتج ال ّداخلي الخا ّم في سنة  .2013وفيما يتعلّ ُق
التقطيع السابق) تحتك ُرْ ،
ٍ
جهات ،من بيْن  16جهة التي كان يض ّمها المغ ِْرب سنة  ،2013تحقّق
فإن 7
بال ُولُوج إلى الحقوق األساسيةّ ،
ِّ
المتوسط الوطني ،في مق ّدمتها جهة العيون -بوجدور -الساقية
مؤش ًرا لل ُولُوج إلى هذه الحقوق أعلى من
ّ
الحمراء ،وفي المركز األخير جهة تادلة  -أزيالل ،مع وجود تبا ُعد بين الجهتيْنِ يفو ُق  2,5على سلّم ّ
مؤشر
ال ُولوج إلى الحقوق األساس ّية الذي يمت ّد من  2إلى ٍ 6
نقاط.
الشكل ّ :13
مؤشر الولوج إلى الحقوق األساسية بحسب الجهة

25

ٍ
رصيد
المؤسساتي ،يتو ّفر المغرب على
االجتماعي وال ّرأسمال
ري وال ّرأسمال
أسمال ال َب َش ّ
ّ
وفضال عن ال ّر ْ
ّ
إقليمي مضطرب،
سياق
مادي آخر ما فتئ يق ّويه .ويتعلق األمر باالستقرار السياسي الذي يتعزّز في
غيْر
ٍ
ّ
ّ
والحضاري لألمة المغرب ّية الغن ّية ب َرساميلَها الثقاف ّية والروح ّية والتاريخ ّية
الثقافي
بمق ّومات التن ُّو َع
ّ
ّ
والسياسية.
 - 25المصدر :مديرية الدراسات والتوقعات المالية ،وزارة االقتصاد والمالية (حسب التقسيم السابق 16 :جهة).

القسم الثاني
تط ّو ُر الث ْروة اإلجمالية للمغرب ومح ّدداتها خالل الفترة ما بني  1999و2013

إقليمي مضطرب
سياق
سياسي في
تقرار
اس ٌ
ْ
ٍ
ّ
ٌّ
َ
تفس ُر
المؤهالت األساس ّية التي ينْ َع ُم بها المغرب.
االستقرا ُر أَ َح َد
يُع ُّد
ّ
وهناك خطوات إيجاب ّية متع ّددة ّ
ْ
ٍ
يمقراطي الذي اعتمدتْه
س الخيار ال ّد
تور
دس ٍ
جديد سنة  ،2011ك َّر َ
وتع ّز ُز هذا االستقرار الذي تُ ِّوج باعتماد ْ
ّ
والثقافي لل ُه ّو ّية الوطنية،
غوي
بال ُدنا،
لح ُقوقِ اإلنسان ،ويع ّز ُز التن ُّو َع اللّ ّ
ّ
ويدعم مبدأ احترام الجيل الجديد ُ
ّ
المدني وللتّشا ُور ال ُم ِ
منصات جديدة وآليات جديدة ِ
واطن.
للح َو ِار
ويَ ْ
ضع ّ
ّ
قامت
صالحة ،والعمل الذي
ْ
باحترام ُحقُوق اإلنْسان ،فقد ك ّرس إحداثُ هيْئة اإلنْصاف وال ُم َ
وفيما يتعلّ ُق ْ
ْ
للكش ِف عنِ الحقيقة ،ووسيل ًة لجبْر مختلف مظاهر الحيْف
به ،مفهو َم العدالة االنتقالية باعتبارها صيغة
والضرر واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنْسان في الماضي.
ّ
اإلصالحات ،وب ِ
خاصة في
ِص ٍفة
المغرب في العديد من
وخالل الفترة ما بين  1999و ،2013انْ َخ َر َط
ُ
ّ
ْ
تجريم التعذيب وإحداث
اعتمادِ مد ّونَة جديدة
لألسر ِة ك ّر ْ
ْ
ست مبدأ المساواة بين المرأة وال ّرجل ،كما ت ّم ْ
ْ
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بتمثيل ّي ٍ
ات جهو ّية ،والذي تو ّلى كذلك مه ّمة تت ّبع توصيات هيئة اإلنصاف
وال ُمصالحة.
كما انْ
طلقت بالدنا في عمل ّية إعادة هيكلة الحقل ال ّديني ،وذلك انطالقا من ال ّثوابت األساس ّية للنموذج
ْ
المغربي ،الذي يقو ُم على إما َرة الم ْؤمنين ،والعقيدة ْ
السنّي.
األشعرية ،والمذهب
المالكي ،واختيار التص ُّو ِف ّ
ّ
َ
يني،
هيل
وفي اآلنِ نف ِْسهِ  ،انْخ َر َط المغرب
كذلك ،خالل الفترة  ،2013-1999في إعادة ت ْأ ٍ
حقيقي للحقل ال ّد ّ
ّ
ْ
عاع لبالدنا.
ّماسك
وفي
االجتماعي الوطني وتحقيقِ
ِ
االستثمار الواعي لهذا ال ّرأسمال ال ّروحي لتعزيز الت ُ
اإلش ٍ
ّ
يني كذلك في تعزيز
وفي مستوى آخر ،تجلّى هذا التجديد للم ْرجع ّية الوطن ّية على ْ
مستوى ت ْدبير الحقل ال ّد ّ
باعتبارها
وتحدِ يد مها ّم جديدة للمساجدِ ْ
تمثيل ّية الم ْرأة في التّأطير ال ّروحي ع ْن طريقِ تكوينِ ال ُم ْرشداتْ ،
فض ً
داث من َّص ٍ
إح ِ
وحي
مكا ًنا للت ْربية وتنْوير العقولْ ،
ات س ْمع ّية بَ َ
ال عن ْ
صر ّية َجديدة لتعزيز الن ّم ِ
وذج ال ّر ّ
الحوار واالنْفتاح.
المغربي ترتك ُز على
يني
ِ
ّ
وال ّد ّ
رت بصو َرةٍ كبيرةٍ  ،خالل الفترة ما بيْن  1999و ،2013ثقاف ُة الحوار والتشا ُور بش ْأنِ
وبال ُموازاة مع ذلك ،تط ّو ْ
أن
اإلصالحات الكبرى التي عرفتْها بالدنا (ال ّدستور الجديد ،الجهوية ،إصالح القضاء ،الخ) .عالو ًة على ّ
ْ
أضحى أكثر دينامية و ُمعتر ًفا به م ْن طرف دستور  ،2011أصبح يساهم في جميع
المجتمع المدني ،الذي ْ
والنهوض بالمرأة ،ومكافحة الفقر ،والتنْمية القروية ،ومحاربة األمية ،وحماية
المجاالت لتعبئة الشباب،
ِ
ِ
بات
اللغوي ،وكذا
الطفولة ،وال ّدفاع عن التراث ال ّثقافي والتن ّوع
األنشطة المد ّرة لل ّدخْ ل .وبالتالي ،فقد َ
ّ
المدني َط َر ًفا معن ّيا و ُمشار ًكا في االختيارات الكبرى للمجتمع (مد ّونة األسرة ،االستراتيجية
المجتم ُع
ّ
الوطنية لمحاربة الرشوة ،تخْ ليق الحياة العامة )...،يتم استشارته بشكل ُم ِ
نتظ ِم بشأنِ القرارات الكبرى التي
أن المجتم َع
االقتصادي
المؤسسات الدستورية ،مثل المجلس
المدني ُمم ًّث ٌل في ع َد ٍد من
تتخذها بالدنا .كما ّ
ّ
ّ
َّ
واالجتماعي والبيئي ،والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،والمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ّ
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يحتا ُج هذا ال ّرأسما ُل ،المتم ّثل في
االستقرار ،إلى دعمه ع ْن طريق تعزيز ف ْعل ّية الحقوق ،والقوانينِ
ْ
واإلصالحات ،وكذا ع ْن طريقِ إعادة تأهيل ثقافة المرفق العمومي لدى المواطن ،وتحسين المشاركة
ْ
المدني على
والنقابات والمنظمات المهن ّية ،والمجتم ُع
واألحزاب السياسية
سات
السياسية .وتنطوي
ُ
المؤس ُ
ُ
ّ
ّ
ٍ
الرأسمال وال ُمساهمة في التنْمية،
تعزيز هذا
أجلِ
ِ
إمكانات ها ّمة لعناصر التق ّدم الذي يتع ّي ُن تحقيقه من ْ
ْ
أجلِ توزيع أفضل للث ْروة الوطنية.
وكذا م ْن ْ

المغربي
سوسيو-ثقافية وبروز أشكال جديدة لإلبداع
دينامية
ّ
ّ
ّأسيسي لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل ،بتاريخ  17أكتوبر 2001
للخطاب الت
لقد كان
ِ
ّ
إحداثَ المعهد الملكي للثقافة األمازيغية ،رمزية كبيرة وشكل تحوال استراتيجيا
بأجدير ( ،)2001بشأن ْ
في مسلسل المصالحة مع الهوية المغربية الموحدة والمتنوعة بمختلف مكوناتها اللغو ِّية والثقاف ّية .هذا
الموحدة بانْ ِصهار ك ّل مك ّوناتها،
تالحم مق ّومات ه ّو ّيتها الوطنية،
التحول سيك ّرسه دستور « 2011بصيانة
ّ
ُ
الحسانية ،والغنية بروافدها اإلفريقية واألندلسية والعبْرية
العربية  -اإلسالمية واألمازيغية والصحراوية
ّ
ومؤسسات ّيا وعمل ّيا.
والمتوسطية» ،26وكذا بإعطائها مضمو ًنا معيار ّيا
ّ
ّ
س ثراء التن ّوع ،وال س ّيما على مستوى
وق ْد أ ّك َد
ُ
ولي ،هذه ال ُمقا َربَ َة التي ت َك ِّر ُ
المغرب ،على ال ُم ْستوى ال ّد ّ
المغرب ،في  ،2013االتفاقي َة الدوليْ َة بشأن تعزيز وحماية التن ّوع الثقافي
منظمة «اليونسكو» حيْث و ّقع
ُ
المغرب أنه «ال ينْبغي معاملة الثقافة باعتبارها
اعتَ َب َر
مستوى منظمة التجارة العالمية حيثُ ْ
ُ
للبشرية ،أو على ْ
مج َّر َد ِسلْعة ،أو ت ْركها للمن ِْطق التنميطي للسوق».27
وخالل الفترة ذاتها ،ش ّكلت النقاشات التي انطلقت ح ْو َل تعزيز د ْور الم ْرأة ،على َق َدم ال ُمساواة مع ال ّرجل،
بصفتها فاع ً
والمؤسسات ّية واالجتماعية واالقتصاد ّية ،وال س ّيما النقاش
مستوى التنمية السياسية
ّ
ال على ْ
ِ
ٍ
المغرب من خاللها ثقافة الحوار واإلجماع مع
وحاسم ًة ع ّز َز
لحظات ها ّم ًة
األسرة،
ُ
بشأنِ إصالح مد ّونة ْ
ِ
لثوابت األ ّمة.
احترام
إصالح ّية واعية ،في
انخراطهِ  ،في الو ْقت نفسه ،في منْهج ّية ْ
ٍ
مغربي جديد .وقد تحقّق ذلك بفضل تضافر العديد
إلبداع
كما شهدت فترة  2013-1999حركة تصا ُعدية
ٍ
ٍّ
ّ
ِ
والطبخ
والسينما والفنون التّشكيل ّية والمسرح واللباس
مجاالت ال ُموسيقى
من المبادرات المج ِّد َدة في
ّ
وب
شباب وأخرون أقل سنا م ْوهوبُون ،يعيشون داخل المغْرب أو في
والم ْعمار.
الخارج ،تش ّبعوا بمختلف ُ
ض ُر ِ
ِ
ٌ
ساس بالتّش ُّبع
أعمال ذات أصالة إبداع ّية تعطي
تقديم
الوطني
التراث الثقافي
ٍ
أجلِ
ْ
والدولي م ْن ْ
اإلح َ
ِ
ّ
ّ
الثقافي ،واالنتماء إلى َ
الشخْ صية الوطنية التي تغْني التراث العالمي.
ّ
 - 26دستور المملكة المغربية.2011 ،
 - 27انظــر التصريــح الــذي أدلــى بــه وزيــر التجــارة والصناعــة ،فــي  1دجنبــر  ،1999خــال المناظــرة الوزاريــة الثالثــة لمنظمــة التجــارة
العالميــة المنعقــدة بمدينــة ســياتل .المرجــع.)WT/MIN(99)/ST/29, (99-5227 :

القسم الثاني
تط ّو ُر الث ْروة اإلجمالية للمغرب ومح ّدداتها خالل الفترة ما بني  1999و2013

مت صور ًة
واعتبارات مجتمع ّية
ات سياسية
ٌ
ٌ
هذه الدينامية ،التي تتداخ ُل فيها عمل ّي ٌ
ورهانات ثقاف ّية ،ق ّد ْ
بإعطائه ْ
ولي .وتُعتب ُر الثقافة ،اليوم ،إلى
عاعا متميزا على الصعيديْن
إش ً
جديدة عنِ المغربْ ،
اإلقليمي وال ّد ّ
ّ
ٍ
واالجتماعية
جانب العواملِ االقتصادية
دعائم التنْمية المستدامة ،إلى
رابعة من
كبير ،بمثابة َدعا َمة
ِ
حد ٍ
ٍّ
ْ
ِ
والبيئية.
إن ثرا َء الثقافة المغربية ،بمختلف مك ّوناتها ،يجع ُل منْها رافع ًة أساس ّية ُم ْمكنة لتنْمية الث ْروة الوطنية ،وكذا
ّ
أسمال
زيع أكثر إنْصا ًفا لهذه الث ْروة حتى يستفي َد منها جميع المواطنين .غيْر ّ
رافع ًة لت ْو ٍ
أن إمكانات ال ّر ْ
الثقافي الوطني تستلزم أن نعطيها تموقعا وتثمينا أفضل.
المادي وغيْر الما ّدي ،و ُمختلف التّجلّ ّيات والت ْعبيرات ال ّثقاف ّية
إن التراثَ والم ْوروثَ الثقاف ّييْن،
وفي الواقعَّ ،
ّ
أن ال َوسائل ال ُمع َّبأة م ْن أجل تطويرها
التقليدية والحديثة ،عناصر ل ْم يت ّم تثْمينها بالق ْد ِر الكافي ،عالو ًة على َّ
أن الثقاف َة المغربية ،شأنها في ذلك شأن العديد م َن الثقافات في العالم ،تواجه
تظ ّل محدودة ج ًّدا .والحا ُل َّ
متطلّبات جديدة يفْرضها عالم تسود فيه الع ْولمة ،حيثُ بل َغ تثمين المنتَجات الثقافية فيهِ د َرجة متقدمة
ومهن ومهارات وموارد مالئمة وهامة.
تتطلب اعتما َد مقاربَة شمول ّية ومهنية ،إضافة إلى تكوينات
ٍ
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ّ 4.
الطبيعية
الثروة
ّ
تتك ّون الث ْروة الطبيع ّية م َن األراضي الفالحية وال ّرعو ّية والغابات ومصايد األسماك والموارد المعدن ّية
بحوالي  2,4في ظرف  15سنة ،منتقلة،
المحمية .وقد تضاعفت هذه الث ْروة
والطاق ّية ،إضافة إلى المناطق
ْ
ْ
باألسعار الثابتة لسنة  ،2007من  404,9مليار درهم ،في سنة  ،1999إلى  981,1مليار ،في سنة .2013
ْ
الطبيعي في المتوسط ما
سجلت  1.218,1مليار درهم سنة  .2013ويمثل ال ّرأسمال
وباألسعار الجاريةّ ،
ْ
ّ
يناه ُز  7,8في المائة م َن ال ّثروة اإلجمال ّية خال َل الفترة ما بين  1999و .2013وهو ال ُمك ِّو ُن المتراكِ م الذي
السالبة ُ
ٍ
صول الخارج ّية الصافية.
يُساهم
لأل ُ
بصفة أق ّل في الثروة اإلجمالية ،إذا تم استثناء ال ُمساهمة ّ

مزيد من الفعالية
ٍ
تسعى إلى
ثروة فالحية ورعوية قوية ْ
الطبيعي .وبالفعل ،فق ْد
أسمال
تُع ُّد الثروة التي تتك ّو ُن من األراضي الفالح ّية وال ّرعوية أه ّم مك ِّو ٍن لل ّر ْ
ّ
سنتي  1999و،2013
المتوسط ما بين
بنسبة  12,8في المائة من الناتج ال ّداخلي الخا ّم في
ّ
ساهمت الفالحة ْ
ْ
مص َد ٍر
مع وجود فوارق تختلف بحسب الظروف ال ُمناخية .كما تش ّكل الفالحة ،ورا َء
قطاع الخدمات ،أبرز ْ
ِ
لخلق فرص ّ
الساكنةِ القرو ّية.
الشغل ( 39,3في المائة سنة  ،)2013ويعم ُل فيها ما يفو ُق  75في المائة من ّ
الشكل  :14بنْ ية الثروة اإلجمالية الطبيعية للمغرب

ّ
خاص هو مخطط المغرب األخضر
مخطط
الفالحي م ْن برام َج متع ّددة ،وم ْن
وقد استفاد القطا ُع
ّ
ّ
( .)2020-2009يندر ُج هذا األخير في أ ُفقِ تحقيق تنمية منْدمجة و ُم ْستدامة ،ويرتكِ ُز على دعامتيْن
عصر ّية وتنافس ّية تقوم على فروع تنْطوي على قيمة ُمضافة
اثْنتيْن :تهدف ال ّدعامة األولى إلى تطوير فالحة ْ

القسم الثاني
تط ّو ُر الث ْروة اإلجمالية للمغرب ومح ّدداتها خالل الفترة ما بني  1999و2013

تضامني للفالحين األ ْكثر هشاشة ،وذلك عبْر تفعيل
تأهيل
ٍ
عالية؛ بينما تقو ُم ال ّدعامة الثانية على تحقيقِ
ّ
أن هذه
برامج إلعادة التكوين ،وال ّدعم التقني والتنويع .وتشي ُر نتائ ُج تقييم ثروة األراضي الفالحية إلى ّ
بالسعر الثابت ،م ْن  207,3مليار درهم
الث ْروة قد تضاعف عمل ًّيا خالل الفترة ما بيْ َن  ،2013-1999منتقل ًةّ ،
إلى  410مليار درهم.
فض ً
ّ
مع ذلكْ ،
مخطط
ال عن التطلّعات التي ي ْرمي إليْها
فإن المقارنة مع بلدان أخرىْ ،
ورغم هذا األداءّ ،
تح ِسينِ أداء فالحته أكثر ،مع احترام مبدأ استدامة
المغرب األخضر ،تب ّينان ّ
أن المغرب بإ ْمكانه العمل على ْ
كبير.
مص َد َر ٍ
قلق ٍ
الموارد ،وال س ّيما الموارد المائية التي باتت تش ّكل نُ ْدرتها ال ُمتزايدة ْ
أن ال َم َوار َد من المياه القابلة للتعبئة ،حسب الفرد
تاحة في المغرب إلى ّ
وبالفعل ،تشير ال ّدراسات ال ُم َ
بحلول سنة  ،2030وبنسبة  20في المائة بحلول سنة ،2040
الواحد ،سوف تنخفض بنسبة  15في المائة ُ
ٍ
ِ
جفاف ،و َمخاطر انْخفاض اإل ْمدادات المائية بف ْعلِ التّغ ّيرات المناخ ّية.28
سنوات
مع احتماالت كبيرة لحلول
أي أق ّل م ْن عتبة  1.000ألْف متر مك ّعب في
واليوم ،ال يتع ّدى الحجم ال ُمتاح  750متر مك َّعب في السنةْ ،
السنة ،الذي هو ّ
مؤشر على الندرة بالنسبة لمنظمة لألمم المتحدة.
وبخُ صوص األراضي ال ّرعوية ،فإنها تحت ّل مساحة تقدر ِب  50مليون هكتار ،تمثل  75في المائة من مجموع
التراب الوطني .وتعم ُل هذه األراضي ،م ْن خالل تربية المواشي ،على ت ْوفير اللّحوم والحليب والصوف،
ٍ
أن تربي َة المواشي تُساهم بنسبة  25إلى  30في المائة من القيمة ال ُمضافة الفالح ّية،
بصفة أساسية .كما ّ
القروي.
حوالي  20في المائة من الساكنة النشيطة في العالَم
وتشغّل
ّ
ْ
باألسعار الجارية ،ما مجموعه  309,1مليار درهم،
وفي السياق نفسه ،بلُغُت ثروة األراضي ال ّرعوية،
ْ
بمتوسط زيادة سنوية بنسبة  5,5في المائة.
أي
سنة  ،2013مقابل  146,9مليار ،سنة ْ ،1999
ّ

ّ
ومسؤول
ً
عقالنيا
تدبيرا
الت تتطلّ ب
الثروة السمكية،
مؤه ٌ
ًّ
ً
ّ
ب ُوجودِ ساحل يمتد على مسافة تفوق ُ 3.500كيلومت ٍْرٍّ ،
بكل م َن المحيط األطلسي والبحر األبيض المتوسط،
حوالي  1,2مليون كيلوميتر مر ّبع .وبص ْر ِف الن َّظر ع ْن صناعة
بحري يصل إلى
مجال
فإن المغرب يتو َّف ُر على
ٍ
ّ
ّ
ْ
المتوسط بما ق ْد ُرهُ  0,8في المائة من الناتج ال ّداخلي
البحري في
الصيْد
ّ
المنْتوجات البحرية ،فق ْد ساهم ّ
ّ
«هاليوتس» ال ّرامية إلى خلق
جاءت استراتيجية
السياق،
ْ
الخا ّم ،خالل الفترة ما بين  1999و .2013وفي هذا ّ
ْ
لكي تعم َل على ال ّرفع من الناّتج ال ّداخلي الخا ّم من  8,3مليار درهم ،سنة  ،2013إلى
دينامية داخل القطاعْ ،
 21,7مليار درهم ،سنة  ،2020وعلى ال ّرفع م ْن َع َدد فرص ّ
الشغْل ال ُمباشرة وغير ال ُمباشرة داخ َل القطاع،
فض ً
ال عن ال ّر ْفع م ْن قيمة الصادرات إلى  3.1مليار دوالر.
ْ
 - 28المصدر :منظمة األغذية والزراعة.
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انتقلت م ْن  7,6مليار درهم
وباألسعار الجارية ،يب ّي ُن تقييم الثروة السمكية ،خالل الفترة  ،2013-1999بأنها
ْ
ْ
الساحلي
سنوي ق ْد ُره  14,6في المائة .ومن حيث بنْيتُها ،تم ّث ُل ث ْروة الصيد
بمتوسط ن ُم ّو
أي
ّ
إلى  51,1ملياراًْ ،
ّ
ّ
الحصة
الس َمك ّية ،بنسبة  47في المائة في المتوسط ،خالل الفترة  ،2013-1999تليها
ّ
أه ّم ّ
حصة من الثروة ّ
التقليدي ،فإ ّنها
الصيْد
المتعلّقة
ّ
بالصيْد في ْ
بنسبة  31في المائة .أ ّما الثروة المتو ِّل َدة عن ّ
ّ
أعماقِ البحار ْ
المتوسط ،خال َل الفترة
السمك ّية ،في
ّ
تساهم ،م ْن جهتها ،بنسبة  12في المائة .وم ْن ث َّم ،فقد ساهمت الث ْروة ّ
اإلجمال ّية.
بنسبة  4,6في المائة في ال ّرأسمال
الطبيعي ،و 0,3في المائة في الث ْروة ْ
نفسهاْ ،
ّ
المؤهالت
تضاعفت  7م ّر ٍات ،خالل الفترة ما بيْن  1999و 2013على
وي ُد ُّل تط ّور الثروة السمكية ،التي
ّ
ْ
االستراتيجي ،غيْر أنه يتطلّ ُب الح ْرص على االستغاللِ العقالني وال ُمستدام
التي ينطوي عليها هذا القطاع
ّ
للصيْد َم َع الق ْدرة على تجددِ ال َم َو ِاردِ .
وال َم ْسؤول لهذا الم ْو ِردِ  ،وال س ّيما ما يتعلّ ُق ب ُمالءمة
المجهود المبْذول ّ
ْ
توازن أ ّدى إلى التّح ُّكم
ٍ
نتصف  ،2000ق ْد م َّك َن مِ ْن تحقيقِ
َوت َْج ُد ُر اإلشارة إلى أن النّظام المعمول به منْذ ُم َ
َ
ُعدل ك ّل َسنة).
في المخزون وفي تط ّوره،
صص االستغالل (التي ت َّ
وذلك بمنْح ِح َ

المحمية ،مع وجود نقص في القدرات
تزاي ٌد في عدد المناطق
ْ
ُ
األحيائية
ّ
المحم ّية العديد من الخدمات ،يُعتب ُر بعضها قاب ً
للقياس ،كما هو ّ
ِ
الشأن بالنسبة لألنشطة
ال
المناط ُق
تق ّد ُم
ِ
ْ
أساليب تقدير
قياس قيمتها النقدية هي عمل ّية تنطوي على صعوبة كبيرة .ويتجلّى أحد
أن
ِ
السياحية .غيْ َر ّ
َ
عدة للفالحة ،على سبيل المثال.
قيمتها ،في اعتمادِ مقاربة « ُكلْفة الفرصة» ،إذا كانت هذه األراضي ُم َّ
ّ
المخطط
أحصى
المحمية في المغرب 772.000
بلغت مساحة المناطق
وفي سنة ،2013
ٍ
ْ
ْ
هكتار .وقد ْ
المواقع ذات األه ّم ّية البيولوجية واإليكولوج ّية ،تمت ّد على
المحم ّية ما مجموعه  154من
المديري للمناطقِ
ّ
ْ
ِ
والسوسيو-
ّظر إلى قيمتها اإليكولوج ّية والعلمية
فت بالن ِ
وص ِّن ْ
مساحة إجمالية ق ْدرها  2,5مليون هكتارُ ،
ّ
تصنيف العشرات منْها كمنتَز ٍ
َهات وطن ّية.
اقتصادية أو التراثية ،كما تم ْ
المحمية  4,8مليار درهم ،في سنة  ،2013مقا ِب َل  985,1مليون،
بلغت ث ْروة المناطق
وباألسعار الجارية،
ْ
ْ
ْ
سنة  ،1999بمتوسط زيادة سنوية ق ْدرها  11,9في المائة.
مع ذلكْ ،
تضاعفت قيمتها  5م ّر ٍات ،خالل الفترة ما بيْن
المحمية ،التي
حج ِم المناطق
ْ
ْ
ّساع ْ
ورغم ات ِ
ّ
المديري
المخطط
اإلسراع في تنفيذ
فإن ّ
سنتي  1999وّ ،2013
ّ
الضغط المتزاي َد على العقار يتطلّ ُب ضرورة ْ
َ
الساكنة المحل ّية.
للمناطق المحمية،
وذلك بتشا ُو ٍر وتن ٍ
ْسيق مع ّ

القسم الثاني
تط ّو ُر الث ْروة اإلجمالية للمغرب ومح ّدداتها خالل الفترة ما بني  1999و2013

ٍ
العبء الذي تُعاني منه الموار ُد الطبيعية) ،يوجد
صم ُة اإليكولوج ّية (وهي
على
ْ
صعيد آخر ،وم ْن حيْثُ البَ ْ
ِ
مخاط ِر ناتجة ع ْن مختلف أنْواع
وض ٍع يبقى فيه توا ُز ُن الن ُُّظ ِم البيئ ّية الطبيع ّية مهددا م ْن
المغرب في ْ
استغالل األراضي
االستغاللّ .
إن نقص ال ُق ُدرات البيولوج ّية التي ت ْعرفه بالدنا نا ِب ٌع ،بال ّدرجة األولى ،من ْ
البصمة اإليكولوج ّية الوطنية .وهنا ،إذن ،يُطرح السؤال المتعلّق ب ُمستوى
الفالح ّية ،المسؤولة ع ْن نصف
ْ
العجز المقبول بالن ََّظ ِر إلى ِر َه ِ
انات التنْمية؟

كبير
ٍ
تتعرض
مجاالت غابوية
ّ
لضغط ٍ
ساه َم
المغرب ،حسب ُمعطيات منظمة األغذية والزراعة ،ق ْد
الغابوي في
أن القطاع
ِ
تجدر اإلشارةُ إلى ّ
َ
ّ
بنسبة  2في المائة من القيمة ال ُمضافة الفالح ّية ،و 0,4في المائة في
في االقتصاد الوطني ،سنة ْ ،2010
َّ
ارتفعت
فإن المساهمة في النم ّو قد
الناتج ال ّداخلي الخا ّم (وإذا أخذنا في االعتبار القطا َع غيْر
المنظمّ ،
ْ
الساكنة ال ُمجاورة
إلى  0,7في المائة) .أما إذا أخذنا في االعتبار المداخيل التي تحص ُل عليْها مباشرة ّ
فإن مساهمته الحقيق ّية ستبل ُغ  10في المائة من القيمة
للغابات ،في ش ْكلِ حطب للتدفئة أو خلق المم ّراتّ ،
وفض ً
ال عن َ
السنة ،ويُنْ ِت ُج  4في
ذلك ،يخْ ل ُ ُق القطاع
الفالح ّية المضافةْ .
حوالي عشرة ماليين يوم عمل في ّ
ْ
إنتاج الفلّين في العالم.
المائة م ْن ِ
المغرب  40,4مليار درهم،
اإلجمال ّية في
وباألسعار الجارية،
في سنة ،2013
ِ
ْ
بلغت قيمة الث ْروة الغابو ّية ْ
ْ
مقاب َل  18,7ملياراً ،سنة  ،1999مع مراعاة االقتطاعات غير ال ّرسمية.
فإن الثروة الغابوية تجاوزت أكثر من ِّ
غضونِ خ ْم ِس عشرة سنة،
الض ْعف في ُ
وباألسعار الثابتة لسنة ّ ،2007
بمتوسط زيادة
أي
حيْثُ
ْ
انتقلت م ْن  19,7مليار درهم ،في سنة  ،1999إلى  40,6مليا ًراً ،في سنة ْ ،2013
ّ
حصتها ،خالل الفترة  0,4 ،2013-1999في المائة من الث ْروة
سنوية ق ْدرها  5,3في المائة .ويُم ّثل
متوسط ّ
ّ
ّعت هذه ال ّثروة بيْ َن  26,9مليار
الوطنية اإلجمالية ،و 5في المائة من الث ْروة الطبيعية .وفي سنة  ،2013توز ْ
درهم بالنسبة َ
الخشب.
للخ َش ِب ،و 13,7مليار دوالر لغيْر
ِ
بشر ّي
الج ُهودِ المبْذولة للمحافظة على الغابة المغرب ّية وتطويرها ،فإ ّنها ما
فتئت تتع ّرض لضغ ٍْط ِ
ْ
و َر ْغم ُ
المساحات التي أعي َد ْ
السنة ،في بداية
قوي .وهكذا ،فقد انتقلَت
ُ
ّ
تشجيرها من  10.000هكتار في ّ
29
الثمانين ّي ِ
شج َرة،
السنة ،في نهاية سنة  . 2006وق ْد بَل َ َغ ْت المساحة ال ُم َّ
ات ،إلى أكثر من  33.000هكتار في ّ
فإن الوتيرةَ الحالية التي ت ْعرفها عمل ّية إعادة ْ
جير،
سنة ،2013
التش ِ
حوالي  580ألف هكتار .ومع ذلكّ ،
ْ
ٍ
الضغط
كافية للحيْلولة دو َن الح ّد م ْن
السامية للمياه والغابات ،غيْ ُر
ّاتج عنِ ّ
ِ
حسب المنْدوب ّية ّ
التدهور الن ِ
والناتج كذلك ع ْن الجفاف الذي يه ّدد ُمعظم األراضي
المتزايد على الغابات وعلى األراضي الغابو ّية،
ِ
الواجب إعادة ْ
تشجيرها ،وع ْن فقْر ال ّت ْربة.
ُ
 - 29المصدر :المندوبية السامية للمياه والغابات.
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وفض ً
ال ع ْن َ
األحيانِ  ،األمر الذي يؤ ّدي إلى
ْ
تدهور الغابات يستحي ُل تداركها في ٍ
ذلكّ ،
فإن عمل ّيات ْ
كثير م َن ْ
ِ
ومنسقة لل ُمحا َفظة على ال ّث ْروة الغابو ّية،
اعتمادِ مقاربة مندمجة
إتالف الغابات ،ويتطلّب بالتالي ضرورة ْ
َّ
وتطويرها وتثمينها ال ّتثْمين األ ْمثل.

المعدنية
استغالل المناجم
ّ
تحديات ْ
ّ
استخراج المعادن ،في المغرب .وتتو ّفر بالدنا على أكثر من  75في
يغل ُ ُب الفوسفاط ومشتقاته على صناعة ْ
المغرب هو ال ُمص ِّدر األ ّول للفوسفاط في العالم ،وثالث
أن
المائة من االحتياطيات العالمية المعروفة .كما ّ
َ
وفض ً
ال عن ذلك ،توجد عدة مناجم معدنية أخرى (الحديد
أكبر منتج بعد ك ّل الواليات المتحدة والصين.
ْ
ٍ
ِ
للتصدير.
جهات المملكة ،يُوجه إنتاجها
والرصاص والزّنك والنحاس وغيرها) في مختلف
بصفة أساس ّية ْ
بلغت ُمساهمة الصناعات االستخراجية في القيمة ال ُمضافة اإلجمالية في المتوسط  2,2في المائة،
وق ْد
ْ
تراجع  32في المائة م ْن إنتاج
انخفضت إلى  2في المائة ،إثْ َر
عامي  1999و .2008وفي سنة ،2009
بين
ْ
ُ
ْ
ارتفعت ُمساهمتُها
عامي  2010و،2013
الفوسفاط ،وانهيار  63في المائة من األسعار .وخالل الفترة ما بين
ْ
ْ
لتص َل إلى  3,8في المائة في المتوسط .كما َساهم هذا القطاع بنسبة  8,3في المائة في متوسط قيمة
الصادرات الوطن ّية بين  1999و .2013وعلى مستوى خلق فرص الشغل ،تظ ُّل مساهمة هذا القطاع ضعيفة،
سجلت أق ّل م ْن  1في المائة من فرص ّ
سنتي  1999و.2013
الشغْل في المتوسط بين
بحيث ّ
ْ
باألسعار الجارية ،من  13,4مليار درهم إلى  403,6مليار خالل الفترة ذاتها.
وقد انتقلت الث ْروة المعدن ّية،
ْ
وصلت ،سنة  ،2013إلى  163,4مليار درهم ،مقاب َل  13,8مليار درهم في سنةِ ،1999
وباألسعار الثابتة ،فإ ّنها
ْ
فإن الفوسفاط
أي بمتوسط زيادة سنوية ق ْد ُرها  19,3في المائة .وفيما
يخص بنْية الثروات المعدنيةّ ،
ْ
ّ
متوسط مساهمته  98في المائة خالل الفترة ما بيْن  1999و.2013
الحصة الكبرى حيث بلغ
يستحو ُذ على
ّ
ّ
وق ْد َد َف َع وجو ُد ُف َرص تنمو ّية حقيقية ،وزارة الطاقة والمعادنِ  ،إلى ْ
إطالق استراتيجية وطنية جديدة،
سنة  ،2013إلعادة هيكلة قطاع المعادن بكيف ّية تدريج ّية في أفق  2025وإعداد مدونة جديدة للمناجم
(والذي صادق عليه البرلمان في .)2015

طو ِر اإلنجاز
انتقال
ٌ
طاقي في ْ
ّ
على ال ّر ْغم انتماءِ
المغرب إلى منطقة جغراف ّية معروفة َكمِ نْطقة رئيسية إلنتاج الطاقة ،فإ ّنه ال يتو ّفر سوى
ِ
تور ُد تقريبا جميع حاجياتها (ما بيْن  93في
تس ِ
على نسبة قليلة ج ّدا من هذه الموارد .وبالتاليّ ،
فإن بالدنا ْ
المائة و 97في المائة) ،حيث بلغت الفاتُو َرةُ الطاقِ ية ،سنة  ،2013ما مقداره  102مليار درهم ،مقابل  13مليا ًرا
إجمالي الواردات.
سنة  ،1999وهو ما يمثل  26,8في المائة من
ّ

القسم الثاني
تط ّو ُر الث ْروة اإلجمالية للمغرب ومح ّدداتها خالل الفترة ما بني  1999و2013

اإلجمالية للمغرب  1مليار درهم ،في سنة  ،2013مقابل  227مليون
عار الجارية،
باألس ِ
ْ
بلغت الثروة الطاقية ْ
ْ
وباألسعار الثابتة ،فقد انتقل َ ْت من
بمتوس ِط زيادة سنوية ق ْدرها  11,5في المائة.
أي
في سنة ْ ،1999
ِّ
ْ
سنوي ق ْدره  4,2في
بمتوس ِط مع ّدلِ نم ٍّو
 234,7مليون درهم ،في  ،1999إلى  420مليون في سنة ،2013
ٍّ
ّ
حص ٍة تص ُل إلى  66,2في المائة ،بين
الطبيعي
الغاز
المائة .ويُبرز تحلي ُل بنْية هذه الث ْروة هيمن َة
ِ
بمتوسط ّ
ّ
ّ
بمتوسط حصة تبلغ  32في المائة .أ ّما الفحم ،فيمثل
سنتي  1999و ،2013يليه في الم ْرتبة الثانية البترول
ّ
ْ
حصة شبْه ُمنْ َعدِ َمة تقريبا في الث ْروة الطاقية.
المغرب استراتيجية جديدة في مجالِ ّ
الطاقة ت ْرمي إلى تعزيز أ ْمنِ التزود بالطاقة
اعتَ َم َد
في سنة ْ ،2009
ُ
بأسعار م ْعقولة .كما ت ْهدف هذه االستراتيج ّية إلى تطوير القدرات
وتوفيرها ،وكذا تحقيق ولوج ّية مع َّم َمة
ٍ
بمواردِ الطاقات المتجددة التي م َن المتو َّقع أ ْن تساهم ،في
الوطنية من الموارد الطاق ّية ،وال س ّيما ما يتعلق
ِ
الكهربائي على
أفق سنة  ،2020بنسبة  42في المائة وبنسبة  52في المائة في أفق سنة  ،2030في اإلنتاج
ّ
النهوض بالنّجاعة ّ
قوي في المنظومة الطاقية الجهو ّية.
الصعيد الوطني ،وكذا إلى
ِ
الطاق ّية ،وتحقيق إندماج ّ
ّ
إطار
ِس َعة  160ميغاواط ،في ِ
وضمن هذه الديناميةّ ،
فإن اإلنْجا َز في سنة  ،2015لمج ّمع الطاقة الشمس ّية ،ب َ
فض ً
ّ
ال ع ْن
صناعي
ص ُعودِ فرع
سي
شمسي منْ َدمج في بالدناْ ،
المغربي ،يهدف إلى تيْ ِ
سير ُ
ّ
ّ
ّ
المخطط الش ْم ّ
الكهربائي انْطالقاً م ْن مصادر متجددة.
إقامة قدرات لإلنتاج
ّ
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المنتَ ج
الرأسمال ُ
ّ 5.
ٌ
سياق المنافسة واألزمة
سياسة لفائدة االستثمار في
ِ
ٍ
جهود ال يُ ْستها ُن بها في مجالِ االستثمار .وبالتّالي،
االقتصادي ،قا َم
تسريع وتيرة نم ّوه
المغرب بب ْذلِ
ّ
ُ
م ْن ْ
أجلِ ْ
سنوي بَل َ َغ  6,9في المائة م ْن حيْث القيم ُة
ارتفاع
توس َط
ًّ
فق ْد َع َر َف هذا األخير ،ما بيْن  1999وُ ،2013م ِّ
ٍ
المتوسط
الحقيقية .وب َربْ ِطهِ بالناتج ال ّداخلي الخا ّم ،فقد م ّثل االستثمار خالل الفترة  2008-1999في
ّ
قدر
حصة  30,1في المائة .وق ْد تعزّزت هذه المساهمة خالل الفترة  2013-1999لتبل ُ َغ
متوسط حصة يُ َّ
ّ
بنسبة  34,9في المائة.
حصة المقاوالت
الخاص ،مضافا إليْها
حصة القطاع
فإن
القطاع
وبح َسب
ساتيّ ،
َ
متوسط ّ
متوسط ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ِ
المؤس ّ
والمؤسسات العموم ّية ،خالل الفترة ما بين  2004و ،2013قد ا ْرتفع بأ ْكثر من  80في المائة من االستثمارات،
ّ
االعتبار
الحصة في
المتوسط .وال تأخذ هذه
بحيثُ تُساهم الخزينة العا ّمة بنسبة  10في المائة في
ِ
ّ
ّ
المؤسسات وال ُمقاوالت ال ُع ُموم ّية ،التي تلعب دورا كبي ًرا في السياسات المتعلّقة بالتنْميةَ .
أن هذه
ذلك ّ
ّ
المؤسسات والمقاوالت العموم ّية ،العاملة في قِ طاعات ّ
والسكن والنقل والفالحة
الطاقة وال َمناجم والماء
ّ
ّ
30
استثمرت ما ي ْربو على  78مليار درهم سنة . 2013
والصيد البحري واالتصاالت والسياحة ،قد
ْ
ّ
ْ
واألشغال العموم ّية يحت ّل الم ْرتبة األولى
أن مك ِّون البناء
ّ
يوض ُح تحلي ُل بنْية االستثمار ،بحسب ن ْوع ّية اإلنتاجَّ ،
وتعكس هذه ال ُمساهمة ،في
بحصة تتراوح ما بيْن  44في المائة و 50في المائة ،خالل  1999و.2013
ّ
ُ
ْيات التّحت ّية ّ
الطرق ّية ،والموانئ ،والمطارات ْ
قام األ ّول ،الج ُهود المبْذولة في مجالِ تعزيز البن ِ
وير
وتط ِ
ال َم ِ
وجه الخُ
صوص ،خالل الفترة
ِ
السكن .وعليْهّ ،
االستثمار ،ق ْد َس َم َح ،على ْ
ّ
مستوى ْ
فإن هذا المج ُهود على ْ
السيارة (م ْن  472كلم
 ،2013-1999ببناءِ أكثر م ْن مليون سكن ،وإنشاء َ 33س ًّدا ،وثالثة ْ
أضعاف الطرق ّ
 1.416كلم) وتعزيز شبكة الموانئ الذي م ّكن المغرب من االرتقاءِ إلى الم ْرتبة  16عالميا في مجالِ ال ّربْط
الوطني.
البحري ،31وكذا تعزيز البنْيات التّحتية األساسية في جميع التراب
ّ
ّ
أن تحلي َل مردود ّية هذه االستثمارات ،استناداً إلى المعامل الحدي إلنتاجية الرأسمال  ،ICORتشير
غير ّ
إلى وجودِ
وخاصة في مجال االستثمارات
تحسين نجاعةِ وإنتاج ّيةِ االستثمارات،
ٍ
هامش ٍ
ّ
كبير في مجال ْ
العموم ّية .وتدفع هذه ال ُمالحظة إلى ضرورة اعتمادِ معايير جديدة ال سيما تلك المتعلقة باألثرعلى النمو
وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العموم ّية.
بما في ذلك بعده الالمادي ،في ْ
 - 30المصدر :وزارة االقتصاد والمالية.
 - 31مؤشر خطوط الربط المالحي -مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.2015 ،

القسم الثاني
تط ّو ُر الث ْروة اإلجمالية للمغرب ومح ّدداتها خالل الفترة ما بني  1999و2013

حصة االستثمار في الصناعة ما بين  34في المائة و 43في المائة .ومن
وخالل الفترة نفْسها،
ْ
تراوحت ّ
ّ
الصناعي
المخطط األ ّول للتسريع
الصناعي ،أطلق المغرب ،في سنة ،2006
أجلِ النّهوض بنسيجه
ْ
ّ
ّ
يهدف إلى ْ
ُ
تطوير القطاعات الصناعية المعروفة بالمهن العالمية للمغرب ،وهي( :األوفشورينغ
الذي
وصناعة السيارات وصناعة الطيران واإللكترونيك والنسيج وصناعة األغذية ومنتجات البحر .)...وفي
ّ
ّ
المخطط األ ّول
الصناعي ( )PNEIالذي عزَّز
ثان ،هو الميثاق الوطني لإلقالع
مخطط ٍ
سنة  ،2009جاء
ّ
ّ
هاليوتيس»)،
خاص هو «مخطط
مخطط
الست األولى (بينما أ ُ ِع َّد للمنتَجات البحرية
بتركيزه على المهن
ّ
ّ
ْ
أن مخطط تسريع التنمية
وصاحبه تنظيم ملتقيات سنو ّية تهدف إلى ضمان تت ّبع النتائج ال ُمحقَّقة .كما ّ
المحد َد للمِ َه ْن العالمية للمغرب ،ور ّكزَ ،في اآلنِ
السقف
َّ
الصناعية  ،2020-2014الذي ْ
أعقبَه ،أبْقى على ّ
الوطني م ْن خالل إنشاء منظومة صناعية متماسكة ومنْدمجة ،وكذا
الصناعي
ذاته ،على تجديد النسيج
ّ
ّ
الصناعي،
لالستثمار
تعزيز االستثمارات األجنب ّية المباشرة .وسيتم دعم هذه الخُ طة بصندوق عمومِ ٍّي
ِ
ّ
مالي قدره  20مليار درهم ،وتعبئة  1.000هكتار من العقار الصناعي.
ص له غالف
الذي خُ ِّ
ص َ
ّ
ِ
إحداث المراكز الجهو ّية لالستثمار ،سنة  ،2002والوكالة المغربية لتنْمية
بال ُموازا ِة مع ذلك ،وبَ ْعد
ذت مجموعة من التدابير ْ
لتشجيع االستثمار،
االستثمارات ،واللجنة الوطنية لمناخ األعمال ،سنة  ،2010ات ُِّخ ْ
كما هو ّ
بالنسبة لتبْ ِس ِ
إجراءات إنشاء ال ُمقا َوالت ،وإحداث التعريف الجبائي الموحد للمقاولة،
الش ْأن
يط ْ
ْ
واعتماد ميثاق جديد لالستثمار سنة  2016بهدف تعزيز جاذبية رؤوس األموال الوطنية واألجنبية نحو
االستثمار الصناعي وخلق فرص الشغل ،وذلك في انتظار مراجعة ميثاق المقاوالت الصغيرة والمتوسطة.
ريع وتبْ ِ
سيط عملية االستثمار،
بإصالحات أخرى ْ
وعال َوةَ على هذه األوراش الكبرى ،قام المغرب ْ
تس ِ
قص َد ْ
ِّ
وتسوية المنازعات التجارية.
ساتي
وتحسين اإلطار
ْ
ّ
المنظم لألسواق العمومية ،وتعزيز التنافس ّيةْ ،
المؤس ّ
فإن هذه األخيرة ما
وكما أبرز تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول الصفقات العموميةّ ،
تزال ،رغم اإلصالحات ،ال تطلع بالدور المنوط بها في تحفيز ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية ،مع
قوي للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها خلق القيمة واالبتكار وفرص الشغل.
تحقيق إدماج ّ

اإلجمالية
والمساهمة في الثروة
المنْ تَ ج
ّ
ُ
تقييم الرأسمال ُ
(أي مجموع االستثمارات السابقة ناقص االستهالك
الرأسمال
يتك ّون ال ّرأْ ْسمال ال ُمنتَج من مخْ زون
ّ
المادي ْ
ْ
الح َ
ضرية .وباألسعار الثابتة لسنة ،2007
في تاريخ محدد) ومخزون الرأسمال العقاري المكون من األ َراضي َ
تط َّو َر ال ّرأسمال المنتج ،منتقِ ً
ال من  1.352مليار درهم ،سنة  ،1999إلى  3.193مليار ،سنة  .2013وبالتالي،
فهو يم ّثل نسبة  27,3في المائة من ال ّثروة اإلجمال ّية سنة ُ ،2013مقاب َل  20,1في المائة سنة  .1999وقد
باألسعار الجارية ،من  968,9مليار درهم ،سنة  ،1999إلى  2.683,3مليار،
انتق َل مخْ زو ُن الرأسمال المادي،
ْ
سنة  .2013وباألسعار الثابتة ،فقد تجا َو َز مخزون ال ّرأسمال المادي ِّ
الض ْعف في ظ ْرف  15سنة ،حيْثُ
انت َق َل م ْن  ،1.090,1مليار درهم ،سنة  ،1999إلى  ،2.574,8سنة  ،2013محقّقاً
َ
سنوي
بمعد ٍل
بذلك تق ُّد ًما
ٍّ
َّ
ق ْد ُرهُ  6,3في المائة.
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تقلت من  16,1في المائة ،في سنة ،1999
حصة
اإلجماليةّ ،
الرأسمال المادي قد انْ ْ
فإن ّ
ونسبة إلى الث ْروة ْ
ْ
َ
المتوسط في الثروة
بذلك بنسبة  18,4في المائة في
حوالي  20,3في المائة ،في سنة ُ ،2013مساهم ًة
إلى
ّ
ْ
الرأسمال الما ّد ّي هو الثروة المادية األولى في المغرب ،ويُم ّث ُل أكثر
فإن مخزو َن
خالل هذه الفترة .وبالتّاليّ ،
ْ
الطبيعي الذي يأتي في المرتبة الثانية.
أسمال
من ض ْعف ال ّر ْ
ّ
الشكل  :15تطور الرأسمال المادي للمغرب (باألسعار الثابتة سنة )2007

بلدان أخرى ،بنا ًء على ُم ْع ِ
حص َة الرأسمال المنْتَج في الثروة
طيات البنك
ٍ
تب ّي ُن مقارنة المغرب مع
الدوليَّ ،
أن ّ
ّ
اإلجمال ّية ت ْع ُ
تثمار يُع ُّد
اس ٍ
رف ا ْرتفاعاً نسبيا .حيثُ ّ
أن المغ َ
ْرب ّ
سج َل ،خالل الفترة  ،2013-1999مع ّد َل ْ
وح َس َب ّ
واح ًداً م ْن بيْن أعلى الم َع َّد ِ
المغرب يحت ُّل
فإن
مؤشر التنْمية العالمية للبنك
الدوليّ ،
َ
الت في العالمَ .
ّ
ٍ
صاف (التكوين الخا ّم
استثمار
أصلِ  192دولة ب ُم ْستوى
للرأسمال الثابت) يم ّث ُل  31في المائة
ٍ
المرتبة  19من ْ
ْ
المتوسط خالل الفترة ما بيْ َن  1999و.2013
اخلي الخا ّم في
ّ
من النّاتج ال ّد ّ
ومند االستقالل ،عرف المغرب تمدنا كبيرا لساكنته .ول ُموا َكبَة هذا التطور ،بذلت السلطات العمومية
ٍ
مجهودات كبيرة لالستثمار في مجالِ البنْيات الت ّْحتية ،وت ْعبئة األراضي العقار ّية .وتتجلّى هذه االستثمارات،
عقاري َ
ري ها ّم ،يُش ّكالنِ مك ِّوناً ال يُ ْستها ُن بهما للث ْروة الوطن ّية.
الي ْوم ،في ُو ُجودِ بنية تحت ّية َوقاعدة
حض ّ
ّ
أن هذه القيمة
تقييم
جاز
ص ُعوبة إنْ ِ
ٍ
وبالن ِ
مباشر لقيمة األراضي في المناطق الحضرية ،فإنه يُفترض َّ
ّظر إلى ُ
ٍ
32
فإن ثروة األراضي الحضر ّية،
هي نسبة ثابتة تُساوي  24في المائة م ْن قيمة ال ّرأسمال المادي  .وبنا ًء عليهّ ،
وباألسعار الثابتة،
ُقدر ِب  644مليار درهم ،سنة  ،2013مقابل  232,5مليار سنة .1999
باألسعار الجارية ،ت َّ
ْ
ْ
يشي ُر تحلي ُل تط ّور األراضي في المناطق الحضرية ،بين  1999و ،2013إلى ُمضاعفة ثروته تقريبا خاللِ
بمتوسط معدل
أي
هذه الفترة ،حيث
ْ
انتقلت ْمن  261,6مليار درهم في  1999إلى  617,9مليار في ْ ،2013
ّ
اإلجمالية م ْن  4,4في
سنوي ق ْد ُرهُ  6,3في المائة .كما
نم ّو
ّ
ْ
انتقلت ّ
حصة ثروة األراضي الحضرية في الث ْروة ْ
سنتي  1999و.2013
المائة إلى  4,8في المائة بين
ْ
ـاس باالســتنادِ إلــى
 - 32بال ّنظــر إلــى صعوبــة إجــراءِ تقييـ ٍـم مباشــرٍ لقيمــة األراضــي فــي المناطــق الحضريــة ،فقــد تــمّ اختيــار هــذه المقيـ ِ
المحصــل عل ْيهــا  33فــي المائــة مــن قيمــة البنيــات ،والتــي تمثــل  72فــي المائــة
َّ
تقييــم ثــروة األراضــي الحضريــة فــي كنــدا .وقــد كانــت النســبة
أي مــا يمثــل حصــة  24فــي المائــة مــن الرأســمال المــادي.
مــن الرأســمال المــادي فــي كنــداْ ،

القسم الثاني
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َ
الحضر ّية ،ما بين  1999و ،2013ق ْد تأ ّث َر م ْن ج ّراءِ ا ْرتفاع مع ّدل
أن تط ّور ثروة األراضي
وتجدر اإلشارة إلى ّ
النمو الحضري ،الذي انتق َل م ْن  15,1 – 54مليون ساكن -إلى  60في المائة –  19,5مليون ساكن  -خالل
بلغت  4,4ماليين نسمة ،يُضاف إليْها آثار ال ُمضاربة العقارية.
الفترة ذاتها ،حيثُ م َّث َل ساكنة حضر ّية إضاف ّية ْ
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6.األصول الخارجية الصافية
السلع والخدمات ،وإلى تلقي ال ّرساميل واألدوات
تضط ّر البلدان ،في أنشطتها االقتصادية ،إلى ُم َبا َدلَة ّ
ِ
األداءات
حص ًة م َن الث ْروة اإلجمالية .وإذا كان ميزان
ونقْلها مع الخارج .ويش ّك ُل رصي ُد هذه ال ُمبادالت ّ
اإلجمالي يسمح بتقييم
الخارجي
المالي
الوض َع
فإن
يُتي ُح
ْ
قياس تد ّفقات هذه ال ُمبادالت خالل فترة مع َّينَةّ ،
َ
َّ
َّ
َّ
الخارج.
الوضع ّية المالية لالقتصادِ إزا َء
ْ
ِ

الرئيسية للميزان الجاري
المكونات
تطو ُر
ّ
ّ
ّ
ييز بيْن ِ
ثالث مراحل .حيثُ عرفت الم ْرحلة األولى،
ي َم ِّك ُن تحلي ُل تط ّو ِر
ِ
الحساب الجاري في المغرب م َن ال ّت ْم ِ
اخلي الخا ّم؛ ومرحلة ثانية فائضة،
م ْن  1990إلى ْ ،2000
عجزاً مت َو ِّس ًطا ق ْد ُره  0,8في المائة من الناتِج ال ّد ّ
ً
متوس ًطا بلغ  2,3في المائة من الناتج ال ّداخلي الخا ّم.
فائضا
سنتي  2001و ،2007عرفت
تمت ّد ما بيْن
ّ
ْ
اخلي الخا ّم في
ومن  2008إلى َ ،2013ع َر َف الميزا ُن تفاقما ْ
للعجز الجاري بل َغ  6,6في المائة من الناتج ال ّد ّ
بحد أ ْقصى بَل َ َغ  9,5في المائة سنة .2012
المتوسطٍّ ،
ٍ
ِ
بصفة أساس ّية إلى تفا ُقم العجز التّجاري ،وإلى
المعامالت الجارية منذ سنة  ،2008مر ّده
تده ُو َر رصيد
ّ
إن ْ
تراجعت وتيرة
وتحويالت المغاربة المقيمين في الخارج ،التي
ْ
تدني أو ضعف وتيرة نمو مداخيل تنقّالت ْ
عوض
سنتي  2008و،2013
المتوسط إلى  - 0,2في المائة و 1في المائة على التوالي ،بين
تط ّورها في
َ
ّ
ْ
سنتي  2000و.2007
 15,5في المائة و 15,7في المائة بين
ْ
الدولي م ْن ال ّر ْف ِع م ْن صادراته في السنوات األخيرة .غيْ َر
وقد م ّكنت سياسة انفتاح المغرب على االقتصاد
ّ
أن َ
ذلك جرى بوتيرةٍ أبْطأ م ْن وتيرة الواردات ،وذلك في سياق ط َبعتْ ُه األزْمة التي عر َفتْها منطقة اليورو،
ّ
التجاري ليص َل إلى  21,8في المائة من
العج ُز
هول في أسعار الموا ّد األ ّول ّية .وبالتالي ،تفا َق َم
واال ْرتفاع ال ُم ِ
ّ
ْ
سنتي
سنتي  2008و ،2013مقابل  13,7في المائة ،ما بين
المتوسط ،ما بيْن
الناتج ال ّداخلي الخا ّم في
ّ
ْ
ْ
 2001و.2007
صعيد آخر ،ومنذ ّ
ٍ
حصة المنتَجات
الشروع في تنفيذ استراتيجية المهن العالم ّية للمغرب،
وعلى
ْ
عرفت ّ
الصادرات ا ْرتفاعا ملحوظا بل َغ  17,2في المائة ،سنة ،2013
النهائية للمع ّدات الصناعية م ْن إجمالي ّ
للصادرات.
صاح َب هذا التط ّو َر تعزي ٌز ها ّم للمحتوى
مقاب َل  6,1في المائة سنة  .33 1999وقد
َ
التكنولوجي ّ
ّ
 - 33وزارة االقتصاد والمالية.
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حصة المنتَجات المصنفة في الفئة العليا من التكنولوجيات المتوسطة وكذا المنتجات ذات
وق ْد
ْ
بلغت ّ
المحتوى التكنولوجي المتطور ،في  ،2013إلى  47في المائة من الصادرات ،مقابل  31في المائة في ،2003
ولي البالغ  56,8في المائة خالل .2012-2009
بقيت دو َن
غير أنه
ْ
ّ
المتوسط ال ّد ّ
للواردات ،فقد انتق َل من  4في المائة خالل فترة ،1997-1990
وفيما يتعلّق بمتوسط وتيرة النم ّو
السنوي ِ
ّ
إلى  11,4في المائة في المتوسط ما بين  1998و ،2007قبل أ ْن ي ْعرف تباط ًؤا إلى  3,2في المائة بين 2008
وفض ً
فإن تركيبة الواردات
و .2013وطيل َة هذه الفترة الماضية،
ْ
ال ع ْن اال ْرتفاع الكبير في فاتورة الطاقةّ ،
الصناعية واالستهالك.
ات ْ
ّسمت بهيْمنة ال ُمنْتَجات شبْه ال ُمصنَّعة ومنت ََجات النهائية في مجالِ ال ُمع ّدات ّ
المجهودات المبْذولة لفائدة المنْظومة اإلنْتاج ّية والنّهوض بالتجارة الخارجية،
الختام ،وعلى ال ّرغم من
وفي
ْ
ِ
السوق المغرب ّية في التجارة العالمية َع َرف شبْه ٍ
ركود بما ي ْق ُر ُب  0,11في المائة خالل الفترة ما
ّ
فإن َّ
حص َة ّ
بيْن  2000و.2013

الوضعية المالية الخارجية اإلجمالية
ّ
بلغت  557,3مليار درهم ،مقابل
اإلجمال ّية م ْديون ّية
في مت ّم سنة َ ،2013ع َر َفت
ْ
ْ
الوضعية المالية الخارجية ْ
 197,5مليار سنة .34 1999
اإلجمال ّية ُو ُجو َد م ْرحلتيْن متمايزتيْن .مرحلة أولى تمت ّد
وق ْد أبْر َز تحلي ُل تط ّور
ْ
الوضع ّية المالية الخارج ّية ْ
وصلت ،سنة
تحسنًا نسب ّيا بمع ّدل  21,8في المائة من المديون ّية التي
عرفت خاللها
م ْن  1999إلى ،2004
ْ
ْ
ُّ
ً
انخفاضا بمعدل  2,5في المائة إلى  150,6مليا ًراً في .2004
ُسجل
 ،2003إلى  154,5مليار ،قبْل أ ْن ت ِّ
متوس َط زيادةٍ لل ّرصيدِ ( 16,8في المائة) أعلى من تزايُدِ االلتزامات ( 3في المائة)
وي ْعكس هذا التط ّو ُر
ِّ
الصافي منذ سنة  ،2005منْتقل ًة
الوضع
خالل الفترة نفسها .بالمقابل ،تدهورت وضع ّية مديون ّية
ْ
الخارجي ّ
ّ
بمتوسط وتيرة بل َغ  16,9في المائة.
حوالي  557,3مليار سنة ،2013
م ْن  159,5مليار درهم إلى
ّ
ْ
الصافية للمغرب إزا َء
الوض َع
فإن
ْ
وباألسعار الثابتة لسنة ّ ،2007
الخارجي انتهى باتساع ه ّوة االلتزامات ّ
ّ
تراج ٌع بلغت
غير المقيمين بمقدار  222,2مليار درهم  2013لتصل إلى  478,2مليار سنة  ،2013وهو
ُ
بالقياس إلى سنة .1999
نسبته  86,8في المائة
ِ

 - 34المصدر نفسه.
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الوضعية المالية الخارجية اإلجمالية للمغرب (باألسعار الثابتة سنة )35 2007
الشكل :16
ّ

الوضع ّية تُفاق ُم من
بنيوي ،وهذه
بعج ٍز
مالي
الخارجي
المالي
الوض ُع
وعليه ،يبقى
ْ
ْ
ِ
ّ
للمغرب مت ِّس ًما ْ
ْ
اإلج ّ
ّ
ّ
المتوسط وال َم َدى
الوضع ،على ال َم َدى
تحسي َن هذا
ْ
الصدمات الخارجية .وبالتاليّ ،
ِّ
هشاشتِهِ أما َم ّ
فإن ْ
ّ
وطني أكثر تنافس ّية يتّسع ْ
ليشمل عد ًدا
توفير َع ْر ٍض
التجاري ،مع
بالض ُرورة تقويم الميزَان
الطويل ،يتطلب ّ
ِ
ّ
ّ
ض ً
ال ع ْن تعزيز جاذِ ِب ّية بالدنا ،وتعبئة
ها ّما من المنتَجات القابلة للتصدير وذات قيمة تكنولوج ّية قو ّيةَ ،ف ْ
قوية لال ّدخار الداخلي.

 - 35المصدر :مكتب الصرف.

القسم الثالث
من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة جميع املواطنات واملواطنني

الـقــسم

3

من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة
جميع المواطنات والمواطنين
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79

عرف

المغرب ،بفضل رؤية استراتيجية واضحة وتظافر جهود
ُ
الممتدة ما
مختلف الفاعلين والقوى الحية خال َل الفترة
َّ
بين سنت َْي  1999و ،2013تح ّو ٍ
الت هيكلية ها ّمة ،م ْن حيْث
وتيرتُها ون ْوعيتها ،مما م َّكنه من االنتقال إلى عتبة جديدة
يمغرافي والتعمير ،وا ْرتَ َف َع أَ َمد الحياة،
تسارعت وتيرة االنتقال ال ّد
في النمو .فقد
ْ
ّ
ّصف ،وعرفت
كما ع َر َف ال َدخل الفردي زيادة ملحوظة ،وتراجع الفقر إلى حدود الن ْ
كو ْجهة
السوق الداخلية
ّزت بالدنا مكانتها ِ
انفتاحا تدريج ًّيا .عالوة على ذلك ،عز ْ
ً
ّ
ِ
وكقطب لألمن واالستقرار باعتراف
االستثمارات األجنب ّية ال ُمباشرة،
لجلب
إقليم ّية
ٍ
ِ
من المجموعة الدولية.
للمغرب ،التي تأخذ
في السياق ذاته ،تضاعفت خالل هذه الفترة الثروة اإلجمال ّية
ِ
في االعتبار رأسماله غير الما ّدي .وهذا التط ّور هو نتيجة تحقيق بالدنا لتق ّدم مهم،
اقتصادي
وال س ّيما عبر المضي في مسار شامل للمصالحة ،وإنجاز تدا ُر ٍك سوسيو-
ّ
كبير للخصاص والنواقص المتراكمة ،واعتماد سياسة انفتاح وتح ّوالت ُمستدا َمة.
وقد أطلق جاللة الملك محمد السادس مسلسل المصالحة ،منذ سنة  ،1999عبر
للسلطة يهدف إلى ج ْعل المواطن في قلب الخدمات العموم ّية.
تطبيق مفهوم جديد ّ
صالَ َحة ال َم َغ ِاربة مع ماضيهم ،من خالل
وقد كانَ ْت هذه المقا َربَة الجديدة تتطلّب ُم َ
اعتماد منْهج ّية تقو ُم على العدالة االنتقال ّية التي م ّكنت ضحايا االنتهاكات في مجال
تعسفات وانتهاكات ،وكشف
حقوق اإلنسان م َن التّعبير ال َعلَني ع ّما تع ّرضوا له م ْن ُّ
الحقيقة ،وجبر الضرر الفردي والجماعي.
بال ُموازاة مع ذلك ،تم توطيد الهو ّية المغرب ّية في تنوع مكوناتها وروافدها ،وذلك على
ِ
بإحداث المعهد الملكي للثقافة األمازيغ ّية ،وتدريس اللغة األمازيغية
وجه الخصوص،
إصالح
في المؤسسات التعليم ّية .كما تعز ْ
ّزت مكانة المرأة في المجتمع من خالل ْ
جنسيتهن
مد ّونة األسرة ،ومراجعة قانون الجنسية الذي م ّك َن المغرب ّيات م ْن حقّ منح
ّ
كانت إلى ٍ
قريب ح ْك ًرا على الرجال،
وقت ٍ
َّ
ألطفالهن ،وولوج النساء إلى بعض المهن التي ْ
وضع ٍ
آليات تمييز ّية لفائدة النساء في االنتخابات التشريعية والتّرابية.
فضال ع ْن ْ
ْ
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الفعلي لحقوق اإلنسان األساسية باعتماد دستور جديد
وقد تعزز التزام المغرب في مجالِ االحترام
ّ
الثقافي واللغوي لأل ّمة المغرب ّية ،باعترافه باألمازيغ ّية كلغة رسم ّية ثانية
سنة  2011الذي كرس التنوع
ّ
نص كذلك على المساواة بين الجنسين ،واعترف بالجيل الجديد من حقوق
إلى
ِ
جانب اللغة العرب ّية .كما ّ
اإلنسان.
المصدر الوحيد
السلط ،كما اعت َبر ال َب ْرلمان هو
وفي السياق ذاتهَّ ،
ْ
نص الدستور الجديد على الفصل بيْن ّ
للتشريع ،مع تقوية دور المعا َرضة.
مؤسسات دستور ّية ،كالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق
كما أُحدِ ثَت
ّ
دعم آليات الحوار بين القوى الح ّية في البالد ،وتطوير ال ّديمقراطية التشارك ّية.
اإلنسان ،للعمل على ِ
وبالموازاة ،تم توطيد الديمقراط ّية التمثيلية بوضع األسس والشروع في تنفيذ اإلصالح الكبير المتم ّثل في
الجهو ّية المتق ّدمة.
وقد م ّكن هذا الترسيخ لل ُمكتسبات الديمقراطية من تطوير دينام ّية سياس ّية ها ّمة ،تقو ُم على ِ
قواعدِ الحوار
المدني.
وال ُمشاركة ،ومن بروز دينامية جديدة للمجتمع
ّ
غرار الم ْهرجانات
منصات تعبير ّية جديدة ،على
قافي ،خلق
ِ
ّ
هذا المسلسل الذي واكبه على الصعيد ال ّث ّ
المتعددة واإلذاعات الخاصة ووسائل اإلعالم اإللكترون ّية ّ
والشبكات االجتماعية ،يترجم بقوة خيار االنفتاح
واالنتقال الذي تنهجه بالدنا.
وجه األزمات اإلقليمية
إن الفض َل في ك ّل هذه التط ّور
ّ
اإليجابي ،الذي أظهر قدرة المغرب على ّ
الصمود في ْ
ّ
متعددة األشكال التي ما فتئت تعرفها المنطقة ،يعود باألساس صمام األمان الذي تجسده ال َملَكية ،مم َّثلة
ص صاحب الجاللة الملك محمد السادس ،أمير المؤمنين وضامن الوحدة الوطنية والترابية .ويعود
في َشخْ ِ
الفضل فيها أيْ ً
ضا إلى العمق التاريخي لإلنسية المغربية حيث تنصهر مختلف المكونات والروافد الثقافية
ْ
والحضارية التي كرسها ال ّدستور.
ّضامني ،ش َّكلت المبادرةُ الوطن ّية للتَّنمية البشر ّية ُمنْعطفا بارزًا على
االجتماعي والت
وعلى مستوى العمل
ّ
ّ
َّنموي الوطنيَ ،وأَ ْع َط ْت ُد ْفعة
مستوى محاربَة الفقر ،حيث أ ْدرجت العنص َر
البشري في صميم النّموذج الت ّ
َّ
المسجل في بعض المجاالت االجتماعية ،منها
قو َّية للجهود الها ّمة المبذولة مِ ْن أجل تدا ُرك ب ْعض التأخر
َّ
انتقلت نسبة التّمد ُرس من  79,1في المائة
االبتدائي (حيث
نس َبة األ ّم ّية ،وتعميم ال ُولُوج إلى التعليم
ْ
تخفيض ْ
ّ
إلى  99,6في المائة) .وخال َل هذه الفتْرة ،تضاعفت حوالي مرتين نسبة التّمدرس في مستوى ال ّثانوي
انتقلت
التأهيلي .وفي الوقت نفسه،
بلغت ثالثة أضعاف تقريبا بالنّسبة للتعليم الثانوي
اإلعدادي ،بينما
ْ
ْ
ّ
نسبة األ ّم ّية م ْن  48في المائة إلى  32في المائة خال َل الفترة نفسها.
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انتقلت نسبة الولوج إلى الماء ّ
الش ُروب والكهرباء ،على التّوالي،
أ ّما على صعيدِ الخدمات األساس ّية ،فقد
ْ
م ْن  40في المائة إلى  97في المائة ،ومِ ْن  16في المائة إلى  97في المائة خال َل الفترة ما بيْن  1999و.2013
الساكنة عموما ،وأكثر من  80في المائة
أ ّما بخصوص الحماية االجتماع ّيةّ ،
فإن أكثر من  62في المائة من ّ
صح ّية أساس ّية ،مقاب َل أق ّل من  20في المائة
من العاملين في القطاع
الخاص يتو ّفرون اليوم على تغطية ّ
ّ
المسجل إلى النّصف.
(بالنّسبة للفئتيْن) سنة  .1999وأخي ًرا ،ففي مجال السكن ،تراجع العجز
ّ
وخال َل الفترة ذاتها ،ت ّم ّ
القروي ،حيث امت ّدت
الوسط
فك العزْلة على أكثر من ثالثة ماليين شخص في
ّ
َ
بلغت  2,5في المائة في السنة.
ارتفاع
حوالي  57.334كلم ،بوتيرة
الشبكة الطرق ّية ،سنة  ،2013إلى
ْ
ٍ
ْ
وهكذا ،فخالل الفترة ما بين  2001و ،2014انتقل متوسط الدخل السنوي للفرد الواحد من
حوالي  11.000درهم إلى  19.000درهم ،محقّقا متوسط نمو سنوي قدره  5في المائة ،مما أدى إلى
متوسط زيادة سنوية في القوة الشرائية تبلغ  3,4في المائة .36وقد صاحب هذا التحسن في مستوى العيش
نسبي في الفوارق االجتماعية ،مع تسجيل اتجاه نحو االنخفاض في مؤشر جيني .فضال عن ذلك،
تراجع
ّ
ت ّم تسجيل انخفاض طفيف في الفوارق المجال ّية ،حيث انتقل التفاوت في مستوى العيْش بين الساكنة
الحضرية والساكنة القرو ّية من  2إلى  .1,9فقد ارتفع مستوى عيش الساكنة القروية بنسبة  3,7في المائة
سنويا خالل الفترة نفسها ،في حين انتقل مستوى عيش الساكنة الحضر ّية بنسبة  3,1في المائة .وعالوة
سج ُل تقارب في مستويات العيش بين مختلف جهات المملكة ،وهو تقارب ينبغي تعزيزه.
على ذلك ،بدأ يُ َّ
َ
كذلك في حدوث تح ّوالت ها ّمة على مستوى بنية استهالك األسر،
كما تجلّى هذا التحسن في مستويات العيش
وال س ّيما في مجال التعليم والصحة والتنقل واالتصال والترفيه ،والتي من شأنها أ ْن تشكل تحديات يتعين
أن هذا االرتفاع في مستوى العيْش ال ينبغي ،مع ذلك ،أ ْن يحجب
مواجهتها من أجل ضمان تكافؤ الفرصّ .إل ّ
المسجلة ذات األبعاد المتع ّددة.
وخاصة في العالم القروي ،والفوارق
استمرار مظاهر الفقر والهشاشة،
َّ
ّ
المغرب انتقاال إلى عتبة جديدة في النمو ،كما ن َّوع بنيتَه اإلنتاج َّية بال ّرفع
سجل
وفي الجانب
ّ
ُ
االقتصاديَّ ،
من جودة منتَجاته ،وال س ّيما بفضل السياسات القطاع َّية الجديدة ،وسياسة األوراش الكبرى.
المغرب ط ّور استراتيج ّيات قطاعية ط ُموحة مما مكنه من االنْخراط في االقتصاد األخضر بمخطط
أن
كما ّ
َ
متوسط قدره
الطاقة الشمسية ومخطط الطاقة الريح ّية ،وتطوير قطاعات واعدة كالسياحة ،باالنتقالِ م ْن
ّ
السنة إلى أكثر م ْن عشرة ماليين كمتوسط سنوي بين  1999و ،2013عالوة على
أ ْربعة ماليين سائح في ّ
مهن عالمية جديدة للمغرب (في قطاعات السيارات والطيران والخدمات المنقولة ،الخ).
صعودِ ٍ
تعزيز ُ
السياسات من تحسينِ جاذ ّية بالدنا ،حيثُ انقلت تدفقات االستثمارات األجنب ّية المباشرة
وق ْد م ّكنت هذه ّ
من  847مليون دوالر سنة  1999إلى  3,3مليار دوالر سنة .2013

 - 36المصدر المندوبية السامية للتخطيط.
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ِ
السياسات القطاعيةِ مشاري ُع كبرى ُمهيْكِ لة م ّكنت من إنجاز بنيات تحتية كبيرة،
على صعيد آخر ،دعمت هذه
وتحسينِ ال ّربْط الداخلي والدولي لبالدنا ،وتعزيز صعود أقطاب تنمو ّية جهو ّية ،كما هو ّ
الشأن بالنّسبة
منصة إقليمية لالستثمارات
لميناء طنجة
المتوسط ،إضاف ًة إلى االستجابة لطموح المغرب في أ ْن يصبح ّ
ّ
عملت بالدنا ،خالل الفترة نفسها ،على تعزيز انفتاح
والصادرات .وبالتّالي ،فانطالقا من هذا الهدف
ْ
االقتصاد الوطني بتوقيع العديد من اتفاقيات التبادل الح ّر ،وال س ّيما م َع االتحاد األوروبي والواليات
الح ّرة وتركيا ،فضال عن اتفاق ّية أكادير التي تض ّم،
المتحدة األمريكية وبلدان ال ّرابطة األوربية للتجارة ُ
باإلضافة إلى المغرب ،ك ًّ
ال من مصر واألردن وتونس وفلسطين .بالموازاة مع ذلك ،عزّز المغرب تعاونه مع
ْ
المشتَرك على مستوى القارة األفريق ّية.
الصعود
بلدان الخليج ،واعتمد سياسة ّ
وقد شجع هذا السياق على خلق الثروة التي تجاوزت ِّ
باألسعار الجارية ،خالل الفترة ما بين 1999
الض ْعف،
ْ
و .2013وتُعزى نسبة  60في المائة من هذا االرتفاع إلى تط ّور ال ّرأسمال غير الما ّد ّي ،ونسبة  30في المائة
الطبيعي.
إلى تط ّور الرأسمال المنتَج ،في حين تُعزى بنسبة  10في المائة إلى تط ّور الرأسمال
ّ
أسمال غير المادي الذي يشمل الرأسمال البشري
وبالتالي ،يبقى أهم مح ِّرك لنم ّو الثروة الوطنية هو ال ّر ْ
والمؤسساتي ،وأيضا في مكونات أخرى للثروة الوطن ّية ،كاستقرار بالدنا وتاريخها الممتد
واالجتماعي
ّ
وثقافتها.
حجم ك ّل الجهود المبذولَة ،ال تزال هناك بعض النواقص ،وال سيما
وتجدر اإلشارة إلى أ ّنه على ال ّرغم من
ِ
على مستوى الفوارق في الفرص وال ّدخل ،وبطالة الشباب والنساء ،وجودة التعليم ،ومردود ّية االستثمار،
وكذا في مجال الحكامة الج ّيدة وال ّثقة.
نجزة وبيْن مستوى تحسين التنمية البشرية
ويبرز هذا التط ّور المتبايِن وجود تفا ُوت بيْن اإلصالحات ال ُم َ
المادي
أن ال ّرأسمال الوطني غير
االجتماعي وجودة
والتماسك
المؤسسات .كما يشي ُر هذا التّط ّور إلى ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
اإلجمالية لبالدنا.
ينطوي على ّ
مؤهالت وإمكانات هائلة لم تُستَثمر بما يكفي لتحسينِ الثروة ْ
أن هذا التق ّدم المح َرز يش ّكل ،مع ذلك ،قاعدة صلبة يمكن أ ْن يعتمد عليها المغرب لل ّرفع من حجم
غي َر ّ
وها ّ
الطموح إلى إعداد
يح ُد َ
ثروته اإلجمالية وتوزيعها توزي ًعا أكثر إنصا ًفا .وبالتالي ،يتع ّين على بالدنا أ ْن ْ
جميع القوى الح ّية في البالد العمل م ًعا في اتجاه تحقيق
رؤية للمستقبل ،والحرص ال سيما على تعبئة
ِ
مغرب مزدهر يضمن مقومات جودة الحياة للجميع ،ويتيح
طموح الصعود المجتمعي المنصف م ْن أجل بناء
ٍ
مغرب منصف
استثمار مؤهالتهم وخبراتهم ،كما يعمل على تحسين مستوى ال ّرفاه؛
ٍ
لك ّل المواطنين فرص ْ
ومؤسساته وقِ يمه ،ويشقُّ طريقه بخُ ًطى واثقة في عالم ُمعولم.
يستم ًّد ق َّوتَه من تاريخه
َّ
يم ّثل بلو َغ هذا الهدف تح ّديا كبي ًرا يتعين على المغرب مواجهته ،على مدى الخ ْمس عشرة سنة المقبلة،
ّسريع الملموس النتقاله الذي سيمكن ك ّل الجهات من االستفادة من نتائج هذا النمو،
وذلك من خالل الت ِ
صح ّية
ويم ّكن المواطن
المغربي من الولوج إلى منظومة تربو ّية ذات جودة ،وإلى َس َك ٍن ٍ
الئق ،وإلى تغطية ّ
ّ
كريم ،وبيئة سليمة ومحم ّية.
أساس ّية ،وتقا ُع ٍد ٍ
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أجلِ بلوغ هذه األهداف ،وباالعتماد على ال ُمكتسبات المنجزة ،فإن بالدنا مدعوة لالنتقال إلى سرعة
وم ْن ْ
خاصةَ .
أن التقليص من الفقر من خالل
أقوى في القضاء على الفقر وعلى الحد من التفاوتات بصفة
ذلك ّ
ّ
الحد من الفوارق يمكن أن يكون أفضل مرتين من الزيادة في النمو .37كما يتع ّين العمل كذلك من أجل الح ّد
من الشعور بالفوارق ،وال س ّيما في صفوف الفئات الوسطى ،تعزيزًا للتماسك االجتماعي.
وفي األخير ،يتع ّين على بالدنا أ ْن تستعم َل بنجاعة مواردها النادرة ،وال س ّيما الماء والطاقة ،وأ ْن تعيد النظر
في أماكن العيش من أجل تحقيق تنمية بشرية مستدامة .ولتحقيق ذلك ،يحتاج المغرب إلى تعبئة مختلف
قواه الح ّية ،من أجل أن تتم ّكن ك ّل األطراف الفاعلة في المجتمع من تملك هذا ّ
الجماعي .وبالتالي،
الطموح
ّ
فال ي ْمكن تحقيق هذا ّ
الطموح إال بإبرام تعاقدات كبرى واضحة األهداف والمعالم والوسائل بيْن الدولة
المدني
والمواطنين واألحزاب السياسية والشركاء االقتصاديين واالجتماعيين والفاعلين في المجتمع
ّ
َّ
المنظم .كما يحتاج المغرب إلى التعا ُون مع شركائه في الجوار وفي جميع أنْ َحاء العالم.
إن تحقيق هذه اإلمكانات يحتاج كذلك إلى إدراج مستلزمات توزيع أفضل للثروات ض ْمن أولوياتنا الوطنية،
الرأسمال غير المادي في السياسة العموم ّية.
من خالل إدراج
ْ
وفي هذا الصدد ،ينبغي اعتماد مقاربة جديدة من شأنها أ ْن تأخُ ُذ في االعتبار ال ّرأسمال غير المادي
باعتباره مك ّونا وعامال أساس ّيا من عوامل الثروة اإلجمالية .ويجب أ ْن تكون هذه المقا َربَة َع َر َ
ضان ّية وتجعل
تصاعدي ْ
يشرك مجموع
إطار متجانس ومندمج ،وفق منطق
السياسات العمومية قابلة للتنفيذ والتّقييم في ٍ
ّ
ّ
المنظم والمجاالت الترابية.
المدني
الفاعلين المعن ّيين ،وال س ّيما المجتمع
ّ
باستعراض التحديات الداخلية التي يتع ّين على المغرب مواجهتها،
وعليه ،سيقوم هذا القسم من التقرير
ِ
طموحا جدي ًدا من أجل تأهيل المغرب للصعود المجتمعي،
وال ّرهانات الخارجية التي ينبغي رفعها ،ويقترح
ً
عن طريق تحقيقِ تنمية قو ّية ومستدامة ومندمِ جة يكون لها تأثير على رفاه المواطنين ،وتسريع وتيرة تنمية
بالدنا وضمان توزيع ُمن ِْصف لمنافع الن ّمو .ولهذه الغاية ،ت ّم تحديد سبع رافعات مهيكِ لة يرتكز عليها الطموح
ال ُمقترح ،يصاحبُها عدد ها ّم من التوصيات ،فضال عن أداتين للمواكبة:
 لوحة قيادة تشتم ُل على خمسين مؤش ًرا مر َّتبَة بحسب الرافعات السبْع المحددة؛
 مرجعية من أجل إدراج الرأسمال غير الما ّدي في السياسات العموم ّية.

37 - Source: HCP - travaux menés sur les années 2000, 2007 et 2014
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التحد ّيات والرهانات
1.
ّ

األولوية
الداخلية :مجاالت التدخل ذات
التحديات
ّ
ّ
وتعز ِيز ُق ُد َرات المواطنين على تحقيق كل إمكاناتهمٌّ ،
كل في
أساسا بضمان تكافؤ الفرص
يتعلق األ ْمر
ِ
ً
مجاله ،واعتما ًدا على ما يتوفر عليه من وسائل وما يح ّركه من طموحات ،فضال عن تحسين شروط تط ّور
اإلسهام الفعلي
البشري .وفي هذا اإلطار ،من
الرأسمال
ّ
ّ
الضروري ،من جهة ،توفير الشروط التي تضمن ْ
ْ
لك ّل الفاعلي َن في مسلسل التنمية وخلق الثروة ،ومن جهة أخرى ،بال ّرفع من قدرات جميع مك ّونات المجتمع
فضال عن تفاقم
على التك ّيف مع متطلبات متعددة األبعاد لعالم صا َر أكث َر تعقي ًدا ،يشهد تح ُّوالت متسارعة ْ
المظاهر المتعددة لال استقرار على الصعيد اإلقليمي والدولي.

مؤسساتية وترابية
تحديات
ّ
ّ yy
واإلصالحات
  ِف ْع ّلية القوانين
ْ

المغرب خالل الفترة  ،2013-1999عد ًدا من اإلصالحات ،كما أصد َر أو ع ّدل عددا من القوانين التي
اعت َم َد
ُ
أس ِسهِ السياس ّية
الديمقراطي للمملكة ،وعلى تحديث بنائه
عملت على ترسيخ الخيار
ّ
ساتي لتعزيز ُ
المؤس ّ
ّ
واإلدار ّية واالقتصاد ّية واالجتماع ّية والبيئ ّية.

القسم الثالث
من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة جميع املواطنات واملواطنني

فإن القانو َن
أن فعل ّية القوانين واإلصالحات ال تزا ُل تش ّكل تحديا كبيرا في بلدنا .وفي هذا الشأنّ ،
غير ّ
ينص على
الت
ّنظيمي رقم  65-13المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائهاّ ،
ّ
ٍ
بدراسة حول
قائم
أي
ضرورة أن تُرفق مشاريع القوانين ال ّرامية
ّ
لسن ّ
ٍ
تشريع جديد أو مراجعة تشريع ٍ
موح َدة وال يت ّم نشر نتائجها بكيفية
آثارها .غير ّ
أن طبيعة وأهداف هذه الدراسات حول اآلثار ليست َّ
منتظمة .وبالنّظر إلى الطبيعة التقييم ّية لهذا المقتضى ومجال دراسته الواسع ،فإ ّنه يط َر ُح مسألة تحسين
نوع ّية المعايير والتدابير التي تلزم اإلدارات العموم ّية بتبرير اختيار اإلجراءات المزْمع اتخاذها ،وموا َكبة
ض ً
ال عن تقييم آثارها السوسيو-اقتصاد ّية.
مشاريع القوانين ِب «مذكرات تقديم ّية» حقيقيةَ ،ف ْ
بمقتضيات إجرائ ّية ضمن نصوص
أن اعتماد القوانين واإلصالحات ال يتم استتباعها في آجال معقولة
كما ّ
ٌ
الحظ نو ٌع م َن التسا ُهل مع عدم تطبيق القانون
تطبيق ّية .وحتى في حالة وجود هذه األخيرة ،فإ ّنه غال ًبا ما يُ َ
والنصوص التنظيم ّية المعمول بها كما هو الحال في بعض األحيان بالنسبة للقطاع غير المهيكل وقانون
فإن هذه الف ْعل ّية النسبية للقوانين واإلصالحات تساه ُم في تأخير مفعولها ،وتحافظ
الشغل .وبالتاليّ ،
من الناحية االقتصاد ّية على استمرار أنشطة ال ّريع ،كما تض ّر بتنافس ّية المقاوالت وبالجاذبية االقتصادية
لبالدنا بالمعنى العا ّم.
لي للقانون في مختلف جوانب حياة المواطنين ،فإنه يتّصل بكيف ّية
أ ّما التّحدي األخر ،في مجال التّطبيق الف ْع ّ
بتح ِسين الف ّعالية والشفاف ّية
اشتغال القضاء وتعزيز استقالليته ووضوح المنظومة القضائ ّية ،كما يتّص ُل ْ
والسالسة َو َج ْو َدة الخدمات اإلدار ّية.

الترابية
كي للمجاالت
 الجهوية والتنظيم ّ
ّ
الذ ّ
على صعيدِ ّ
ٍ
للسياسات
ينص عليه دستور ،2011
ساتي ،الذي ّ
مقاربات جديد ًة ّ
ّ
الل َم ْركزية ،يتطلّ ُب البناءُ
المؤس ّ
ٍ
مجاالت واعدة بالنمو وخلق
العموم ّية الترابية .ذلك أن تشجيع تخصصات المجاالت الترابية ،باعتبارها
العالمي.
ّوجها راجحا على الصعيد
فرص الشغل ،يعتبر اليوم ت ّ
ّ
الصدد ،تش ّك ُل الجهوي ُة التي أطلقها المغرب ،وال ّرامية إلى العمل على بروز المجاالت الترابية،
وفي هذا ّ
ّوجهات المعمول بها اليوم على المستوى الدولي في مجال إعدادِ وتنفيذ
ت ََح ِّد ًّيا كبي ًرا يتماشى مع الت ّ
والترابي .كما ترتكز القضايا المرتبطة
الجهوي
المشاريع ،وتعبئة الوسائل البشرية والمالية على المستوى
ّ
ّ
العمومي من المواطني َن ،وفتح فضاءات جديدة تمكنهم
القرار
تقريب
بهذا التنظيم الجديد للمجاالت على
ِ
ِ
ّ
ومؤهالتها
من المساهمة في السياسات العموم ّية وإغنائها ،وعلى األخذ في االعتبار تخصصات المجاالت
ّ
وحدودها وتكاملها ،إ ْن على صعيد الجماعة الترابية أو الجهة أو بيْن الجهات أو وطن ًّيا ودول ًّيا.
وبالنسبة للبُعد الترابي للتنمية ،فق ْد َو َ
المؤسسات ّية الضرورية لتقسيم الممكلة إلى
المغرب األدوات
ض َع
ُ
ّ
الش َ
أن ّ
ٍ
روط الكفيلة بإنجاح هذا التوزيع الترابي الجديد تتطلّ ُب الوقوف عند
جهات إدارية واقتصادية .غيْر ّ
مختلف ُق ُدرات اإلقالع التي تتوفر عليها هذه المجاالت ،على ال ُم ْستويات االقتصاد ّية واالجتماع ّية والبيئ ّية،
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وكذا استعمال أفضل للوسائل البَ َشر ّية والما ّدية الضرورية من أجل إعدادِ وتنفيذ ُم ّ
خططات تنمو ّية جهو ّية
منْ َدمِ َجة و ُمدمِ َجة و ُم ِ
نصفة ومستدامة.
ماج وتجانُ ِس هذه المشاريع الجهو ّية مع التّطلّ َعات الوطن ّية
كما يتعلّق األ ْمر بمواجهة التّحديات المتعلّقة بإن ْد ِ
الكبرى ،إضافة إلى ما يتعلق بالتكا ُمل والتضامن بيْ َن الجهات.
ّ
وبفك العزلة عن المناطق النائ ّية
ثُ َّم إ َّنه يتع ّين على الجهو ّية المتق ّدمة أ ْن تواجه التّحديات المتعلقة بالتعمير
وتوفير العقار والحفاظ على ال َم َو ِاردِ الطبيع ّية والبنيات التحتية والخدمات االجتماع ّية والجاذب ّية والكفاءات
واالبتكار.
كما يتع ّين عليْها ،من جهة أخرى ،توفير ُف َر ٍص جديدة لخلق الثروة والشغل تستجيب لحاج ّيات وانتظارات
واج َهة
المواطنين،
وتشجع على تعبئتهم وانخراطهم .ومن أجل اغتنام هذه الفرص ،يتع ّين على ِ
الج َهات ُم َ
ّ
التحديات ال ُم ْرتبطة بالنخب السياسية وبالفاعلين السوسيو-اقتصاديين المحلِّيين ،والموارد البشرية
الضرورية لتدبير هذه الدينامية الجديدة ومواكبتها .وبالفعل ،تع ّد الكفاءات البشرية التي يتعين وضعها
ّ
ً
عامل أساس ًّيا من عوامل نجاح الجهو ّية المتق ّدمة وأثرها على التنمية المدمِ َجة
في خدمة التنمية الترابية
المنشودة.

االستراتيجية
والرؤية
ّ
 استباق الحاجيات ّ
التوجهات الكبرى
الستشراف
المجتمعات الحديثة بقدرتها على االستباق
تتميز
ْ
ُ
ّ
ووضع رؤى مستقبلية ْ
المطروحة والمتاحة .وفي هذا اإلطار ،يشكل استباق الحاجيات المستقبلية تحد ًّيا كبي ًرا بالنسبة للنموذج
التنموي الذي اعتمده المغرب خالل الخمس ْ
عشرة سنة األخيرة .هذا النموذج الذي أبان عن نجاعته فيما
ّ
االقتصادي لبالدنا ،ونهج السياسات القطاعية ،وتدا ُرك التأخر المسجل في العديد من
يتعلق بالتح ّول
ّ
أص َبح اليوم يجد صعوبة في االنتظام ضمن رؤية شمولية من َْسجمة و ُمستديمة.
القطاعاتْ ،
ٍ
اإلصالحات الهيكل ّية التي عززت البنية المؤسساتية
صعيد آخر ،تم ّكن المغرب من تنفيذِ ِسل ْ َسلة من
على
ْ
والبنْيَ ٍ
ات التحتية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لبالدناَ .ك َما انخرطت المملكة في مسلسل من
المؤسساتية التي تُ ِّو َجت باعتمادِ دستور  ،2011وتفعيل مختلف البرامج التنموية ال َعرضان ّية
اإلصالحات
ّ
(المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،والبنيات التحتية ،ومناخ األعمال ،الخ) ،وفي إطالق استراتيج ّيات
قطاع ّية ت ّمت أجرأتها في ع ّدة مخططات قطاعية (المغرب األخضر ،هاليوتيس ،ميثاق اإلقالع الصناعي
قمي ،واالستراتيجيات السياحية،
مدعما بمخطط التسريع الصناعي ،واالستراتيجية الطاقية ،والمغرب ال ّر ّ
ورؤية الصناعة التقليدية ،رواج ،الخ).
قوي
وإذا كانت مختلف هذه االستراتيجيات القطاعية تسعى إلى ال ُمساهمة في تحقيق نمو
اقتصادي ّ
ّ
فإن أجرأتها ظلّ ْت منحصرة في إطار كل قطاع على حدة،
ومستدام ،وكفيل بخلق الثروات وفرص الشغلّ ،
ٍ
القطاعي الكفيل بضمان وقع أفضل
وأ ّد ْت بالتّالي إلى قصور على مستوى التجانس وااللتقائ ّية ،والتآزر
ّ

القسم الثالث
من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة جميع املواطنات واملواطنني

لهذه السياسات ومضاعفته ،إضافة إلى قصور على مستوى ْ
إش َراك األطراف المعن ّية وانخراطها .فضال
فإن اآلل ّيات المعتمدة من أجل التنسيق بين هذه االستراتيجيات ،وأدوات حكامتها وتقييمها ،ال
عن ذلكّ ،
غالب األحيانِ ناجعة بما فيه الكفاية.
تكو ُن في
ِ
فإن التداخل بين الوكاالت التنفيذ ّية ،المكلفة بالمشاريع االستراتيجية والمهيكلة ،والمصالح
م ْن جهة أخرىّ ،
الم ْركزية والترابية لإلدارة ،والتنسيق فيما بينها ،يتطلّب توضيحا وتدقيقا أكثر على مستوى المسؤوليات
والقيادة االستراتيجية.
فإن اإلصالحات التي انطلقت على مراحل ،وال سيما منذ سنوات  ،1990قد أدت إلى ظهور
وبصفة عامةّ ،
عدد كبير من الوكاالت والمؤسسات والمنظمات ذات مها ّم متنوعة إلى درجة خلق التداخل وبعض االرتباك
يج ُد ُر تصحيح هذا الوضع في إطار هندسة
الذي من شأنه عرقلة السير العادي والف ّعال للمؤسسات .لذلكْ ،
مؤسسات ّية واضحة من طرف الجميع ،التي توضح األدوار والتفاعالت بين مختلف المتدخلين ،وبالتالي
إجراء ما يقتضيه هذا الوضع من إعادة هيكلة للبنيات والمؤسسات الحالية.
على المستوى االستراتيجي ،يطرح تحدي االستباق مسألة تحديد رؤية شمول ّية ومندمجة للتنمية بالمغرب،
إطار متجانس يساعد على خلق التقائ ّية المشاريع والفاعلين ،وعلى تعضيد الوسائل الم ْرصودة
وأجرأتها في ٍ
للتنظيم ،وألدوات التقييم والمراقبة وال ُمحاسبة والتآزر ،من أجل مضاعفة اآلثار والقيمة المنت ََجة.
إن تح ّدي االستباق يتطلّب إحداث قطيعة مع سياسات التدارك ،ومع التدبير تحت ضغط اإلكراهات ،سواء
ّ
ألن هذا النمط من التدبير يؤثر سلبا على نجاعة التدخل
في إطار رد الفعل أو التدابير التّصحيح ّيةّ ،
العمومي وتنمية بالدنا ،ويؤثر بالتالي على ثقة المواطنين.

الفوارق والثقة
تحديات
ّ yy
ِ
تماعي ،نظ ًرا دوره المدمِ ج والداعم لتحقيق رفاه المواطنين ،على تشجيع التآزر وانخراط
االج
ّماسك ْ
يعم ُل الت ُ
ّ
فإن هذا التماسك
األفراد في مشاريع تنمو ّية شخص ّية وجماع ّية .ولكن عن َد َما تكو ُن الفوارق كبيرة ج ّداّ ،
االجتماعي يتغذى ويتعزز كلما تم إعمال القواعد الضامنة لعدم
فإن التماسك
سرعان ما يتدهور .وبال ُمقابلَّ ،
ّ
التّمييز ،والمعاملة العادلة والمنصفة لألفراد والجماعات ،مما يحافظ ويقوي الشعور باالنتماء وبالهو ّية.
االجتماعي ،تفترض توضيح القواعد واحترام
ّماسك
كما ّ
أن ال ّثقة ،التي تُع ّد عنص ًرا آخر يتأسس عليه الت ُ
ّ
الفردي والجماعي نحو االستهالك واالستثمار
التوجه
سيادة القانون وف ْعل ّية العدالة .ذلك أ ّنه لل ّثقة تأثير على
ّ
ّ
المجتمعي ،وتحدد بشكل خاص كثافة أواصر التّعاون والمعاملة بالمثل التي تعتبر
واالنخراط في المشروع
ّ
المؤسسات.
ضرورية في الحياة المجتمع ّية ،سواء أكانت فرد ّية أو جماع ّية إزا َء
ّ
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 تقليص الفوارق
إن رف َع التح ّدي في مجال التقليص من الفوارقِ يُع ّد عامال أساسيا من عوامل تحسين الولوج إلى الخدمات
ّ
االجتماعي والتضامن بين
االجتماعية األساس ّية بمجموع التّراب الوطني ،وضمان اإلنصاف والتضامن
ّ
فإن تح ّدي اإلنصاف ال ي ْر ُ
ّ
تبط
األجيال وبيْ َن الجهات وبين الجنسيْن وعلى مستوى الفئات
الهشة .وأخي ًراّ ،
فقط بالفوارق الملموسة في الواقع ،ب ْل إ ّنه يرتبط ً
أيضا بتمثالت المواطنين لهذ ِه الفوارقِ .
وم ّما ال ّ
شك فيه أنه بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،على الخصوص ،تم ّكن المغرب من إحراز
حقيقي ،ما بين  1993و ،2013في مجال الح ّد من الفقر ،وبدرجة أق ّل في مجال الح ّد من الفوارق
تق ّدم
ّ
االجتماع ّية.
السنوي لإلنفاق على مستوى الف ْرد الواحد،
وعليه ،فقد ُس ِّج َل خالل هذه الفترة نفسها ت ََح ّس ٌن في المعدل ّ
حوالي  10.000درهم للفرد
حيْثُ ارت َف َع بأكثر من  50في المائة ،حيثُ انتَق َل بال ّدرهم ال ّثابت لسنة  2014من
ْ
ِ
تحسن في مستوى عيْش الفئات المتواضعة بوتيرة أسرع
الواحدِ إلى أكثر من  15.000درهم ،38كما يُ َ
الحظ ّ
نوي ( 3,6في المائة) من تلك المسجلة لدى الفئات الوسيطة ( 3,3في المائة) أو الفئات
في
الس ّ
المتوسط ّ
ّ
39
ص م ْن نسبة الفقر ال ُمدقع من  15,3في المائة سنة 2001
الميْسورة ( 3,2في المائة)  .وهو األ ْمر الذي قلّ َ
نس َبة الفقر الغذائي 40من  1,8في المائة إلى  0,1في المائة
إلى  4,2في المائة سنة  .2014في حين انتقلت ْ
الفوارقِ االجتماعية ،في الفترة ما بين  2001و ،2014بأكثر من  9,5في
سنة  .41 2014وتراجعت نسبة
ِ
المائة ،وانخفض ّ
مؤشر جيني لقياس التفاوت من  0,406سنة  ،2001إلى  0,388سنة .2014
فإن نفقات  10في المائة من األسر األكثر يسرا كانت تم ّثل سنة 2014
ورغم أهمية هذا التطور
المسجلّ ،
َّ
أكثر من ثلث إجمالي نفقات االستهالك ( 33,8في المائة) مقابل  2,6في المائة في أوساط  10في المائة
المالحظ في
أن المنحى
(أي بفارق  13م ّرة) ،م ّما يع ّمق الشعور بالتفوات ،ويشير إلى ّ
من األسر األقل غنى ْ
َ
الح ّد من الفوارق ليس بالمتانة والوقع اللذين نتطلع إليهما.
إن هذه األرقام تسائل قدرة بالدنا على ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين ،والح ّد من الفوارق
ّ
االجتماعية ،والتفاوت بين ال ّرجال والنساء ،وبين الوسطيْن القروي والحضري ،وبين مختلف الجهات.
 - 38المصدر« :أهداف األلفية للتنمية» ،المندوبية السامية للتخطيط.2015 ،
 - 39المصدر :المندوبية السامية للتخطيط.
 - 40يشــير الفقــر الغذائــي إلــى ســلة المــواد والخدمــات الغذائيــة التــي تم ّثــل الحــد األدنــى المطلــوب مــن الســعرات الحراريــة ،التــي
تُحتســب بتطبيــق المعيــار الموصــى بــه مــن قبــل منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة الصحــة العالميــة علــى بنيــة الســاكنة .وبالتالــي،
فــإنّ العتبــة المحــددة تســاوي تكلفــة ســلة المــواد والخدمــات التــي تســمح بالحــد األدنــى ( 1984ســعرة حراريــة فــي اليــوم للفــرد الواحــد).
واســتنادا إلــى هــذه العتبــة ،فــإنّ معــدل الفقــر الغذائــي هــو نســبة األفــراد الذيــن يســاوي متوســط إنفاقهــم الســنوي للفــرد الواحــد أقــلّ مــن
هــذه العتبــة( .المندوبيــة الســامية للتخطيــط).
 - 41المصدر :نفسه.
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القروي،
الحضري والوسط
الوسط
المسجلة بين
وتظ ّل الفوار ُق االجتماع ّية خاصة في مقدمة التفاوتات
ّ
ّ
ّ
َ
فقر مدقع ،و 60في المائة من
الساكنة في وضع ّية ٍ
حيث يض ّم هذا األخير أكثر م ْن  85في المائة من ّ
ّ
جيوب الفقر في االنتشار داخ َل ال ُم ُدن.
الهشة .كما تستم ّر بعض
الساكنة
ِ
بفارق في األجور يفوق  17في المائة ،مقارنة
خاصة
الفوارقِ على مستوى ال ّدخْ لِ النّساء بصفة
وتمس
ٍ
ِ
ّ
ّ
42
مع كفاءات رجالية متساوية خالل سنة  . 2007كما تمس الشباب من حيث الولوج إلى الشغل الالئق.
الحظ وجود تراجع مقلق لمع ّدل نشاط النّساء ،وارتفاع في مع ّدل َز َواج القاصرات،
وفي هذا السياق ،يُ َ
حقوقهن .وبالتالي تظل
األ ْم ُر الذي يسير في ا ِّت َجاهٍ ُم َعاكِ ٍس لآلمالِ التي أطلقتها دينامية ت ْوسيع نطاق
ّ
ّصا ُعد ّية للنساء ( 17,9في المائة) أضعف ثالث م ّرات تقري ًبا مِ ْن نظيرتها لَ َدى
َ
الح َرك ّية االجتماعية الت َ
ال ّر َجال ( 43,7في المائة) .ويالحظ نفس التفاوت بيْن ساكنة القرى ،بنسبة حرك ّية اجتماعية تصاعد ّية
ال تتجاوز  14,8في المائة ،مقا َرنَة مع حرك ّية ساكنة المدن ( 51,1في المائة) .و 83في المائة من األشخاص
الذين استفادوا من حركية تصاعد ّية يلجون إلى مرتبة واحدة أو اثنتيْن أعلى من مرتبة آبائهم ،وحظوظ ابن
فالحي ال تتجاوز  1,9في المائة.
عامل في أ ْن يصبح مش ِّغال غير
ٍ
ّ
أن  4جهات من أصل  16جهة (التقطيع الجهوي
أ ّما على ُمستوى الفوارقِ بين الجهات،
فالمالحظ ّ
َ
السابق) تحتكر ،سنة  ،2013ما مجموعه  51,2في المائة من الناتج الداخلي الخام .43في حين فاق الناتج
الجهوي القديم) ،خالل الفترة
الداخلي الخام للف ْرد الواحد في جهة الدار البيضاء الكبرى (حسب التقطيع
ّ
المتوسط.
المسجل في جهة تازة-الحسيمة-تاونات بثالث م ّرات في
ما بين  2001و ،2013نظيره
َّ
ّ
وفضال عن ذلك ،فقد أ ّدى تط ّور مع ّدل التم ّدن (من  54إلى  60في المائة) ،في الفترة ما بين  1999و،2013
ارتفاع للساكنة الحضر ّية قدره  4,4مليون نسمة ،إلى ظهور مجموعة من التح ّديات في مجال التدبير
م َع
ٍ
السكن والمرافق االجتماعية األساس ّية والنقل والتّطهير.
السكان ّية ،وال س ّيما في مجال ّ
الحضري للتد ّفقات ّ
وخاصة األشخاص المسنين واألطفال واليافعين
الساكنة ال َه ّشة،
وته ّم الفوار ُق االجتماعية بصفة
ّ
ّ
خاصة ّ
واألشخاص في وضعية إعاقة ،الذين يتع ّي ُن تحسي ُن ظروف ولوجهم إلى الخدمات االجتماع ّية األساس ّية،
ألحكام ال ّدستور وانسجا ًما مع المعايير الدولية المعمول بها
ني ،طبقا
وتحسين إ ْدماجهم
ِ
االجتماعي وال َم َد ّ
ّ
في هذا ّ
الشأن.
الساكنة ،ب َما أ ّنه في أفق  2050سوف
كما يتع ّين على بالدنا أ ْن تكون قادرة كذلك على
َ
مواج َهة شيخوخة ّ
حوالي  25في
أي
يص ُل عدد األشخاص البالغين أكثر من  60سنة إلى ما يق ُر ُب من عشرة ماليين شخصْ ،
ْ
والص ّح ّية
ص ُعوبات تتعلق بظروف الحياة االجتماع ّية
ّ
الساكِ نة ،مع ما يترتّب على ذلك م ْن ُ
المائة من ّ
(األمراض ال ُمزْمنة ،تزايد األسر النوو ّية ،تقلّص الموارد المادية والوقت المتاح ،تراجع التكفّل باالشخاص
المسنّين ،الخ).
 - 42المصدر :المندوبية السامية للتخطيط.
 - 43المصدر :مديرية الدراسات والتوقعات االقتصادية ،وزارة المالية واالقتصاد.
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صعِ ٍيد آخر ،ال ب ّد من محاربة ك ّل أشكالِ العنف واالعتداءات الجنس ّية ض ّد األطفال ،ومحاربَة اله ْدر
وعلى َ
ِ
الغذائي
الحاصل في مجالِ الحماية القانونية للقاصري َن ،واإلدمان ،وانعدام التوازن
المدرسي ،والنّقص
ّ
ّ
ٍ
سنوات.
سن الخ ْمس
خاصة في صفوف األطفال دون ّ
ّ
الساكنة ،يتساوق بكيف ّية طبيع ّية مع الر ْفع من
وفي األخيرّ ،
فإن التحسين العا ّم لمستوى تعليم وإعالم ّ
المتطلبات المتعلّقة باإلنصاف َو َج ْو َدة َ
الخ َد َمات العموم ّية.

  ّ
الثقة
للرأسمال غير الما ّد ّي ،وبالتالي م َن الثروة
تش ّكل ال ّثقة ب َد ْورها مقوما أساسيا في البُعد االجتماعي
ْ
أساس ك ّل التح ّوالت االجتماعية واالقتصادية الكبرى التي حقّقتْها البُلدان
اإلجمالية لأل ّمة ،كما تُش ّكل
َ
والصاعدة.
المتقدمة
ّ
المؤسسات السياد ّية،
أن األبحاث الميدان ّية ال ُمن َْجزَة في المغرب حول الثقة تشي ُر إلى أ ّنه خارج
والحا ُل ّ
ّ
ّ
َ
انفك يأخذ
هناك شعور كبير بانعدام الثقة ما
الساكنة (باستثناء المؤسسة القضائية)،
التي تحظى بثقة ّ
منحى تصاعد ًّيا ،مع ما ينْتُ ُج عن ذلك من آثار سلبية على التماسك االجتماعي ،لم يت ّم بعد قياس حجمها
بما فيه الكفاية.
أن الحكومة والبرلمان والنقابات تحظى
فإن الدراسات التي أنجزتها مختلف
المؤسسات ،44تب ّين ّ
وبالفعلّ ،
ّ
الصدد ،تؤ ّكد المشا َركة
بثقة ضعيفة نسبيا ،و ّأ ّن الثقة في األحزاب السياسية ضعيفة ج ّدا .في هذا ّ
وخاصة في المدن ،عدم تجاوبهم مع العرض
الضعيفة للمواطنين في مختلف االستحقاقات االنتخابية،
ّ
السياسي المقترح ،وذلك رغم التق ّدم الحاصل على مستوى تكريس الخيار الديمقراطي ببالدنا.
ّ
الص َحافة
ومن جهة أخرىّ ،
فإن بعض الممارسات المتم ّثلة في نهج المقاربة األمن ّية غير المتناسبة في حقّ َّ
َ
ْ
النظ َرة إلى التق ّدم ال ّديمقراطي َو َطن ًّيا
كذلك على
سلبي
أو بعض االحتجاجات السلمية ،كا َن لها تأثير
ّ
ودول ًّيا.
بالولوج إلى العمل ّ
اللئق والخدمات
والصعوبات المتعلّقة
إن الفوارق االجتماعية والمجالية الها ّمة،
ث َّم َّ
ّ
ِ
االجتماعي ،واستمرار اقتصاد ال ّريع ،هي ظواهر
العمومية األساسية ،والعطب الذي يعرفه االرتقاء
ّ
فإن ال ّرشوة
ال يمكنها أ ْن تؤ ّد َي إلى تحسين ثقة المواطنين في المستقبل .وحسب معطيات البنك الدوليّ ،
والفقر ّ
ؤسسات ،45يعتبرها المواطنون من أبرز
والظلم
االجتماعي َو َع َدم شفاف ّية القضاء والهشاشة تُجاه ال ُم ّ
ّ
االجتماعي في بالدنا.46
العوامل التي تُه ِّدد التماسك
ّ
 - 44المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية.
 - 45المصدر :مؤشرات البنك الدولي للحكامة بالنسبة للمغرب (.)1999-2013
 - 46المصدر :المعهد الملكي للدراسات االستراتيجية.2011 ،
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االجتماعي ،في مجتمع أصبحت غالب ّية
فإن ت ََح ّدي ال ّثقة يستدعي إذن ضرورة تّعزيز الرابط
وبالتاليّ ،
ّ
ساكنته ُ
تقط ُن بالمدن ،وأكثر اطالعا وتعليما.

تحديات التّ ْشغيل
yy
ّ
المغربي ،ما بين سنة  2001و ،2015انتقاال إلى عتبة جديدة في النمو يناهز في
سجل االقتصا ُد
ُّ
ٍ
صاف ،كما أ ّدى
السنة .وق ْد م ّك َن هذا التط ّور مِ ْن توفير  1,7مليون منصب شغل
المعدل  4,7في المائة في ّ
ذلك إلى تخفيض نسبة البطالة إلى  9,2في المائة سنة  ،2013مقابل  12,3سنة  2001باإلضافة إلى تحسين
ظروف العمل .ويظل قطاع الخدمات المصدر األساسي لفرص الشغل بالمغرب ،بنسبة بلغت في المتوسط
السنوي  57,3في المائة.
ويعو ُد هذا التط ّور بصو َرةٍ أساس ّية إلى استهالك األُ َسر ،وإلى الجهود المبْذولة في مجالِ االستثمار من
الفالحي 47م ْن  39خال َل عقْد التسعين ّيات،
العمومي .فعلى سبيل المثال ،انتقلت هشاشة النمو
طرف القطاع
ّ
ّ
سنتي  2010و .2015وبال ُموازاة مع ذلك،
إلى  18خالل العقد السابق ،ليستقر عند  10خال َل الفترة ما بين
ْ
إذا كانت المنتجات ذات القيمة ال ُم َ
المتوسط  31,1في المائة من صادرات
المتوسطة والعالية تم ّث ُل في
ضافة
ّ
ّ
الصناعة التحويل ّية للمملكة ،ما بيْن  2001و ،2004فإ ّنها م ّثلت  45,4في المائة من هذه الصادرات ،ما بين
سنتي  2009و.48 2015
ْ
س استمرار
ديمغرافي
انتقال
ورغم أ ْن المغرب يم ّر بمرحلة
ٍ
إيجابيَّ ،
فإن نسبة النشاط تظ ّل ضعيفة ،وتعكِ ُ
ّ
ّ
َّ
المنظم .هذا األخير الذي ينبغي إدماجه يساهم في الحد من
مهم للشغل الهش ال سيما في القطاع غير
السياسات التي تعتمدها الدولة في مجال التشغيل ،وكذا من تنافس ّية الفاعلين االقتصاد ّيين في
نجاعة ّ
القطاع ال ُمن ََّظم.
لج ْو َدة التشغيل ،ما بين  1999و ،2013إ ّال أ ّنه يظ ّل ًّ
هشا بمع ّدل  62,6في المائة من
ورغم
التحسن المتنامي َ
ّ
أجر  22,5في المائة من
ال ُمستخ َدمين الذين يشتغلو َن ب ُدونِ عقد شغْل ،في حين يم ّثل الذين يشتغلون بدون ْ
ني في سنة .49 2014
التّشغيل على ّ
الصعيدِ ال َو َط ّ
ُ
يعرف
ويبقى مع ّدل نشاط النّساء ،الذي
تراج ًعا مستم ًّرا ،ضعي ًفا بصورة ملحوظة ( 22,6في المائة على
ُ
كبير على دينام ّية النم ّو.
الحضري) ويؤ ّثر
الوطني ،و 17,4في المائة فقط في ال َو َس ِط
الصعيد
ٍ
بشكل ٍ
ّ
ّ
أي شغل منذ أكثر
وتتم ّيز بطالة الشباب بطابعها
البنيوي ،حيث ّ
إن أكثر من ثلثي الشباب العاطلين لم يزاولوا ّ
ّ
من سنة ،وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم ،فخالل الفترة ما بين  2000و ،2011ارتفعت نسبة الشباب العاطل
عن العمل ،من العدد اإلجمالي للعاطلين ،من  1,5إلى .2
47 - Mesurée par le coefficient de variation (rapport de l’écart type à la moyenne).
 - 48المصدر :مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة االقتصاد والمالية.
 - 49المصدر :المندوبية السامية للتخطيط.
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ويشكل الوافدون الجدد على سوق ّ
الشغل ،الباحثون عن أ ّول منصب شغل في حياتهم المهنية ،النسب َة األكبر
من الشباب العاطل عن العمل 65 :من فئة الشباب العاطل ،و 50في المائة من العدد اإلجمالي للعاطلين،
َ
القروي).
الحض ِر ّي ( 70في المائة مقابل  50في المائة في ال َو َسط
مع تركز أعداد كبيرة منْهم في ال َو َس ِط
ّ
ٍ
ناحية أخرى ،ورغ َم األرباح ال ُمسجلة على صعيد اإلنتاج ّية اإلجمال ّية للعوامل ( 1.7في المائة في
م ْن
50
المتوسط خالل الفترة ما بيْن  2001و ،2014مقابل  0في المائة خالل الفترة ما بين  1983و،) 1999
ّ
التعليمي
فإن البطالة تظل ،بصورة عكس ّية ،متّصلة بال ُم ْستوى
وارتفا َع ج ْودة وتن ّوع االقتصاد
الوطنيّ ،
ّ
ّ
الصعيد ال َوطني تترا َو ُح نسبتها سنة  2015ما بين  4,2في المائة في أوساط
للساكنة النشيطة .فعلى ّ
ٍ
شهادات.
أي شهادة تعليمية ،و 17,3في المائة في صفوف الحاصلين على
النشيطين الذين ال يتوفرون على ّ
ً
ملحوظا ،بحيث لم يؤد ارتفاع
االقتصادي 51تباط ًؤا
وعالوة على ذلك ،فق ْد َس َّج َل محتوى التّشغيل في النم ّو
ّ
سنتي  2014و،2015
اخلي الخا ّم بنقطة مائوية واحدة سوى إلى خلق أق ّل من  9.000منصب شغل
الناتج ال ّد ّ
ْ
52
سنتي  2000و ، 2013وأكثر من  55.000منصب
المتوسط ما بيْن
مقابل  26.700منصب شغل سنو ًّيا في
ّ
ْ
شغل ما بيْن  1990و.1998
أن ُم ُرونة التّشغيل بالن ّْسبة للنم ّو تتراو ُح ما بيْن  0,3و .0,5وم ْن بيْن
وترى المندوبي ُة السامية للتخطيط ّ
تحول دون امتصاص بطالة الشباب وخلق فرص شغل جديدة ومستدامة ،هناك هشاشة نسيج
العقبات التي ُ
اإلنتاج الوطني ،وضعف مستوى االستثمارات ،وال س ّيما في القطاعات الصناع ّية ،فضال عن انعدام مرونة
ُصور في طبيعة تكوين حاملي الشهادات ،والضعف الهيكلي للطلب في
سوق الشغل ،وكذا بعض أَ ْو ُجه الق ُ
القطاعات االقتصادية.
ويُ َف َّس ُر انعدام ال ُم ُرونَة في سوق ّ
االقتصادي
قياسا إلى النم ّوِ ،ب َع َد ِم ُو ُجودِ عالقة َخ ِّط ّية بيْن ال ّن ُم ّو
الشغل،
ّ
ً
والح ّد من البطالة ،وبض ْع ِف تأثير النم ّو في امتصاص البطالة في صفوف حاملي الشهادات.
ُسج ُلَ ،ر ْغم انخفاضها،
وم ْن ث ّمّ ،
فإن نسبة البطالة في صفوف الحاصلين على الشهادات ال زالت ت ّ
الصعوبات التي
نسبة  17,3في المائة من بين الحاصلين على شهادات سنة  .2015وبصفة عا ّمةَّ ،
فإن ّ
يواجهها الطلبة المغاربة في اكتساب الكفايات األساس ّية الضرور ّية لمواصلة التعلم ،إ ّما في مقاعد الدراسة
أو في فضاء العمل ،يطرح بح ّدة مسألة نجاعة منظو َمة التربية والتكوين ،وقدرتها على االضطالع بأدوارها.
أن العديد من اآلليات
ومن جهة أخرى ،لم يكن لسياسات التشغيل المعتمدة األثر الكبير المتوقع ،حيث ّ
التي ُو ِضعت لتسهيل إدماج الشباب في سوق ّ
الشغل ،أو لمساعدتهم على إنشاء مقاوالتهم الخاصة لم تُؤ ِّد
إلى نتائج ُم ْرض ّية.
 - 50نفس المصدر.
 - 51يربــط مفهــوم محتــوى التشــغيل فــي النمــو بيــن منحــى تطــور هذيــن المؤشــرين ،وهــو حاصــل حســاب الترابــط بيــن التشــغيل والناتــج
الداخلــي الخــام ،ويبيــن إلــى أي حــد تــؤدي نقطــة نمــو اقتصــادي إلــى نمــو للتشــغيل.
 - 52المصدر :مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة االقتصاد والمالية.
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تحديات االستثمار
ّ yy
تضاع َف بنسبة  2,5في الفترة ما بيْن 1999
أسمال المادي للمغرب قد
تج ُد ُر اإلشارة إلى ّ
َ
أن مخزون ال ّر ْ
فإن هذا االرتفا َع
و ،2013ليتجاوز  2.500مليار درهم في ِن َهاية الفترة
ِ
(باألسعار الثابتة  .)2007وبالتالي ّ
نوي بين  1999و 2013هو ترجمة لمع ّدل االستثمار الذي بَل َ َغ  30في
بنسبة  6,3في المائة في
الس ّ
المتوسط ّ
ّ
المائة من الناتج ال ّداخلي الخا ّم خالل الفترة بكاملها.
ٍ
بنيات تحت ّية متينة كفيلة ب ُموا َكبة التّطلّعات
وق ْد َس َم َح بلو ُغ هذا المستوى من االستثمار بأ ْن تتو ّف َر بالدنا على
الصدد ،م ّكن إنجا ُز ميناء طنجة المتوسط من دخولِ المغرب الئحة العشرين
التنموية للمغرب .وفي هذا ّ
تسري َع وتيرة برنامج ُّ
الط ُرق الس ّيارة 1.400( ،كلم من
األوائل عالم ًّيا في مجال ال ّربْط البحري ،كما ّ
أن ْ
الطرق السيارة مفتوحة في وجه حركة السير سنة  ،2013بمع ّدل نم ّو بلغ  160كلم في السنة ،مقابل  40كلم
ِ
ٍ
جهات،
واالستثمارات في ع ّدة
سنوات) ،قد عمل على تسهيلِ تطوير حجم ال ُمبَادالت
السنة قبل عشر
في ّ
ْ
الشأن بالنسبة لجهات بني مالل -خنيفرة وفاس -مكناس ومراكش -آسفي وجهة ّ
كما هو ّ
الشرق وطنجة-
تطوان -الحسيمة وجهة سوس -ماسة .بال ُموازاة م َع ذلك ،م َّك َن تطوي ُر وت ْعزي ُز المطارات (يتو ّفر المغرب
ْ
الوطني.
العشرة ماليين سائح فوق التراب
على  16مطا ًرا دول ًّيا) من تجاوز عتبة
ّ
المتوسط  7في المائة
تجاوزت في
اح َب ْت تنفي َذ االستراتيج ّيات القطاع ّية زيا َدةٌ َسن َِو ّي ٌة
ْ
ص َ
عالوة على ذلكَ ،
ّ
من الحاج ّيات ّ
ِ
وحة ،في تحقيق االنتقال
الطاق ّية لل ْ َم ْملكة ،التي انْ َخ َر َط ْت ،في
الوقت نفسه وبكيف ّية َط ُم َ
ّزت القدرات الفالح ّية واأل ْمن الغذائي لبالدنا م ْن خالل تنفيذ ُم ّ
ّ
خطط المغرب األخضر،
اقي .كما تعز ْ
الط ّ
َ
إطار
وذلك في
الصادرات الوطن ّية،
قطاعات صناع ّية جديدة
وبرزت
ِ
باتت تُساهم بش ْك ٍل ٍ
ٌ
ْ
حج ِم ّ
كبير في ْ
ناعي قبل أ ْن يتح ّول إلى ُم ّ
ّ
خط ٍط التسريع الصناعي.
المخطط الوطني لإلقالع ّ
الص ّ
المتوسط
المغربي قد بَل َ َغ عتبة جديدة من النّمو ،يصل إلى  4,5في المائة سنو ًّيا في
أن االقتصاد
لك ْن ،و َر ْغ َم ّ
ّ
ّ
ْ
السابقة عليها) ،فال ب ّد مِ َن اإلشارة،
المتوسط خالل
بدءا من سنة ( 2001مقابل  3في المائة في
العشر ّية ّ
ّ
م َع َ
ِ
نجحت في ت ََجا ُو ِز مع ّدل  6في المائة من النم ّو،
الصاعدة أو النّام ّية ق ْد
أن العديد من البُلدان
ذلك ،إلى ّ
ْ
مع نسبة استثمار تَقِ ُّل عن  30في المائة التي تصل إليها بالدنا.
الضعيف نسب ًّيا
وحسب ال ّدراسات
فإن هذا األثر ّ
ِ
السامية للتّخطيطّ ،
المقارنة التي َ
أنجزتها المندوب ّية ّ
لالستثمار على النمو مر ّده أساسا إلى ضرورة بلوغ مستوى من مخزون الرأسمال المادي معادل أربع أو
خمس مرات للناتج ال ّداخلي الخا ّم.
ويظ ّل مستوى المعامل الح ّدي للرأسمال ( )ICORج ّد مرتفع وفي تزايد مستمر حيث استق ّر في حدود  7وحدات
ّ
بات
سنة  ،532014في حين ال يبل ُغ المع ّدل العالمي أكثر من  3نسب ًّيا.
وتدل هذه المعطيات على ّ
أن االستثمار َ
نجاع ًة على االقتصاد الوطني.
يتراجع على مستوى خلق نقاط النم ّو ،وبالتالي ينتج مفعوالً أق ّل
َ
السامية للتخطيط.2015 ،
 - 53المصدر :دراسة حول مردوديّة الرأسمال المادي في المغرب ،المندوبية ّ
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الوطني
التنافسية وتنْ ويع االقتصاد
تحديات
ّ
ّ yy
ّ
استقرار
تعزيز
منذ ثمانين ّيات الق ْرن الماضيَ ،ش َر َع المغرب في تنفيذِ ِسل ْ ْسلَة من اإلْصالحات الهادفة إلى
ِ
ِ
تدريجي ومتح ّكم فيه لالقتصاد
إطاره الماكرو-اقتصادِ ّي .وقد واكب هذه اإلصالحات ،في اآلنِ ذاته ،انفتا ٌح
ّ
الخواص.
دها ،بكيف ّية تدريج ّية ،عن ب ْعض القطاعات لفائدة الفاعلين االقتصاد ّيين
الوطنيَ ،م َع َر ْف ِع الدولة يَ َ
ّ
ّ
ُ
ينخرط في سياق العولمة
االقتصادي على العالم ،فقد جع َل اقتصاده
وبفضل نهج المغرب سياسة االنفتاح
ّ
والتنافس ّية الدولية ،معتمدا في ذلك على مجموعة من االستراتيج ّيات الهادفة إلى النهوض بقطاعات
اقتصادية ناجعة وتنافسية ،واستراتيجيات مدعومة بسياسة تأهيل وتقوية شبكات البنيات التحتية ذات
مواجهة مجموعة من التحديات
الج ْودة .هذا االختيار لالنفتاح على األسواق الدولية ،قد وضع المغرب في
َ
ِ
وخاصة في مجالِ تنافس ّية اقتصاده ،وتوازن المبادالت مع الخارج ،والح ّد من عجز ميزان
المتواصلة،
ّ
األداءات.
من أجل رفع هذه التحديات ،يتع ّين على بالدنا العمل على تعزيز قدراتها اإلنتاجية ،وال ّرفع جاذبيتها
لالستثمارات الداخلية والخارجية ،وذلك من خاللِ تنويع المنظومة اإلنتاجية لالقتصاد الوطني ،والعمل
على ضمان جودتها عبر االبتكار والتقدم التكنولوجي ،وأيْ ً
تح ِسين ُمناخ األعمال ،بد ًءا من
ضا ع ْن طريق ْ
أج ْل استغالل ال ُف َرص التي
الفعلي في االقتصاد
ال ّرفع م ْن نجاعة منظومة العدالة ،واالنْدِ َماج
العالمي من ْ
ّ
ّ
الح ِّر.
تتيحها اتفاقيات التبادل ُ
كما أن االنفتاح االقتصادي يتطلب ،كذلك ،على المدى الطويل تموقع المغرب في مجال المِ َهن العالم ّية
الجديدة ،وتطوير قدرته على ولوج ومواكبة التح ّوالت المهمة وذات الوتيرة السريعة في العالم (الثورة
الصناعية الرابعة  ،4.0التحول الرقمي ،المعالجة اآللية ،الموضوعات المترابطة ،المعطيات الكبرى،
االقتصاد الرقمي ،إعادة تنظيم سالسل اإلنتاج والتوزيع وتغيير أنماط االستهالك.)...،
فإن التحدي ي ْك ُم ُن في توجيه اإلنتاج نحو القطاعات ذات القيمة ال ُمضافة القو ّيةَ ،سواء ذات
وبالتاليّ ،
المحتوى التكنولوجي العالي و/أو اإلبداعي (االبتكار واإلبداع الفكري وال ُمنْتجات الجديدة /األسواق
تسريع االنتقال نحو اقتصادِ المعرفة واالبتكار يتم توطينه في مختلف مجاالت
الجديدة ،الخ) ،من أجل ْ
وج َهاته ،وذلك من أجل االستفادة من المؤهالت والخصوصيات مع القدرة في الوقت نفسه
المغرب الترابية ِ
على استيعاب التحوالت العالمية.
ٍ
صعيد آخر ،يستلز ُم هذا التنوي ُع وهذا التطور ،ر ْف َع تح ّدي التّنافس ّية الذي يستدعي تنظيم العالقة
وعلى
بين مختلف الشركاء االجتماعيين من أجل توحيد الجهود المبذولة حول رؤية مشتركة للتنمية ،ترتكز على
انخراط الجميع في خلق الثروة لفائدة جميع األطراف المعنية .هذا يستلزم كذلك وضع سياسة ضريبية
واضحة و ُمن ِْصفة ومح ِّفزة تساعد على المواكبة القائمة على المبادرة واالستباق والنجاعة من أجل تطوير
ودي (داخل السالسل) ،أو األفقي (داخل الجهات وفي
مسالك اقتصادية مندمجة ،إ ْن على المستوى ال َع ُم ّ
مختلف مناطق العالم).

القسم الثالث
من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة جميع املواطنات واملواطنني

ّ
لالستثمار
والش ّفاَ َف
كما يستدعي هذا التّح ّدي في مجالِ التنافس ّية ،العمل على التوظيف الفعلي
ْ
ِ
الخاص (اآلثار اإليجابية
وقاطرتيْنِ لتحفيز القطاع
والصفقات العموم ّية كرافعتيْن أساسيتين لخلق الثروة،
ّ
ّ
على المحيط) ،وعلى تحسين شروط الولوج إلى بعض عوامل اإلنتاج ،كالعقار والتمويل.
يُضاف إلى هذا تعزيز الثقة ،األ ْم ُر الذي ال يتحقّق إال ب ُم َحا َربَة ال ّر ْش َوة ومختلف أشكال المحسوبية
واالمتيازات وال ّريْع وال ُم َ
ضا َربَات.
تُحي ُل ك ُّل هذه العناصر إلى تح ّدي إعداد وتنفيذ سياسة شاملة ومندمِ َجة للتّنمية االقتصاد ّية .ويتع ّين أ ْن
َ
الفعلي لالقتصاد الوطني
المؤسساتية الالزمة لتحقيق التحول
السياسة إلى تعزيز العوامل
ّ
تهدف هذه ّ
ّ
وج ْعله اقتصا ًدا تنافس ًّيا وناج ًعا ومدمِ جا ومزده ًرا يقوم على اإلبداع واالبتكار.
كما يتع ّين أ ْن تأخذ هذه السياسة بعين االعتبار رهانات االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية،
وال س ّيما ال ّرهانات المرتبطة بالتدبير المعقلن للموارد الطبيعية (ال سيما ال َم َو ِارد العقارية والمائ ّية
والطاق ّية) ،ومستلزمات تعزيز ُع ُروض الخدمات االجتماعية (وعلى وجه الخصوص تعميم الحماية
االجتماعية والتغطية الصحية) ،وكذا الضغط المطرد على مستوى الطلب على الشغل.
ومن جهة أخرى ،ينبغي أ ْن تحرص هذه السياسة على توفير شروط النمو المستقبلية ،بالنّظر إلى التح ّوالت
العميقة التي تشهدها البنيات االقتصادية العالمية وأنماط اإلنتاج واالستهالك والتط ّور السريع للتكنولوجيا
واالقتصاد ال ّرقمي واالبتكار.

تحديات الحكامة
ّ yy
أجلِ تحسين حكامة الشأن العام ،تعبي ًرا
اعتمد المغرب ،منذ التسعينيات ،منظو َمة قانون ّية وتنظيم ّية من ْ
ْ
للقطع مع الغموض في التدبير العمومي واإلفالت من العقاب ،وإقرار شفافية أكبر ،وربط
عن إرادة الدولة
المسؤولية بالمحاسبة .وفي سياق هذا التحول ،ستصبح الحكامة وبكيفية تدريجية موضوع َو ْع ٌي َج َم ِ
اع ٌّي
للمؤسسات والشركاء االجتماعيين والمجتمع المدني وعموم المواطنين.
مشترك بالنسبة
ّ
ويمثل المجتمع المدني المغربي ،خاصة ،شريكا أساسيا في نشر وترسيخ الوعي بأهمية الحكامة ،من
خالل تدخالته المتعددة في هذا المجال التي ما فتئت تتطو ُر وتتهيك ُل في اتجاه تعزيز ق ّوتها في الترا ُفع
واالقتراح والمشاركة.
كما أن تطوير تعددية وسائل اإلعالم ،والتحول الرقمي المطرد للمجتمع ،من شأنهما أن يعززا الوعي
المواطن ،الفردي والجماعي ،بضرورة تحسين الحكامة والولوج إلى المرافق والخدمات والشفافية وتعضيد
الوسائل واإلمكانات.
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 إعادة بناء الحكامة
ِ
المواطن في خدمات عموم ّية ف ّعالة والحصول على المعلومة ،وحقّه كذلك في
ينص دستور  2011على حقّ
ّ
تح ِسين ج ْودة الخدمات العموم ّية ونجاعة اإلدارة
المساواة على مستوى الولوج إلى هذه الخدمات .غيْ َر َّ
أن ْ
ما زاال يش ّكالن انشغاالً ّ
ان اإلدارة المغرب ّية ما فتئت تعاني من العديد من مظاهر
مط ِر ًدا ،عالوة على ّ
القصور ،في ممارساتها وفي تدبير عالقاتها بالمواطنين وبالمقاوالت.
عدام الوضوح على مستوى المساطر
ويعود هذا القصور ،على ْ
وجه الخصوص ،إلى استمرار البيروقراط ّية ،وانْ ِ
السلطات العموم ّية.
والقرارات اإلدار ّية ،األ ْمر الذي يفاقم من مظاهر أزمة ثقة المواطنين والفاعلين في ّ
وأمام اله ّوة القائمة بين التّنصيص على حقوق المواطن وبين الواقع اليومي عند لجوء هذا المواطن إلى
فإن نظرة المرتفقين إلى المرافق العموم ّية تبقى نظرة سلب ّية في على وجه العموم.
المرافق العموم ّيةّ ،
اإلصالحات التي انخرطت فيها
ومما يزيد في انتشار هذا اإلدراك السلبي لإلدارة من قبل المواطن ،هو أن ْ
فإن ت ََح ّدي ال ّثقة يستدعي إذن ضرورة تّعزيز الرابط
مختلف الوزارات في هذا المجال ،تظل في وبالتاليّ ،
االجتماعي ،في مجتمع أصبحت غالب ّية ساكنته ُ
تقط ُن بالمدن ،وأكثر اطالعا وتعليما .معظمها مقاربات
ّ
مفس َرة بما يكفي للمرتفقين.
قطاع ّية ،غير متجانسة فيما بينها ،وغير معروفة أو ّ
التوجه نحو إعادة بناء حكامة المرافق العموم ّية ،قصد
فإن التحدي الذي يتع ّين رفعه هو
الصددّ ،
ّ
في هذا ّ
انتظارات ارتفع سقفها ،خال َل السنوات
وهي
الملحة والمشروعة للساكنة.
االستجابة الف ّعالة لالنتظارات
ٌ
ّ
َ
ودولي يزيد من حساسية مختلف القضايا واإلشكاليات ذات
وإقليمي
األخيرة ،في سيا ٌق حراك داخلي
ّ
ّ
الصلة بالحكامة.
االستثمارات والموارد الهامة
ويجدر التسجيل ،من جهة أخرى ،أن اللجوء إلى تكنولوجيات
اإلعالم ،و َر ْغ َم ْ
ِ
قد َمة إلى
التي تمت تعبئتها لهذا الغرض ،ل ْم يكن له سوى تأثير إيجابي محدود على تحسينِ الخدمات ال ُم َّ
المواطنين.
هنالك كذلك تحديات ّنوع ّية أخرى تلقي بظاللها على إشكالية الحكامة ببالدنا ،ال سيما ما يتعلق منها
الفعلي لسيادة القانون ،واستقالل ّية ونجاعة منظومة القضاء ،ومشا َركة المواطنين في اتخاذ القرار
باإلنفاذ
ّ
وبلورة السياسات العموم ّية ،وكذا في مجال ضمان الولوج المتساوي إلى المعلومة ،والمحاسبة.

 نجاعة السياسات العمومية
ّ
المسجل على صعيد الحكامة ،إضافة إلى القصور على مستوى التقائ ّية وتجانس
التأخر متعدد المظاهر
إن
َّ
ّ
السياسات العموم ّية ،كلّها عوامل تؤ ّثر سل ًبا على تحقيقِ التنمية االقتصادية واالجتماعية لبالدنا.
ّ

القسم الثالث
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سجله المغرب ،خالل الفترة ما بين  1999و ،2013يبقى دو َن مستوى الجهود
وبالفعلّ ،
فإن األداء الذي ّ
الكبيرة المبذولة ،والموارد التي ت ّمت تعبئتها لتدارك ما تراكم من نواقص وعجز على مدى عقود .هذا على
وجه الخصوص ما يعرفه قطاع التربية والتكوين ،الذي ُرصد على مدى السنوات الماضية ،ما يفوق  5في
ْ
الناتج ال ّداخلي الخا ّم (وهو واحد م ْن أعلى المع ّدالت في العالم) للحصول على نتائج تظ ّل دون
المائة من
ِ
مستوى االنتظارات ،بما فيها في مجال اكتساب الكفايات.
استثمار يعتبر من بين أعلى
أما بالنسبة لسياسة االستثمار ،فيالحظ أنه ،على الرغم م ْن تحقيقِ مع ّدلِ
ٍ
المع ّدالت في العالم (أكثر من  30في المائة من الناتج ال ّداخلي الخا ّم) خالل هذه الفترة ،فإن مردودية ما تم
استثماره تظ ّل ضعيفة ج ّدا على مستوى النمو االقتصادي وخلق ف َرص ّ
الشغل .وكذلك األمر بالنسبة للرشوة
التي تظ ّل ،رغم توالي برامج العمل التي وضعتها السلطات العموم ّية والمؤسسات التي أنشئت لمكافحتها،
عنيدة أمام جهود اإلصالح ،بل يعتبر المواطنون أ ّنها ما فتئت تتزايد وتتفاقم.
وفضال عن هذا ،يطرح تح ّدي نجاعة السياسات العموم ّية مسألة تنفيذ اآلليات المتعلقة بحماية مرتفقي
أن مساطر الطعن في القرارات ومعالجة
المرافق العمومية ،والتي تم ّكنهم من ال ّدفاع عن حقوقهم .ذلك ّ
الشكايات ما تزال َ
ضعيفة داخل اإلدارة (عدم شفاف ّية ووضوح مسار ومعالجة الشكاية التي يق ّدمها المرتفق).
وعموما ،تُعتبر نجاعة السياسات العمومية معيارا مركز ّيا لتقييم قدرة المؤسسات على تلبية حاجيات
أن ثقة المواطنين والمشغّلين في
بات من المسلّم به اليوم بصفة عامة ّ
المواطنين وانتظاراتهم .وقد َ
المؤسسات تع ّد دعامة أساسية من دعائم التنمية.

y yالتحديات البيئية
تش ّكل المحافظة على البيئة والتّدبير المسؤول للموارد الطبيعية رهانا كبي ًرا للتنمية بالنسبة للمغرب.
وبالفعل ،فمنذ سنة َ ،1999
وضعت بالدنا إطارا قانونيا طموحا في مجال التنمية المستدامة ،من خالل إدراج
مبدأ «الحقّ في بيئة سليمة» في دستور  ،2011وباعتماد القانون -اإلطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية
فض ً
ال عن العديد م َن القوانين والمراسيم التي ّ
تغطي مجاالت الماء ،والغابات ،والمناطق
المستدامةْ ،
الصلبة ،وحماية الساحل ،الخ.
المحم ّية ،والهواء ،والنفايات ّ
الطاقي تهدف إلى ر ْفع ق ْد َرته على إنتاج الكهرباء انطال ًقا
وفي هذا اإلطار ،اعتمد المغرب سياسة لالنتقال
ّ
من مصادر متج ّددة إلى  42في المائة من الطاقة اإلجمال ّية ،سنة  ،2020و 52في المائة سنة .2030
وقد م ّكنَت االستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة ،التي وضعها المغرب سنة  ،2009م ْن تطوير عدد
كبير من المشاريع الطاقية ،وال س ّيما في مجال الطاقة الشمسية والريح ّية م ّكنت المغرب من تطوير خبرة
حقيق ّية في هذا المجال.
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فإن اال ّدخار الصافي المع ّدل ،الذي كا َن على العموم إيجاب ّيا خالل الفترة ما
ورغم هذه الجهود المبذولةّ ،
سجل تراجعا من  24,1في المائة ،سنة  ،2006إلى  14,8في المائة سنة ،2013
بين  1999و ،2013ق ْد ّ
وبالتالي َف َق َد أكثر من تسع نقاط خالل سبع سنوات .وهذا يعود ،بالخصوص ،إلى ك ْونِ المغرب يعيش حالة
سنوي يفوق  900مليون متر مك ّعب من االحتياطيات
استعمال
من اإلجهاد المائي تتفاقم سنة بعد أخرى ،مع
ٍ
ّ
الصناعي ،والتل ّوث النّاتج
غير المتج ّددة من المياه الجوفية .54كما ّ
أن جودة هذه المياه مه ّددة بالتل ّوث ّ
أن اإلمكانيات المتو ّفرة في مجال النّجاعة المائية ال يت ّم
عن معالجة المحاصيل الزراعية ،عالوة ً على ّ
استغاللها االستغالل الكافي.
أن مساحة الغابات الوطنية قد ارتفعت بنسبة  2في المائة (ما يعادل
من جهة أخرى ،وعلى الرغم من ّ
55
فإن اإلفراط في ال ّرعي وفي استغالل األخشاب وإزالة
 116.000هكتار) بين
سنتي  2000وّ ، 2010
ْ
الغابوي ،وإضعاف النظم اإليكولوجية والتن ّوع
الغابات من بعض المناطق الغابو ّية قد أ ّدى إلى إضعاف الملك
ّ
التصحر.
البيولوجي ،والتربة ،والحيْلولة دون مكافحة
ّ
فإن التزايُد العمراني غير المتح َّكم فيه ،تُنضاف إليه المضاربات العقار ّية حول المدن،
ومن جهة أخرىّ ،
يتجلى ليس فقط في تغيير استخدام األراضي المع ّدة أصال لألنشطة الفالحية ،بقدر ما يتجلى كذلك في
خلق االختالالت بسبب ضعف التربة ،والنظم اإليكولوج ّية والساحل ،وتلوث الهواء والتربة والمياه.
لالستبدال،
تطرح ال ّرهانات المرتبطة بالمناخ ،إذن ،القضايا المتعلّقة بالمحافظة على الموارد غير القابلة
ْ
والتصحر
المائي والجفاف والفيضانات
وباستراتيجيات التك ّيف مع آثار التغ ّيرات المناخ ّية (اإلجهاد
ّ
ّ
والهجرة) ،وبتثمين المصادر المتجددة أو البديلة ،وبتطوير قطاعات االقتصاد األخضر واألزرق ،لخلق
الثروة وفرص الشغل ،ولتحسين استدامة نموذج التنمية الوطنية.

الرهانات الخارجية
إن المغرب باختياره التموقع ضمن عالم مفتوح و ُم ْعولَم ومطرد التحول ،هو مدعو بتطوير انخراطه اإليجابي
فيما تواجهه المجموعة الدولية من تحديات وما ترفعه من رهانات ،ال سيما في القضايا والمجاالت األمن ّية
والغذائية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية والرقمية .ثمة تح ّوالت هيكل َّية على الصعيد العالمي تتطلب
وضع مقا َربَ ٍ
واستراتيجيات جديدة ،وأيضا أدوات جديدة للتنمية والتعاون وال ُم َراقبة واليقظة والتت ّبع،
ات ْ
َ
المشترك وتعضيد الجهود ،والمبادرات المندمجة
سواء على مستوى كل بلد على حدة ،أو في إطار العمل
َ
اإلقليمي.
ص على المستوى
بلدان أخرى على المستوى الدولي،
ٍ
مع
وباألخ ِّ
ّ
 - 54المصدر :تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول «التدبير المندمج للموارد المائية» (.)2014
 - 55المصدر :المندوبية السامية للمياه والغابات.

القسم الثالث
من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة جميع املواطنات واملواطنني

وجه
وم ْن بيْن هذه الرهانات الخارجية التي يتع ّين على بالدنا أن تساهم في كسبها ،هناك خمسة منها على ْ
صوص لها تأثير حاسم ،وهي:
الخُ ُ
 األمن اإلقليمي؛
اإلقليمي؛
 االندماج
ّ
 الهجرة؛
 اقتصاديات المعرفة والثقافة؛
 رهان المناخ.

األمن اإلقليمي
ْ yy
ُتحدِ ق بالمنطقة التي ينتمي إليها المغرب مجموعة من التّهديدات األمنية ،تغذيها إيديولوج ّيات تتبنّى قيم
والتعصب .وأمام هذه الوضع ّية ،عملت بالدنا على وضع مقاربة شمولية متعددة األبعاد لمكافحة
ال ُعنْف
ّ
مخاطر اإلرهاب الدولي ،تنطلق باألساس من مقومات األمن الروحي للمغاربة ،وجعله ضمن أولويات
الداخلي والتعاون
التماسك االجتماعي ،وترصيد وتطوير الخبرة التي اكتسبها المغرب في مجال األ ْمن
ّ
السلْم عبر العالم.
الثنائي والدولي في ال ُم َحافظة على ّ
فإن ال َم ْر ِجع ّية ال ّدينية لبالدنا ،القا ِئ َمة ب ِ
خاصة على إ َما َر ِة المؤمنين والعقيدة
ِص َفة
الصددَّ ،
ّ
وفي هذا ّ
جانب ُمبَادراتها الهادفة إلى
األشعرية والمذهب المالكي ،واالنتصار لل َو َسط ّية واالعتدال والسماحة ،إلى
ِ
اهمت
الديني ،عبْ َر تكوين األئ ّمة وال ُم ْر ِشدات وغيرها من التدابيرُ ،كلّها عناصر قوة َس
إعادة هيْكلة الحقل
ْ
ّ
في ت ْع ِز ِيز َم ْوقِ ِع ال َمغ ِْر ِب ِ
االستقرار في المنطقة.
كفاع ٍل في تحقيق ْ
المستم ّرة في أشكال الفكر المتط ّرف والمتش ّدد ،والتّهديدات اإل ْرهابية ،تتطلب المحافظة
أن التح ّوالت
غيْ َر َّ
ْ
والدولي ،من أجل
الوطني
على اليقظة ومنطق االستباق ،واإلبقاء على الجهود المبذولة على المستوييْن
ّ
ّ
ضمان األمن وتمنيع المواطن من مخاطر االستقطاب اإلرهابي بمختلف أشكاله المتط ّورة باستمرار ،مع
وخاصة على مستوى صورته كبلد
ض َط ِرب على المغرب،
الح ّد من تأثير هذا ال ُمنَاخ
اإلقليمي ال ُم ْ
ال َعمل على َ
ّ
ّ
آمن.
واعتبا ًرا لطبيعة هذا ال ّرهان وأبعاده ،يتعين أن تُوا َكب الجهود المبذولة داخل ًّيا بتفكير عميق حول طرق
نجز ،أو يتعين إنجازه م ْن طرف بالدنا ،بمختلف أشكاله
التنسيق بين مختلف أشكال العمل
الدبلوماسي ال ُم َ
ّ
الرسمية ،واالقتصاد ّية ،والسياسية ،واالقتصاد ّية ،واالجتماعية ،والبيئية ،والطبية ،والجامعية ،وال ّروحية،
والثقافية.
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y yاالندماج اإلقليمي
تتوسع ،المجموعات االقتصادية العالمية واإلقليمية الكبرى ،على غرار
في الوقت الذي تتشكل فيه ،أو
َّ
الصين
«اتفاقية التبادل ّ
الحر ألمريكا الشمالية» ،واالتحاد األوروبي ،و«رابطة أمم جنوب شرق آسيا زائد ّ
وكوريا الجنوبية واليابان» ،و«المجموعة االقتصادية لدول إفريقيا الغربية» ،و«تجمع تنمية إفريقيا
اإلفريقي ،يجد المغرب
االستوائية» ،و«المجموعة االقتصادية والنقدية إلفريقيا الوسطى» ،على المستوى
ّ
إقليمي فعلي .وفي هذا
صعوبة في التح ّول إلى تجمع
نفسه ،من منظور إقليمي ،أمام منطقة مغاربية تجد ُ
ّ
السياق ،عمل المغرب على تطوير ُمبادالته مع عدة شركاء ،من خالل إبرام اتفاقيات للتّبادل الح ّر مع
ً
وأيضا مع الواليات المتحدة
المتوسط والشرق األوسط،
االتحاد األوروبي ،وعلى مستوى البحر األبيض
ّ
األمريك ّية وعدة بلدان من القارة اإلفريقية.
ٍ
لمجموعات إقليم ّي ٍة كبرى ،دون أ ْن يكون عض ًوا
بفضل إبرامه هذه االتفاقيات ،شري ًكا
وقد أصبح المغربْ ،
كمنصة إقليم ّية ها ّمة ،مستفيدا ،من جهة ،من موقعه الجيو-
فيها .كما جعله ذلك ،م ْن جان ٍِب آخر ،يتموقع
ّ
وخاصة من امتداداته الجغرافية المتع ّددة ،اإلفريقية والعربية والمتوسطية واألطلسية،
استراتيجي،
ّ
ِ
والتوسع القا ّري لنشاط
اإلنجازات المتح ِّق َقة في مجال تنمية البنيات التحتية
ومستفيدا كذلك من
ّ
المقاوالت المغربية ،مدعو ًما بمقا َربَ ٍة جديدةٍ عنوانها االنفتاح على عمقه اإلفريقي ،وهي ال ُمقاربة التي
أعطى انطالقتها صاحب الجاللة الملك محمد السادس.
ْ
وض َع استراتيج ّية للتعاون المندمج م ْن أجل
فإن هذا التَّم ْوقع وهذه المقاربة الجديدة يستوجبانِ ْ
وعليهّ ،
النهوض باأل ْمن واالستقرار والتسامح والحوار والتضا ُمن والتعاون بين الشعوب ،فضال عن ت ْمكين المغرب
َ
ٍ
وذلك
وأطلسي،
جديد ،إفريقي وأورو -متوسطي
إقليمي
م ْن تعزيز دوره باعتباره محورا أساس ًّيا في بناء
ّ
ّ
أس ِس تنمية مشتركةِ ،
منصفة ومندمجة ومدمِ جة ومستدامة ،تقوم على تعضيد ال َو َسائل
في أفق إ ْرساء ُ
والكفاءات وال َم َهارات مع البلدان الشريكة للمغرب.

y yالهجرة
السياسية ،والكوارث الطبيع ّية ،والظروف االقتصادية المتر ّدية
تؤ ّدي األزمات اإلنسان ّي َة ،والصراعات ّ
الصحراء وفي الشرق األوسط ،إلى تزايد م ْو َجات الهجرة ،مع تزايُد
السائدة في بلدان إفريقيا جنوب ّ
أعداد المهاجرين.
الجغرافي الذي يجعل ُ ُه أح َد المعابر األساس ّية لم ْوجات الهجرة من الجنوب إلى ّ
فإن
ونظ ًرا للموقع
الشمالّ ،
ّ
ُ
ِ
ٍ
الوقت نفسه منطقة عبور ،شرع ّية وغيْر
مزدو ٍج ،حيث أصبَ َح في
جديد
يعيش انتقاالً نحو لعِ ِب دور
المغرب
ِ
َ
شرع ّيةَ ،و ِو ْج َهة نهائ ّية للمهاجرين.
ساتي
وقد اعتمد المغرب ،منذ سنة  ،2013سياسة إراد ّية جديدة للهجرة واللجوء تقوم على التكفّل
ّ
المؤس ّ
والقانوني بتدفقات المهاجرين ،بدءا بعملية تسوية م ّكنت من تحسين ظروف عيش المهاجرين وتسهيل
ّ

القسم الثالث
من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة جميع املواطنات واملواطنني

إدماجهم .وقد سمحت هذه المرحلة األولى بتسوية وضعية حوالي  25.000مهاجر ،ينحدرون أساسا من
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء .ويأتي السنغاليون على رأس طالبي التسوية القانونية لوضعيتهم ( 24,15في
السوريون ( 19,2في المائة) ،والنّيجريون ( 8,71في المائة) ثم اإليفواريون ( 8,35في المائة).
المائة) ،يليهم ّ
وقد انطلقت المرحلة الثانية من تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين في المغرب في شهر دجنبر .2016
ويطرح الطابع المستدام لهذه الهجرة تحديات كبيرة على صعيد التوازنات الديمغرافية واالقتصادية
واالجتماعية .وهذا يع ّرض المغرب للعديد من الضغوط التي يمكن أن تتفاقم آثارها على مستوى الرهان
األمني ،ورهان اإلدماج االقتصادي واالجتماعي والثقافي للساكنة المنحدرة من الهجرة ،والولوج إلى
الخدمات االجتماعية األساسية (من صحة وتعليم وتكوين وسكن ،الخ) ،والضغط كذلك على سوق الشغل،
وعلى هوامش العيش المشترك في بالدنا (إدماج أو تجنيس ساكنة ذات أنماط عيش وثقافات وشعائر
دينية مختلفة).
ورغم الجهود الكبيرة المبذولة ،ستظ ُّل العمليات المتعلقة بتسوية الوضعية القانونية محدودة إذن ،في غياب
قانوني متعلق بالهجرة
المتوسط والمدى البعيد ،تسعى إلى وضع إطار
استراتيجية مدمجة على ال َم َدى
ّ
ْ
ّ
ْ
األشخاص ال ُم َهاجرين وعائالتهم
واللجوء ،وإلى استشارة المجتمع المدني ،ووضع إطار لحماية حقوق
واالجتماعي.
االقتصادي
وضمان انْدِ َماجهم
ّ
ّ
ماسة إلى نهج سياسة حقيقية لمساعدة وتنمية أفريقيا من طرف
أمام هذا التحدي المعقّد ،ثمة حاجة ّ
االتحاد األورو ّب ّي ،قصد تحفيز اآلفاق االقتصادية على وجه الخصوص في البلدان األصلية ،وكذا إقامة
وإدماجا.
تعاون متزايد من أجل دعم المغرب في تدبير موجات الهجرة بكيفية أكثر نجاعة
ً
ٍ
فإن جاذبية البلدان األجنبية،
على
صعيد آخر ،ورغم التراجع الملحوظ في أعداد المهاجرين المغاربةّ ،
وخاصة البلدان الغربية أو بلدان الخليج تظ ّل هامة بالنسبة للمغاربة ،وبالتالي تتواصل ظاهرة الهجرة
وسيما في صفوف الشباب النشيط ،مما يؤدى إلى تفاقم العجز في الموارد المتعلقة ببعض المهن مثل
المهن الطبية وشبه الطبية والتقنيات والخدمات.

y yاقتصاديات المعرفة والثقافة
ُ
العالمي منذ ع ّدة عقود تح ّوالت عميقة مرتبطة بالثورات التكنولوجية وال ّر ْق َمنَة ال ُمتَنَامِ يَة
يعرف االقتصا ُد
ّ
لألنشطة االقتصادية وبمستوى تنظيم المجتمعات وكيْف ّيات تسييرها.
وقد َو َ
استراتيج ّيات وب َرامج تسعى إلى تنْويع اقتصاده،
ض َع
ُ
المغرب منذ بداية القرن الحادي والعشرين ع ّدة ْ
ّ
وخاصة على مستوى تعزيز م ْوقعه في مجال المِ َهن العالمية الجديدة ِ
والطيران
السيارات
ّ
(صنَاعة ّ
والصيْدالن ّية و ُمنْت ََجات ال َب ْحر.)...
والصناعات الغذائ ّية
ّ
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المغربي ما زال غير مندمج
فإن االقتصاد
ويبقى هذا المجهو َد المبْذو َل من أجل ال ّتنْويع مح ُدو ًدا .وبالفعلّ ،
ّ
السل القي َمة العالم ّيةَ ،ر ْغ َم التط ّور الذي عرفته بعض القطاعاتِ .
بما يكفي في َس ِ
أض ْف إلى ذلك َع َد َم
ْ
الفكري.
رقمي يرتك ُز على ال َم ْعرفة واإلبْ َداع
اقتص ٍاد
تط ِوير أ ُ ُس ِس
ّ
َ
ّ
إح َد ِ
اث تغْيير َعمِ ٍيق في أنْماط العيْش واإلنتاج واالستهالك ،وفي
لق ْد أ ّدت التكنولوج ّيات الجديدة إلى ْ
التواصل والتعاون والتبادل ،وأعادت بذلك تشكيل العالقات بيْن األشخاص والبلدان .وال يُستثنى
أنماط
ُ
التوجه ،مع ما يصاحبه من خطر التّأثر أساسا بالمنتوج
المواطنون المغاربة ،وال س ّيما الشباب ،من هذا
ّ
القادم من الخارج.
كما تستدعي هذه التح ّوالت ،التي تتجسد من خالل خلق سالسل جديدة للقيمة وبروز فضاءات جديدة
للتبادل وتنظيم مجتمعات جديدة وظهور مخاطر مستجدة كذلك ،ضرورة تح ّري اليقظة والتجديد ال ُمت ِ
َواصل
ُ
لط ُرق التفكير والعمل في بالدنا ،من جهة ،للمحافظة على منظومة القيم المشتركة ،وم ْن جهة ثانية ،لتطوير
شروط المساهمة المغرب ّية النّوع ّية في مجال اإلبداع ال ّر ْقمِ ي وال ُمحتويات ال ّر ْقمِ ّية.
«الصناعات الثقافية واإلبداعية» أحد أه ّم األمثلة ال ّدا ّلة على هذه التح ّوالت على الصعيد العالمي،
وتمثل
ّ
ِ
ضت نفسها اليوم َك َأ َحدِ
والتي َف َر َ
والصاعدة ،إ ْن من حيث
القطاعات البارزة في مجال االقتصاديات المتط ّورة ّ
الحصة من الناتج الداخلي الخام وفي القيمة ال ُمضافة،)...
حجمها (عدد مناصب الشغل ،رقم المعامالت،
ّ
ِ
(مناصب شغل ذات ج ْودة ،وفرص كبْرى للتشغيل الذاتي ،ومداخيل
أو بفضل طابعها المستدام والمندمج
بعض القطاعات
تجاوزت
مباشرة للمبدعين وآثار إيجاب ّية على القطاعات األخرى ،)...إلى َد َر َجة أ ّنها
َ
ْ
الصناعات التحويلية أو القطاع المالي.
التقليد ّية الها ّمة ،من َقبِيل ّ
إيقاع تنافس ّية متزايِدة ،سواء بيْن البلدان أو بيْن المجموعات
دولي يعيش على
سياق
أخي ًرا ،وبالنّظر إلى
ٍ
ِ
ّ
اإلقليمية الكبرى أو العواصم الدولية ،ينبغي لبالدنا أن تجعل االبتكار واإلبداع في صلب كل استراتيجية
واالجتماعي
االقتصادي
اقتصادية ،وذلك باعتبارهما مصادرين أساس ّيين للنمو ال ُم ْستدام واالزدهار
ّ
ّ
والتموقع الدولي.
موج َهة
وتط َرح هذه التح ّوالت أمام المغرب رهانا أساس ًّيا ،إذ يتعين عليه إطالق دينامية نمو جديدة تكون َّ
نحو خلقِ ُف َر ٍص اقتصاد ّية جديدة مستدامة و ُم ْدمِ َجة ْ
تش َمل ك ّل القطاعات؛ كما ينبغي أ ْن تكون موجهة نحو
المتوسط وال َم َدى ال َبعِ يد نحو اقتصاد
توفير فرص شغل جيدة والئقة ومستدامة ،وشروط انتقال على المدى
ّ
خ ّ
الق منفتح على َ
ري والثقافي واالبتكار في مختلف المجاالت،
الخارج ،وقائ ٍِم على الخلْقِ واإلبْداع الف ْك ّ
النهائي المتم ّثل في تحسين ظروف عيْش المواطنين ،والمساهمة في رفاههم.
للوصول إلى الهدف
ّ
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y yرهان المناخ
الوعي بآثار االحتباس الحراري ،التي يواجهها المغرب كذلك ،قد أ ّدى إلى تعبئة دولية غير مسبوقة.
إن
ّ
َ
ينص ،بالخصوص ،على
وفي هذا اإلطار ،و ّقعت  175دولة ،بتاريخ  22أبريل  ،2016على اتفاق باريس الذي ّ
الصناعي،
إبقاء االحتباس الحراري في مستوى أق ّل من درجتيْن مائويتيْن مقارنة بمستويات ما قبل العصر
ّ
وبلوغ الحياد الكربوني ،والتأكيد على مبدأ «المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة» بين الدول ،فضال عن
تحديد ح ّد أدنى للمساعدة المناخية للبلدان النامية تبلغ  100مليار دوالر سنو ًّيا اعتبا ًرا من سنة .2020
وقد م ّكن احتضان المغرب للمؤتمر  22لألطرف حول المناخ من االنخراط في التنفيذ الفعلي التفاق
أن الرهان اليوم هو ترجمة االلتزامات إلى مشاريع ،وتقديم المساعدة إلى البلدان قصد تنفيذ
باريس ،غير ّ
مساهماتها المحددة وطنيا ،وضمان الشفافية على مستوى آليات تتبع المشاريع والمحافظة على تعبئة
وخاصة من خالل توطين العمليات المناخ ّية.
الفاعلين غير الحكوميين بخلق تجانس في مجموع العمليات،
ّ
الموجه
وفي هذا الصدد ،يحت ّل التمويل مكانة أولية ،وبالتالي سيكون التحدي هو ال ّرفع من قيمة التمويل
َّ
الموجه إلى بلدان
إلى العمل المناخي في أفق تحويل المليارات الى تريليونات ،والرفع من الغالف المالي
َّ
الجنوب بحلول سنة  2020وما بعدها ،وضمان فعالية هذه التمويالت.
أن مواجهة ال ّرهانات المناخ ّية تتطلّب اعتما َد مقاربة هيكلية شمولية من أجل إدماج مخاطر المناخ في
غير ّ
إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العموم ّية ،وجعل مكافحة التغيرات المناخ ّية رافعة للتنمية.
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2.طموح جديد للمغرب
اإلصالحات التي انخ َرط فيها المغرب ،منذ سنة  ،1999م ْن تعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان،
لقد م ّكنت ْ
البشري والولوج إلى الخدمات
والهوية الثقافية المتنوعة لبالدنا ،وتحقيق تق ّدم على مستوى ال ّرأسمال
ّ
الوطني.
االجتماعية األساسية ،والح ّد من الفقر ،وتسريع وتيرة النمو االقتصادي وتحول االقتصاد
ّ
فإن هذه اإلنجازات وال ُمكتسبات تحتاج إلى أ ْن تتك ّرس بصفة نهائ ّية ،وتنخرط في
وعلى الرغم من أهميتهاّ ،
إدماجا وإنصافا ،كما تمكنه من
إطار دينام ّية جديدة تسمح للمغرب بتحقيق نم ّو أكثر استدامة وق ّوة ،وأكثر
ً
تموقع مستدام ضمن مصاف البلدان الصاعدة.

الصعود المجتمعي المنصف
طموح ّ
جذب لالستثمارات (الوطن ّية واألجنب ّية) ،والتي
الصاعدة هي البلدان النامية التي تشكل أقطاب
ٍ
ّ
إن البلدان ّ
االقتصادي بكيف ّية مستدامة ومتجانسة؛ وهي البلدان كذلك التي تحقّق االندماج
تقوم بتنويع وتسريع نم ّوها
ّ
اقتصادي.
استقرار ماكرو-
الناجح في االقتصاد العالمي في إطار
ٍ
ّ
الصاعد هو البلد الذي يتط ّور فيه الناتج الداخلي الخا ّم ،على مدى فترة طويلة نسبيا
وبالتاليّ ،
فإن البلد ّ
(تصل إلى عشر سنوات على األق ّل) ،بوتيرة أعلى بكثير من النمو العالمي .وبالنسبة للمغرب ،يتع ّين أن
يعم َل على تحقيق مع ّدلِ نم ٍّو متوسط للناتج ال ّداخلي الخا ّم بالنسبة للفرد الواحد يفو ُق  6في المائة ،خالل
سنتي  2016و .2030ولبلوغ وتيرة النم ّو هذه ،والمحافظة عليها ،ينبغي على ك ّل بلد صاعد أو
الفترة ما بين
ْ
في ط ْور الصعود أ ْن يسعى إلى حضوره على مستوى خريطة الشبكات العالمية لإلنتاج والتبادل والمعرفة
وال ّرساميل.
فإن مستوى صعود بلد ما يقاس كذلك بالحجم والمستوى التكنولوجي لصادراته ،وكذا
في هذا اإلطارّ ،
بجاذبيته من حيث االستثمارات ال ُمهيكِ لة والمنتجة ،وبتن ّوع وعمق قطاعه المنتج ،عالوة على جودة إطاره
ساتي.
البشري ،ونسيجه االجتماعي ،وأدائه
اقتصادي ،ورأسماله
الماكرو-
ّ
ّ
ّ
المؤس ّ
اجتماعي ،وال سيما
فالصعود االقتصادي ال يمكن أ ْن يظ ّل مستداما إال إذا كان مصحوبا بصعود
وعليه،
ّ
ّ
ّ
والشروط ال ُمواتية لتستفي َد منه شريحة
من خالل تحقيق تراكم على صعيد المعرفة والمهارات والوسائل
واسعة من المواطنين.
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االقتصادي ،إذن ،من خلق فرص شغل ذات
ومن أجل المراهنة على المدى الطويل ،ينبغي أ ْن يم ّكن النمو
ّ
ٍ
وبأعداد كافية .وذلك يعني بالنّسبة للمغرب الوصول إلى توفير أكثر من  200.000فرصة شغل في
جودة
َ
وذلك لتحقيق إدماج أفضل لفائدة الشباب والنساء،
المتوسط ك ّل سنة ،خالل الفترة ما بين  2016و،2030
ّ
الديمغرافي الذي تعيشه بالدنا.
واالستفادة الكاملة من هذا االمتياز
ّ
التدريجي لظروف عيْش المواطنين ،وال س ّيما بتمكين أكبر عدد منهم
أن النمو يساعد على التحسين
ذلك ّ
ّ
من الولوج إلى الخدمات االجتماعية ،وتق ّدم لحاملي المبادرات الكفيلة بخلق الثروات وتوفير ّ
فرصا
الشغل
ً
من أجل الولوج المنصف إلى القروض والعقار والتكنولوج ّيات المالئمة.
فإن النمو يتعزز بالعدالة االجتماعية ،والحرك ّية االجتماعية ،وتكافؤ الفرص ،وال س ّيما من خالل
وبالمقابلّ ،
سياسات إعادة التوزيع النقدي أو توزيع األصول ،وهي السياسات الكفيلة بتدارك تفاوتات االجتماعية
واالقتصادية.
أي بلد ،من أجل تحقيق الصعود ،أ ْن يجذب المزيد من المستثمرين المحليين واألجانب .كما
كما يتع ّين على ّ
ساتي الج ّيد يبقى رافعة أساس ّية لتحقيق الجاذبية ،وخاصة بالنسبة للبلدان ّ
الطامحة إلى
أن األداء
ّ
ّ
المؤس ّ
العالمي) والتي ال يمكنها
الصعيد
الصعود وال تتو ّفر على موار َد طبيعية كافية (التي تُعتَبر استراتيجية على ّ
ّ
ّ
لوحدها أن تشكل كتلة حرجة حيوية على صعيد السوق والمجال الترابي.
ً
الوطني للفرد الواحد.
ارتباطا قو ّيا بين الحكامة الج ّيدة وبين مستوى الدخل
فإن هناك
ومن جهة أخرىّ ،
ّ
المؤسسات على إرساء
أن النم ّو يتّصل اتّصاالً وثي ًقا بمدى ُقدرة
من هنا تبر ُز النماذ ُج االقتصادية القياس ّية ّ
ّ
األسواق بكيف ّية شفافة وناجعة ،وضمان
دولة القانونَ ،و ِح َماية حقوق المِ لكية ،والح ّد من الرشوة ،وتنظيم ْ
السياسي.
االستقرار
ّ
الصعود ترتبط بمدى قدرة البلدان الطامحة على إجراء إصالحات هيكلية
في هذا السياقّ ،
فإن بلوغ مرحلة ّ
خاص لتسلسل عمل ّيات اإلصالح ،ولآلجال
على نحو ف ّعال .وينبغي تدبير أوراش اإلصالح بإيالء اهتمام
ّ
توافقي ،فضال عن اتّخاذ التدابير الضرور ّية لمواكبتها.
الزمن ّية لدخولها ح ّيز التنفيذ وتفعيلها ،في إطار
ّ
وباإلمكان استخالص بعض الدروس أيضا من تت ّبع هذه البلدان التي تُس ّمى بلدا ًنا «صاعدة» ومن وتيرة
أن هذه البلدان تختلف
تط ّورها .أ ّو ًل ،يبدو من الصعب استخراج نموذج
نمطي من هذه التجارب .ذلك ّ
ّ
اختالفا كبيرا عن بعضها البعض ،إلى درجة أن التحليل يعجز عن االستناد إلى قواسم مشتركة من قوة
تسمح ببناء نموذج نظري .وإذا كانت تشترك في بعض الخصائص المتشابهة ،مثل وجود نواة صناعية
متق ّدمة ،وقدرة معينة على التنافس مع الدول المتقدمة وعلى تصدير رؤوس األموال ،فإنه تجدر اإلشارة
السهل دائما استخالص أساليب عمل تكون قابلة لالستنساخ.
إلى أنه ليس من ّ
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أن عددا من هذه البلدان ،بالخصوص ،تجد اليوم صعوبة في مواصلة تط ّورها ،بل إنها تعرف تراجعا
غير ّ
وليست األزمة الحالية التي تعرفها المواد األول ّية هي التفسير الوحيد ،بق ْدر ما ظهرت ،في
في هذا الشأن.
ْ
الواقع ،عوامل جديدة للهشاشة أو تفاقمت كما هو الشأن بالنسبة لتزايد الفوارق ،وتع ّثر التعليم ،والمشاكل
فإن
التوسع العمراني ،وضعف البنيات التحت ّية .إ ّنها قضايا تتطلب منّا اهتما ًما
التي يعرفها
خاصا .وبالتالي ّ
ّ
ّ
الدروس التي يتع ّين استخالصها من تحليل اإلخفاقات التي عرفتها هذه البلدان ،وتحليل نجاحاتها تؤ ّكد
الخاصة ببالدنا.
تنموي مغربي يتالءم مع الخصوصيات والتحديات
على ضرورة إيجاد نموذج
ّ
ّ

تحديات لتحقيق هذا الطموح الجديد؟
ّأية
ّ
من أجل مواجهة التحديات المستقبل ّية ،يستم ّد الطموح الجديد ق ّوته من المكتسبات التي حققتها بالدنا
المؤسسات ّية والبشرية
خالل السنوات األخيرة ،كما يستم ّدها من ال ّرأسمال غير الما ّد ّي .وبالفعل ،فإن األبعا َد
ّ
واالجتماعية للثروة غير الماد ّية هي األبعاد التي يتو ّفر فيها المغرب على خزان مهم للتقدم المأمول.
لذلك ،إذن ،يتطلب هذا ّ
الطموح الجديد االستجابة ،على المدى الطويل ،النتظارات المواطنين المشروعة في
الحصول على حياة كريمة ،وعدالة اجتماعية ،وإنصاف ومشاركة نشيطة في الدينامية التنمو ّية .كما ينبغي
أيضا تحسين قدرات خلق الثروات لفائدة الجميع ،مع الحرص على ضمان استدامة الموارد الطبيعية للبالد.
إذا كان هذا الطموح يتجلى في التموقع المستدام لبالدنا ضمن مصاف البلدان الصاعدة ،فإن بلوغ هذا
الطموح يقتضي العمل على ضمان تنمية قوية ُمستدامة ومدمِ جة ،ذات وقع ملموس وقوي على معيش
وتسريع وتيرة تنمية بالدنا عموما.
المواطنات والمواطنين ورفاههم ،وتعزيز مكتسبات الماضيْ ،
قوي
والحال ّ
أن مك ّونات ال ّرأسمال غير المادي تترابط وتتشابك بكيف ّية وثيقة مع بعضها البعض ،ولها تأثير ّ
على باقي المكونات الما ّد ّية األخرى لل ّث ْروة اإلجمالية.
فإن هذا الطموح
ونظرا لهذه الترابطات بين مختلف األبعاد المادية وغير الماد ّية للثروة اإلجمال ّية للمغربّ ،
السياسات العموم ّية في إطار متجانس
لكي يت ّم تنفيذ ّ
الجديد ينبغي أ ْن يستند إلى مقاربة عرضان ّيةْ ،
تصاعدي يشمل مختلف الفاعلين المعنيين ،وال س ّيما المجتمع المدني.
ومندمج ،ويتم تقييمها ضمن منطق
ّ

سبع رافعات لتحقيق هذا الطموح
الرأسمال البشري ،حتّى يتم ّكن ك ّل مواطن م َن المساهمة بكرامة
تتعلّق الرافعة األولى بتعزيز قدرات
ْ
واعتزاز في صعود بالدنا ،ويتم ّكن ك ّل فرد من إبراز قدراته الذاتية ،تساعده في ذلك منظومة تربو ّية ناجعة،
صح ّي ج ّيد وفي متناول الجميع ،مع
يسنده ع ْرض
تستعيد دورها في تحقيق االرتقاء
ّ
االجتماعي ،كما ْ
ّ
الح ْرص ،في الوقت نفسه ،على تشجيع قيم االستحقاق والمعرفة وروح المبادرة.
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في حين ترتكز ال ّرافعة الثانية على تعزيز الرأسمال المؤسساتي ،الذي يستدعي تحسين نجاعة المؤسسات
وتجانس السياسات العموم ّية ،من خالل ضمانِ سيادة القانون ،وضمان ولوج الجميع إلى خدمات عمومية
ذات جودة ،ليلعب دور المس ّرع اإليجابي لتحقيق تنمية متواصلة ومستدامة ومنصفة ومتضامنة ومدمِ جة.
وتهدف الرافعة الثالثة إلى وضع ميثاق اجتماعي جديد يم ّكن ،من خالل ضمان فعل ّية الحقوق والح ّد من
الفوارق االجتماعية والمجال ّية وتعزيز التماسك االجتماعي ،من تقوية الشعور بالمواطنة وتعزيز األداء
الفردي والجماعي.
أ ّما ال ّرافعة الرابعة فتقوم على تعزيز أرض ّية القيم والتثمين الج ّيد للرصيد الثقافي لجعله مصد ًرا لخلق
الثروات المشت َر َكة وفرص التعبير اإليجابي للشباب.
َ
وذلك بهدف تعزيز ق ْدرته على خلق
الوطني.
أما ال ّرافعة الخامسة ،فتتعلق بتحقيقِ تح ّول هيكلي لالقتصاد
ّ
أعداد كافية من فرص ّ
والدولي ،فضال ع ْن
الشغل ،وتحسين تنافس ّيته واندماجه على الصعيديْن الوطني
ّ
تعزيز تن ّوعه وجاذبيته وقيمته ال ُمضافة وقدرته على الصمود.
وتروم ال ّرافعة السادسة إلى إدراج النموذج الوطني لتنمية بالدنا في إطار دينامية مستدامة ،وذلك بهدف
استفادة المغاربة من الولوج إلى الماء وإلى بيئة سليمة ،وضمان استدامة األمن ّ
اقي ،والمساهمة الف ّعالة
الط ّ
في الجهود العالم ّية ال ّرامية إلى مكافحة التّغيرات المناخ ّية ،واالستفادة من مخزون التشغيل ،والنمو
والتنافس ّية التي يتيحها االقتصاد األخضر واألزرق.
فإن ال ّرافعة السابعة تتر ّكز على جعل المغرب قط ًبا لالستقرار والشراكة التضامنية يلعب دوره في
وأخي ًراّ ،
تعزيز السلم والحوار بين الحضارات ،والنهوض بقيم التسامح ،عالوة على االنخراط كقطب في دينام ّيات
متوازنة للتنمية المشت َر َكة.
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3.توصيات من أجل رفع التحدي الجديد
السبعة المشار إليها أعاله:
تتوزّع التّوصيات التالية تَ َب ًعا للمحاور ّ
البشري؛
 .Iتعزيز قدرات الرأسمال
ّ
 .IIتعزيز الرأسمال المؤسساتي؛
اجتماعي جديد؛
 .IIIإ ْرساء ميثاق
ّ
 .IVتعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة مستدامة للتنمية؛
 .Vضمان تح ّول هيكلي لالقتصاد الوطني؛
المغربي في إطار دينام ّية مستدامة؛
 .VIإدراج النموذج التنموي
ّ
 .VIIجعل المغرب ُقط ًبا لالستقرار والشراكة التضامنية.

البشري
I.Iتعزيز قدرات الرأسمال
ّ
المغرب االنخراط في دينامية تنمو ّية مستدامة ،عن طريق ترصيد اإلنجازات المتحقّقة .وألجل
يتع ّي ُن على
ِ
ذلك ،ال بُ َّد أ ْن تنتق َل تنمي ُة وتعزي ُز القدرات الفرد ّية والجماع ّية لمجموع مك ّونات المجتمع لتصب َح أولو َّي ًة
استراتيج ّية.
ْ
البشري ليصبح
فإن الهدف المنشود يطمح إلى ال ّر ْفع من مرتبة االستثمار في تنمية ال ّرأسمال
وبالتاليّ ،
ّ
أولو ّية وطن ّية ،وذلك لتوسيع القاعدة االجتماعية لإلنتاج ،وضمان تكافؤ الحظوظ والفرص ،وإدخال ثقافة
اإلنتاجية واإلبداع ،وتحسين ظروف الولوج إلى اقتصاد المعرفة.
في هذا االتّجاه ،يوصى المغرب بالعمل على المسالك التالية:
  َج ْعل المدرسة ركيزة لضمان تكافؤ الفرص وقوة دفع للحركية االجتماع ّية؛
  ال ّرفع من المستوى المعرفي العام للمواطنين؛
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الرأسمال البشري لتحسين ظروف الولوج إلى مجتمع المعرفة؛
 تعزيز قدرات التك ّيف واالبتكار لدى
ْ
 ضمان ولوج الساكنة إلى خدمات صحية ذات جودة ،وتعميم التغطية الصحية والحماية االجتماعية.

االجتماعية
َج ْعل المدرسة ركيزة لضمان تكافؤ الفرص وقوة دفع للحركية
ّ
أن بال َدنا ق ْد حقّقت تق ّد ًما ك ِّم ًّيا ها ًّما على مستوى تعميم التعليم االبتدائي ،وال س ّيما في
تج ُد ُر اإلشارة إلى ّ
ْ
انتقلت من  48في المائة سنة  1999إلى  32في
أن نسبة األ ّم ّية قد
الوسط
القروي وبالنسبة للفتيات ،كما ّ
ّ
ْ
للساكنة الذي َن تبل ُ ُغ أعما ُرهم  25فما
أن
المائة سنة  .2014غير ّ
متوس َط عدد سنوات التّمدرس بالنّسبة ّ
ّ
المتوسط العالمي بكثير ( 7,7سنوات) ،ودو َن
نسبة دو َن
ّ
فوق ،ق ْد بَل َ َغ ،سنة  ،2012ما َق ْد ُرهُ  4,4سنوات ،وهي ْ
البلدان ذات التنْمية الَ َ
بشر ّية َ
الضعيفة (َ 4,1سنوات).
ٍ
نس َبة
ّ
متوسط البلدان العربية ( 6,3سنوات) وقريبة م ْن ْ
الجمِ يع.
وبالتالي ،يبقى التح ّدي الكبير الذي ينبغي رف ُعهُ ،هو توفير تعليم ج ّيد لفائدة َ
المحاو ِر
المقام األ ّول على
إلصالح التعليم  ،2030-2015يُوصى بال ّت ْركيز في
ففي ِ
ِ
االستراتيج ّية ْ
إطار ال ّرؤية ْ
ِ
التّالية:
 االنتقال إلى مستوى جديد في مجالِ تعميم التمد ُرس:
مؤسسات التعليم
ٍ
x xم ْن خاللِ تطوير جاذب ّية الم ْد َر َسة
كمكان للعيْش والتعلّم والتفتّح ،بمالءمة جميع ّ
ِ
والمواطنَة
للمعايير ،وإلزام ّية إدراج ال ّرياضة والتربية المدنية والمشاريع التعاونية الفنية والبيئ ّية
في البرامج والمق ّررات المدرس ّية؛
ماج جميع األطفال في وضع ّية إعاقة في المنظومة التربو ّية.
x xم ْن خالل ْ
إعدادِ برنا َم ٍج يتعلق بإ ْد ِ
السلطات العموم ّية ،ويُ ْش ِر َك جميع األطراف المعن ّية
وينْبغي أ ْن يعكس هذا البرنام ُج مسؤول ّي َة ّ
ني) من أجل إنجازه؛
(آباءُ ،سلُطات عموم ّية ،مجتمع َم َد ّ
المح ُرومة ،بتعميم تدابير تحفيز ّية
المدرسي في المناطق واألوساط
x xمن خاللِ محا َربَة اله ْدر
ْ
ّ
التعليمي اإللزامي ،والبقاء داخ َل
وإلزام ّية حتّى يتم ّكن ك ّل طفل من إتمام الح ّد األدنى من مساره
ّ
سن الخامسة عشرة .وفي هذا اإلطار ،يجب أ ْن تكو َن
المنْظومة التربوية على األق ّل إلى حدود ّ
جميع المساعدات ،وجميع التحويالت النقدية االجتماعيةْ ،
الص ّح ّي
مشروطة بالتّمدرس والتت ّبع ّ
لألطفال؛
x xمن خالل ضمان التنمية والتعميم الفعلي للرياضة المدرسية والتربية عن طريق الرياضة؛
وضع برنامج يتعلق بإرجاع أطفال ّ
الشوارع إلى المدرسة؛
x xمن خالل ْ
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 تعزيز تكافؤ الفرص في مجالِ التكوين واكتساب الكفاءات:
والخاص ،من خالل دفتر تح ّمالت
x xبتعميم التعليم األ ّولي في إطار شراكات بيْن القطاعيْن العا ّم
ّ
محدد واستيفاء البرامج ،لت ْمكين ك ّل طفل م ْن ال ّرفع من فرصه في النجاح؛
َّ
لتعزيز قدرات
ووضع برامج
وموج َهة ل َد ْع ِم التالميذ في وضع ّية صعبة،
محد َدة
بوضع آليات
ْ
ْ x x
ِ
َّ
َّ
المؤسسات التي تحقّق نتائج ضعيفة على مستوى اكتساب الكفاءات؛
ّ
تحسين جودة المنظومة التربو ّية:
  ْ
x xبتثمِ ينِ الم َد ِّرس داخ َل المجتمع ،وال س ّيما في دوره بصفته مر ّب ًّيا ،وإعطائه المسؤولية م ْن خالل
أساسا على اكتساب
موس َعة ،في إطار برامج تعليمية تر ّكز
ت ْمكينه من استقالل ّية بيداغوج ّية
ً
َّ
دينامي وشفّاف لتدبير المسارالمهني ،يقوم بالخصوص على األداء
نظام
الكفاءات ،وكذا م ْن خالل ٍ
ّ
المؤسسات المدرس ّية وخارجها؛
واالستحقاق ،مع تحسين ظروف العمل وضمان سالمته داخل
ّ
ٍ
أهداف لجودة التّعليم قابلة ٍللقياس والتمحيص؛
ضع
x xب َو ْ
وخاصة بتكوين هيئة التدريس
وموح َدة
x xبتعزيز مهارات هيئة التدريس ،عب َر إحداث آليات شاملة
َّ
ّ
واألطر اإلدار ّية؛
x xبمنْح األكاديم ّيات استقالل ّية واسعة على مستوى الميزانية والتوظيف ،ومنح ُمديري المدارس
والمحاسبَة؛
االفتحاص وال ُمرا َقبَة
استقاللية تدبير ّية ،مع تعزيز آليات
ِ
َ
مؤسسات التربية والتّكوين؛
x xبإحداث آليات للتنافس والتحفيز بين مختلف األكاديم ّيات ،وبين ّ
 تحسين قدرات إدماج منظومة التّربية والتّكوين في الحياة المهن ّية:
تقييم أداءِ االندماج
x xبإصالح قطاع التّكوين المهني ،انطال ًقا من مقا َربَة ترتكز على الكفايات ،مع
ِ
أو التط ّور المهني؛
ٍ
إعداد أفضل وت ْوجيه
المهني في المنظومة التربوية العا ّمة ،قصد توفير
x xبإدماج جزْءٍ من التكوين
ّ
المهني؛
بالتوجه المب ّكر (منْذ نهاية المرحلة االبتدائية) نحو التكوين
أفضل لألطفال ،وربما
ُّ
ّ
x xب ُم َ
الج ُسور بين ال َمنْظومة العا ّمة للتعليم وبيْن التّكوين الم ْهني ،م ْن أجل تحسين جاذب ّية
ض َ
اع َفة م ّد ُ
والسماحِ ،ل َم ْن ي ْر َغ ُب في ذلك وبشروط مع ّينة ،باالنتقال م ْن منظومة إلى أخرى،
هذا األخير،
ّ
ض ً
ِ
الحاصلين على
ال عن ت ْمكينِ التالميذ
كي الثانوي اإلعدادي والثانوي التّأهيليَ ،ف ْ
ّ
وخاصة في ِسل ْ ْ
الولوج إلى التعليم العالي؛
شهادة البكالوريا المهن ّية من
ِ
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x xبت ْمتينِ الجسور بين المنظومة التّربو ّية والتّكوين المهني والفاعلين االقتصاد ّيين ،من أجل مالءمة
أفضل للمناهج المدرس ّية مع حاجيات االقتصاد ،وتطوير التكوين بالتّنا ُوب ،وتحسين إطالع
أجل ْ
نشر الثقافة المقاوالت ّية ،مع الوقوف عند
المستفيدين داخل المقاولة وحاجيتها ،وكذا من ْ
فرص وإمكانات ال ُمواكبة على صعيد المقاولة؛
المهني بالم ّؤسسات؛
المهني داخل المقاوالت والتكوين
انسجام بين التكوين
x xبخلق
ٍ
ّ
ّ
وجه المستفيدين إلنجاز مشاريع مقاوالت ّية في جميع
x xبتعميم الحاضنات والورشات المفتوحة في ْ
مؤسسات التّكوين المهني وتعزيز قدرات برنامج دمان اكسبريس  Damane Expressمن أجل دعم
ّ
المقاولة الذاتية.

المعرفي العام للمواطنين
المستوى
الر ْفع َ
من ُ
ّ
ّ
لتقييم ال ُمكتسبات الدراسية
ّصنيف المتعلق باالختبارات الدولية
يشير الترتيب الذي يحتلّه المغرب ِض ْمن الت ْ
ِ
بلدان
ٍ
إلى القصور ال ُمقلق الذي يعاني منه التالميذ المغاربة على مستوى التّعلّم بالمقارنَة م َع نُظرائهم في
المحصل عليها ما بين  2003و ،2011قد عرفت تراج ًعا مما يترتّب عنه بروز
إن بعض النتائج
أخرى .بل ّ
ّ
المهني.
بنية من الساكنة النشيطة والعاملة ذات مستوى ج ّد متدنٍّ على مستوى التعلّم والتأهيل
ّ
للساكنة ،يجدر العمل على:
تحسين ملموس للمستوى
َومن أجل ْ
المعرفي العا ّم ّ
ّ
اإلشهادي
الوظيفي
مضمونة و ُم ْشتركة للمعارف األساس ّية والتعليم
 اعتبار اكتساب الجميع أل ْرض ّية ْ
ّ
ّ
قض ّي ًة وطن ّي ًة كبرى؛
وتركيز
 تكثيف برنامج محو األمية الوظيفي ،بواسطة تعبئة واسعة تشمل جميع القوى الح ّية للبالد،
ٍ
للساكنة
أقوى للموارد والوسائل المرصودة ،مع العمل على االستهداف المناسب ،واالنتقاء االستباقي ّ
المستهدفة؛
  إعداد برنامج لإلدماج ال ّرقمي يم ّكن من اكتساب الكفاءات األساسية المتعلقة بأمن وحماية الحياة
الخاصة على اإلنترنت وعلى الشبكات االجتماعية ،وباستعمال البريد اإللكتروني ،والخدمات العموم ّية
ّ
منصات التعلّم أو إنشاء الوثائق؛
عبر اإلنترنيت ،وبتقن ّيات التصفح في بعض ّ
خاص بالتّربية المدنية ،يقوم بتعزيز قيم المواطنة واله ّو ّية المشتركة ،ويعلي من شأن
  إعداد برنامج
ّ
قيم التسامح واالستحقاق والشغل والنزاهة وروح المبادرة ،ويعمل على تحسين المعارف المتعلقة
بالحقوق والواجبات والمواطنة؛

111

112

الثروة اإلجمالية للمغرب ما بين  1999و 2013
الرأسمال غير المادي :عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف

خاص بمدرسة الفرصة الثانية ،من خالل شبكة واسعة تغطي مجموع التراب ،وتهدف
وضع برنامج
  ْ
ّ
أساسا إلى إعادة إدماج ماليين الشباب الذين يغادرون المدرسة في وقت مب ّكر .ويتع ّين أ ْن يرتكز هذا
منظور لإل ْدماج االجتماعي ،وال
البرنامج على عمليات إعادة التوجيه واكتشاف المواهب ،تندرج ض ْمن
ٍ
خاصة؛
س ّيما في سوق الشغل عمو ًما ،والتشغيل الذاتي بصفة
ّ
تكوين تتو ّلى تمويله المقاولة (في
السنة على األق ّل لك ّل شخص بال ٍِغ لالستفادة من
ٍ
 تخصيص يوميْن في ّ
إطار مخطط للتكوين أو خارجه) ،وأنظمة للحماية االجتماعية ،أو الجماع ّية عند االقتضاء؛
ِ

بتحسين شروط الولوج
تعزيز قدرات التكيف واالبتكار لدى الرأسمال
البشريْ ،
ّ
إلى مجتمع المعرفة

تيسير ولوج الجميع إلى المعرفة يسمح بتمكينِ ال ُمواطنين من كفاءات قابلة للتكيف والتحيين ،طيلة حياتهم
المهن ّية ،وذلك بهدف خلق يد عاملة َم ِرنة وفعالة وقادرة على التنافس في سياق اقتصاد يزداد عولمة ك ّل
يوم .ولتحقيق ذلك ،ينبغي:
بفضل وجود وإنشاء محتويات مكتوبة وس ْمعية
 استغالل الفرص التي تتيحها التكنولوجيا ال ّرقميةْ ،
بصرية قابلة للمشاركة بكيف ّية غير محدودة:
ِ
بهدف تسهيل
بتعميم ولوج جميع المواطنين إلى اإلنترنت الذي أصبح ضرورة أساس ّية ،وذلك
x x
ِ
التعلّم وتعويض النّقص على مستوى التّكوين في مختلف جهات المملكة؛
x xبإنتاج وهيْكلة والمصادقة على محتويات متن ّوعة تتالءم مع سياقات وحاج ّيات المستفيدين
المسته َدفين؛
المؤهالت التكنولوجية للمواطنين ،بصفة عا ّمة ،ولألطراف المعن ّية بمنظومة التربية
بتعزيز
x x
ِ
ّ
ِ
بهدف تحسين استيعاب المهارات الجديدة ،والتّملّك الفعال
وجه الخصوص،
والتكوين على ْ
(والمبدع) للتكنولوجيات؛
 تحسين قدرات االبتكار وتسهيل الولوج إلى مجتمع المعرفة:
تشجيع البحث والتطوير واالبتكار بصورة
قص َد
والمؤسسات ّية
بتعزيز البيئة البشر ّية
x x
ّ
ِ
والضريب ّيةْ ،
ّ
ِ
ُمستدا َمة؛
x xبتحديد األدوار الجديدة لمنظومة التعليم العالي ،وخاصة على مستوى الجامعة التي ينبغي أ ْن
تساعد على تعزيز قدرات الطلبة على االندماج في الحياة المهنية ،وعلى تط ّورهم في مجتمع
االقتصادي المباشر وغير
البحث واالبتكار من خالل االستثمار
المعرفة .لذلك يتع ّين تطوي ُر
ّ
ْ
المباشر لنتائج البحث والتطوير؛
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َ
وذلك تَبَ ًعا لخصوصيات وحاجيات
البحث،
 x xبضمان خلْق مالءمة أفضل بيْن برامج التكوين ومشاريع ْ
وأهداف ك ّل جهة على حدة؛
أساسا على:
x xبتعزيز قدرات الباحثين ،من خالل ال َع َمل
ً
ومؤسسات البحث
 -إدماج الباحثين المغاربة في مختلف الفضاءات والمشاريع والبرامجّ
ولي؛
المشترك ،على ّ
الصعيديْن الوطني وال ّد ّ
انتشار ال ّذكاء ،بفضل حرك ّية الباحثين على المستوى الوطني والدولي ،وبين القطاعيْن
 -تشجيعِ
والخاص؛
العا ّم
ّ
 -إعادة ت ْوجيه بعض الطلبة نحو المسالك التي تُعتَ َبر استراتيجية؛ -تحسين أوضاعهم االعتبارية؛ -فتح أبواب الجامعة في وجه األساتذة والباحثين األجانب؛تسمح للباحثين بإنشاءِ مقاوالت تتّصل بمجالِ أبحاثهم .وبهذه
x xبتوفير الشروط المالئمة التي ْ
واللوجستيكي الذي تق ّدمه
الكيف ّية ،سيتم ّكنون م ْن االستمرار في االستفادة م َن ال ّدعم الما ّد ّي
ّ
مؤسسات التعليم العالي ،والمحافظة لم ّدة معينة على وضع ّيتهم وامتيازاتهم ،مقابل ال ُمساهمة
العموم ّية في المشروع على سبيل المثال؛
x xبتعبئة مواهب وخبرات الباحثين المغاربة في الخارج ،عبر اعتماد سياسة إراد ّية وهادفة وج ّذابة
ِ
للكفاءات؛
دعم البحث واالبتكارْ ،
َ x x
بإش ِ
ٍ
راك األ ْو َساط
شراكات بين القطاعيْن العا ّم
بخلْقِ
قص َد ْ
ّ
والخاص ْ
والمؤسسات المعن ّية؛
األكاديمية واالقتصادية
ّ
(وخاصة مع بلدان
واإلقليمي
الوطني
x xبإ ْدماج قطاع البحث والت ّْطوير واالبتكار في االقتصاد
ّ
ّ
ّ
المؤسسات الوطن ّية ،وال س ّيما على
أفريقيا جنوب الصحراء) وال ّدولي ،قصد تعزيز تنافس ّية
ّ
الوطني وتن ّوعه و ُع ْمقه؛
مستوى التّصدير وال ّر ْفع م ْن القيمة التكنولوج ّية لإلنتاج
ّ
الج ُهود في مجال البحث والتطوير واالبتكار نحو القطاعات االستراتيجية (األمن الغذائي،
x xبت ْوجيه ُ
الصيْدالنية ،الصناعات
الصحة ،التربية والتكوين ،الطاقات المتجددة ،االقتصاد ال ّرقمي ،الصناعة ّ
اإلبداعية ،الخ)؛
(صنِع في
والخاصة ،من أجل النّهوض باالبتكار واإلنتاج
الصفقات العموم ّية
ّ
x xبتفعيل رافعة ّ
الوطني ُ
ّ
المغرب)؛
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x xبتحسين عمل ّيات الموا َكبة والولوج إلى األسواق والحوافز وحماية االبتكارات وشروط الحصول
على التمويل ،لفائدة حاملي المشاريع المبتكِ َرة؛
والخاص ،وم َي َّس َرة ومالئمة لحاجيات وإكراهات
ومي
ّ
ْ x x
بإحداث آليات مستدامة للت ْمويل ال ُع ُم ّ
وللسالسة والسرعة الالزمتيْن له؛
االبتكارّ ،
تسهيل الحرك ّية المهن ّية بين القطاعيْن العام والخاص ،وبين األجراء وريادة األعمال ،وبين األكاديم ّيين
  ْ
والدولي .ولتحقيق ذلك ينبغي:
والمهن ّيين وعلى الصعيديْن الوطني
ّ
x xإعداد برامج تكوين ّية متن ّوعة مدى الحياة ،في إطار مقاربَة تر ّكز على الشخص الواحد؛
المتحصلة ،والمجهودات المبذولة على صعيد التكوين
x xإحداث آليات إشهاد ّية تشمل المكتسبات
ّ
االجتماعي
المهني ،والتّأهيل
الذاتي ،والتعلّم بالتناوب في مكان العمل ،مع تحسين تأمين المسار
ّ
ّ
لألجراء؛
الفردي يسمح لك ّل َمن يرغب في االندماج (أو إعادة االندماج) في برامج
x xإعداد رأسمال للتعليم
ّ
المهني؛
التكوين العا ّم أو
ّ
وتسهيل الحرك ّية المهن ّية؛
x xم ّد جسور بيْن مختلف آليات الحماية االجتماعية لتأمين ْ
x xتنظيم وتقنين المهن والحرف إلدماج القطاع غير المنظم عبر إجراء جرد وتقييس التأهيل
لممارسة هذه األنشطة؛
x xتوفير ّ
صعيدِ الجهات ،بإعطاء ن ْو ٍع من
السوسيو -مهن ّية على َ
الشروط الكفيلة بتحسين الجاذب ّية ّ
ومي ،فيما يتعلّق بتحسين الت ْعويضات أو منْح االمتيازات.
االستقالل ّية ،على المستوى ال ُع ُم ّ
ً
ارتباطا وثي ًقا بمستوى معرفته ،فإ ّنها ترتبط كذلك بوضع ّيته
إذا كانت القدرات اإلنتاج ّية للف ْرد ترتبط
فإن النجاح الدراسي مقترنا بالصحة ،يكون بمثابة رافعة أكثر قوة للتقدم التقني مقارنة
الص ّح ّية .وبالفعلّ ،
ّ
بالنجاح الدراسي غير المقترن بالسالمة الصحية.

ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة ،وتعميم

التغطية الصحية والحماية االجتماعية

فإن الفوارق في هذا المجال ال تزا ُل قائمة
الص ّحة في بالدنا قد سجل تحسنا ملحوظاّ ،
إذا كان قطاع ّ
ٍ
إن ال ُمواطنين األكثر
الساكنة ال تستفي ُد بع ُد م ْن أ ّية
حماية اجتماع ّية ،ث ّم ّ
مع ذلك .إ ْذ َّ
إن نسبة كبيرة م َن ّ
ِ
ِ
عوبات في الولوج إلى
ص
وخصوصا أولئك الذين يعيشون في
هشاش ًة،
ً
المناطق المعزولة ،ما فتئوا يُواجهون ُ
أجلِ تعميم التغطية الصحية األساسية ،مع توزيع أفضل للخدمات الطبية على مجموع
العالجات .ومن ْ
الترابي ،يتع ّين:
المجال
ّ
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 ت ْوسيع ع ْرض العالجات الج ّيدة ،العموم ّية أو الخاصة ،وضمان ت ْو ِزيع منصف على جميع أنحاء التراب
يض َمن هذا الع ْرض مستوى ج ّيدا للخدمات
الوطني ،في
صحي قاب ٍِل للتنفيذ .وينْبغي أ ْن ْ
ِ
إطار َع ْر ٍض ّ
والعالجات تكو ُن في متنا َول جميع المواطنين ،وكذا ُم ْستوى ُمالئما من الق ْرب ،به َد ِف الح ّد من
الفوارق االجتماعية والمجال ّية في هذا ّ
الشأن؛
ّ
  الرفع المطرد من َع َددِ
األط ّباء وال ُمم ّرضين بالنّسبة للساكنة في اتجاه المعايير الدوليةَ ،
وض َمان
ّ
المتدخلين في القطاع .يتعلق األ ْمر بالتأهيلِ المنتظم والتكيف المستم ّر
لمجموع
تكوين ج ّيد ومستم ّر ْ
والتكنولوجي في َم َجال الوقاية والعالج وحكامة المرافق
العلمي
لل َم َوارد البشرية ،انسجا ًما مع التط ّور
ّ
ّ
الص ّح ّية؛
ّ
 تعزيز استقالل ّية المؤسسات االستشفائ ّية ،وال س ّيما المراكز االستشفائ ّية الجامع ّية ،بهدف الوصول
جامعي على األق ّل ،مع تحسين هيئات
استشفائي
إلى تو ّفر ك ّل جهة من جهات المملكة على مركز
ّ
ّ
حكامتها وأدوات مراقبة وتت ّبع أدائها؛
ٍ
والخاصة لقطاع
آليات مبتَكِ رة للتمويالت العموم ّية
إطار مالئم وجاذب لالستثمارات ،وتعزيز
 إعداد ٍ
ّ
الصحة ،بنا ًء على الخريطة الصحية ال ُمشار إليْها ساب ًقا؛
األس ِ
اس ّية ،ع ْن طريق تجانس أنظمتها وتوسيع التغطية الصحية لتشم َل جميع
 ت ْعميم التغْطية ّ
الص ّحية َ
الساكنة؛
ّ
إلزامي ،من أجل ضمان
نظام تمويل التغطية الصحية لفائدة الجميع عن طريق خلق نظام تمويل
 دعم
ِ
ّ
االستدامة؛
ّ
وخاصة إ ْدمان ّ
الشباب على المخ ّدرات؛
مخطط مندمِ ج لمكافحة اإلدمان،
  إعداد
ّ
 اعتماد سياسات ناجعة للوقايَة من األمراض غيْر المنقولة ،والعاهات واإلعاقة ،مع األخذ في االعتبار
الضرور ّية لهذه الوقاية؛
الشمولية ّ
  إحداث تدبير لنظام ِص ّحي يقو ُم على النجاعة ّ
والشفاف ّية والتت ّبع والمحاس َبة؛
الو َقاية والعِ الج من األمراض
الصحة ،وال س ّيما في مجالِ ِ
البحث والتّطوير واالبتكار في مجالِ ّ
  تشجيع ْ
نيسة،
الخاصة بالمغرب والقا ّرة األفريقية .يتعلق األمر على وجه الخصوص بتطوير األدوية َ
ّ
الج َ
وتحسين ومالءمة والتقليص من تكاليف العالج من األمراض المنتشرة بشكل واسع بالمغرب وأفريقيا،
السيدا؛
والس َكري والمالريا أو ّ
مثل ّ
الس َرطان ُّ
غذائي متوازن
صح ّي في أوساط الساكنة ،بتشجيع اتّباع نظام
 نشر ثقافة تركز على اتباع نمط حياة ّ
ّ
بانتظام.
وممارسة الرياضة
ٍ
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IIIIتعزيز الرأسمال المؤسساتي
المؤسسات ّية ،حيث يتطلّ ُب
بمكان ،في ض ْوء الجهوية المتقدمة ،القيا ُم بإعادة هيكلة الهندسة
ٍ
من األه ّم ّية
ّ
والمؤسسات الجهو ّية والتراب ّية،
المؤسسات الوطن ّية
والمسؤول ّيات بين
السلط
ّ
ّ
األ ْمر العمل على ت ْوضيح ت ْوزيع ّ
ْ
وبين الهيئات التمثيلية والهيئات اإلدارية والهيئات االستشارية والتشارك ّية ،وبين المها ّم الحكومية ومها ّم
والمؤسسات العموم ّية.
الهيْئات
ّ
ٍ
مسؤولة ،تحترم ال َم َبادئ األساسية للتكا ُمل واالنسجام
إطار َح َكا َم ٍة
ويتع ّين أ ْن يت ّم إنجاز ك ّل هذا في
ِ
والتجانس ،وتكون في خدمة ُر ْؤية استراتيج ّية أ ُ ِع َّد ْت بمساهمة واسعة النّطاق ،وتتمتّع بانخراط كبير.
الضروري إذن إعادة
المؤسساتية ،من
وض ٍوح أ ْفضل لل ّرؤية والقراءة المتعلقتين بال َهيْ َكلة
وضما ًنا لتحقيق ُ
ّ
ّ
ٍ
أساسا بإعادة النّظر في شروط وكيف ّيات اشتغال
تجويد هياكلها .يتعلّق األمر
تحديد هندستها من أجل
ً
العمومي ،من أجل ج ْعله أكثر نَ َجاع ًة وأكثر فعال ّية ،وتوجيهه أكثر في خدمة وحول ال ُمواطن-
المرفق
ّ
ال ُمرتفق.
والسياسات
وضع منظومة ناجعة لحكامة
ومن ث ّم ،فإ ّنه يطمح من خالل هذا ال َه َد َف
االستراتيجي ْ
المؤسسات ّ
ّ
ّ
أسمال غير الما ّد ّي.
باعتبارها محو ًرا أساس ّيا ضمن عمل ّية التّح ّول
األفقي ْ
لتحسين مك ّونات ال ّر ْ
ّ
لتحقيق ذلك ،يقترح العمل على:
السياسات العمومية من منظور المدى البعيد لضمان نجاعتها؛
 وضع ّ
 تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالحكامة المسؤولة؛
 انخراط المواطنين في المعايير االجتماع ّية؛
 إرساء العالقات المؤسساتية على مبدأ التعاقد؛
 تجويد نجاعة النفقات العمومية واإلدارة في إطار الجهوية؛
 جعل وسائل اإلعالم ركيزة من ركائز الحكامة الجيدة.
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السياسات العمومية من منظور المدى البعيد لضمان نجاعتها
وضع ّ
السياسات العموم ّية داخل مدى زمني بعيد عن التقاطب الحزبي
م ْن أجل نجاحها ،ينبغي أ ْن تشتغ َل ّ
َ
مسلس ٍل طويلِ ال َم َدى ،وفي
ألن ف ّعاليتها تنْ َدر ُج في إطار
السياسي واألجنْدات االنتخاب ّية.
والتنافس
وذلك َّ
َ
ّ
ِ
ص َداق ّية .وفي هذا الصدد ،يُوصى بـ:
إطار البحث
ِ
المتواصل َعنِ ال ُمال َء َمة والنّجاعة والمِ ْ
 إحداث رؤية استراتيجية من اجل تنمية مدمجة ومستدامة والتي تحدد محاور النموذج التتموي
الجديد لتحقيق االهداف االستراتيجية للبالد .ويتوجب ان يكون هذا النموذج موجها نحو التنمية قوية
ومستدامة ،مدمجة اقتصاديا ومنصفة اجتماعيا ومرتكزة على برمجة استراتيجية؛
مأس َسة وتنظيم
ياسات العمومية ،عبر إحداث هيئات للقيادة والتنسيق ،وعبر َ
الس َ
 خل ْ ُق تجانُس في ّ
آثارها على ال ُم َو ِ
مقياسا أساس ًّيا إلعدادها وتنْفيذها وتقييمها؛
اطن بصفته
تقييم ِ
ً
دعم ال ُمقا َربة التشا ُرك ّية ،بد ًءا من إعداد السياسات العموم ّية إلى تقييمها ومرو ًرا بتنفيذها ،وذلك من
  ْ
أجل تحقيق نسبة عالية من انخراط المواطنين وتعبئتهم حو َل هذه السياسات؛
قص َد إضفاء المزيدِ من
 تحسين األداء
التشريعي ،من خالل ضمان فعل ّية القوانين واإلصالحاتْ ،
ّ
ص على أ ْن تكو َن القوانين ،ال ُمستَ َم َّدة من
المصداقية على العمل
العمومي .لهذه الغاية ،يتع ّين الح ْر ُ
ّ
المعايير ال ّدولية وم ْن أ ْف َ
ص ال ّدائم في
ضلِ ال ُم َمارسات الدولية ،مالئم ًة لل َواقِ ِع المغرب ِّي ،مع الح ْر ِ
والفعلي .وال ب ّد م َن ِ
الوقت ِ
ص كذلك ،في إعدادها ،على
نفسه على تطبيقها التّطبيق الكامِ ل
الح ْر ِ
ّ
ِ
اإلشراك ال ُم َباشر أو َغيْر ال ُمباشر لل ُمواطنين ومختلف األطراف المعن ّية (الفاعلون االقتصاد ّيون
ٍ
المدني) ،للتأ ُّكدِ من تملّك المعايير االجتماع ّية َ
انخراط أ ْو َسع؛
وض َمان
واالجتماع ّيون والمجتمع
ّ
السياسات العموم ّية التي يتع ّي ُن التّنصيص عليْها في ْ
التشريعات
 تأمين استمرارية واستقرار االخْ ِت َيارات ّ
َ
ِ
التوجهات الم ْرتبطة بالتّغييرات
الختالف
وذلك تفاد ًيا
(وخاصة ع ْن طريقِ القوانين -اإلطار)،
القانون ّية
ّ
ّ
التي تحدثُ بعد االنتقال من انتداب حكومي إلى آخرَ ،
وض َما ًنا لتحقيق َق ْد ٍر أكبر من المساءلة أمام
الهيئات التمثيل ّية.

تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالحكامة المسؤولة
اسبَة
ّ
ينص الفصل  154من دستور  2011على أ ّنه «تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية وال ُم َح َ
تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أق ّرها الدستور» .وبالتالي ،يُوصى
والمسؤولية ،وتخضع في ْ
ْ
لضمان ف ْعل ّية أحكام ال ّدستور بالعمل على:
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 ضرورة االستجابَة النتِظا َر ِ
يترج ُم أحد
ات المواطنين فيما يتعلق بالتزام المرافق العمومية ،مما
ِ
الطموحات الرئيسية الواردة في دستور  .2011ويتطلب هذا الطموح ضمان ف ْعل ّية الممارسات المتعلّقة
المسؤولة ،وتعزيز فعل ّية الترسانة التشريع ّية ذات الصلة؛
بالح َكامة
َ
ْ
  َم ْأ َس َسة إلزام ّية المحاسبَة ،في مما َرسة السلطة والتّدبير الف ّعال للقضايا العموم ّيةِ ،طبْ ًقا
للفصل  154من الدستور ،بالح ْرص على ضمان احترام مبدأ ال ُمساواة في معاملة المواطنين .ومن
ْ
ِ
وواض ٍح يض َم ُن لهم الولوج إلى المعلو َمة ،عبْ َر منْظومة تتعلّق بتت ّب ِع تطبيق
ث َّم ،ينبغي توفير إطار شفّاف
السياسات العموم ّية.
القوانين وآليات لتقييم ّ

االجتماعية
انخراط المواطنين في المعايير
ّ
ِ
المواطن لِلقِ َي ِم وللمعايير االجتماع ّية،
واإلصالحات ،التي يُضاف إليْها عدم تملُّك
إن َعدم ف ْعل ّية القوانين
ّ
ْ
يؤ ّدي في الواقع إلى استبْدال القواعد القانونية التي ال يتم تطبيقها بقواعد تعويض ّية غير قانونية .وبهذه
اإلصالحات ،ويش ّوه مبادئ الحكامة الج ّيدة .األمر
مواز يحو ُل دو َن تطبيق
السطح نظا ٌم ٍ
ْ
الكيف ّية يطفو على ّ
المؤسسات ،والح ّد من االنخراط في إعمال
الذي يُفضي إلى طغيان انعدام الثقة بالتشكيك في مصداقية
ّ
القوانين ومن تراجع الشعور باالنتماء إلى مشروع مشترك يجسده الوطن .ول ُمحاربة هذه الظاهرة ينبغي:
مومي ،والح ّد من ُكلفة التقويم ،في حالَة قصور
صداق ّية ال َع َمل ال ُع
 إعدا ُد بَ ْرنَامج
وطني لل ّر ْفع م ْن مِ ْ
ّ
ّ
ساتي؛
العمل
ّ
المؤس ّ
 تحسين عالقة المواطن باإلدارة من خالل التأثير على الفعالية ،المناصفة ،الشفافية ،القرب والسرعة
فيما يتعلق بالولوج غلى الخدمات العمومية واالدارية ,ويتعلق األمر ،بالخصوص ،بتسريع التوجه
«الح ْك َرة»؛
االلكتروني للخدمات االدارية وإرساء اليات ناجعة من اجل محاربة كل اشكال الظلم واإلهانة ُ
إعطائها
قص َد ْ
أس َمال غير الما ّدي في ْ
السياسات العموم ّيةْ ،
إع َداد ّ
 االنْ ِطال ُق مِ ْن ُمختلف ُمك ّونات ال ّر ْ
َم ِزي ًدا من الق ّوة واألهم ّية .إضافة إلى إدماج هذه المك ّونات نفسها في تقييم أداء هذه السياسات وأداء
ّ
«الض ْمن ّية»
فإن هذه ال ُمقا َربة تأخذ في االعتبار القواعد
المؤسسات التي تتو َّلى تنفيذها.
ّ
وبالطبعّ ،
ّ
َ
يتواض ُع األفراد على
أي مختلف القيم والمعايير االجتماعية التي
السلوك
االجتماعيْ ،
التي تَت ََح ّك ُم في ّ
ّ
َ
المرجعي النظامي الذي يحي ُل إلى ال ّدستور والقوانين
كذلك اإلطار
قبولها .كما تدمِ ج هذه ال ُمقا َربَة
ّ
والنصوص التنظيم ّية التي تؤ ّدي نفس األدوار.
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المؤسساتية على مبدأ التعاقد
إرساء العالقات
ّ
يو ّفر التعاقد إطا ًرا لالتفاق يتض ّمن مجاال وآجاال مح ّددة .وهو إطار ملزم للجميع ،غير أ ّنه متفق عليه ويو ّفر
فإن
الكثير من الوضوح للفاعلين وألدوارهم ومسؤولياتهم ومصالحهم وإ ْك َراهاتهم وقيمهم وثقافاتهم .ولذلك ّ
التعاقد ،من حيث خضوعه لضغوط مصالح الفاعلين ،واقتراحه لصيغة العمل وتحديد المسؤولية المشت َر َكة
والمنسقة ّ
والشفافة ،يبدو بمثابة أداة ناجعة للحكامة .وعليه ،يتعين العمل على:
ٍ
آليات شفافة
وض ِع
 تعميم مبدأ التعاقد ليشمل مختلف الفاعلين االقتصاد ّيين واالجتماع ّيينَ ،م َع ْ
ٍ
أهداف َو َو َسائل ونتائج مخطط لها على المدى الزمني وقابلة للقياس ،وكذا على
إلبرامه ،بنا ًء على
الخاصة بك ّل َط َر ٍف على ِح َدة؛
آليات للتقييم والتت ّبع ،مع التحديد الواضح للحقوق وااللتزامات
ّ
َ
وذلك
ياسات العموم ّية ،وانتها ًء بتقييمها مرو ًرا بتنفيذها،
دعم المقا َربة التشارك ّية ،ب ْد ًءا م ْن ْ
  ْ
الس َ
وضع ّ
أن هذه المقاربة هي
بهدف ال ّر ْفع م َن اإلغناء
الجماعي ،وانْخراط ال ُمواطنين وتعبئتهم .إضافة إلى ّ
ّ
اسبَة.
السبيل إلى تعزيز ف ْعل ّية الحقّ وال ُم َح َ

تجويد نجاعة النفقات العمومية واإلدارة في إطار الجهوية
يتعلق األمر بتحسين العالقة بين كلفة ونجاعة النفقات ال ُع ُموم ّية ،وإعادة تثمينها بتمحورها نحو النّتائج
أساسا على الجهوية
وآثارها على ال ُمواطنين .وهذا يت ّم عبْر تعزيز الالمركزية والالتمركز ،باالعتماد
ً
المتق ّدمة ،وعلى تحسين قدرات الموارد البشرية لالدارة .ونحو هذا الهدف ،يوصى بـ:
إداري معقّد ،ال يضمن ،رغم ذلك ،تغطية شاملة
 تجنّب تراكب الميزان ّيات والكفاءات داخل نظام
ّ
للحاجيات؛
 توفير التمويل الكافي الذي يم ّكن م ْن مواجهة األهداف التي تتطلبها المسؤوليات الالمركز ّية
والال ممركزة؛
المؤسسات ،عن طريق تعزيز
تحسين نجاعة
مؤهلة،
 تكوين نخب َّ
ّ
وخاصة نخب جهوية تعمل على ْ
ّ
قدرات المؤسسات واإلدارة العا ّمة للدولة وكذا امتداداتها؛
اإلسراع في تنفيذ و ْرش الجهوية المتق ّدمة ،و ْف ًقا ألحكام القانون التنظيمي رقم  111-14المتعلق
  ْ
بالجهات .لذلك ينبغي ،من جهة ،العمل على وضع اآلليات واألدوات المنصوص عليها ،وتعبئة التمويل
االجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات ،الخ)؛ ومن جهة أخرى ،العمل على تعزيز
(صندوق التّأهيل
ّ
الالتمركز ،ليس فقط على مستةى البنيات اإلدارية ،وإنما أيضا مساطر وإجراءات التدبير بتمكينِ
المسؤولين الجهو ّيين من سلطات القرار.
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بتحرير ّ
الطاقات ،وتفجير اإل ْمكانات الكاملة لك ّل جهة على ِح َدة ،من
 ينبغي أ ْن تقو َم الجهو ّية المتق ّدمة
ِ
خالل إدماج
المؤهالت والخصوص ّيات الجهو ّية ،وبالتالي تَ ْوجيه ال َب َرامِ ج التنمو ّية الجهو ّية في ش ْكلِ
ّ
ِ
للجهات وال ّد ْولة.
عقود -برامج ُمل ْ ِز َمة

جعل وسائل اإلعالم إحدى دعائم الحكامة الجيدة
تتب ّوأ وسائل اإلعالم ،بصفتها أداة م ْن أدوات المواطنة بامتياز ،مكانة ها ّمة في البناء الديمقراطي وتعزيز
ممارسات الحكامة الجيدة .وباعتبارها «سلطة رابعة» ،لها دورها المؤثر في اتخاذ القرار ،إلى جانب السلطة
فإن وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئ ّية تضمن
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائيةّ ،
حرية التعبير وتم ّكن المواطنين من الحصول على الخبر وفهم الرهانات المحلية والوطنية والدولية .كما
العمومي بشأن القضايا المجتمع ّية الكبرى .عالوة على أ ّنها تش ّكل المالذ
أنها توفر إطا ًرا مناسبا للنقاش
ّ
األخير لتعبير المواطنين ضد ّ
الشطط في استعمال السلطة والقيود المفروضة على الحريات ،وتشكل
واحدة من أكثر الوسائل ف ّعالية للمساءلة وإلزامية تقديم الحساب.
ومن أجل المساهمة في تحسين نجاعة المؤسسات ،وجعل وسائل اإلعالم أحد الفاعلين في هذا التح ّول،
يُوصى بأن تضطلع بما يلي:
التوجهات المجتمع ّية وتت ّبع السياسات العموم ّية؛
الجماعي بشأن
 لعب دور بارز في التّداول
ّ
ّ
  تنمية النقاش والروح النقدية والحوار؛
الموضوعي للمجتمع ولتطوره ،وذلك باالنفتاح على تن ّوع القراءات النقدية ،وخلق تقاطعات بين
 التحليل
ّ
المجتمعي؛
اآلراء ،من أجل استيعاب أفضل لنموذجنا
ّ
 المساهمة في نقل القيم اإليجابية ونماذج النجاح المغربية؛
 تعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة ،وال سيما من خالل التحقيقات الصحفية.
ومن أجل لعب دور اإلخبار والتربية والتعميم ،والسماح بالمساهمة في مجتمع أكثر اطالعا ووعيا ،ينبغي:

مصداقية ،تعددية ومستقلّ ة
مهنية ،ذات
تعزيز وجود صحافة
ّ
ّ
 تمكين القطاع من رؤية استراتيجية واضحة ومندمجة لخلق ظروف االستثمار في الصحافة؛
التشريعي ،وال س ّيما عبر إعادة النظر في قانون الصحافة؛
 خلق استقرار وضمان اإلطار
ّ

القسم الثالث
من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة جميع املواطنات واملواطنني

 العمل في إطار القانون ومن خالل الصحافة (المكتوبة والمسموعة والمرئ ّية واإللكترونية) على فرض
صحة وجودة المعلومة؛
احترام معايير ّ
الخاص واإلطار المتعلق بأخالقيات المهنة ،عن طريق
قوي بين اإلطار القانوني
 ضمان خلق ربْط ّ
ّ
المنظمات والهيئات التمثيلية التي تتمتع بالشرعية ،وباعتبار دورها األساسي في ضمان المهنية
والتنظيم الذاتي للمهنة؛
 دعم قطاع الصحافة المكتوبة في تحديثها الضروري من أجل تعزيز تطورها واستقالليتها؛
 ضمان فعلية الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة ،وهو حقّ ينبغي حمايته وتفعيله بالنسبة
للصحافة؛
 االستثمار في التكوين وتعزيز جاذبية المهنة؛
ً
فاعل لمصاحبة القطاع.
 جعل الصفقات العموم ّية

تعزيز عرض سمعي بصري متنوع وذي جودة
 إعداد رؤية حقيقية للقطاع السمعي البصري الوطني تستجيب النتظارات المشاهدين ولحاجيات
مواكبة المشروع المجتمعي لبالدنا ،تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لتحرير القطاع السمعي البصري؛
 إعداد سياسة حقيقية للخدمات العمومية تقوم على التجانس والتكامل (فيما بين الهيئات العموم ّية
وكذا بينها وبين القطاع الخاص) ولعب دورها في إعطاء دفعة ودينامية للقطاع؛
والخواص) ،بما في ذلك
 خلق الظروف لفائدة الفاعلين في القطاع السمعي البصري (العموميين
ّ
تقديم الدعم ،لكي يلعبوا دو ًرا في خلق األعمال المغربية وتطوير مهن وقدرات داخل القطاع؛
 تحيين وتقوية وتعزيز قدرات المهنيين ،من خالل توفير تكوينات مناسبة وتشجيع الشراكات وعالقات
التبادل وطن ًّيا ودول ًّيا؛
 تحرير المبادرة الخاصة والسماح بتطوير أبطال مغاربة في القطاع السمعي البصري على الصعيد
المغربي؛
اإلقليمي لدعم اإلشعاع
ّ
 حماية وتصنيف وحفظ األرشيفات الوطنية المتعلقة بالقطاع السمعي البصري.
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اجتماعي جديد
ْ IIIIIإرساء ميثاق
ّ
من أجل مواجهة مختلف التقلبات الدولية واإلقليمية ،واالستفادة ما أمكن من الفرص المتاحة في ظل
التحوالت المطردة التي يعيشها العالم ،بإمكان بالدنا أن تعزز قدرات التمنيع والصمود لديها في وجه
األزمات ،باالرتكاز على العمق التاريخي للهوية الوطنية في وحدتها وتنوعها ،وتجذر ومتانة مؤسسات
الدولة المغربية ،فضال عن تشبث الذاتية المغربية بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية؛ والتي تشكل مكونات
أساسية ضمن الثروة غير الما ّدية لبالدنا.
أسمال المتفرد الذي ال يقدر بثمن َو َ
ض َمان
ومن ث ّمّ ،
فإن مسؤوليتنا الجماعية ،من ْ
أجل َد ْع ِم هذا ال ّر ْ
األجيَال الحالية والقادمة من بناء
ميثاق
استدامته ،تتجلّى في التعاقد حول
ٍ
اجتماعي جديد م ْن شأنه تمكين ْ
ّ
ِ
ومتماس ٍك ،وكذا السماح لبالدنا من تموقع إيجابي ضمن التح ّول العالم.
ودينامي
مجتمع منفتح
ٍ
ٍّ
إطار ِ
الح َوار والتشاور ،بمشاركة جميع األطراف المعن ّية .كما يتع ّين أ ْن يستن َد
وينبغي إعداد هذا الميثاق في ِ
ٍ
ثقافة ومقاربات جديدة في اتّخاذ ال َق َرار ،تأخذ في االعتبار وضع ّية
االجتماعي الجديد إلى
هذا الميثاق
ّ
األقل ّية ورأيها ،وكذا انتظارات وحقوق الفئات ّ
وإعطاء مساحة كبيرة لإلنصات والبحث عن التّوافق،
الهشةْ ،
وإعطاء األولوية للمصلحة العا ّمة والمنفعة المشتَ َر َكة.
فإن هذا الميثاق االجتماعي ،الذي يعتمد المقاربة التشارك ّية التي ما فتئ صاحب الجاللة الملك
وبالتاليّ ،
محمد السادس يشدد عليها كمنهج ّية مثلي للتداول في القضايا االستراتيجية الكبرى ،يسعى إلى تعزيز
والمجتمعي ،وفي الحياة االقتصادية ،واإلدارة
االجتماعي
ثقافة التوافق والتعاقد الجماعييْن ،على المستوى
ّ
ّ
وحكامة ّ
المحلي.
الشأن
ّ
الملحة المتمثلة في الحفاظ على
االجتماعي الجدي ُد للحاجة
يستجيب الميثا ُق
السياق ،ينبغي أ ْن
َ
ّ
في هذا ّ
ُّ
ِ
االجتماعي ،بإعطاء األولوية للح ّد مِ َن ال َف َو ِارقِ  ،وضمان ال ُم َساواة في الحقوق والفرص،
التماسك
مرتكزات
ّ
ّ
عمومي أكثر فعالية وعدالة .وفي
وتحسين ولوج النساء إلى النشاط ،وتوزيع أكثر إنصا ًفا للثروات ،وإنفاق
ّ
هذا اإلطار ،ينبغي أ ْن يش ّكل ضمان وف ْعل ّية حقوق اإلنسان األساس ّية عمو ًما ،والجيل الجديد من الحقوق
موج ًها لتحديد وإنْجاح الميثاق االجتماعي
ينص عليها دستور  ،2011مح َو ًرا ِّ
على وجه الخصوص ،كما ّ
الجديد.
ولتحقيق ذلك ،يُوصى بالعمل على:
  َ
ض َمان فعل ّية حقوق اإلنسان والجيل الجديد لحقوق اإلنسان ،وال س ّيما الحقوق االجتماع ّية والثقافية
والبيئ ّية؛
 ضمان ال ُمساواة بين النّساء وال ّرجال؛
 إرساء سياسة شمولية لحماية الطفل؛

القسم الثالث
من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة جميع املواطنات واملواطنني

 تعزير حماية االشخاص المسنين؛
 ضمان إدماج األشخاص في وضعية إعاقة؛
 مأسسة آليات التوزيع المنصف للثروة بين مختلف الشرائح االجتماع ّية ،وبين الجهات وداخلها؛
االجتماعي؛
 توسيع قاعدة الحرك ّية االجتماعية الصاعدة ،ودينامية االرتقاء
ّ
ٍ
ٍ
االجتماعي.
اسك
كوسيلة
 تعزيز الثقة
ونتيجة لضمان ال ّت َم ُ
ّ

سيما
َض َمان
فعلية حقوق اإلنسان والجيل الجديد لحقوق اإلنسان ،وال ّ
ّ
والبيئية
االجتماعية والثقافية
الحقوق
ّ
ّ

نص عليها دستور  ،2011دعامة أساس ّية للميثاق
تش ّكل فعل ّية الجيل الجديد من حقوق اإلنسان ،التي ّ
االجتماعي الجديد الذي يصبو المغرب إلى إرسائه .لذلك ،ال ب ّد من:
  ِ
الح ْرص على تطبيق وتنفيذ القوانين النصوص الجاري بها العمل ،بالتأكيد على الحقوق اإلنسان ّية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية التي كرسها الدستور وإعمالها؛
أساسي
أن الولوج إلى العدالة حقّ
 تحسين الولوج إلى العدالة وتحسين ج ْودتها طبقا للدستور ،ذلك ّ
ّ
يحتاج أ ّوال وقبل ك ّل شيء إلى تفعيله ،وأ ْن يتم تأمين تطبيقه من طرف إدارة ناجعة وشفافة ،تكون
في خدمة عدالة مستقلة ومحايدة ومحترمة وذات مصداقية .لذلك ،ومن أجل الح ّد من اإلحساس
بالحيْف أمام العدالة ،ومن اإلفالت من العقاب ،الذي يض ّر بأسس دولة القانون ،ينبغي إنجاح إصالح
َ
الفعلي
وذلك حتى تغدو السلطة القضائية هي الضام َن ومحل ثقة الجميع للتطبيق
العدالة واستكماله؛
ّ
إن هذه العناصر ،التي ترتبط باحترام السلطة القضائ ّية وف ْعل ّية القانون،
والنّاجع والنّزيه للقوانينّ .
المدني ،فضال عن العدالة االجتماع ّية ،وبناء
تعتبر شروطا أساس ّية الستتباب األمن العا ّم والسلم
ّ
تنافس ّية المقاوالت ،وتحسين الجاذبية االقتصاد ّية ،وتنمية بالدنا عموما.
لذلك ،ال ب ّد من العمل من أجل إضفاء المصداقية على مسلسل إصالح منظومة العدالة بالمغرب،
اعتما ًدا على منهج ّية منسجمة ،وفق أهداف محددة ومؤشرات شفّافة لتت ّبع وتقييم التقدم المح َرز،
المؤسسات ّية للنظام القضائي (تطوير القدرات المهنية لمختلف مكونات المنظومة
وتعزيز القدرات
ّ
ّ
الموظفون ،المحامون .)...وفيما يتعلّق بالمنازعات اإلدارية والتجارية ،يتع ّين
القضائ ّية ،القضاة،
تطوير عدالة للقرب تستدعي تعزيز قدرات القضاة ،وال س ّيما من خالل إحداث تكوينات تتعلق
إن قضاء القرب سيعمل كذلك على تسهيل حماية القاصرين من
بالجوانب االقتصادية والتجاريةّ .
ووضع التدابير المناسبة لضمان الولوجيات لفائدة األشخاص في
خالل تشجيع حرك ّية القضاة،
ْ
وضع ّية إعاقة ،والنساء واألطفال ضحايا العنف؛
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للتدخل ض ّد كل ْ
ّ
أشكالِ العنف والمعاملة الالإنسانية والقاسية أو ال ُمهينة
ضع إطار متج ّدد ومن َدمِ ج
  َو ْ
الج َسدي ،التح ّرش الجنسي والنفسي ،التعذيب ،الحبْس ،وال س ّيما حبس النساء،
(الشطط والعنف َ
واالتجار في البشر من اليد العاملة غير الشرعية ،واستغالل ال ّدعارة )...وكل ما من شأنه الحط من
كرامة المواطنات والمواطنين؛
 القيام بتحيين النصوص المتعلقة بالحريات العموم ّية (ح ّرية الجمعيات ،حرية الرأي والتعبير
واإلضراب والصحافة والنشر ،الخ) وذلك بالتشاور مع جميع الفاعلين المعن ّيين في اتجاه توطيد
القضائي في حمايتها؛
الج َهاز
وتوسيع هذه الح ّريات ،وتقْوية َد ْو ِر ِ
ّ
 ضمان فعلية المواطنة الكاملة للمغاربة المقيمين بالخارج من خالل:
x xضمان الممارسة الفعلية لحق التصويت والترشح المخولين من طرف الدستور؛
x xتعزير أليات حماية مصالحهم في المغرب وجميع بلدان إقامتهم؛
x xوضع سياسة مواكبة متعددة االبعاد والتي يتم تنفيذها على مدى مختلف مراحل الحركية (قصيرة
االمد ،طويلة االمد ،بين االجيال) والتي تتأقلم كذلك مع تطور حاجيات المغاربة المقيمين
بالخارج ووضعيتهم ببلدان اإلقامة؛
x xالحرص على نشر خدمات دعم ذات جودة عالية ووفق معايير مرتفعة في بلدان اإلقامة ،ال سيما
التوجه نحو الخدمات االدارية االلكترونية وتعزيز المواكبة االجتماعية والثقافية والدينية.

ضمان المساواة بين الرجال والنساء
ال ب ّد م ْن مواصلة الجهود المبذولة للح ّد من الممارسات التمييزية ضد المرأة ،وتحصين المكتسبات التي
مشاركتهن
تم تحقيقها ،وذلك من خالل الوقاية ومكافحة ك ّل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء ،وتعزيز
ّ
خاصة للمساواة
السبب ينبغي إيالء عناية
في الحياة االقتصادية واالجتماعية
ّ
والسياسية والثقافية .لهذا ّ
ّ
بين الرجال والنساء وللمناصفة ،وال س ّيما بالعمل على:
 إعداد سياسة وطنية ،إراد ّية وعرضان ّية كفيلة بتحسين وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع؛
 تفعيل دقيق ألحكام مد ّونة األسرة؛
وخاصة في الحياة
َاص َفة،
 تعزيز اآللية القانون ّية م ْن أجل ضمان المساواة بين الجنسين ،وبلوغ ال ُمن َ
ّ
االقتصادية؛
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  اإلدراج الممنهج في السياسات العموم ّية لمبدأ المساواة بين الجنسيْن ،وال س ّيما مشاركة النساء في
الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية؛
الجنسي؛
 الصرامة في شجب وإدانة العنف ض ّد النساء والتح ّرش
ّ
 إعطاء األولوية باستعجال للحد من تدهور مستوى نشاط النساء ،والعمل على ال ّرفع من هذا النشاط؛
 تحسين ولوج النّساء إلى القروض وإلى الموارد المالية؛
الصغيرات ،عبر تشديد العقوبات ضد تشغيل األطفال
 إطالق برنامج عمل مندمج ض ّد تشغيل الفتيات ّ
في األعمال الخطيرة؛
 تعزيز المسؤولية االجتماعية للمقاوالت بهدف تشجيع مسيري ال ُمقاوالت والمستثمرين والشركاء
االجتماع ّيين على االنخراط في منْع وحظر جميع ْ
أشكال التمييز ض ّد النّساء في التوظيف ،والولوج
المهني؛
إلى التكوين واألجور ،وظروف العمل ،وفي المسار
ّ
ّ
للمؤشرات المتعلقة باإلنصاف وبف ّعال ّية ّ
تدخل السلطات العموم ّية
 اإلعداد والنشر والتت ّبع المنتظم
إزا َء حقوق النساء؛
 تمكين هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،في مجال الح ّد من التمييز والنّهوض بالمساواة
بين النساء وال ّرجال ،م ْن:
 x xصالحيات التح ّري والبحث والولوج إلى المعلومة ،داخل إطار يح ّدده القانون ،وصالحيات في
مجال الوساطة ،وصالحيات شبْه قضائية إلصدار الجزاءات من ال ّدرجة األولى (غرامات لفائدة
الخزينة العامة للدولة)؛
مدني؛
 x xصالحية حق التقاضي واالنتصاب كطرف
ّ
x xمه ّمة دائمة في مجال مراجعة المخاطر ،وتقييم السياسات العمومية؛
ّ
والمخططات
x xصالحيات تقييم وتحليل أثر القوانين ،وال س ّيما قانون المالية والنّصوص التنظيمية
القطاع ّية والمشاريع االستثمارية؛
x xمه ّمة رصد وإصدار تقارير منتظمة حول االجتهاد القضائي وتط ّور الممارسات القضائية المتعلقة
والصحة ،والحقوق
الصور النمطية القائمة على الجنس،
ّ
بالعنف ضد النساء ،وحول محاربة ّ
الجنس ّية واإلنجابية ،والمساواة في أماكن العمل ،وحماية القاصرات.
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االجتماعية ،وبين
مأسسة أليات التوزيع المنصف للثروة بين مختلف الشرائح
ّ

الجهات وداخلها

ترمي هذه اآلليات إلى تحقيق طموح مزدوج يتجلّى في تسريع النم ّو ،مع العمل في الوقت ذاته على ضمان
توزيع ُمنصف للثروة الوطنية بين مختلف ّ
الشرائح االجتماعية ،وبين الجهات ،وداخل الجهة الواحدة.
ٍ
وفي هذا اإلطار ،يوصى بـ:
الضريبي،
للعبء
 وضع نظام
ضريبي مناسب ومنصف ال ّ
يشجع على المضاربات ،ويضمن توزيعا عادال ْ
ّ
ّ
المتوسطة؛
ويحمي القدرة الشرائية للطبقة
ّ
لب و ْرش الجهوية المتقدمة وتسريع تنفيذها؛
 جعل التط ّور
ص ِ
ّ
االقتصادي والرفاه االجتماعي في ُ
ّ
المخططات التنموية الجهو ّية والتصاميم الجهوية إلعداد التراب ،والبرامج الجماعية
 تسريع وتعميم
للتنمية ،على صعيد باقي الجماعات الترابية ،مع جعل هذه البرامج تشمل األهداف المتعلقة بتحسين
«العيش سوية» و«التنوع االجتماعي»؛
 تسريع وتيرة مسلسل الالمركزية والالتركيز ،وتفويض السلطة بين المركز والجهة؛
 خلق اليات دعم الدولة للجماعات الترابية وكذا اليات التضامن بين هده الجماعات من أجل ضمان
ولوج منصف للخدمات االجتماعية وتحسين تكافؤ الفرص فيما يخص الصحة والتعليم والحركية
والشغل والبنيات التحتية؛
 خلق فضاءات للحوار المدني على صعيد الجهات ،وإعداد مسلسل التخاذ القرار يرتكز على المقاربة
التّشارك ّية والتشاور بين مختلف الشركاء المحليين والجهويين؛
 إحداث آليات جهوية لمصاحبة مقاوالت االقتصاد االجتماعي والتضامني ،من أجل تسهيل الولوج إلى
الخدمات والفرص المتاحة على الصعيد الجهوي والترابي؛
وضع تدابير ضريب ّية تحفيز ّية لفائدة الجهات الهشة واألكثر خصاصا ،وتطوير أقطاب جديدة للنم ّو
  ْ
حول القطاعات الواعدة ،تتالءم مع خصوصيات ومؤهالت هذه الجهات.

القسم الثالث
من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة جميع املواطنات واملواطنني

وضع سياسة مندمجة لحماية الطفل
ْ
وفي هذا اإلطار ،يوصى بالعمل على:
 إدراج سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفل في قانون -إطار قصد ضمان استدامتها وتجانسها
الالزميْن ،وإدماج حقوق الطفل في السياسات العموم ّية وفي التخطيط الميزانياتي للوزارات المعنية؛
 تجميع المسؤوليات والمهام المتعلقة بالطفل داخل وزارة واحدة ،وإ ْد َراج حماية الطفل ضمن الخطاطات
ِ
آليات مجال ّية لحماية
ووضع
وإحداث ٍ
لجان جهو ّية وإقليم ّية لحمايَة الطفلْ ،
الجهوية واإلقليمية للتنميةْ ،
ْ
الكشف والتبْليغ والتكفّل باألطفال ال ُمعرضين للخطر أو في وضعية صعبة؛
الطفل بهدف
تنص على تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية
وضع سياسة قضائ ّية تكون مالئمة للقاصرين
  ْ
ّ
ووضعهم في دور رعاية الطفولة ،والحماية الفعلية ض ّد الت ْرهيب ،واتخاذ عقوبات زجرية مش ّددة في
حقّ مرتكبي العنف واستغالل األطفال؛
ص َو ِر ِهم ألهداف تجارية.
 تعزيز األحكام القانونية لمنع استغالل األطفال واستخدام ُ

تعزيز حماية األشخاص المسنّ ين
يوصى بإعداد سياسة عموم ّية مندمجة لحماية األشخاص المسنين تقوم على المحاور الرئيس ّية التالية:
َ
 ضمان توسيع الحماية االجتماعية والتغطية الصح ّية لتشمل األشخاص المسنين ،والس ّيما لفائدة
ً
معاشا زهي ًدا؛
األشخاص الذين ال يتوفرون على دخل ،أو الذين يتقاض ْون
كفيل بحماية المسنين ض ّد كل
 تعديل اإلطار القانوني والمؤسساتي ،من خالل وضع إطار
تشريعي ٍ
ّ
أشكال التمييز واإلهمال وسوء المعاملة والعنف؛
 تحسين التكفل باألشخاص المسنين ،من خالل وضع بنيات مالئمة ،وتكوين مساعدي األسر ،وإعادة
تأهيل مراكز االستقبال الموجودة بهدف تحسين ظروف عيْ ِشهِ م؛
 دعم ومصاحبة األشخاص المسنين المقيمين في الخارج ،عن طريق التنسيق مع حكومات البلدان
ال ُمضيفة ،وإعادة النظر في االتفاقيات الثنائية المتعلقة بحقوق المغاربة المقيمين في الخارج ،وال
س ّيما في مجال الصحة والسكن والتغطية االجتماعية والصحية الطبية وتحويل معاش التقاعد في
حالة عودة المغاربة المتقاعدين إلى بلدهم األصلي.
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تعزيز إدماج األشخاص في وضعية إعاقة
باألساس على:
وفي هذا الصدد ،يتعين العمل
ِ
 ضمان تعليم األطفال في وضعية إعاقة داخل منظومة التربية والتكوين ،وجعل الولوج ّية إلزامية
في المدارس العموم ّية ،وتعزيز ولوج ّية األشخاص في وضعية إعاقة إلى الدراسات العليا والتكوين
المهني؛
 تعزيز منظومات تكوين مدرسين ومربين متخصصين ،وضمان وضع قانوني مالئم لهم؛
 إصالح اإلطار القانوني والتنظيمي الذي يخصص نسبة مائوية للولوج إلى وظائف مخصصة لألشخاص
في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية ،وفي القطاعات العمومية وشبه العمومية ،وتوفير تدابير
تحفيزية للمقاوالت ،وتمكين األشخاص في وضعية إعاقة من مهن تحظى باألولوية بالنسبة لهم؛
 تعزيز ولوج األشخاص في وضعية إعاقة إلى الحماية االجتماعية والتغطية الصحية والتضامن
التعاضدي.

الحركية االجتماعية الصاعدة ،ودينامية االرتقاء االجتماعي
توسيع قاعدة
ّ
عنص ًرا أساس ًّيا للتنمية
ستهدف هذه التدابير إلى تقوية ودعم صعود طبقة وسطى حقيق ّية باعتبارها
ُ
االقتصادية .ولبلوغ هذا الهدف ،يوصى بـ:
لتعزيز تكافؤ الفرص ،وال س ّيما في مجاالت
 تطوير ع ْرض وج ْودة الخدمات االجتماع ّية األساس ّية
ِ
الح َ
ضري والحماية االجتماع ّية والمعرفة وال ّثقافة .وهي
والص ّحة
التربية والتكوين
والسكن والنقل َ
ّ
ّ
َ
الخدمات ذات األولو ّية بالنسبة ّ
ذلك مؤشر «الميل
المتوسطة ،كما يؤكد
للشرائح االجتماع ّية
ّ
لالستهالك» الخاص بهذه الشريحة فيما يخص هذا النوع من الخدمات .وبالتالي:
فإن التربية والتكوين بصفة عامة ،والتعليم العالي على وجه الخصوص ،عليهما أ ْن يستعيدا
ّ x x
االجتماعي؛
دورهما المتم ّثل في التنشئة االجتماع ّية ،وبالتالي في تحقيق التشغيل واالرتقاء
ّ
الصحة ،بهدف ال ّرفع من الولوج إلى خدمات ذات جودة وتحسين
x xينبغي مواصلة إصالح نظام ّ
الحكامة العموم ّية ،وال س ّيما بتوسيع التغطية الصحية؛
x xإعادة هيكلة سياسة اإلسكان مع األخذ بعين االعتبار استهداف أكثر دقة للساكنة الهشة وتلبية
حاجيات الطبقة المتوسطة وكذا االلتزام بمتطلبات الجودة واحترام المعايير ،السيما من حيث
الولوج والنجاعة الطاقية؛
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 تحديث تدبير الموارد البشرية لتحسين قابلية ّ
الشغل ،وتعزيز المهارات واالعتراف بها أكثر ،ومكافأة
االستحقاق والكفاءة ،وكذا:
تحفيزي؛
x xخلق انفتاح أكبر لمسالك التم ّيز ،ونظام تعويض
ّ
x xإحداث آليات للتوظيف وتدبير التشغيل وتدبير المسار المهني ،تقوم على أساس مبدأ تكافؤ
الفرص ،والتقييم الموضوعي للمهارات وتعزيزها ،ومكافأة العطاء الفردي والجماعي ،لتثمين
المجهود الفردي وتقوية ُروح التعاون معا؛
الوطني لريادة األعمال ،قصد تمكينه من تعزيز رأسماله البشري ،مع دعم
x xتشجيع هيكلة النسيج
ّ
إدماج وتط ّور الموارد البشرية المؤهلة؛
 تشجيع عوامل تسريع الحرك ّية االجتماع ّية ،مثل ريادة األعمال ،واالقتصاد االجتماعي والتضامني
َ
االقتصادي الوطني التقليدي يُعتبر
والرياضة .فإذا كا َن النسي ُج
وقطاعي الثقافة
الجمعوي
والعمل
ّ
ّ
ْ
عامال من عوامل إعادة اإلنتاج االجتماعي ،تسمح بانتقال ال ّرساميل والمسؤوليات داخل األسرة
فإن االبتكا َر والتكنولوجيا وريادة األعمال
الواحدة أو الجماعة الواحدة أو الطبقة االجتماعية الواحدةّ ،
والثقافة والرياضة ،هي بمثابة عوامل تسريع لجعل الحرك ّية االجتماع ّية أكثر مرونة .لذلك ،يتطلب
تثمين هذه القدرات:
الح َرك ّية االجتماع ّية االرتقائ ّية تطمح إلى
x xاعتماد استراتيجية متجانسة ومندمجة وطموحة حول َ
ما هو أبعد من الخدمات االجتماعية األساسية ،وتهدف إلى تنسيق وتعزيز مختلف السياسات
العموم ّية لدعم هذه الحرك ّية؛
وتدبير أفضل أل َد ِ
x xتجانس وت ْو ٍ
وات دعم ريادة األعمال واالبتكار واإلبداع الثقافي والرياضة ،من
جيه
ٍ
جديد َّ
ٍ
ص ُعودِ
ومتوازن يرتك ُز على الجدارة واالستمرارية
ٍ
منظ ٍم
اقتصادي
نسيج
ٍّ
أجل التّشجيع على ُ
ٍ
وتكافؤ الفرص؛
االجتماعي والتضا ُمن ِّي (الجمعيات والتعاونيات والتّعاضديات) ،الذي يُعتبر إحدى
x xتطوير االقتصاد
ّ
الدعائم الم َهيْكِ لة لالقتصاد الوطني ،ويوفر اآلليات المناسبة التي تساهم في تحسين الظروف
للساكنة ،في إطار روح المشاركة التضامنية والمبادرة الجماعية؛
المعيش ّية ّ
الصعود االجتماعي داخل األُ َسرمن خالل شبكات األمان االجتماعي
 x xاستهداف أفضل إلمكانيات ّ
والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛
والسوسيو-مهن ّية؛
x xوضع آليات لضمان التتبع المنتظم لمختلف تطورات الحرك ّية االجتماع ّية ّ
المتوسطة ومن جهة اخرى تلبية
 وضع استراتيجية متجانسة التي تهدف من جهة إلى توسيع الطبقة
ّ
الحقوق وانتظارات هذه الطبقة من حيث السكن ،ووسط العيش ،والنقل ،والثقافة ،والترفيه والرفاه
االجتماعي.
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االجتماعي
تعزيز الثقة كوسيلة ونتيجة للتماسك
ّ
وأساسا لبناء المجتمع ،اللحمة التي تمكن من تطوير ومواكبة التح ّوالت
تُ َع ّد الثقة ،باعتبارها قيمة مركز ّية
ً
ِ
االجتماعي ،فإ ّنه
للتماسك
الحاسم الذي تلعبه ال ّثقة بصفتها وسيلة ونتيجة
المجتمع ّية .وبالنّظر إلى ال ّدور
ُ
ّ
دعمها وتوطيدها من خالل تكثيف البحث وضبط مختلف المفاهيم واألبعاد التي تتض ّمنها الثقة ،م ْن
ينبغي ْ
أجل إدراك دالالتها بالنسبة للمواطنين وأهميتها وفائدتها ،وكذا العوامل التي تؤ ّدي إ ّما إلى تراجعها أو إلى
خاصة لمصلحة الطفل وحقوقه في مجال البحث والدراسات
تقويتها .وفي هذا الصدد ،يتع ّين إيالء أهم ّية
ّ
والبحوث الميدانية المتعلّقة بالثقة.
ومن أجل توطيد عالقات ال ّثقة ،يوصى بـ:
أساسا
 العمل على مستوى المك ّونات الرئيسية النعدام الثقة ،بالوقاية منها ومحاربتها ،والتي تتجلى
ً
السلطة ،وال ّرشوة ،والزبون ّية والمحسوبية واقتصاد
في خيانة األمانة واالحتيال والشطط في استعمال ّ
ال ّريع واالمتيازات؛
والمؤسسات والمرافق العموم ّية على نشر حساباتها وال َمبادئ التي تعتمدها في تدبيرها
 حثّ اإلدارات
ّ
لألموال العموم ّية ،وفقا للفصل  154من الدستور ،والح ْرص على احترام مبدأ المساواة في معاملة
المواطنين؛
 تعزيز وتجديد طرق وكيفيات إجراء الوساطة والحوار االجتماعي وال َم َدني :فالوساطة بصفتها خطوة
أولى في مسلسل الوقاية من النزاعات وفي تسويتها ،تُعتبر وسيلة ف ّعالة لتثْمِ ين التعبير والمبادرة
ال ُم ِ
واطنة في مختلف أشكالهما .األمر الذي يقتضي العمل على تطوير هذه المبادراتَ ،م َع الحفاظ
على استقاللية الحركة الج ْمعو ّية ،من خالل تشجيع اتفاقيات ّ
الش َراكة بين السلطات العموم ّية
المدني واالجتماعي تتطلّب
فإن دينامية الحوار
والقطاع الخاص والفاعلين الجمعويين .وبالتاليّ ،
ّ
الجماعي؛
اعتماد منهج ّية متجددة ،تسمح بوضع وسائل مالئمة كفيلة بضمان الحقّ في التّفاوض
ّ
مدني ،جمعيات مهنية،
  َد ْعم دور الهيْئات والمؤسسات الوسيطة (أحزاب سياسية ،نقابات ،مجتمع
ّ
والوساطة ،ومسلسل التنمية االقتصادية
االجتماعي،
التماسك
اتحادات أ ْرباب العمل) في تعزيز
َ
ُ
ّ
واالجتماعية ،نظ ًرا لألدوار الترافع ّية التي تلعبها هذه الهيئات ،وق ْربها من المواطنين ،بغاية تقوية
االجتماعي.
التماسك
ممارسة الحقوق االجتماعية ،والمحافظة على مقومات
ُ
ّ
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IVIVتعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة مستدامة
للتنمية
المغرب بتن ّوع ثقافي ينتظم ه ّويته
مدعوما بتاريخه الممتد وحضارته العريقة بضفافها المتعددة ،يتميز
ُ
الموحدة ،ويش ّكل أرض ّية للقيم ال ُمشت َر َكة التي يرتسي عليها مشروعه المجتمعي .لهذه األرض ّية ،من جهة
أخرى ،إسهام مؤثر فيما ينعم به المغرب من استقرار ،وفي تمنيع الشخصية المغربية في سياق التقلبات
الهوياتية المتصاعدة ،إقليميا ودوليا ،وفي إضفاء دينام ّية متجددة على أشكالها التعبيرية األساسية.
فإن ثقافتنا تتغ ّذى كما تغتني من رأسمال م َن القيم ينبغي المحافظة عليه وتعزيزه ،بهدف
وفي هذا الصددّ ،
تطوير الثروة اإلجمال ّية لبالدنا وتحسين توزيعها ،وذلك من خالل دعم نسق القيم اإليجابية رافعة التنمية
والتقدم ،وتجاوز ما يعتريه من قيم سلبية من شأنها إعاقة مسلسل اإلصالح والتماسك االجتماعي الذي
تراهن عليه بالدنا.
ثمة حاجة ،إذن ،في العمل على تثْمين هذا الرأسمال القيمي بما يوطد مقومات الهوية في وحدتها وتنوعها،
قوي يجد في دستور  2011مبادئه
ويعبئ جميع المواطنات والمواطنين ضمن مشروع
مجتمعي مشت َرك ّ
ّ
وتوجهاته الكبرى .هذا ،مع األخذ في االعتبار السياق المجتمعي الجديد الذي ما فتئ يتكرس منذ العقدين
األخيرين ،في ظل التحوالت العميقة التي تشهدها منظومات القيم والسلوكات الديمغرافية ،وذلك من خالل
تزايد وتيرة التمدن ،واالنبثاق السريع لألسر النووية ،واستمرار حركية قوية للساكنة ،ال سيما في صفوف
الشباب والنساء ،وبروز حاجيات مادية وثقافية جديدة لهذه الفئات األخيرة ،في تطلع أكثر إلى الحق في
الذاتية في أبعاده االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وجودة الحياة ،وتكافؤ الفرص ،والمساواة ،والعدالة
االجتماعية ،ومعايير جديدة للرفاه ،والبحث عن فضاءات ووسائل جديدة للتعبير.
ثقافي مادي وغير مادي ال يقل غنى وتنوعا ،وهو بمثابة مِ لك
وعالوة على ذلك ،يتو ّفر المغرب على تراث
ّ
مشترك نفيس ينبغي استثماره في خدمة التنمية .يمثل هذا التراث ،إذا ما حافظنا عليه وتم تثمينه بكيف ّية
مالئمة ،عامال قو ّيا لنقل الثروة واقتسامها وخلقها.
المغربيَ ،م َع انبثاق جيل جديد من السينمائيين والموسيقيين
وبالموازاة ،ما فتئ يع َر َف اإلبداع ال ّثقافي والفنّي
ّ
والمؤلفين والفنانين التّشكيل ّيين ومص ّممي الديزاين والمهندسين المعماريين ،خالل الخمس عشرة سنة
ومنصات جديدة سمع ّية بصرية ور ْقم ّية .وهي
األخيرة ،دينام ّية جديدة وا َكبها إنشاء وتطوير فضاءات
ّ
دينامية ثقافية وفن ّية جديرة باالهتمام والدعم من قبل السلطات العمومية والقطاع الخاص.
وبُغي َة استثمار الثقافة كرافعة للتنمية المستدا َمة ،يُوصى:
 باالرتكاز على أرض ّية القيم المغربية وتعزيزها من أجل توطيد أواصر االنتماء؛
 بالنهوض بقيم المشروع المجتمعي المشترك؛
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المادي وغير الما ّدي؛
 بتثمين التراث الثقافي،
ّ
 بتقوية ودعم اإلبداع الفني والثقافي.

أرضية القيم المغربية وتعزيزها من أجل توطيد الشعور باالنتماء
االعتماد على ّ
تتجسد هذه األرضية فيما يمكن تسميته بـ «تمغربيت» التي هي بوتقة حيث تنصهر مختلف أشكال التعبير
عن اإلنسية المغربية ،والشعور باالنتماء واالعتزاز بأ ْن يكو َن المرءُ مغرب ًّيا بهوية خاصة ،وكذا مجموع
التقاليد والطقوس والعادات والسلوكات وأنماط العيش التي تتميز بها .إنها منظومة كاملة من القيم التي
ِ
المواطن والمسؤول ،وتقوية
ينبغي الدفع بها وإعالؤها في جوانِبها اإليجاب ّية والبنّاءة ،من أجل تعزيز االلتزام
التضامن ،وتوطيد الثقة ،وتدعيم أسباب االنفتاح والعيش المشترك.
ومن أجل تثمين «تمغربيت» ،يُوصى بالعمل على:
 جرد وص ْون وإنعاش القيم والممارسات والوشائج المرتبطة ب«تمغربيت» ،التي من شأنها تعميق
االنتماء إلى المغرب ،وتكريس مواطنة ال تقوم فقط على «اإلقامة» أو «المنفعة» ،وإنما ترتكز كذلك
على الوجدان المشترك للمغاربة بعمقه التاريخي وأفقه الكوني .وفي هذا الصدد ،ينبغي كذلك
ب«تمغربيت» ،إلى خارج حدود الوطن ،من خالل مغارب ُة العالَم وعبر
تقوية وتوسيع مجال االرتباط
ْ
ْ
خاص والمجموعات عبر العالم التي ترتبط بالمغرب ثقاف ًّيا أو دين ًّيا أو تاريخيا؛
األش ٌ
وخاصة ما يتعلق بالتضامن العائلي
 تعزيز آليات التضامن التقليدية (التّويزة ،دا ْر ْت) عبر عصرنتها،
ّ
والجماعي ،والتضامن إزاء المعوزين واليتامى واألشخاص في وضعية إعاقة والتساكن بين الجيران
ّ
الجو َرة)؛
(حقّ ُ
 ترسيخ قيم ضيافة المغاربة للزّوار (ضيف اهلل) ،ليس فقط م ْن أجل تحسين استقبال األجانب في
إطار تقاليد التعايش والتسامح المفتوحة على الثقافات األخرى الذي تتم ّيز بها بالدنا منذ قرون ،ب ْل
كذلك من أجل تعزيز الجاذب ّية السياح ّية؛
السلف وقيم القبول واإلدماج
 الحفاظ وتعزيز تقاليد المغاربة في العيْش المشت َرك،
ّ
وخاصة قيم احترام ّ
والصفح
واألقارب (صلة ال ّرحم)،
االجتماعي لالختالف واإلعاقة ،والحفاظ على العالقة باألهل
ِ
ّ
ّ
َ
ّ
والصلح في حاالت النزاع (اللي ْغل ْب ّ
يعف) .كما يتع ّين المحافظة على المظاهر االحتفالية،
والعفو
ّ
خالل المناسبات الوطنية والمحلية ،وكذا المناسبات الدينية أو التقليدية أو العائل ّية الكبرى ،دون أن
تخطئ مقاصدها ،من قبيل( :عيد األضحى ،حاﮔوزة ،ميمونة ،عاشوراء ،حفالت الزفاف ،الختان،
المآتم ،المواسم ...الخ)؛
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لكي ال تظ ّل هذه العالقات مقتصرة فقط
 تعزيز العالقات التجارية أو المهن ّية المبن ّية على الثقة ْ
على الروابط العائلية أو الق َبلية أو الجهو ّية ،وتظل مبن ّية على عدد من القيم وال ُم َما َر َسات المرتبطة
بالمصداق ّية مثل «الكلْمة» و«األمانة» و«نش ْركو ّ
الطعام» و«الميزان» .كما يتع ّين العمل على ج ْعل النصوص
القانونية أكثر وضوحا وأق ّل تعقي ًدا ،وذلك ببنائها على الثقة إزاء المواطنين والفاعلين االقتصاديين.

تعزيز قيم المشروع المجتمعي المشترك
وم ْن أجل النهوض بقيم المشروع المجتمعي المشترك ،يُوصى:
المجتمعي المشت َرك في صفوف المواطنين ،وال س ّيما في أبعاده ال ّروحية
 بتثمين وتعزيز قيم المشروع
ّ
المبن ّية على إ َمارة المؤمنين ،وانسجاما مع أفقه اإلنساني كما َو َر َد في ديباجة دستور المملكة ،بمعنى
«في ظ ّل تشبث الشعب المغربي بقيم االنفتاح واالعتدال والتسامح والحوار ،والتفاهم المتبادل بين
الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء» .كما ينبغي تقوية وتشجيع نشر هذه القيم عن طريقِ المنظومة
التربوية والوسائط الثقافية ودور العبادة ،وعن طريق وضع آليات للتعليم والتأويل والتواصل تدمج
مقتضيات التجديد والسياق؛
 كما يتع ّين ،وفي إطار االجتهاد ،التفاعل مع تط ّور حاجيات المجتمع ،بهدف تحصينه م ْن جميع
أشكالِ التط ّرف المحدقة ،وتوفير األ ْمن ال ُّروحي لل ُمواطنين ،وبالتالي توفير أ ْمنهم العقائدي والجسدي
والفكري واالنتسابي والقيمي والتراثي؛
 بترسيخ المواطنَة ك ُك ٍّل ال يتجزّأ ،في ُش ُموليتها ومظاهرها المختلفة ،وفي حقوقها وواجباتها .وفي هذا
والثقافي لمك ّونات مجتمعنا باعتباره عامال داعما لالرتباط باأل ّمة
اإلطار ،ينبغي تنمية التن ّوع اللغوي
ّ
المغربية ،ومصدرا لتحقيق التق ّدم والتّنمية .وفي هذا الشأن ،ال ينبغي أ ْن يصبح نجاح الجهوية المتق ّدمة،
الذي يستوجب تطوير االنتماء الجهوي ،مصد َر تفرقة وتقاطبات ثقافية جديدة .األمر الذي يقتضي
المؤسسات والهيئات الوسيطة ،وتشجيع مشا َر َكة المواطنين
تطوير ثقافة الحوار والتوافق ،وال س ّيما بين
ّ
الصعيد الجهوي،
المدني
العمومي ،من خاللِ إرساء فضاءات وآليات للحوار
في القرار
واالجتماعي على ّ
ّ
ّ
ّ
الجبائي لضمانِ
المدني
الضروري تطوير السلوك
وكذا منصات محل ّية للديمقراط ّية ال ّرقم ّية .وأخي ًرا ،من
ّ
ّ
ّ
ِ
المجتمعي ال ُمشتَ َرك؛
والمنصفة للجميع في تنفيذ مشروعنا
المساهمة التّضامن ّية والعادلة
ّ
والمسؤول ّية،
 بتنمية القِ يَم الفرد ّية اإليجاب ّية ذات الصلة بال ّثقة والعمل والمجهود ،واحترام اآلجال
ْ
المدنيَ .
أن هذه القيم من شأنها أ ْن تع ّز َز األمن
وبال ُم َساواة والتّضا ُمن واالنفتاح والسلوك
ذلك ّ
ّ
ال ّروحي ،ودولة القانون ،والديمقراط ّية ،وكذا غنى التن ّوع واحترام حقوق اإلنسان والجيل الجديد من
المجتمعي المشتَ َرك .كما يتع ّين كذلك
حقوق اإلنسان التي أضحت مكونا أساسيا ضمن مشروعنا
ّ
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تشجيع روح المبا َد َرة والمقاولة مع الحد من التهيب السلبي في مواجهة مخاطر المبادرة ،فض ً
ال عن
المحافظة على البيئة من خاللِ إرساء ضمير وممارسات وأعمال تم ّكن م ْن محاربة تبذير الموارد
والح ّد من نفور الساكنة بسبب المخاطر وانسداد اآلفاق ،في سياق عالم تتسارع فيه وتيرة االختالالت
بالضبط مواجهة المزيد من المخاطر والقرارات؛
المناخية ،ويتطلّب ّ
المؤسسات المنت ََخ َبة ،وال س ّيما تمثيل ّية النساء والشباب ،وتقوية
 بتحسين تمثيل ّية المجتمع داخ َل
ّ
َ
الساكنة على المدى الطويل؛
العالقات بين
المنتخبين وبين ّ
َ
المجتمعي؛
المنتخبة في تملك النقاش
المؤسسات
 بانخراط
ّ
ّ
 بضمان التكامل في العالقة بين ال ّديمقراطية التمثيل ّية وال ّديمقراطية التشارك ّية ،م ّما يسمح بال ّرفع
ً
ِ
المواطن ،مع دعم قدرات اإلنصات
فضل عن التملّك واالنخراط
من النجاعة التشريع ّية والتنفيذية،
والتأني والحوار والبحث عن التّوافق؛ إضافة إلى ضمان تنسيق ج ّيد بين المجالس االستشارية؛
 بدعم وتعزيز الهيْئات الوسيطة (أحزاب سياسية ،نقاباتّ ،
تلعب دور
لكي
َ
منظمات غير حكوم ّية) ْ
الوساطة المنوط بها من طرف ال ّدستور ،في تعبئة وتأطير وتمثيل المواطنين في تطلعاتهم وآرائهم.

الماد ّي
تثمين التراث الثقافي المادي وغير
ّ
ترتكز هذه األرضية القيمية على تراث ثقافي ما ّدي وغير مادي يتع ّين المحافظة عليه وتثمينه .ولذلك يجدر
العمل على:
وخاصة من خالل
التماسك والتنمية،
 جعل الثقافة واإلدماج عن طريق الثقافة وسيلة أساس ّية لتحقيق
ّ
ُ
التلقائي للعوامل وال ّرافعات الثقاف ّية في السياسات العموم ّية؛
اإلدماج المستدام واإلدراج
ّ
وطني للتراث المادي وغير المادي يتعلق بال ُمحافظة على الذاكرة التاريخ ّية والثقافية
 وضع ميثاق
ّ
المؤسسات والقطاعات الوزار ّية ذات الصلة بالثقافة ،وكذا إحداث وكالة تُناط
الوطن ّية ،ودعم قدرات
ّ
المادي؛
الوطني المادي وغير
بها مه ّمة ص ْون وتثمين التراث
ّ
ّ
السكن والتعمير وإعداد التراب الوطني بتجهيز أماكن
قانوني
 إعداد إطار
وتنظيمي يلزم قطاعات ّ
ّ
ّ
ٍ
ومؤسسات ثقاف ّية :معاهد
بفضاءات الترفيه والتثقيف :فضاءات خضراء ومالعب رياض ّية
العيْش
ّ
موسيق ّية ،مسارح ،خزانات عمومية ،خزانات وسائط ّية ،دور الشباب ،الخ؛
 بلورة تص ّور مبت َكر للثقافة ،داخل المجاالت الترابية الحضرية والقرو ّية ،ينسجم م َع متطلّ ِ
بات فعل ّية
َ
ينص عليها ال ّدستور ،ومع ديمقراطية القرب
الجيل الجديد من الحقوق
والمواطنَة الكاملة التي ّ
التي انخرط فيها المغرب .وفي هذا السياق ،ينبغي تعضيد الجهود المبذولة وتقوية االلتقائية بين
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التدخالت في قطاعات الثقافة والتعليم والشباب والرياضة واالتصال ،وذلك في إطار تنفيذ الجهوية
ّ
للتدخل في القطاع الثقافي .كما يتع ّين إحداث شراكات
وضوح أكبر وأفضل
المتق ّدمة ،بهدف تحقيق
ٍ
الوطني؛
مبتكرة من شأنها تثمين الخصوصيات الثقاف ّية واللّغو ّية ل ُمختلف جهات التراب
ّ
 إحداث وكالة التراث الالمادي للمغرب تتولى جرد وتوثيق وتثمين التعابير والمعارف والممارسات
الثقافية غير المادية .كما تعمل على نشر ثقافة الالمادي في األوساط التعليمية واإلعالمية كنمط
جديد في التدبير والتسيير ،وكذا التشجيع على إنشاء فضاءات حفظ الذاكرة على المستوى الوطني
والجهوي والمحلي ،في إطار تعاقدات مع الجماعات الترابية ،مع السعي إلى تصنيف هذا الرصيد
ضمن التراث الكوني؛
إطار
الثقافي الوطني ،وإدماجه في
 إعادة هيْكلة قطاع الثقافة ،بما يتماشى مع مك ّونات المشروع
ٍ
ّ
أفقي ،م َع توجيهه نحو الشباب ودعم موارده وقدراته ،لتمكينه من تثمين التراث الوطني.
مؤسساتي
ّ
ّ

تعزيز ودعم اإلبداع الفنّ ي ّ
والثقافي
فإن اإلبداع الفني أص َب َح
قافي يحيا ويتط ّور عن طريقِ اإلبداع واالبتكار في مجال الفنونّ ،
إذا كا َن التراث ال ّث ّ
َ
والشغلَ .
ّ
النشاط الفن َّي
أن
كبير مو ِّل ٍد للنم ّو
قطاع
اليوم ،في جميع أنحاء العالم ،بمثابة
اقتصادي ٍ
ذلك ّ
ٍّ
ٍ
االجتماعي وتعزيز
التماسك
االجتماعي ،كما يش ّكل عامال ها ًّما من عوامل
والثقافي يس ّهل عمل ّية االرتقاء
ُ
ّ
ّ
الفني والثقا ّفي ،ال ب ّد من العمل على:
العيْش المشترك .وبُغية تشجيع ودعم اإلبداع
ّ

على المستوى االستراتيجي
وضع استراتيجية وطنية لتطوير الصناعة الثقاف ّية ،تتض ّمن مختلف المجاالت اإلبداع ّية الكفيلة
  ْ
بتوفير ُف َرص إدماج الشباب عن طريق الت ّْشغيل ،وتشجيع القطاعيْن العا ّم والخاص على االستثمار في
هذه المجاالت .ويتع ّين أ ْن تشمل هذه االستراتيجية مختلف وسائل التعبير الفن ّّي والثقافي الحديثة،
تقريب القضايا الثقافية والف ّن ّية م ْن أكبر عدد ُم ْمكن م َن المغاربة؛
وأ ْن تسعى إلى
ِ
الوطني من خالل:
الثقافي ال ّرقمِ ّي
 اعتماد استراتيجية واضحة لتطوير الع ْرض
ّ
ّ
تسهيل ولوج المستثمرين في هذا المجال إلى
x xتشجيع االستثمار في الثقافة ال ّرقمية،
ّ
وخاصة عبر ْ
االعتمادات المرودة لتشجيع ابتكار التكنولوجيات الجديدة ،وبرامج «تطوير» و«انطالق» و«صندوق
الخدمات ّ
الشاملة»؛
ٍ
محتويات مكتوبة وسمع ّية بَصرية ،بما
x xتطوير مواقع اإلنترنيت الموضوعات ّية ،التي تق ّدم للشباب
يكمل المعارف المدرس ّية والجامع ّية؛
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x xإنشاء وتطوير متاحف رقم ّية وطن ّية وجهوية ومحلّ ّية ،تتماشى َم َع بروز الخصوص ّيات الجهو ّية،
والمدن الذك ّية والثقافة الحضر ّية ،وهو ما يم ّكن الشباب من االنفتاح على تاريخهم ،ويقدم مظاهر
الثقافة والقيم المغربية في غناها وتنوعها؛
وضع شبكة للتواصل عبر النيت بتطبيقات متعددة تستهدف تحفيز وتسهيل الولوج إلى هذه
ْ x x
الخدمات باللغات الوطنية المغربية ،من أجل تعميم الفائدة على أكبر عدد ممكن من الشباب؛
x xدعم وتشجيع إبداع وتطوير محتويات رقم ّية وطن ّية؛
 حماية اإلبداع الثقافي من خالل تعزيز المِ لْكية الفكرية انسجاما م َع المعايير المعمول بها دوليا ،وذلك
نظرا إلى دورها الحاسم في تطوير الصناعات الثقافية واإلبداع ّية .فبدءا بتأمينِ حقوق وواجبات
التدريجي لألنشطة الثقافية ،م ْن أجل استدامة خلق فرص
المنتجين والناشرين ،نشرع في التقنين
ّ
ّ
الصلة بالثقافة.
الشغل في األنشطة ذات ّ

اإلجرائي
الم ْستوى
على ُ
ّ
ّ
والفني ،ع ْن طريقِ إبرام َش َراكات تبرز الخصوص ّيات
الثقافي
العمومي في المجال
التدخل
 تجديد
ّ
ّ
ّ
َ
وذلك اعتما ًدا على الوسائل التقليدية إلنتاج الثقافة ،أو على
الثقافية واللغوية ل ُمختلف الجهات،
الحوامل ال ّرقمية؛
 الح ْرص على خلق أ ْمكنة للعيْش ذات وظيفة ثقافية تكو ُن في متناول جميع المواطنين ،وتوفير الظروف
ٍ
مخص ِصة للتعبير ،وحفظ الذاكرة ،وحفز اإلبداع ،والت ْرب ّية على ال ُمواطنَة؛
ضاءات
ِجعلها َف
المالئمة له ْم ل َ
ّ
 خلْق منظومات اقتصادية ْ
وتسويق المنتَجات والخدمات والمحتويات
تشتَمِ ل على أنشطة اإلبداع واإلنتاج ْ
الصبغة الثقاف ّية ،عالوة على تشجيع إنشاء مقاوالت ِ
ناشئَة مبتكرة تهت ّم باألنشطة المرتبطة
ذات ّ
الموسيقي ،والمهرجانات ِ
َاعة الف ْرجة ،والمسرح،
بال ّت َراث الثقافي والموسيقى ،واألغن ّية واإلنتاج
وصن َ
ّ
معي-البصري ،والوسائط
الس
والصناعة التقليد ّية ،والكتاب
صر ّية،
ّ
والفنون ال َب َ
ّ
ّ
والص َحافة ،والمجال ّ
َ
لكي تُساهم هذه
المتعددة التفاعلية ،والديزاين والهن َد َسة المعمارية ،والخدمات اإلبداعية؛
وذلك ْ
البنيات بد ْو ِرها في ْ
الوطني للثروة ،وخلق فرص ّ
الشغل ،وتحقيق
تط ِو ِير التراث الثقافي ،واإلنتاج
ّ
ْ
اإلشعاع لبالدنا؛
السينمائي م ْن خالل تطوير سلسلة قيمة تم ّك ُن م ْن
خاص ،على موا َكبَة تط ّور اإلنتاج
 العمل ،ب َو ْج ٍه
ّ
ّ
دولي؛
السمعي البصري ذات مستوى
انبثاق صناعة لإلنتاج
ّ
ّ
تسريع وتيرة تطوير المحافظة -على غرار المحافظة على األمالك العقارية -الفن ّية والمادية وغير
  ْ
المؤسسة الوطنية للمتاحف؛
االقتصادي للتراث اإلبداعي ،بتعزيز وتوسيع حقل نشاط
المادية ،والتثمين
ّ
ّ
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منصات
 توسيع الفضاءات والحوامل الف ّن ّية والثقافية للتعبير واإلنتاج والعرض ،وذلك عن طريق إطالق ّ
الشاشات (الشاشة الواحدة أو ّ
جديدة في انسجام ومواكبة لمجتمع ّ
الشاشات المتعددة) الذي نعيش
فض ً
ال ع ْن تعزيز الفضاءات التقليدية ،كالمهرجانات الموسيق ّية والسينما والمسرح ،وتنظيم
فيهْ ،
المعارض الثقافية (معارض الكتاب ،معارض الفنون التشكيل ّية ،الخ)؛
 تشجيع صعود منتجين وموزعين تنافسيين للسلع والخدمات الثقافية في المستوى الوطني والدولي،
وكذا مقاوالت «قاطرات» بالنسبة للنسيج االقتصادي الوطني في هذا القطاع.

هيكلي لالقتصاد الوطني
تحول ْ
V.Vضمان ّ
االقتصادي ،إلى تحقيق تموقع مستدام ضمن االقتصاديات الصاعدة،
إذا كانت بالدنا تتطلع ،على الصعيد
ّ
الساكنة السيما على مستوى خلق فرص الشغل الالئق
فإن هذا الطموح يستهدف أساسا تلبية حاجيات ّ
وبأعداد كافية.
إطار رؤية استراتيجية
وفي هذا السياق ،فإن بالدنا مدعوة إلى تبني جيل جديد من اإلصالحات ،في
ِ
َ
وذلك بتجاوز البعد
وشاملة ومندمجة ،من أجل إعطاء نَ َف ٍس جديد للتح ّول الهيكلي لالقتصاد الوطني،
السياسات القطاعية من أجل تعبئة ناجعة لل َم َوارد (المالية والعقارية والبشرية والمائية،)...
العمودي بين ّ
وضمان جاذبية وت ْو ٍ
جيه أفضل لالستثمارات ،وال ّرفع من دينامية تأثيراتها.
ترتكز هذه التّحوالت على المحاور الخمسة التالية:
والمتوسطة؛
الصغيرة
 تكثيف مهم للنسيج
ّ
االقتصادي المنتِج بإعطاء األولو ّية لسياسة تر ّكز على المقاولة ّ
ّ
 تسريع مسلسل تنويع وإدماج الصناعة الوطنية والرفع من إنتاجيتها؛
 إعادة هيكلة منظومة تمويل االقتصاد ،من أجل دعم تسريع وتيرة التنمية ببالدنا؛
قمي ،واالنخراط بقوة في االقتصاد ال ّرقمي ،في أفق االستفادة
 االنخراط المكثف في االقتصاد ال ّر ّ
من المنحى المتنامي للتحول الرقمي على الصعيد الدولي؛
  تعزيز مواكبة المقاوالت في خلق فرص ّ
الشغل.
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األولوية لسياسة تركّ ز على
االقتصادي المنتِ ج بإعطاء
تكثيف مهم للنسيج
ّ
ّ

والمتوسطة
الصغيرة
ّ
المقاولة ّ

الوطني،
والمتوسطة تم ّثل أكثر من  90في المائة من مجموع النسيج اإلنتاجي
إذا كانت المقاوالت الصغيرة
ّ
ّ
فإن التفاوت المسجل بين إمكانياتها وبين مساهمتها في خلق القيمة المضافة يظ ّل كبيرا ج ّدا .ومع ذلك،
ّ
فإ ّنها تتصف بمرونة تجعلها قادِ َرة على خلق ُف َرص ّ
الشغل واالبتكار والتك ّيف مع البيئة .ومن أجل تحرير
األع َمال ،وتنشيط القطاع الخاص ،يوصى بـ:
ُمبادرات ريادة ْ
والمتوسطة ،تُشرك جميع
 إعداد استراتيجية وطنية مندمجة لتعزيز قدرات المقاولة الصغيرة
ّ
ّ
المتدخلين المعن ّيين (السلطات العموم ّية ،القطاع الخاص ،الفاعلون االقتصاديون واالجتماعيون،
القطاع المالي .)...وتتوخى من هذه االستراتيجية تعزيز تجانس النسيج اإلنتاجي ،بإدماج المقاوالت
والمتوسطة ضمن منظومات اقتصادية تم إنشاؤها حول سالسل قطاعية أو محلية .وفي
الصغيرة
ّ
والمتوسطة ،من خالل:
وضع وتعبئة عقود نم ّو للمقاوالت الصغيرة
إطار هذا اإلدماج ،من ّ
روري ْ
الض ّ
ّ
خاص على عمليات توسيع وتحسين التنافسية واإلنتاجية المطلوبين من طرف المقاوالت
x xتركيز
ّ
والسوق وبنية المقاولة؛
الصغيرة
والمتوسطة ،تب ًعا َ
ّ
للح ْجم والقطاع والمنطقة الجغراف ّية ّ
ّ
الصغيرة والمتوسطة ،في إطار رؤية
x xت ْوجيه جهود ال ُمواكبة وتجانس آليات ال ّد ْعم نحو المقاوالت ّ
إعطاء األولوية لقطاعات مع ّينة بالقياس إلى أخرى ،بحسب موقعها ضمن
شمول ّية ومندمجة ،عبر ْ
الوطني ،والتأثير الذي يحدثه تط ّورها؛
االقتصاد
ّ
والمتوسطة؛
الصغيرة
x xإحداث منظومة اقتصادية تمويل ّية مناسبة للمقاوالت ّ
ّ
x xتخصيص حصيص من الصفقات العمومية للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة ،في إطار المناولة؛
x xإحداث وكالة عقارية ،على الصعيد الجهوي ،والرفع من قيمة الضريبة المفروضة على فائض
القيمة المسجلة في إطار إدماج العقار في المدارات الحضرية ،مما يسمح بتحسين ولوج المقاوالت
والمتوسطة إلى الموارد العقارية ،وإعادة توجيه االستثمار نحو القطاعات اإلنتاجية؛
الصغيرة
ّ
ّ
والمتوسطة؛
الصغيرة
 خلق مناخ ْ
أعمال جاذب للمقاوالت ّ
ّ
الخاصة
والمتوسطة إلى التمويل بواسطة الرأسمال والقروض
 تسهيل ولوج المقاوالت الصغيرة
ّ
ّ
سيع وتبسيط الولوج إلى اال ّدخار العمومي ،وتأمين ُكلْفة ال َم َخ ِ
اطر
والقروض البنك ّية ،من خالل آليات ت ْو ِ
الصادرات ،تسنيد الديون)...؛
(ضمانات السوق ،التأمين على ّ
 وضع آليات خاصة بالمقاوالت العائلية فيما يخص التحديث ،واالستمرارية ،واالنتقال والتطوير؛
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وضع برامج مندمجة ومتجانسة لمواكبة ريادة األعمال:
  ْ
x xتبسيط إجراءات إنشاء ْ
وتطوير المقاوالت (في جميع المراحل) وعالقاتها مع مختلف اإلدارات
المعنية؛
يع ريادة
x xتعزيز وإدماج وتحسين ولوج ّية وف ّعالية آليات المواكبة ،وكذا التحفيزات المعتمدة لت َْش ِج ِ
األعمال؛
ْ
وضع سياسة استباقية ض ّد ال َم َخ ِ
والصغيرة
اطر ،تهدف إلى تكثيف نسيج المقاوالت الصغيرة ج ّدا
ْ x x
ّ
َ
وذلك من خالل اعتماد آليات لتفادي التجاوزات ،وعدم اإلفراط في تقييد هامش
والمتوسطة،
ّ
المبادرة لدى المقاولة ،مما قد يحد من أهمية سياسات التّحفيز والتشجيع والدعم؛
منصات مفتوحة لتعضيد َ
الخ َد َمات لفائدة المقاوالت الجديدة ،في جميع المجاالت التّراب ّية،
x xخلق ّ
وتشجيع تجميع القيم المضافة والقدرات؛
وطني لالنتقال نحو اقتصاد المعرفة واالبتكار ،ويسمح ببروز منظومات اقتصادية
وضع مخطط
  ْ
ّ
الرقمي ،والصناعة اإلبداعية ،والطاقات المتجددة ،والصحة
دولي ،في القطاع
مندمجة وذات بُعد
ّ
ّ
والتعليم .ينبغي على الخصوص:
ومؤهالتها؛
منصات للبحث واالبتكار ،مع األخذ في االعتبار خصوصيات الجهات
ّ
x xمضاعفة وتكثيف ّ
تح ِسين ّ
الش ُروط القانون ّية وال ُم َؤ ّسساتية الكفيلة ْ
بتشجيع االبتكار (الملْكية الفكرية ،الملكية
ْ x x
الصناع ّية ،مراكز المعطيات ،الخ)؛
اه َمة في تطوير اإلنتاج العلمي والبحث والتطوير
َ x xد ْعم ُق ُد َرات ال ُمقاوالت على االندماج وال ُم َس َ
واالبتكار ،الذي ي ْمكن أ ْن يتحقّق في االقتصاد بالخصوص عبر إحداث قروض وتحفيزات ضريبية
لتشجيع البحث داخل المقاولة؛
مؤهالتها وخلق دينام ّيات محل ّية
 تقوية البنْيات االقتصاد ّية
الخاصة بالجهات ،وكذا قدراتها على تعزيز ّ
ّ
قو ّية من حيث النم ّو .لذلك ينبغي:
ّ
والمخططات القطاعية المرتبطة بها ،على تفعيلِ الهياكل
x xالعمل ،منذ إعداد الرؤية الشمولية
َ
وذلك لضمانِ مشاركة ف ّعالة في تحديد وتوظيف
الجهو ّية القادرة على تعبئة الفاعلين المحليين،
المؤهالت واألولويات والخصوصيات الجهو ّية؛
x xتوجيه االستراتيجيات والمخططات الترابية للتنمية نحو سياسات متجانسة ومتكاملة ،ترتكز على
الخاصة بك ّل جهة على حدة ،مع األخذ في االعتبار البنيات
والمؤهالت االقتصادية
المم ّيزات
ّ
ّ
التحتية؛
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التكنولوجي والثقافة والرياضة والترفيه
x xإبراز د ْو ِر ال ُم ُدن بصفتها مراكز لالبتكار والتط ّور
ّ
المؤهل ،وأسوا ًقا للوساطة والمبادالت؛
والسياحة ،وبصفتها تج ّم ًعا لق ّوة العمل
َّ
القروي ،وكذا حماية وتثمين
الخاص بالعالَم
x xتطوير جاذبية مختلف الجهات ،مع إدماج البُ ْعد
ّ
ّ
و«تسويق» الخصوصيات والمهارات المرتبطة باألنشطة المحلية ،وتعزيز شبكات الربط ،وتوفير
ثقافي ذي جودة ،من أجل جذب وتحفيز الكفاءات؛
مرافق اجتماعية وتنشيط
ّ
x xإيالء أهمية خاصة لالقتصاد االجتماعي والتضامني ،كمقاربة اقتصادية مدرة للقيمة ولفرص
ّ
الشغل ،وليس فقط كمقاربة اجتماعية «تصحيحية»؛
x xإحداث صندوق لدعم التنمية االقتصاد ّية على مستوى ك ّل جهة يم ّكن الفاعلين المحلّيين من دعم
األولويات الجهو ّية بكيفية أنجع ،وبالتّالي تطوير جاذب ّية جهاتهم.

تسريع مسلسل تنويع وإدماج الصناعة الوطنية وتعميم الرفع من إنتاجيتها
إن ال ّرفع من المستوى التقني والتكنولوجي لإلنتاج ،معززا بتنويع وزيادة اإلنتاجية ،يُعتبر خطوة أساسية
ّ
روري االستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة القو ّية وذات
لتحقيق تنمية متواصلة .لذلك من ّ
الض ّ
التكنولوجيا العالية .وتجسيدا لهذا الهدف ،يتع ّين:
 تطوير سياسة صناعية ذات رؤية استراتيجية شمولية ومندمجة ،من أجل اقتصاد وطني في خدمة
السياسات واالستراتيجيات القطاعية والترابية.
تنمية قوية ،عن طريقِ خلق تجانس بين مجموع ّ
َ
الصناعي ،وال س ّيما من
ستوضع لها أهداف االدماج
وسيت ّم إعطاء األولوية لهذه االستراتيج ّيات التي
ّ
حيث:
واألسواق وشراكات ال ُمبا َدالت الخارج ّية؛
x xتنويع ال ُمنْت ََجات
ْ
x xاإلنتاجية والتنافس ّية وتكنولوجيا عالية لألنشطة الصناع ّية؛
x xتطوير أنشطة جديدة مبتكِ رة واعدة بالنمو في المستقبل ،ومدرة لفرص الشغل الالئق؛
x xاألخذ في االعتبار مؤهالت وقدرات الجهات في إطار االستراتيج ّيات الوطن ّية؛
 الحرص بالخصوص على إدماج أقوى للصناعة المغربية في سالسل القيمة العالمية .لذلك ،يُوصى
بـالعمل على:
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والجهوي تضمن االندماج في سالسل القيمة ،وخلق
القطاعي
x xتحديد خيارات على المستوييْن
ّ
ّ
المؤهل على نحو متزايد،
الثروة الوطنية ،مع تعبئة ها ّمة للموارد قصد توفير فرص للشباب
َّ
وإدماج أفضل للنساء في الحياة العمل ّية؛
x xالتّحسين الملحوظ لطموح المغرب في التّموقع على مستوى سالسل القيمة العالمية ،مع استهداف
السريع إلنتاجيتها وتنافس ّيتها ،في
القطاعات التي يمكن لبالدنا أ ْن تعم َل فيها على
ْ
التح ِسين ّ
مجالِ التوسيع والتجديد ال ُمستم ّريْن للقدرات اإلنتاج ّية للصناعة الوطن ّية؛
ّوجهات والتح ّوالت الكبرى لسالسل القيمة العالمية الناجمة عن تط ّور التكنولوجيات
x xإدماج الت ّ
وعن ال ّرهانات العالمية أو اإلقليمية الكبرى ،مثل مكافحة ظاهرة االحتباس الحراري ،مع الفرص
التي يتيحها االقتصاد األخضر واألمن ّ
اقي واألمن الغذائي ،والفرص التي يتيحها االقتصاد
الط ّ
األزرق (أو اقتصاد البحر) ،بتعزيز الموقع ال ّريادي للمغرب في قطاع األسمدة ،أو على مستوى
أهداف التنمية المستدامة ،مع الفرص التي يتيحها االقتصاد االجتماعي؛
إقليمي؛
x xإدماج الفرص والمخاطر الناجمة عن انفتاح االقتصاد المغربي وتموقع بالدنا كق ُْط ٍب
ٍّ
x xاستعمال الصفقات العموم ّية كرافعة لتطوير االقتصاد الوطني ،من خالل ميثاق للصفقات
العموم ّية .ويتع ّين أ ْن يتض ّمن هذا الميثاق أهدافا ومؤشرات لقياس األثر على خلق القيمة المضافة
المحلية والثروة الوطنية (االبتكار ،فتح أسواق أخرى ،من خالل االستفادة من اإلنجازات المحققة
في مجال الصفقات العموم ّية ،إشراك وتطوير الخبرات الوطنية) ...؛
 وضع برامج واسعة النطاق ته ّم تأهيل إنتاجية وتنافس ّية الفاعلين االقتصاديين ،من خالل:
التدريجي والمستم ّر لمهاراتهم ،وذلك بهدف إدماج أساليب وطرق إنتاج جديدة ،وتطوير
x xالت ْوسيع
ّ
منتَجات جديدة ،والولوج إلى أسواق جديدة؛
x xتطوير إدماج السالسل ضمن مخططات تسعى إلى ال ّرفع الملحوظ من القيمة المضافة الوطنية
لك ّل سلسلة من سالسل اإلنتاج الوطني ،لتحقيق تنافس ّية قو ّية تجمع بيْن الج ْودة وعقلنة ال ُكل ْ َفة
وخلق فرص محلية جديدة؛
(منصات مندمجة ،تكتّالت ،أقطاب
تسريع استراتيجية خلق منظومات اقتصادية مندمجة وشاملة
ّ
ْ x x
التم ّيز ،شبكات ،)...وتعميم هذه االستراتيج ّية لتشم َل جميع سالسل اإلنتاج؛
أسمال
x xترصيد التراكمات الذي تحققت خالل العقدين األخيرين ،في مجالِ المهارات ،وتطوير ال ّر ْ
البشري ،والبنْيات التحتية ،وانفتاح االقتصاد المغربي على الخارج ،وإشعاع صورة المغرب؛
ّ
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 ضمان تحسين ها ّم لمردود ّية البنيات التحت ّية ،من خاللِ :
واندماجا للبنيات التحت ّية في إطار مخطط للتهيئة يصاحب دينامية التط ّور
تطوير أكثر تجانسا
x x
ٍ
ً
ويح ّد من االستثناءات؛
قوي والتقائ ّية بين مناطق األنشطة والبنيات التحت ّية اللوجستيك ّية
x xمقاربة تفضي إلى تجويد ّ
وتطوير السكن والمخططات المتعلقة بالحرك ّية (مثال :إقامة مناطق لألنشطة على طول محاور
الطرق السيارة)؛
بوضع برامج التنمية
x xاإلدماج الممنهج لمتطلّبات التثمين األمثل للبنيات التحت ّية فيما يتعلق
ْ
السوسيو -اقتصاد ّية؛
ٍ
لمزيد من التأهيل وصيانة البنيات التحت ّية؛
x xتخصيص جهود االستثمار الالزمة
االستعمال والتثمين
x xتعزيز الحكامة ذات ّ
الصلة ال ُمباشرة أو غير المباشرة بالبنيات التحتية ،بهدف ْ
السوسيو-اقتصادي األمثل لهذا البنيات.
ّ

إعادة هيكلة منظومة تمويل االقتصاد
أمام سوق مالية غير متط ّورة بما يكفي ،وج ّد محدودة من حيث األدوات وآل ّيات إعادة الهيكلة وإعادة التمويل
البنكي.
الخاص تاب ًعا من الناحية الهيكل ّية للتمويل
االستثمار
وتن ّوع عروض ال ّرفع من الرأسمال ،يظ ّل
ّ
ْ
ّ
ً
ارتباطا قو ًّيا بنم ّو مقاوالت قوية ،ذات وضعية مالية سليمة ،وقادرة على
أن نم ّو اإلنتاجية يرتبط
والحال ّ
الحصول على تمويل مالئم ألنشطتها .ولتحقيق ذلك ،يوصى بـ:
 تسريع وتيرة إصالح األسواق المالية بالمغرب في أبعادها المتع ّددة (سوق ال ّرساميل والبورصة ،قطاع
التأمين ،شركات التمويل ،أنشطة رأسمال المخاطر ورأسمال التنمية ،القوانين المنظمة للمجموعات
وصناديق استثمار ،والتمويل التشاركي ،الخ) في إطار منهج ّية مندمجة ومنسجمة؛
ّدريجي للتمويل عن طريق ال ّديْن ،وال س ّيما بالنسبة للمقاوالت الصغيرة والمتوسطة،
  إجراء الفصل الت
ّ
مع الضمانات باسم المقاولَة أو ضمانات شخص ّية؛
  َد ْعم وتنويع آليات إعادة توجيه اال ّدخار نحو القطاعات اإلنتاجية ،وال سيما عبْر:
x xتسريع مسلسل تحديث شركة بورصة القيم بالدار البيضاء على األنترنيت ،وال س ّيما بهدف تعزيز
جاذب ّيتها على مستوى الئحة المقاوالت الوطنية والدولية ،واألدوات المالية المتط ّورة (صناديق
المؤشرات المتداولة عالم ًّيا ،صناديق االستثمار ،المنتجات المشتقة )...وذلك بهدف تسهيل
تداول السندات المالية المرتبطة بالمقاوالت الصغيرة والمتوسطة ،ودمقرطة االستثمار المالي
المسؤول في البورصة ،والفصل بين مسؤوليات المساهمين ومسؤوليات المسي ّرين؛

القسم الثالث
من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة جميع املواطنات واملواطنني

x xتعميم الحماية االجتماعية األساسية ،وتوسيع العرض المتعلق بتغطية التقاعد ،اللذان سيش ّكالن
المتوسط والمدى ّ
الطويل ،لتمويل االستثمار وتطوير
ا ّدخا ًرا ها ّما يمكن تعبئته ،على المدى
ّ
االقتصاد الحقيقي؛
تشجع على االستثمار المنتِج لألسر ،مقارنة باالستثمار العقاري ،ومحاربة المضاربات
ْ x x
وضع آليات ّ
العقارية؛
 الح ّد من العوائق التي تحول دو َن الولوج إلى تمويل المقاوالتَ ،عبْ َر:
ٍ
ٍ
حدود تسمح بتلبية الحاجيات التمويل ّية للقطاع الخاص؛
سقف القتطاعات الخزينة في
x xتحديد
والمتوسطة للدولة أو للمقاوالت
x xتنفيذ برنامج مندمِ ج للح ّد من ممارسة تمويل ال ُمقاوالت الصغيرة
ّ
لي للقانون المتعلق بتحديد آجال األداء وغرامات التأخير ،المدعوم
الكبرى ،من خالل التنفيذ الف ْع ّ
ٍ
للمصاحبة وال ّدعم ،من أجل معاينة واسترجاع المستحقات بكيفية سلسة وسريعة ومتوازنة؛
بآليات
َ
x xرفع الحواجز القانونية واإلدارية الحالية ،التي تضعف سيولة حركة الرأسمال والدينامية
المقاوالت ّية واإلبداع؛
 إعداد استراتيجية شمولية لتحسين ُمناخ األعمال ،عن طريق تعبئة مختلف الفاعلين (السلطات
المدني،)...
العموم ّية :التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وهيئات الحكامة ،والقطاع الخاص ،والمجتمع
ّ
مع تحديد أدوار متكاملة ومسؤوليات دقيقة.
وباألخص اإلصالحات
خاص تسريع اإلصالحات المتعلّقة بتحسين مناخ األعمال،
ويتع ّين بشكل
ّ
ّ
المتعلّقة بما يلي:
x xتعزيز قواعد المنافسة ّ
الشريفة ،ومحاربة ال ّر ْشوة وك ّل أشكال اقتصاد ال ّريْع واالمتيازات؛
x xضمان حماية أفضل لالستثمارات؛
وباألخص إلى العقار
x xتوفير الشروط العادلة لولوج الفاعلين االقتصاديين إلى عوامل اإلنتاج،
ّ
المنتج وإلى المعلومة؛
x xتأهيل األطر التشريعية والتنظيمية واإلدارية المتعلقة بتدبير عمليات إفالس المقاوالت ،وتصفية
أوضاعا صعبة؛
األصول والمقاوالت التي تعيش
ً
وضع نظام جبائي متوازن وواضح بالنسبة للمقاوالت ،من خالل:
  ْ
العبء
ْ x x
وضع أهداف َ
مح َّد َدة ،في إطار مقاربة شمول ّية ومتوافق حولها ،تتعلّق بعتبات تحمل وفعالية ْ
اإلجمالي ،وآثار ذلك على دينام ّية خلق الثروات وخلق فرص ّ
الشغل؛
الضريبي
ّ
ّ

143

144

الثروة اإلجمالية للمغرب ما بين  1999و 2013
الرأسمال غير المادي :عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف

x xاستقرار األنظمة الجبائية ،ووضوح الرؤية فيما يتعلق بتطورها؛
للص ِ
والجماعات التراب ّية ،وكذا تقليص السلطة
الح ّيات وال َم ْسؤوليات ما بيْن الدولة َ
x xتوزيع أ ْوضح ّ
التقدير ّية لإلدارة الضريب ّية.

للتحوالت الهيكلية
االنخراط بكثافة في االقتصاد الرقمي ،بهدف االستجابة
ّ
الناجمة عن ّرفع الطابع المادي والوساطة

االقتصادي
الرقمي ،في َجمِ يع أنحاء العالم ،مرحلة أساس ّية من مراحل إعادة التنظيم
يم ّثل التح ّول
ّ
ّ
اإلعالم .وبالتالي ،أصب َح ال ّرهان
واالجتماعي العميق ،والتي انطلقت منذ عدة عقود ب ٍ
ِتأثير م ْن تكنولوجيات ْ
فرصا عديدة .في هذا السياق ،يوصى بالعمل
اليوم هو التحكم في هذا «النمو-التحول» الذي يو ّفر للمغرب ً
على:
قمي ،تهدف إلى نقل المغرب م ْن مرحلة المستهلِك إلى
 بلورة استراتيجية وطنية
ِ
لتطوير االقتصاد ال ّر ّ
ّ
المنشط لفضاءات التعاون واالقتسام ،وال ُمنتِج للتكنولوجيات والمحتويات في جميع المستويات
مرحلة
(الصحة ،اللوجستيك ،الطاقة ،الخ) ،والمستويات ال َع َرضان ّية (اإلدارة ،المدن الذكية ،شبكات
القطاع ّية ّ
الربط ،النقل ،الخ)؛
الرقمي ،تتو ّلى مه ّمة اإلشراف على تنفيذ االستراتيجية الوطنية في جوانبها
 إحداث هيْئة عليا للتح ّول
ّ
المتعلقة:
السحابي ،وال َم ْوضوعات المرتبطة)...؛
x xبالبنيات التحتية (األلياف البصرية ،التخزين ّ
x xبإنهاء ّ
الطابع المادي وال َو َساطة (الحكومة اإللكترونية ،التجارة اإللكترون ّية ،منصات  ،B2Bالشبكات
االجتماعية) ...؛
 x xبتعزيز تطوير الحلول وإنشاء المحتويات؛
صاحبة الصناعة في انتقالها نحو األنظمة اآلل ّية وال ّرقمية (موضوعات مرتبطة ،طباعة ثالثية
x xب ُم َ
األبْعاد)...؛
x xبتنظيم وتقنين الولوج إلى قواعد المعطيات الوطنية الضخمة؛
x xباالرتباط الرقمي بقواعد ال ُمعطيات الدولية ،وتنظيم التحليل والذكاء االقتصادي ،لفائدة الفاعلين
العموميين والخواص ،والمساعدة على اتخاذ القرار االقتصادي؛

القسم الثالث
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 إعداد تصميم وطني للتهيئة ال ّرقمية ،تتفرع عنه تصاميم ترابية ،بحيث يتم اإلدماج الممنهج لجانب
الصعيد الوطني أوالترابي؛
«البنيات التحتية والقدرات الرقمية» في مختلف المشاريع المهيْكِ لَة على ّ
 تطوير القدرات المتعلقة بتخزين المعطيات وتشارك وتبادل التطبيقات ،وذلك بهدف التم ّكن من
وخاصة في مجال األمن ال ّرقمي الذي يجعلها تلعب
االستجابة للحاجيات ال ّراهنة والمستقبلية لبالدنا،
ّ
كمنصة رقمية قا ّر ّية ،وتعمل على تطوير قطاع للمعطيات الضخمة في بالدنا؛
د ْورها الكامِ ل
ّ
ّوجة األساسي اليوم في االقتصاد
 إعداد برنامج
وطني ل ُم َ
صاحبة أوبرة االقتصاد ( ،)Ubérisationوهو الت ّ
ّ
االقتصادي
العالمي .وفي هذا اإلطار ،ينْبَغي اإلسراع في تحديد األولو ّيات في مجال تم ْوقع النسيج
ّ
ْ
لدع ِم
ص ُعود فاعلين جدد،
الوطني وال ّدولي ،من أجل
على ال ُم ْستوييْن
ْ
ووضع آليات ْ
التشجيع على ُ
ّ
ال ُق ُد َرات ،وكذا تشجيع تح ّول الفاعلين الحاليين ،وتحسين حماية «المستهلكين الفاعلين»؛
 تسريع وتيرة إنجاز مشروع الحكومة اإللكترون ّية ،وتشجيع تطوير خبْرة وطنية وحلول مبتكرة قابلة
للتصدير؛
 تيسير التجارة اإللكترون ّية عن طريق تسهيل ال ُمعامالت الوطنية وال ّدولية ،وتشجيع تطوير حلول
مغربية ،وتجميع وتعضيد المبادرات والمشاريع ،سواء للتفاوض بكيف ّية أفضل من أجل الولوج إلى
منصات متواجدة ،أو من أجل خلق منصات جديدة؛
ّ
منصات رقم ّية للبث.
 تشجيع وتثمين إنشاء محتويات فن ّية وترفيه ّية موجهة لمحطات أو ّ

المقاوالت في خلق فرص ّ
الش ْغل
تعزيز مواكَ َبة
َ
فإن َر ْف َع هذا التح ّدي يتطلّب اعتما َد
تش ّكل وضع ّية التّشغيل واحدة من االهتمامات الكبرى لبالدنا .لذلك ّ
استراتيجية واضحة وإراد ّية ت ْعم ُل على ت ْعبئة ُمختلف ال ّرافعات التي م ْن شأنها أ ْن تخل َق مناصب شغل كافية
َ
لذلك ،وفي إطار
من حيث العدد والجودة .إضافة إلى تعبئة ُمختلف الفاعلين المعن ّيين بقض ّية التّشغيل.
استراتيج ّية وطن ّية ،يُ ْقتَ َرح التّركيز على األولو ّيات التّالية:
السياسة االقتصاد ّية والمال ّية
السياسات التنمو ّية ،ب َما في ذلك ّ
 ترتيب األهداف ،على ُم ْستوى ّ
صافي ل ُف َرص ُشغل ذات جودة ،في أنْشطة تنخرط في إطار االستدامة
والميزانيات ّية ،في مجالِ إحداث ّ
خاصة ،بالخروج من منطق
وال ّرفع م ْن سلسلة القيمة وخلق الث ْروة الوطن ّية .يتعلّق األ ْمر هنا ،بصفة
ّ
التنافسية المبن ّية على كلفة و /أو بَيْع دقيقة العمل ،بالقياس إلى أهداف النمو ،وذلك من أجل ال ّرفع
الساكنة ( 48في المائة حاليا) بما يم ّكن من االستفادة من مرحلة
بكيفية ملموسة في مع ّدل نشاط ّ
الديموغرافي» التي نعيشها؛
«العائد
ّ
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ٍ
واسعة لمقاوالت
 وضع برامج تنمو ّية وبرامج تتعلّق بال ّر ْفع من الج ْودة واالنْدماج في منظومات اقتصادية
َ
والخاص نحو هذا القطاع الذي ينطوي على
العمومي
الخ َد َمات ،م َع ت ْوجيه ُجزءٍ م ْن جهود االستثمار
ّ
ّ
إمكان ّيات كبيرة في مجالِ خلق ُف َرص ّ
ضونِ الخ ْمس عشرة سنة القادمة ،وال س ّيما
الشغل ،في ُغ ُ
االجتماعي (توفير العالجات ،التعليم ،تقديم الخدمات لفائدة األشخاص ،األنشطة
في االقتصاد
ّ
السياحة والفنْد َقة والت ْرفيه واإلبداع الثقافي والبيئة وال َو َساطة
الجمعوية والخيْرية ،الخ ) ،وفي ّ
واالستشارة والهندسة؛
التجار ّية
ْ
تطوير التجا َرة الخفيفة أو المتنقّلة ،التي ّ
َ
الحضر ّية والقرو ّية،
تغطي المجاالت
 إعداد برامج ل َد ْعم
ِ
وال ّرفع من ج ْودتها بكيف ّية ُم َّ
َ
إطار مقا َربَة تعتمد على المادية المعامالت،
وذلك في
نظ َمة و ُمهيْ َكلَة،
ِ
ّ
والج ْو َدة واالحتالل المعقول لل ْ َف َ
العمومي .وكذلك في إطار
ضاء
والشفافية
وتجمع ما بيْن اإلنصاف
َ
ّ
عالجة اآلل ّية لل ُم َساهمات االجتماع ّية المحت َملةْ ،
وير األداء المتح ّركْ ،
ويش َم َل في مرحلة
ت َْط ِ
ليش َم َل ال ُم َ
الضريب ّية ال ُمبَ َّس َطة؛
ّصريحات ّ
ثانية الت ْ
 جعل سياسات دعم المقاولة مشروطة بكيفية ممنهجة بخلق فرص الشغل أو تعزيزها أو الحفاظ على
الشغل داخل المقاولة؛
 تجانس وتعزيز وتحسين حكامة مختلف اآلليات المتعلقة بالولوج إلى ّ
الشغل ،وذلك عبْ َر:
العمومي للمساهمة الفعل ّية في
 x xالتعاقد مع المقاوالت لخلق ارتباط بين التحفيزات وبين الدعم
ّ
ّ
الشغل؛
x xتوسيع آليات مصاحبة غير الحاصلين على شهادات في سوق الشغل ،ومصاحبة الوافدين الجدد
ّ
المنظم (وال س ّيما للنساء) والعاطلين على المدى الطويل؛
في الشغل
x xاستهداف أكثر تحدي ًدا بتخصيص هذه اآلليات للقطاعات التي تحتاج إليها أكثر من المش ِّغلين
التقليديين ،وذلك تجنُّ ًبا لهشاشة الشباب في الحصول على فرص ّ
الشغل؛
 تعزيز وتشجيع احترام مدونة الشغل ،وتكييفها من اجل مالءمتها للتحوالت السريعة التي يعرفها
االقتصاد الوطني والصيغ الجديدة للعمل (العمل عن بعد ،العمل الجزئي ،)...،وكذا تطوير االتفاقيات
الجماعية على مستوى الفرع ،والجهة والمقاولة.

القسم الثالث
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دينامية مستدامة
المغربي في إطار
VIVIإدراج النموذج التنموي
ّ
ّ
المغربي إلى أ ْن تتعزّز ضما ًنا لديمومتها .وفي هذا االتّجاه ،ينبغي أن
استدامة النموذج التنموي
تحتاج ْ
ّ
المواردِ الطبيع ّية ،وال س ّيما الموارد النّادرة ،وأن تدرج
الستغالل
تولي السياسات العمومية أه ّم ّية
ِ
ّ
خاصة ْ
طموحات والتزامات المغرب فيما يتعلق بمحاربة آثار التغيرات المناخية وحماية البيئة ،وديمومة التوازنات
األجيَال القادِ مة.
المالية بهدف حماية حقوق ومصالح ْ
أعاله ،وبين
إن توجها من هذا القبيل يتطلب خل َق
انسجام ٍ
كبير بين متطلّبات االستدامة كما هي محددة ْ
ٍ
قصد االستفادة منهما كأرض ّية ال تقتصر على ضبط إكراهات
تعزيز القدرات المشار إليها سابقا ،وذلك ْ
االستدامة فقط ،بق ْدر ما تم ّكن كذلك م ْن تجاوز هذه اإلكراهات نفسها عن طريق تعزيز المعرفة واالبتكار،
التي تتيح االستفادة من الفرص التنموية السانحة في إطار االقتصاد األخضر واألزرق.
ُ
االستراتيجي ،إذن ،في تحسين عيْش المواطنين ورفاههم ،وتثمين مسؤول مستدام وإدماجي
الهدف
يتجلى
ّ
الطبيعي .وفي هذا السياق ،يوصى بالعمل على:
لل ّرأسمال
ّ
 إدراج السياسات العمومية لطموحات والتزامات المغرب في محاربة آثار التغيرات المناخية؛
 اعتماد حكامة في مجال الموارد الطبيعية توازن بين حاجيات تحقيق نمو قوي ومتطلبات االستدامة؛
 التنسيق بين استراتيجيت َْي الماء والطاقة ،اعتبا ًرا لتالزمهما وأهميتهما معا؛
 استغالل األراضي الفالحية استغالال ناجعا باعتبارها مور ًدا طبيعيا استراتيجيا وناد ًرا؛
 تعزيز األنشطة االقتصادية التي تحترم البيئة من أجل تسريع وتيرة االنتقال نحو اقتصادات خضراء
وزرقاء مسؤولة؛
 تحسين رفاه وإطار عيْش المواطنين من خالل تنفيذ استراتيجية للصحة في ارتباط بالبيئة.

إدراج السياسات العمومية لطموحات والتزامات المغرب في محاربة آثار

التغيرات المناخية

غياب استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة ،ال يمكن لبالدنا مواجهة ومعالجة التحديات والتداعيات
في
ِ
ذات الصلة بالتغيرات المناخية .في مقدمة هذه التحديات ،هناك :إشكالية الحيْف المناخي ،والح ّد
من ال َف َو ِارقِ البيئ ّية والمجال ّية ،والح ّد من االنبعاثات -المتوقعة -من الغازات الدفيئة المس ّببة لالحتباس
الحراري ،انسجا ًما مع التزامات المغرب ،وتَ َم ْو ُقع بالدنا َكقطب مناخي ،والمحافظة على الموارد الطبيع ّية،
ّ
التصحر وتدهور الغابات ،والمحافظة على التن ّوع البيولوجي
وال س ّيما الموارد المائية ،إضافة إلى مكافحة
ّ
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والنّظم اإليكولوج ّية والساحل ،ومكافحة تل ّوث الهواء والماء والتربة ،وتحسين النجاعة الطاق ّية ،ومكافح َة
التبذير ،وتطوير الحرك ّية واإلنتاج النّظيفيْن ،وتسهيل البحث واالبتكار وريادة األعمال في القطاعات ذات
الصلة بالمناخ ،وتبسيط المساطر ُدون ال َم َساس بالمتطلّبات البيئ ّية ،وتعزيز االقتصاد الم َد َّور ،وتشجيع خلق
ّ
فرص ّ
الشغل في مجال النم ّو األخضر واأل ْز َرق...
وفي هذا الصدد ،يوصى بالعمل على:
تشاوري شامل ،من أجل تحقيق طموح المغرب والتزاماته
إطار
 إعداد استراتيج ّية مناخ ّية مندمجة ،في ٍ
ّ
في هذا المجال؛
 تنزيل االستراتيجية المناخية للمغرب على المستوى ال ّدولي والوطني والجهوي ،وفق مقاربَة تشارك ّية
(المؤسسات ،المنتخبون،المقاوالت ،المجتمع المدني ،الجامعات،
تدمج جميع األطراف المعن ّية
ّ
الخبراء ،الخ)؛
خاصة بالمناخ ،ووضع جدول زمني لخلق تجانس لالستراتيجيات القطاعية مع
 إحداث ميزانية
ّ
استراتيجية المناخ ،وال س ّيما فيما يتعلق بإعداد التراب؛
بح َكا َمة المجاالت التّراب ّية،
 إدراج
االستدامة ،وال سيما األهداف المناخية ،ض ْم َن المها ّم المتعلّقة َ
ْ
َ
ِ
(متوسط
االقتصادي
ولوجي (جد ّطويل المدى) والزمن
بهدف ضمان االنسجام بين ال ّز َمن اإلي ُك
وذلك
ّ
ّ
ّ
بتطوير تدبير متالزم ومتوازن لل ّديون االقتصادية
االنتخابي (قصير المدى) ،وذلك
المدى) والزّمن
ِ
ّ
إطار رؤية للتنمية ال ُمستدامة تنحو نحو تحقيق العدالة المناخية ،والتّضا ُمن
واالجتماعية والبيئ ّية ،في ِ
والجيلي؛
والمجالي
االجتماعي
ّ
ّ
ّ
 اعتماد استراتيج ّية تتعلق بالتك ّيف مع التغيرات المناخية والتّخفيف م ْن آثاره؛
أن هذه
 توطين ترابي لحكامة التنمية المستدامة ،بإدماجها في إطار الجهوية المتقدمة .حيث ّ
صة من أجل ضمان قيادة ف ّعالة للسياسات العموم ّيةَ ،م َع األخْ ذ في االعتبار مدى
األخيرة تتيح ال ُف ْر َ
تو ّفر الموارد ،ومخاطر االختالالت ال ُمناخية ،واحترام البيئة وحقوق المواطنين .في هذا اإلطار من
ّ
روري تكوين المنْت ََخبين في الجماعات التّراب ّية للتع ّرف على اختصاصاتهم الجديدة في مجالِ
الض ّ
الطبيعي ،انسجا ًما مع ُمقتضيات القانون اإلطار 99-12؛
أسمال
الحفاظ على ال ّر ْ
ّ
قص َد التم ّكن م ْن تحقيقِ تك ّيف
 إطالق يقظة مناخ ّية للح ّد من الهشاشة وتعزيز القدرة على الصمودْ ،
الخاصة بالمجاالت
سريع ومخطط له ،عبْ َر تطوير القدرات المتعلّقة بمعرفة الهشاشة المناخ ّية
ّ
التّراب ّية؛

القسم الثالث
من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة جميع املواطنات واملواطنني

وضع آليات تتعلق بتدبير األزمات والكوارث الطبيعية على المستوى الترابي .يتعلق األمر بتحديد
  ْ
ّ
ومخطط
وج َهة في مجال اليقظة ،وإطالق آليات لتنظيم وتنسيق تدبير األزْمة،
التوجهات والخطوط ال ُم ِّ
ّ
إلعادة تأهيل المرافق واستمراريتها ،مع إجراءِ تقييم ب ْعدِ ٍّي لتدبير األزمة؛
وجه الخصوص
إقليلمي
 تعزيز تم ْوقع المغرب َك َم ْر ٍكز
ِ
ناخي .يتعلق األمر على ْ
لالبتكار واالقتصاد ال ُم ّ
ّ
بال َع َمل ،بتعا ُو ٍن مع البلدانِ ّ
والمؤسسات ال ّدول ّية والمستثمرين والباحثين من أجل تطوير
الشريكة
ّ
الصناعات والخدمات المتصلة بالطاقات المتج ّددة والنجاعة الطاقية ،وتدبير الموارد المائية ،واألمن
إطار استراتيجية
الغذائي والمالية المناخية .في هذا الشأن ،يتع ّين على المغرب تعزي َز تموقعه ،في
ِ
تطوير المركز المالي للدار البيضاء ،كمركز مالي إقليمي للمالية المناخ ّية ،ولبعض الموا ّد األولية
الفالح ّية والسمكية والمعدنية.

اعتماد حكامة في مجال الموارد الطبيعية توازن بين حاجيات تحقيق نمو

قوي ومتطلبات االستدامة

الخاصة وبين
صالح االقتصادية
في سياق دينامية قد ال تكون قادِ َرة دائ ًما على تحقيق التوازن بين ال َم َ
ّ
الحفاظ على البيئة الجماعية ،فإن السلطات العمومية ،باعتبارها ضامنا للمصلحة العامة ،مدعوة إلى
اعتماد مقاربة تشدد ،من جهة ،على احترام القانون وإنفاذه ،ومن جهة ثانية على التحفيز ،أو الجزاء
للتصدي للتجاوزات المحتملة .وفي هذا الصدد ،يوصى بـ:
 بلورة مقاربة عمومية مرجعية في حكامة الموارد الطبيعية توازن بيْن حاج ّيات النّم ّو ومتطلبات
االستدامة؛
السياسات العموم ّيةَ ،م َع ُم َراعاة اإل ْمكان ّيات اإليكولوج ّية للجهات وهشاشتها ،وإعطاء د ْو ٍر
 وضع ّ
الطاقية والمائ ّية (تدبير ّ
مركزي للنجاعة ّ
الطلب وال ُولُوج ال ُمستدام إلى ال َم َوارد ،واستخدام المواِر ْد
ّ
غيْر التّقليدية)...؛
والجهوي ،مراقبَة األ ْوساط البيئية (الهواء والماء والتربة
الوطني
 تعزيز وهيكلة ،على المستوييْن
ّ
ّ
اإلشعاعي ،الخ)؛
والتن ّوع البيولوجي) (التل ّوث :التصريف السائل ،النفايات ،الضوضاء ،النّشاط
ّ
اسة التي تستدعي تنسي َق الجهود لضمان تنْميتها ال ُمستدامة
خاصة للمجاالت الترابية
 إيالءُ يقظة ّ
الحس ّ
ّ
الج َبلية)؛
(الساحل ،الواحات ،المناطق الصحراوية ،المناطق َ
ّ
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  ت َْح ِسين َح َكا َمة المناطق المحم ّية (المواقع ذات األه ّم ّية البيولوج ّية واإليكولوج ّية ،المناطق ال ّر ْطبَة
الحساسة بالمغرب «رامسار» ،ال ُمنتزَهات الوطن ّية) ،اعتِما ًدا على مقا َربَة تشا ُرك ّية حسب ك ّل منظومة
ّ
إيكولوج ّية على ِح َدة؛
وطاقي ُم ِ
نصف ،ويح ِّفز على عقلنةِ استهالك ال َموارد الطبيع ّية ومكافحة تل ّوث
بيئي
نظام
 وضع ٍ
ّ
جبائي ّ
ّ
وطني للبيئة والتنمية
نفايات األنشطة االقتصادية والمنزل ّيةِ ،طبْ ًقا للقانون اإلطار  99-12بمثابة ميثاق
ّ
الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
المتحصلة إلى الصندوق
المستدامة .وت َُح َّول المداخيل وال ّرسوم
ّ
ّ
الذي يُساهم في ت ْمويل بنْ َيات تحت ّية للتنمية المستدامة وموا َك َبة المقاوالت.

اعتبارا لتالزمهما وأهميتهما معا
التنسيق بين استراتيجيتي الماء والطاقة
ً
الماء ،هو في مقدمة التح ّديات ال ُكبْرى التي يتع ّين على المغ ِْر ِب مواجهتها ،خال َل العقود المقبلة ،وذلك
التدريجي للموارد من المياه المتج ّددة ،ومن جهة
باعتماد مقاربة تأخذ بعين االعتبار ،من جهة ،التّضاؤل
ّ
الوطني .وبالتالي ،يجدر العمل على:
ثانية ،الحاجيات المتزايدة من الماء لإلنتاج الطاقي واالقتصاد
ّ
واقعي للكلفة
تقدير
الموارد المائية ترتكز على
 ضرورة إنْجاز دراسة جدوى بالنسبة للبرامج الستغالل
ِ
ٍ
ّ
بالمقارنة مع الفائدة المرجوة؛
 ت ْع ِزيز االعتماد على الموارد المائية غيْر التقليد ّية :إعادة استعمال المياه العادمة المعالَ َجة (بما في
وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه الج ْوف ّية؛ وتقوية تعبئة الفرشات المائ ّية،
ذلك مجال الصناعة)ْ ،
والنّهوض بالتدابير الكفيلة بنقل الماء بين الجهات ،في إطار التضامن بين الجهات؛
 تطوير برامج للتآزر التقني واالقتصادي بين توقعات استراتيجية الطاقات المتجددة (الريح ّية
ّ
وخاصة في قطاع تحلية مياه البحر
والشمسية والمائية) ،وتو ّقعات االستراتيجية الوطنية للماء،
ّ
الطاقي للكتلة الحيوية ومحطات معالجة المياه العادمة؛
والتّثمين
ّ
 إرساء َحكا َمة مجتمع ّية تتعلّق بالماءِ  ،وإشراك المستعملين في المسؤول ّية من أجل التدبير األ ْمثل
ّ
ياحة والتّز ّود بالماءِ
الشروب؛
للطلب على الماء ،في جميع قطاعات الفالحة
ِ
والس َ
ّ
والصناعة ّ
وتسمح ب َ
ِضمان كلفة
خاصة بالولوج إلى الم ْو ِرد
تسعيرة
  ْ
ّ
المائي ،تختلف باختالف االستعمالْ ،
وضع ْ
ّ
االستبدال ،لفائدة األنشطة االقتصادية ذات القيمة ال ُم َ
ضافة العالية (على أساس ُكل ْ َفة تحلية المياه،
على سبيل المثال)؛
 دعم تطوير ْ
ونشر التقنيات والتكنولوجيات التي م ْن شأنها الح ّد من استنزاف الفرشات المائ ّية
ّضوب ،إما على مستوى َّ
(السقي بالتنقيط ،السقي بأنابيب ال ّر ّ
ش ،) ...أ ْو ع ْن طريق
المه ّددة بالن ُ
الطل َ ِب ّ
ض (التحويل ،تحلية المياه)؛
ال ّر ْفع من ال َع ْر ِ
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 تكوين الفاعلين المعن ّيين من أجلِ ضمان تَ َملُّك هذه التكنولوج ّيات الجديدة؛
صة من استغالل المياه الج ْوف ّية ،قليلة التج ّدد ،في مصادر
 إعادة استثمار جزْء من األرباح المستخل َ َ
بديلة متجددة ،باالعتمادِ خاصة على التحفيز الضريبي؛
 إعداد استراتيجية وطنية للنّجاعة ّ
والصناعة والفالحة والنقل ،مع دعم
الطاق ّية في قطاعات البناء
ّ
ٍ
وجه الخصوص؛
هذه االستراتيج ّية بإطار قانوني ف ّعال
وتحفيزات مالية على ْ
 ت ْمكين ال َو َكالة المكلفة بالنّجاعة الطاقية من الوسائل الالزمة من أجل مواكبَة هذه االستراتيج ّية،
ودعم التأهيل ّ
والمتوسطة؛
الصغرى
ْ
الطاقي للمقاوالت ّ
ّ
 تسريع تطوير الطاقات المتج ّددة وتقوية االدماج الصناعي والخبرة الوطنية ذات الصلة ،في أفق
بروز قطاع صناعي تنافسي على الصعيد الدولي .وفي هذا اإلطار ،يتعين إنشاء وتطوير منظومات
اقتصادية مندمجة من أجل تشجيع االستثمار واالبتكار في مختلف فروع خلق القيمة بالنسبة لسلسلة
الطاقات المتجددة حيث تتوفر بالدنا حاليا على مؤهالت وخبرات رائدة؛
 إشراك الجامعات ومعاهد التكوين والبحث والتّكوين المهني والخبراء الوطنيين والدوليين ب َه َد ِف
التكنولوجي وتطوير الخبْرة المغربية؛
ضمان النّقل
ّ
َ
ُ
وذلك بالفصل بيْن الجانب
تشرف على االستعمال النّاجع للموارد،
الطاقي
 إحداث هيئة وطنية للتقنين
ّ
يسمح
المتعلق بمنح الت ْرخيص والجانب المتعلق بمراقبة مه ّمة االستغالل .ومن شأن هذا التقنين أ ْن ْ
الخاص للطاقة ،والتّقليص م َن التكاليف وتعبئة الموارد
بال ّر ْفع من التّنافس ّية على مستوى التوليد
ّ
ِ
الصناع ّية
إلحداث هذه الهيئة أثر
بكيف ّية ناجعة .وسيكون
إيجابي على التنافسية داخ َل القطاعات ّ
ّ
والفالح ّية والخدمات ّية ،مع ت ْمكينها ،في الوقت ذاته ،من المساهمة في اإلنتاج والترشيد والولوج إلى
مناسب.
بسعر
الطاقة
ٍ
ٍ

موردا طبيعيا استراتيجيا
استغالل األراضي الفالحية استغالال ناجعا باعتبارها
ً

ونادرا
ً

الضغوط المناخية واالقتصادية والبشرية التي تساهم في هشاشته،
يعاني العقار
الفالحي من مجموعة من ّ
ّ
والس ّيما بسبب اإلفراط في ال ّرعي وفي تقطيع الخشب المستعمل في التدفئة ،وتوسيع األراضي الفالح ّية
الح َ
ري ،الخ .ومن أجل استغالل هذا العقار االستغالل الناجع ،يوصى بـ:
على حساب الغابات،
ض ّ
والتوسع َ
ّ
 اعتبار العقار الفالحي َم ْو ِر ًدا طبيع ًّيا ناد ًرا ،بحيث يقتضي استغالله إدراج مبادئ الحماية والمحافظة
واالستدامة؛
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 االعتماد في إعداد التراب على خريطة التربة وهشاشتها المناخ ّية ،وتخصيص العقار لما يتالءم مع
طبيعته ،وذلك من خالل ضمان التوازن بين األراضي الفالح ّية والتعمير؛
 تأمين األراضي الفالح ّية ،بتسريع التحفيظ الم َع َّمم لألراضي ،مع العمل على توضيح وتدقيق قواعد
المِ لْكية ،وتقنين وضبط آليات الكراء والبيْع.

تسريع وتيرة االنتقال
تعزيز األنشطة االقتصادية التي تحترم البيئة من أجل ْ
نحو اقتصادات خضراء وزرقاء مسؤولة

الضعيف على البيئة ،وخلق منظومات اقتصادية مناسبة
روري تشجيع األنشطة ذات التّأثير السلبي ّ
من ّ
الض ّ
ضل  3500كيلومتر من السواحل الممتدة على واجهتيه البحريتيْن ،يتو ّفر على آفاق
إلقامتها .فالمغربِ ،ب َف ْ
واعدة في مجال االقتصاد األزرق.
ولتعزيز النمو المستدام عبر االقتصاد األخضر واألزرق ،يوصى بما يلي:
 خلق منظومات صناع ّية للسالسل الخضراء وال ّز ْرقاء ،تماش ًيا مع اإلمكانات الجهوية والوطنية وال ّدولية؛
الصناعية
 تعزيز قدرات الفاعلين م ْن أجل تطوير خبْ َرة جديدة في ال َم َجاالت المتعلقّة بالْسالسل ّ
الخضراء؛
والساحل
البحري الح ّر
 ال َع َمل بكيف ّية مندمجة على انبثاق قطب لالقتصاد األزرق يُغطي الوسط
ّ
ّ
والسياحة
والمناطق الساحل ّية ال ّرطبة .وم ْن شأن هذا القطب ،الذي ير ّكز على ال ُمنتجات البحرية
ّ
السمكية ،وتطوير تربية األحياء المائية للح ِّد من
الزّرقاء ،أ ْن يتمحور َح ْول التّثمين المحلّي للموارد ّ
واردِ ؛
ّ
الضغط على ال َم ِ
الضغط على الموارد الطبيعية الذي يم ّيز هذا القطاع ،وال س ّيما
السياحة ال ُمستدامة ومراعاة ّ
 تطوير ّ
ما يتعلق بالمواردِ المائ ّية ّ
والطاق ّية؛
وخاصة عن طريق التدبير
بالساحل (القانون ،)81-12
 إنجاح تنفيذ اإلطار
ّ
التشريعي الجديد المتعلق ّ
ّ
الساحلية والمناطق ال ّداخل ّية؛
الساحلية ،ومع ضمان تمفصل أفضل بين الفضاءات ّ
المندمج للمناطق ّ
خاص ،عن طريقِ المعهد المغربي للتقييس ( ،)IMANORيستند إلى
وطني
معياري
مرجعي
 إعداد إطار
ّ
ّ
ّ
ّ
األطر المرجع ّية ال ّد ْولية اإلراد ّية (على غرار المبادرة العالم ّية إلعداد التقارير  ،GRIوإيزو  ،26000الخ).
والخاصة على أ ْن تكو َن مسؤولة أكثر م َن النّاحية االجتماع ّية؛
 تشجيع المقاوالت العموم ّية
ّ
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ستدام ،م ْن خالل
روح المسؤول ّية المجتمع ّية في سائر مك ّونات المجتمع المدني ،لتحقيقِ أداءٍ ُم
 إذكاء ِ
ٍ
إدماج أفضل لألبعاد االجتماعية والبيئ ّية ،وتحسين مناخ األعمال على الصعيدين الوطني والدولي؛
ٍ
 إدماج تقييم المخاطر والمالءمة مع المتطلبات البيئ ّية واالجتماع ّية ضمن المساطر المتعلّقة ب َمنح
المؤسسات البنك ّية ،من خالل تسجيلها باعتبارها قواعد ضمن النظام المالي
القروض من طرف
ّ
الوطني.

عيش المواطنين ،من خالل تنفيذ استراتيجية للصحة في
تحسين رفاه وإطار ْ
ارتباط بالبيئة

وموضوعا
صحة المواطن أح َد االنشغاالت الكبرى للصحة العموم ّية،
البيئي على
التده ُور
يُش ّكل تّأثير
ْ
ً
ّ
ّ
إيكولوج ًّيا مركز ًّيا في الوقت ذاتِهِ  .لذلك يتعين ت ْوفير ّ
الش ُروط الكفيلة ب َف ْهم هذا التعالق السببي بيْن البيئة
والص ّح ّيةَ ،و َ
ض َمان
صول على المعلومات الالزمة للتم ّكن من معرفة أفضل بالقضايا البيئ ّية
والص ّحة،
ُ
ّ
ّ
والح ُ
َر َفاه ال ُمواطنين .لذلك يتع ّين:
المعيشي للمواطنين،
 إ ْدراج البُعد المتعلق بحقّ المواطن في بيئة صحية تحترم ال ّرفاه ،وتحسين اإلطار
ّ
والصحة؛
مع مراعاة أه ّم ّية واجهة البيئة
ّ
الص ّحة  -البيئة ،ترتك ُز على المعرفة وعلى التح ّكم في التّداعيات
  ْ
وضع استراتيجية تتمحور حول ّ
صحة المواطنين في سياق التحوالت التصنيع ٍّية وال ُعمران ّية المتنامية التي يعيشها
البيئ ّية التي ته ُّم ّ
المجتمع المغربي؛
 ضمان ف ْعل ّية الترسانة القانون ّية المتعلقة بحماية البيئة وتثمينها؛
 تفعيل الولوج إلى المعلومات البيئ ّية؛
 الح ْرص على ضمان جودة الهواء مع توسيع شبكة المراقبة في المدن الكبرى؛
الصناع ّية)؛
 تسريع مخطط التطهير السائل (مع إدماج معالجة النفايات ّ
َ
  ْ
والمحافظة عليْها؛
تشجيع تطوير الفضاءات الحضر ّية الخضراء
تي الج ْمع وال ُم َعالجة،
  تحسين تدبير النفايات الحضرية والقرو ّية ،البلدية منها والصناعية ،بتَ ْعميم عمل ّي ْ
واالنتقال من منطق الج ْمع وال ّدفن إلى منطق التّدبير المستدام القائم على إعادة ال ّت ْدوير و /أو
التّثمين.
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طبا لالستقرار والشراكة التضامنية
VIVIIجعل المغرب ُق ً
ترصيدا لرأسماله الحضاري والتاريخي المتجذر ،وموقعه الجيو-استراتيجي السانح ،وبفضل الجهود التي
ما فتئ يبذلها على مستوى اإلصالحات السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،وكذا على مستوى التعاون،
تمضي بالدنا بقيادة جاللة الملك محمد السادس أيده اهلل ،بخطى ثابتة ومطردة في تعزيز تموقعها
اإلقليمي والدولي .فمنذ نهاية التسعينيات ،شرعت المملكة في ترسيخ تموقعها كأرضية سانحة لتحقيق
االلتقائية بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي ،مع تعزيز االنفتاح على القارات والثقافات األخرى في إطار
التبادل المبني على الحوار.
كما ساهمت المكتسبات الهامة التي راكمها المغرب في مجال احترام حقوق اإلنسان ،والعدالة االنتقالية،
والخيارال ّديمقراطي واالستقرار ،في تكريس مصداقية المغرب كقطب لالستقرار على الصعيد العالمي.
وعالوة على ذلك ،استطاعت بالدنا خالل هذه الفترة تعزيز جاذبيتها االقتصادية ،من خالل االنتقال
إلى عتبة جديدة من النمو المستدام ،وتقوية البنيات التحتية ذات الحجم الدولي (طنجة المتوسط ،الخ)
مما يجعل منها قاعدة لالستثمار وواحدة ضمن الوجهات األساسية في استقطاب لالستثمارات األجنبية
المباشرة في أفريقيا ،وهو مؤشر يعكس الثقة التي يحظى بها االقتصاد المغربي من قبل المستثمرين
األجانب .ويشغل المغرب أيضا مراتب مشرفة في مؤشرات التصنيف العالمي ،ال سيما على مستوى
شبكات الربط ،ومناخ األعمال ،والتنافسية االقتصادية ...الخ .كما يشكل إحداث المركز المالي للدار
البيضاء تجسيدا لطموح تموقع بالدنا كقطب مالي إقليمي.
وفي هذا السياق ،وقع المغرب على جملة من الشراكات االستراتيجية مع الدول األوروبية ،والواليات
المتحدة ،والصين ،وروسيا ،والهند ،ودول الخليج .كما أبرم عددا من اتفاقيات التبادل الحر مع دول جنوب
المتوسط والدول العربية ،وكذا اتفاقيات تعاون مع العديد من بلدان إفريقيا ،مما أعطى إلشعاع بالدنا بعدا
قويا في االقتسام والتعاون جنوب-جنوب.
وخالل هذه الفترة كذلك ،برز دور المغرب كفاعل رئيسي في عمليات حفظ السلم التي تشرف عليها األمم
المتحدة (في الرتبة  20على الصعيد العالمي) ،وضمن البعثات اإلنسانية وكذا المبادرات الديبلوماسية
لصالح إحالل السلم في العالم.
يشتغل المغرب ،من جهة أخرى ،في إطار التعاون مع عدد من الدول اإلفريقية وكذا األوروبية ،على إشعاع
نموذج اإلسالم الوسطي المبني على االعتدال والتسامح واالجتهاد ،وذلك ترصيدا للتجربة الرائدة التي
تقودها بالدنا في إصالح وتأهيل الحقل الديني ،وفق مرجعية متأصلة في التاريخ والوجدان المغربيين،
السنّي المستنير؛ بما تؤكد
تقوم على إمارة المؤمنين ،والعقيدة األشعر ّية ،والمذهب المالكي ،والتص ّوف ّ
عليه هذه الثوابت من إعمال للعقل ،وترجيح للمقاصد ،وتفاعل مع السياقات والتحوالت ،وتنمية للبعد
الروحي.

القسم الثالث
من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة جميع املواطنات واملواطنني

ما فتئ المغرب أيضا ،وبوتيرة متزايدة ،يفرض وجهته ضمن أجندة التظاهرات العالمية الكبرى ،وذلك
من قبيل تنظيم مؤتمر األطراف حول المناخ (الدورتان  7و ،)22والقمة العالمية لريادة األعمال ،والمنتدى
العالمي لحقوق اإلنسان ،وكذا العديد من المواعيد الرياضية (سباق الجائزة الكبرى مراكش ،المباريات
والبطوالت الكروية  )...والثقافية (مهرجان موازين ،المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ،مهرجان فاس
للموسيقى الروحية .)...
إن هذا الطموح الذي تمضي في تحقيقه بالدنا بقيادة جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل ،والذي
يهدف إلى أن يجعل من المغرب قطبا لالستقرار والشراكة التضامنية ،يرتكز على ثالثة دعائم:
 تقوية التموقع االستراتيجي للمغرب؛
  تكريس توجه المغرب باعتباره ُقطبا إقليميا؛
 تطوير الق ّوة الناعمة للمغرب.

تقوية التموقع االستراتيجي للمغرب
يقتضي تعزيز تموقع المغرب ،في ظل ما يعرفه العالم من تحوالت عميقة ،تجديد األداء الديبلوماسي
للمملكة ،وتقوية وتطوير شراكاته ،وكذا العمل على تعزيز وتثمين مواقف بالدنا تجاه عدد من الرهانات
العالمية.

تجديد المقاربة الديبلوماسية
 اعتماد مقاربة متعددة األبعاد لألداء الديبلوماسي والعمل على ترجمتها إلى استراتيجية مندمجة تقوم
على تنويع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من أجل تنفيذها؛
الدبلوماسي ،من خالل اعتماد تنظيم أكثر مرونة ،مع إعادة هيكلته
 تحسين القدرات في مجال التك ّيف
ّ
ليأخذ في االعتبار بكيف ّية أحسن ُم ْج َمل التط ّو َرات الحاضرة كما يأخذ في االعتبار أولو ّيات بالدنا
على الساحة الدولية؛
َ
وذلك
 تعزيز األدوات الكفيلة باستباق التّح ّوالت الكبرى على المستوى الدولي وتأثيرها على المغرب،
من خالل إنشاء مراكز للتفكير على مستوى الشؤون الخارجية ،مع توطيد عالقاتها مع مراكز التفكير
األخرى ،وإحداث «مجلس عا ّم لل ّدبلوماسية» ،وكذا من خالل تطوير اليقظة الدبلوماسية؛
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 تقوية وتعبئة ال ّدبْلوماسية ال ُم َو ِازية بمختلف أشكالها السياسية والبرلمانية والنقابية والجمعوية
واإلعالمية والثقافية ،وذلك حتى تدافع عن مصالح المغرب في الخارج وكي تساهم في تثمين ما
حققته بالدنا من تقدم ،وتتبع التحوالت العالمية وتداعياتها على بالدنا ،وكذلك من أجل الدفع بالعمل
الديبلوماسي لبالدنا.

تعزيز الشراكات
 استثمار أفضل التفاقيات التبادل الحر وتعميقها ،ال سيما االتفاقيات المبرمة مع االتحاد األوروبي
والواليات المتحدة والدول العربية ،مع العمل على ترجمة الشراكات االستراتيجية التي وقعتها بالدنا
مع الصين وروسيا والهند ودول الخليج ،إلى برامج عمل على المدى المتوسط؛
 تعزيز التعاون جنوب -جنوب في المجاالت ذات النفع المشترك ،خاصة في األمن الغذائي ،والطاقات
المتجددة ،والتنمية البشرية ،والمناخ ،واألمن ،والثقافة؛
بالسعي إلى تعزيز د ْور المغرب باعتباره را ِئ ًدا في
الثالثي شمال -جنوب -جنوب،
 تطوير التعاون
ّ
ّ
خاصة في أفريقيا؛
وتسهيل وتَن ِْسيقِ هذا ال ّن ْوع من التعاون،
ّ
إطالقِ ْ
 تحويل وكالة التعاون الدولي إلى وكالة للتنمية حتى تساهم بكيفية قوية في التنمية البشرية المستدامة
لشركاء بالدنا خاصة في إفريقيا ,وستتو ّلى هذه الوكالة مه ّمة اإلشراف على التعاون الدولي بمختلف
أشكاله ،وتتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة وتقييم آثارها ،والمساهمة كذلك في تقوية قدرات
الفاعلين في البلدان الشريكة لبالدنا ،ال سيما على مستوى المساعدة التقنية.

تعزيز وتثمين المواقف والرهانات االستراتيجية للمغرب
وال سيما:
السلم ،وكذا عبْر
السلْم في العالم ،وال س ّيما عبْر تقوية المشاركة المغربية عمليات حفظ ّ
 تحقيق ّ
ديبلوماسية استباقية في بعثات السلم في العالم؛
 الجانب األمني من خالل تعاون أكثر نجاعة على مستوى محاربة اإلرهاب والجريمة المنظمة في
الفضاء األورو-متوسطي والعالم العربي والقارة اإلفريقية؛
وخاصة من خاللِ الخبرة التي طورتها بالدنا في مجال الفالحة واألسمدة؛
الغذائي،
 األمن
ّ
ّ
  ّ
الطاقات المتج ّددة ،من خالل اإلنجازات التي حقّقها المغرب والطموح الذي ع ّب َر عنه في هذا ّ
الشأن،
وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والريحية؛
ّ

القسم الثالث
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ِ
المناخ ّية عبر ترصيد نتائج مؤتمر األطراف  22حول المناخ بمراكش ،وكذا
 مكافحة آثار التّغيرات
من خالل تثمين واقتسام خبرة بالدنا في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية (التدبير
المندمج للماء /محاربة التصحر /المخافظة على التربة /التأمين عن الجفاف /الحفاظ على التنوع
الحيوي /حماية الواحات)...؛
  التنمية البشرية ،من خالل اقتسام التجارب الناجحة لبالدنا ،ال سيما بالنسبة للمبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ،وكذا بالنسبة لبرامج الكهربة القروية ،وتعميم الولوج إلى الماء الشروب في العالم
القروي ،والقضاء على عدد من األمراض ...

تكريس توجه المغرب باعتباره ُقطبا إقليميا
استراتيجي تلتقي عنده سائر المبادالت المتّجة نحو أفريقيا جنوب الصحراء
يتو ّفر المغرب على موقع جيو-
ّ
األطلسي .وهو األمر الذي يؤهله
العربي أو الفضاء
أو نحو بلدان البحر األبيض المتوسط ،وكذا إلى العالم
ّ
ّ
رص َد ما ينعم به من
ليكون فعال قط ًبا إقليم ًّيا ودول ًّيا مهما .وفي هذا االتّجاه ،يتع ّين على المغرب أن يُ ّ
استقرار ،ودينامية سوسيو-اقتصادية ،وما يتميز به من غنى ثقافي وتاريخي ،وكذا عبر مغاربة العالم ،من
أجل تجسيد هذا التموقع وإعطائه دفعة قوية .وفي أفق تحقيق بالدنا لهذه القطبية اإلقليمية والدولية
للتعاون واالقتسام ،يُوصى بما يلي:

تطوير عرض الشراكة ودعم قدرات الفاعلين
 إعداد ع ْرض شامل وكذا عروض قطاعية ،تَ َب ًعا لمجاالت الشراكة واالندماج المستهدفة (المجال
اللوجستيكي ،الخ) وتَبَ ًعا لقدرة الفاعلي َن على
الفالحي،
الصناعي،
المناخي،
االقتصادي ،المالي،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
االنخراط فيها (المكتب الشريف للفوسفاط ،الوكالة المغربية للطاقة ّ
مؤسسات
الشمس ّية ،األبناكّ ،
التأمين ،الفاعلون االخرون من القطاع الخاص ،الخ)؛
ِ
المجاالت ال ُم ْستَ ْه َد َفة؛
 بلورة ع ْرض الشراكة واإلدماج بحسب
تهدف إلى ْ
ُ
تطوير الع ْرض القابل للتصدير وقيمته
المص ِّدرين
 إعداد استراتيجية مندمِ جة لدعم
َ
حج َم وقدرات
ال ُمضافة ،وذلك بحسب مقا َربة تتوزّع حسب القطاع ،وحسب الجهة ،وتأخُ ُذ في االعتبار ْ
الصادرات؛
وموقع المقاوالت ضمن سلسلة قيمة ّ
والصادرات ،ال سيما بالنسبة
الخارجي
وضع آليات للحماية م َن المخاطر المتّصلة باالستثمار
  ْ
ّ
ّ
للمقاوالت الصغرى والمتوسطة.
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تشجيع االندماج االقتصادي
ٍ
خاص ،وكذا اتفاقيات لحماية
بشكل
اتفاقيات للتبادل الح ّر ،وإبرام اتفاقيات جديدة في أفريقيا
 تفعيل
ٍ
ٍّ
االستثمارات وتجنب االزدواج الضريبي؛
 اإلسراع بوضع منظومة اقتصادية إقليمية من شأنها إدماج البلدان الشريكة ،تشجيع تنافسية مشتركة
من أجل اندماج جماعي في سالسل القيمة العالمية؛
والجوي؛
البحري
 تطوير شبكات الربط والتنافسية اللوجستيك ّية ،وال س ّيما في مجالِ النقل
ّ
ّ
الكهربائي والبنيات التحية لنقل الطاقة بهدف الدفع باالندماج الطاقي اإلفريقي
 تعزيز ال ّربط
ّ
واألورو-إفريقي؛
 تطوير منطق شراكاتي يقوم على إنشاء مقاوالت مشتركة بين الشركات المغربية ونظيرتها في إفريقيا
والفضاء المتوسطي؛
تبس ُ
وجه
  ْ
وضع سياسة تتعلّق بنظام التأشيرات ِّ
ط إجراءات الولوج واإلقامة ف ْوق التراب الوطني في ْ
المستثمرين والفاعلبن االقتصاديين من الدول الشركاء؛
إقليمي رائ ٍِد على المستوى
قص َد تحويلها إلى مركز مالي
اإلسراع بتطوير القطب المالي للدار البيضاء ْ
  ْ
ّ
اإلفريقي؛
 وضع وتطوير منصات إقليمية لالستقبال بالنسبة للقطاعات ذات اإلمكانات العالية كالتعليم العالي
والصحة وتكنولوجيا المعلومات.

االنخراط في التضامن واالستدامة
 تطوير الشراكة في مجاالت التنمية البشرية؛
 تكثيف التبادل واقتسام الخبرات في الميادين التي طور فيها المغرب خبراته؛
 أجرأة وضمان تتبع المبادرات الهادفة إلى تقوية االمن الغذائي؛
 تقديم دعم تقني إلنجاز البنيات التحتية والتجهيزات األساسية (الكهربة القروية /الماء الشروب
والتطهير/السكن االجتماعي)...؛
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 وضع سياسة مندمجة للهجرة ،واضحة المعالم والمرامي ،تحدد قواعد وشروط الهجرة إلى بالدنا،
وتضمن الحقوق االجتماعية للمهاجرين ،وكذا تسهل اندماجهم السوسيو-مهني ،وتشجع جاذبية
المواهب .وبتعين مواكبة هذه السياسة ببرامج من شأنها تعزيز ثقافة العيش المشترك في بالدنا؛
 تفعيل المبادرات التي أطلقها المغرب خالل مؤتمر/كوب  22فيما يتعلق بمحاربة آثار التغيرات
المناخية ( الفالحة بإفريقيا/الحزام األزرق/الواحات/النجاعة الطاقية/حماية التنوع الحيوي)...؛
 السهر على أن تكون الشركات المغربية في الخارج شركات مسؤولة اجتماعيا.

القوة النّ اعمة للمغرب
تطوير وتثمين
ّ
نشاطهِ
ِ
فحسب ،وإنما بق ْدر ما
االقتصادي
الدبلوماسي أ ْو
ّظر إلى عمله
قاس بالن ِ
َّ
ّ
إن إشعا َع ّ
ُ
أي بلد ال يُ ُ
ّ
َ
كذلك ب َمدى ق ْدرته على التواصل والحوار بشأنِ قيمه وثقافته (القوة الناعمة) .وفي هذا اإلطار،
قاس
يُ ُ
فإن التراث غير المادي للمغرب ،وطبيعته وثقافته ونمط عيشه يشكلون أهم أدوات القوة الناعمة .ويمكن
ّ
للمغرب أن يقوم بترصيد أفضل لهذه المؤهالت ،وتراثه الثقافي الغني وإشعاعه الرياضي من أجل تعزيز
وتطوير إمكانات «عالمة المغرب».

عالمة المغرب
ُ
ترويج
تهدف إلى
 توحيد إشعاع بالدنا وتدبير إمكاناته حول عالمة واحدة« ،عالمة المغرب» ،التي
ِ
َ
وذلك في إطار إحداث بنية تتولى نشر ودعم صورة بالدنا في الخارج
العالمة التجارية لبالدنا،
والداخل كذلك .كما تسهر على دراسة محتلف مستويات إدراك صورة المغرب عبر العالم ،وتنسيق
التدخالت الرامية إلى تحسينها ،وتجانس مختلف مبادرات وتدابير األطراف المعن ّية ،من قطاعات
ومؤسسات عمومية وخواص وفاعلين ثقافيين في هذا الشأن؛
 تعزيز عالمة «صنع بالمغرب» بتنويعات مختلفة بحسب المنْتوج و /أو القطاع ،وبمعايير جودة يلزم
صول على نتائج أفضل؛
احترامها ،التي م ْن شأنها تعبئة مختلف الفاعلين حول ه َدف مشترك ُ
للح ُ
 إشراك مغاربة العالم عبر كفاءاتهم وشبكاتهم في إشعاع صورة المغرب على الصعيد الدولي ،وكذا من
خالل المبادرات التي من شأنها تحسين إدراك بالدنا ،وتعزيز جاذبيته ،ودعم تموقعه االستراتيجي.

جعل الثقافة رافعة أساسية للقوة الناعمة
تشكل التنمية الثقافية ،مدعومة بما تزخر به بالدنا من تراث متنوع ودينامية إبداعية دائمة التجدد في
العديد من المجاالت (الطبخ /السينما/الصناعة التقليدية /الهندسة المعمارية /الموسيقى /التشكيل/
األدب /المسرح )...إمكانا مهما لإلشعاع الدولي للمغرب يتوجب تشجيعه .وفي هذا الصدد ،يوصى بـ:
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ثقافي ها ّم ومنسجم مع المعايير الدولية ،ودعم توزيعه
 وضع آليات مندمجة لدعم وتعزيز إنتاج ع ْرض
ّ
الصعيد الدولي؛
ّ
القوي على ّ
والصناعة التقليد ّية المغربية ،باإلسراع في جرد وتوثيق وتصنيف
 تقوية إشعاع الهندسة المعمارية
ّ
التقليدي ،سواء أكا َن ما ّد ّيا أ ْم غير ما ّد ّي؛
والحفاظ على التراث المعماري
ّ
والصنّاع التقليديين
وضع آليات لدعم ومصاحبة وتعضيد المهارات بين المهندسين المعماريين
  ْ
ّ
الوطن ّيين ،قصد تسهيل انتقاء وتنفيذ مشاريعهم على المستويين الوطني والدولي؛
 تعزيز وتوسيع وتحيين التكوين في مجال تقنيات البناء التقليدية والديكور ،والتي تع ّد خبْرة ومهارات
ها ّمة ج ّدا قابلة للتصدير؛
األفريقي.
الصعيد
دولي،
منصات وسائط ّية او إلكترونية مغربية ذات مستوى
وخاصة على ّ
ّ
 دعم تطوير ّ
ّ
ّ
أساسا ،وتشجيع إنتاج
الخاص
باألخص ،إنشاء قنوات إذاع ّية وتلفزيون ّية تابعة للقطاع
يتعلّق األ ْمر،
ً
ّ
ّ
القوي؛
األعمال السمعية البصرية المغربية ذات اإلشعاع
ّ
كما يتعين تثمين الطبخ المغربي على غرار التقاليد المطبخية العالمية ،في إطار رؤية تدمج اإلنتاج
والتسويق وفي السياحة رهان االستدامة ،وذلك بالعمل على:
وجه الخصوص) وتطوير
 جرد وإحصاء وحماية (من خاللِ حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على ْ
وتعزيز خبرات المطبخ الوطني ،وذلك من خالل إحداث أكاديمية لفنون الطبخ واألطباق المحلية
المغربية؛
  تشجيع تطوير المشاريع ،والمساعدة على تطوير العالمة المغربية لم ّؤ ّسسات الطبخ المغربية،
وخاصة في المدن ال ّدول ّية الكبرى ،وفي غيرها من المواقع السياحية الكبرى في العالم.

إشعاع القيم اإليجابية التي ينشدها المغرب
 تقوية آليات التعاون الثقافي ،وإغناء محتواها ،وتطوير وأدواتها باالعتماد ال سيما على تكنولوجيا
اإلعالم؛
 نشر آليات مهيكلة للحوار واالقتسام ودعم المجموعات والجاليات المرتبطة بالمغرب ،شعائريا أو
دينيا؛
 تشجيع ودعم المساهمة في الحوار بين األديان والثقافات ،من خالل تعزيز مساهمة المغرب في
الفضاءات والمنتديات الكبرى للحوار والمساهمة في ربط مراكز الحوار بين االديان والثقافات ،وخلق
فضاءات جديدة في هذا الصدد.
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جعل الرياضة رافعة لإلشعاع
فضال عن مساهمتها في االرتقاء والتميز وتعزيز أواصر االنتماء ،تشكل الرياضة حامال تواصليا ،في
الداخل والخارج ،يعكس دينامية البلد ،واألهمية التي يوليها لعامل «األداء الرياضي» ،وكذا مدى قدرته على
تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى .وفي هذا الصدد ،يوصى بـ:
المغربي،
والتدريجي لإلشعاع الرياضي
الفعلي والمستدام
وضع استراتيجية للعمل على الت ّْحسين
  ْ
ّ
ّ
ّ
المحصل عليها في األلعاب األولمب ّية واألولمبياد لذوي االحتياجات
سواء على مستوى عدد الميداليات
َّ
التصنيفات الدول ّية (االتحاد ال ّدولي لكرة القدم ،رابطة محترفي التنس)...؛
الخاصة ،أو على مستوى ْ
 االعتماد بصفة أساس ّية على مختلف األنواع الرياض ّية التي يتم ّيز بها المغرب وتش ّكل نقاط ق ّوته
إقليم ّيا ودول ّيا (على غرار ألعاب القوى وال ُمالكمة وسباق الدراجات ورياضات األولمبياد الخاصة
والتنس) ،إضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين ،والتّو ّفر على منظومة للتنقيب وللتكوين في الرياضات
ذات المعايير ال ّدول ّية العالمية؛
 إشراك األبطال الرياضيين المغاربة ،السابقين والحاليين ،لالستفادة من تجاربهم في تأطير وتوجيه
ؤسسات الرياض ّية اإلقليمية والدولية؛
األجيال الشابة ،وكذا تمثيل المغرب داخل الهيئات التّابعة لل ُم ّ
 إعداد برنامج وطني ل ُموا َكبَة ودعم تنظيم ال ُمنافسات وال ُم َسابقات ال ّرياضية الدولية التي تنطوي على
إمكان ّيات كبيرة لإلشعاع ،وتعود بالفائدة االقتصادية واالجتماع ّية على بالدنا.
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4.أدوات لمواكبة الطموح الجديد المقترح
إن الطمو َح الجديد المقترح في هذا التقرير يتطلّب تسريع وتيرة التنمية في بالدنا ،وذلك في إطار سيرورة
ّ
السبع المحددة أعاله.
شمول ّية ومندمجة و ُمدمِ جة ،عن طريقِ تعبئة ال ّرافعات ّ
الضروري كذلك
وإذا كانت التوصيات ال ُمقت َر َحة تهدف إلى االنخراط والتق ّدم في هذا االتجاه ،فإنه من
ّ
اقتراح أداة لقياس تط ّور بالدنا في إطار هذا الطموح الجديد .وبعد تحليل مختلف اإلمكانيات التي تسمح
ّ
المؤشرات لقياس حجم
بتت ّبع هذا التط ّور ،فقد وقع االختيار على لوحة قيادة تتض ّمن عد ًدا محدو ًدا من
السبع.
التط ّور الذي
ّ
تسجله ك ّل واحدة من ال ّرافعات ّ
وعلى صعيد آخر ،ينبغي أ ْن يتم ّك َن صنّاع القرار المعنيين كذلك م ْن تقييم ال ُمساهمة ،الممكنة أو الفعلية
أل ّية سياسة عموم ّية معتمدة أو قيْد اإلعداد ،في التط ّور نحو هذا الطموح الجديد ،وال س ّيما من خالل
والمؤسساتية والثقافية للرأسمال غير المادي.
األخذ في االعتبار األبْعاد اإلنسانية واالجتماعية
ّ

ّ
المكونات غير المادية
للمؤشرات يدمج
نحو لوحة قيادة استراتيجية
ّ
للثروة الوطنية
من أجل قياس تطور البلد نحو الطموح الجديد المقترح ،يتوجب تتبع مجموعة من المؤشرات .إذا كان
مفتاحا دول ّيا لقياس ومقارنة تدفقات إنتاج الثروة القابلة للتسويق ،فإنه ال يسمح
الناتج الداخلي الخا ّم يظ ّل
ً
االجتماعي ،وكذا قياس استدامة
بتقييم التوازنات االجتماعية ومستويات ال ّرفاه ،وتقييم وضع ّية التماسك
ّ
عمليات التنمية ،بناء على حقوق أساسية ،وأهداف واضحة ،وعتبات إنذار محددة.
يتعلق األمر هنا بضرورة توسيع المرجعيات الزمن ّية ،وت ْوسيع معايير أداء السياسات العموم ّية ،من أجل
تناول الحسابات المالية ،مثل الناتج ال ّداخلي الخا ّم ،في ض ْوء آثارها البيئية واالجتماعية والمجتمع ّية وعلى
مستوى الحكامة ،ومن أجل تقييمها على المدى الطويل.
الخاصة بالنّاتج الداخلي الخام ،فقد تم ّكنت العديد من البلدان من وضع
وأمام محدود ّية المعلومات
ّ
لوحات قيادة تشتمل على مؤشرات محدودة العدد ،كما تختلف كيف ّيات إعدادها باختالف شروط النقاش
الديمقراطي والثقافة السياسية في ك ّل بلد من هذه البلدان ،وحسب المضمون والوزن اللذين يعطيهما كل
وعاملي الرفاه واالستدامة.
لمفهومي
بلد
ْ
ْ
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والبيئي أ ْن أبرز سنة  2011الحاجة إلى دعم
واالجتماعي
االقتصادي
وبالنسبة لبالدنا ،فقد سبق للمجلس
ّ
ّ
ّ
تقييم السياسات العموم ّية بنا ًء على ّ
مؤشرات غير مالية ،وذلك في التقرير الذي أنجزه بعنوان «من أجل
اجتماعي جديد ،معايير يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها».
ميثاق
ّ
ّ
لمؤشرات
السلطات العموم ّية ما مجموعه  56مؤش ًرا إلنجاز التقرير الوطني
كما وضعت ،من جهة أخرىّ ،
التنمية المستدامة.
وتعتبر لوحة القيادة المقترحة بمثابة وثيقة عمل تمت بلورتها في ضوء مجموعة من المقترحات المعتمدة
إثر مناقشات مستفيضة بشأن المؤشرات األكثر مالءمة لتت ّبع المك ّونات والعوامل غير المادية للثروة
اإلجمالية للمغرب ،وكذا التط ّور في اتجاه تحقيق الطموح الجديد لبالدنا.
وهي تشتمل في الوقت الراهن على  48مؤشرا ،مصنّفة تب ًعا للمحاور السبعة المحددة في التوصيات ،وهي:
المؤسسات والحكامة المسؤولة ،والتماسك
التنمية البشرية ،والتن ّوع الثقافي وال ّدينامية الثقافية ،ونجاعة
ّ
االجتماعي ،والدينامية االقتصادية ،واالستدامة ،واإلشعاع الدولي للمغرب.
ّ
الجدول  :8لوحة قيادة استراتيجية

المحاور  /المؤشرات
المحور  :1التنمية البشرية
1.1معدل نشاط النساء في الوسط

الحضري
2.2معدل بطالة الشباب (  24-15سنة)
في الوسط الحضري
3.3معدل األمية
4.4معدل تمدرس الفتيات (14-12
سنة) في الوسط القروي
5.5معدل تمدرس األطفال ذوي
الخاصة
ّ
االحتياجات
6.6نسبة العاملين في القطاعات
المتصلة باقتصاد المعرفة (النسبة
المائوية)
7.7مدة القراءة األسبوعية للفرد
الواحد
8.8عدد األطباء للفرد الواحد
9.9حصة النفقات المباشرة لألسر في
تمويل الصحة
1010أمد الحياة في صحة جيدة بعد 60
سنة
 - 56القيمة الحديثة جدا بتاريخ  30يوليوز 2016

القيمة الحالية للمؤشر

56

56

المصدر

)2015( %17,80

المندوبية السامية للتخطيط

)2015( % 39

المندوبية السامية للتخطيط

)2014( % 32

المندوبية السامية للتخطيط

)2016-2015( %68,8

وزارة التربية الوطنية

)2009( % 34,7

المندوبية السامية للتخطيط

)2014( % 6,8

منظمة العمل الدولية

 14دقيقة ()2014

المندوبية السامية للتخطيط

)2014( 6,2

وزارة الصحة

)2010( % 53,6

المندوبية السامية للتخطيط

)2006( 19,4

المندوبية السامية للتخطيط
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المحور  :2التماسك االجتماعي
1111التقدم االجتماعي والرفاه
1212عدد األيام الضائعة في إطار
النزاعات الجماعية في الشغل
1313الحقوق األساسية

1414المساواة بين النساء والرجال
1515الفوارق :مؤشر جيني
1616األمن

1717االرتشاء

1818نسبة المشاركة في االنتخابات
1919النسبة المائوية للنساء في البرلمان

المرتبة  59,56من أصل 81

مؤشر التقدم االجتماعي

267’656

وزارة التشغيل

المرتبة  84من أصل 99

مشروع العدالة العالمي

المرتبة 139

مؤشر الفجوة بين الجنسين

)2014( 0,388

المندوبية السامية للتخطيط

المرتبة 44

مؤشر قياس سيادة القانون 2014

المرتبة 88

ترانسبارانسي المغرب

%53
%13,17

االنتخابات الجماعية 2015
-

المحور  :3نجاعة المؤسسات والحكامة المسؤولة
14/52
2020الحكامة
52/99
2121نجاعة القضاء
2222احترام الحريات النقابية
71/189
2323مناخ األعمال
2424الحكومة اإللكترونيّة

المرتبة 82

مؤشر إبراهيم للحكامة اإلفريقية
المنتدى االقتصادي العالمي
وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية
ممارسة أنشطة األعمال
لجنة األمم المتحدة للحكومة
اإللكترونية

المحور الرابع :الدينامية الثقافية
2525عدد القتلى في حوادث السير
2626حصة ميزانية الدولة المخصصة
للثقافة
2727الصناعة التقليدية :القيمة
المضافة\رقم المعامالت

المحور الخامس :الدينامية االقتصادية
2828الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد
2929نسبة نمو الناتج الداخلي الخام
3030النسبة الح ّديّة للرأسمال
3131الرأسمال غير المادي\الثروة
اإلجمالية
3232عدد فرص الشغل\نقطة النم ّو
3333الديْن العمومي\الناتج الداخلي
الخام

3 555

اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث
السير

%0,3

وزارة االقتصاد والمالية

%59,5

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد
االجتماعي والتضامني

$ 3199

المندوبية السامية للتخطيط

%4,5

المندوبية السامية للتخطيط

7,5

المندوبية السامية للتخطيط

%68,9

محسوب

8750

المندوبية السامية للتخطيط

)2015( %64

بنك المغرب
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3434رسملة السوق\الناتج الداخلي الخام
3535حصة الصناعة في الناتج الداخلي
الخام
3636اللوجستيك
3737الرّبط

3838التنافسيّة

المحورالسادس :البيئة واالستدامة
3939االدخار الصافي المعدل (بالنسبة

المائوية من الناتج الوطني الخام)
4040تصنيف األداءات المناخية

4141موارد الماء للفرد الواحد
4242حصة القدرات الكهربائية المعتمدة
على الطاقات المتجددة

المحورالسابع :اإلشعاع
4343المقاوالت األجنبية المسجلة في

القطب المالي للدار البيضاء
4444العدد السنوي للسياح (بالماليين)
4545تصنيف الجامعات

4646الطلبة األجانب بالمغرب
4747بلدان بدون تأشيرة

4848الميداليات األولمبية (الصيف)
4949التصنيف في كرة القدم
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)2014( % 47,9

بنك المغرب

%17

المندوبية السامية للتخطيط

المرتبة 62

مؤشر األداء اللوجستيكي

42/50

Gl. Conn. Ind.

72

)GCI (WEF

)2013( %14,83

محسوب

الرتبة 10

مؤشر األداء المناخي

 700متر مكعب

الوزارة المكلفة بالماء

%32

محسوب

101

القطب المالي لمدينة الدار البيضاء

)2015( 10,4

وزارة السياحة

( 1من بين أفضل ) 500

شنغهاي

تحتاج إلى تقييم

-

58

مؤشر التأشيرة

21

اللجنة األولمبية الدولية

54

الجامعة الدولية لكرة القدم

ومن شأن هذه األداة أ ْن تم ّكن من األخذ في االعتبار تن ّوع المك ّونات والعوامل غير الما ّد ّية للثروة اإلجمالية
للمغرب ،إضافة إلى إبراز َمدى أه ّم ّية تكاملها لتحقيقِ هذا ّ
الطموح الجديد .ويهدف هذا الجدول إلى توفير
توافق متين
أرض ّية للنقاش إلشراك أكبر عدد من األطراف المعن ّية ،وذلك في أفق الوصول إلى تحقيق
ٍ
بشأن أه ّم المؤشرات وأكثرها مالءمة لتحديد األهداف ،وتت ّبع المخاطر والمنجزات المتعلقة بمحددات
ال ّرفاه واالستدامة.
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العمومية
المادي في السياسات
الرأسمال غير
ّ
ّ
مرجعية من أجل إدراج ّ
نظ ًرا للصعوبة والتعقيد اللذين تتسم بهما عمليات إعداد وتنفيذ وكذا تقييم السياسات العموم ّية ،فإن
الهدف من وضع هذه المرجعية هو تحسيس واضعي السياسات العموم ّية بأهمية إدماج الرأسمال غير
المادي في سياساتهم ،بتمكينهم م ْن أداة عملية كفيلة بالمساعدة على اتخاذ القرار ،وعلى التحليل الذاتي
فإن هذه المرجعية ترمي إلى مساعدة صانع القرار على األخذ في االعتبار
ألدائهم
العمومي .وبالتاليّ ،
ّ
الخاص لهذه
هذه الجوانب األساس ّية في إعداد وتنفيذ سياساته العموم ّية ،قصد تم ّكنه م ْن إنجاز تقييمه
ّ
الرأسمال غير المادي.
السياسات ،مع األخذ في االعتبار مختلف أبعاد
ْ
على صعيد آخر ،ت ّم الوقوف عند عدد من الممارسات الجيدة التي تبدو بمثابة عوامل أساس ّية حقيقية
للنجاح في قيادة السياسات العموم ّية بُغية الضمان المستدام لبلوغ األهداف المرسومة.
من بين الممارسات الجيدة التي عادة ما يُحال إليها ،ت ّم تحديد سبعة عوامل أساس ّية للنجاح تلعب دو ًرا
ِ
المواطنَة
خاصة في ترجيح نجاح السياسات العموم ّية .وهذه العوامل هي :المشاركة
حاسما بكيف ّية
ّ
والتشاور ،وااللتقائ ّية ،والشفافية ،والمساءلة والتّعاقد ،واليقظة ،وتدبير المخاطر ،والتقييم والتحسين
المستمر .وتكتسي هذه العوامل األساسية للنجاح أهمية بارزة تتفاوت ،بحسب مراحل دورة حياة السياسة
فإن هذه المرجعية يقتر ُح نمذجة مبسطة لدورة الحياة هذه ،كما يقترح تحليل مختلف
العموم ّية .لذلكّ ،
عوامل النجاح الرئيسية التي تم تحديدها تب ًعا لمراحلها.
العمومي ،أثناء إعداد وتنفيذ سياسة عموم ّية ،الصعوبة
تعترض صانع القرار
ومن بين الصعوبات التي
ُ
ّ
المتعلقة بامتالك رؤية واضحة عن األثر المتو َّقع ،والتمييز بين الغايات المنشودة والوسائل ال ُمستع َملَة
لتنفيذها .وتزداد هذه الصعوبة حين يتعلق األمر بتناول غايات تتعلق بالرأسمال غير المادي غير محددة،
بالضرورة ،بالوضوح الكافي مقارنة مع الغايات المتعلقة بالرأسمال المنتج.
الموحدة والشاملة تم ّكن من تقصي أ ّية سياسة قصد استخراج وتدقيق الغايات ذات
إن هذه المرجعية
ّ
َّ
األولوية ،في حدود اإلمكان.
ويمكن استعمال هذه المرجعية في جميع مراحل دورة الحياة السياسة:
 خالل مرحلة إعداد السياسة ،لكي يتمكن صانع القرار من التحقق من الجوانب التي ت ّم أخذها بعين
االعتبار في السياسة التي يروم تنفيذها؛
 خالل مرحلة تنفيذ السياسة؛
 بعد تحقيق اآلثار المتوقعة.

القسم الثالث
من أجل خلق ثروة إجمالية لفائدة جميع املواطنات واملواطنني

المرجعي هي التم ّكن م ْن ُم َساعدة صنّاع القرار واألطراف المعن ّية من التحديد
إن الغاية م ْن هذا اإلطار
ّ
ّ
َّ
المنظم لمجموع األهداف المحتملة المتعلقة بال ّرأسمال غيْر المادي ،التي يمكن تناولها ،وتش ّكل عوامل
ِ
لألهداف التقليدية للسياسة العموم ّية ،في شكل «أثر لل ّرافعة».
توسيع
ٍ
إن هذه المرجعية هي نتيجة لعملية تفكير في الحاجيات التي يمكن أ ْن ينتظرها مختلف المستفيدين من
المعني (صحة،
سياسة عمومية ما (مواطنون ،مقاوالت ،مجاالت ترابية ،مؤسسات ،الخ) ،أ ًّيا كان المجال
ّ
تعليم ،اقتصاد ،بيئة ،الخ) ،مع الطموح إلى التم ّكن من تنفيذ هذه الحاجيات بصرف النظر عن مستوى
القرار (وزارة ،جهة ،جماعة ،الخ).
وبعد اعتماد المعايير واألطر المرجع ّية المقت َرحة من طرف المنظمات الدولية ،ت ّم إعداد إطار مالئم
المغربي.
للسياق
ّ
االجتماعي ،الرأسمال
البشري ،الرأسمال
إن هذه المرجعية ،التي تقوم على سبعة محاور( 57الرأسمال
ّ
ّ
مقسمة
المؤسساتي ،أرضية القيم ،التنمية المستدامة ،الرأسمال الثقافي ،صورة المغرب وإشعاعه)،
َّ
ّ
بدورها إلى غايات ،غايات فرع ّية ،تطمح إلى أ ْن يكون «نواة صلبة» شاملة ق ْدر اإلمكان .وبطبيعة الحال،
لصانع القرار ،تب ًعا لخصوص ّيات السياسة التي يقوم بإعدادها أو تقييمها ،أ ْن يعم َل على تحسينها
يمكن
ِ
الخاصة.
لكي تتالءم مع أهدافه
ّ
ْ
ّ
المسطرة إلى منجزات
أن مبدأ السياسة العموم ّية يتجلى في تلبية حاجيات المجتمع ،بتحويل األهداف
وبما ّ
حتى يكون لها تأثير على اإلشكالية المطروحة ،فإنه يتع ّين اتّخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ السياسة المقررة.
خاصة بها (بشرية ،مالية ،الخ) ومنجزات ينبغي تحقيقها ،والتي
فإن هذه األهداف توازيها وسائل
وبالتاليّ ،
ّ
يجب أ ْن يكون لها تأثير على اإلشكالية األولية.
ُ
فإن السياسة يكون أداؤها جيدا إذا كانت ،في الوقت ذاته ،مالئمة وناجعة ومتجانسة
َو َح َس َب هذه المقاربةّ ،
فإن هذه المعايير ستم ّكن من قياس هذا األداء في ك ّل حلقة من حلقات السلسلة التي
ومستدامة؛ وبالتالي ّ
وضع ّ
مؤشرات تتصل
أن تقييم هذه المعايير يتطلب ْ
تبدأ بتحديد الحاجيات وتنتهي باألثر المنشود .كما ّ
بالوسائل من جهة ،وبالنتائج من جهة أخرى.
كما تقترح هذه المرجعية ،في األخير ،أداة للتقييم الذاتي تسمح لصانع القرار بقياس (أو تعديل إذا لزم
الفعلي للعوامل
األ ْمر ذلك) مستوى األخذ في االعتبار أهداف الرأسمال غير الما ّدي ،ومستوى التطبيق
ّ
إن
الرئيسية المقترحة لتحقيق النجاح ،خالل مرحلة إعداد سياسته ،ث ّم بعد ذلك عند مرحلة تنفيذهاّ .
مفهوم التقييم هنا بإمكانه أ ْن يساهم في إنجاز سياسة مع ّينة ،أو أ ْن يكون دعامة للتعاقد.

 - 57الملحق 1
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في هذا اإلطار ،تم تحليل ثالث سياسات عمومية تغطي المجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية .وقد
سمح هذا التحليل الذي تم إنجازه بتعاون مع الوزارات المعن ّية بتموقع المجلس ض ْمن منظور صقل وإغناء
مرجعيته المتعلق بإ ْد َماج الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية ،وإدماج مختلف غايات الرأسمال
غير المادي في هذا الرأسمال قصد تحسين كيفيات إدماج هذه الجوانب في السياسات العمومية مستقبَ ًل.

المالحق

المادي في
الرأسمال غير
ّ
الملحق  :1مرجعية من أجل إدراج ّ
العمومية
السياسات
ّ
الملحق  :2الئحة أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد التقرير
حول الثروة اإلجمالية للمغرب
الملحق  :3الئحة أعضاء اللجنة العلمية
الملحق  :4الئحة جلسات اإلنصات مع المؤسسات
والفعاليات الوطنية والدولية
الملحق  :5اللقاءات المنظمة
الملحق  :6مراجع بيبليوغرافية
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الملحق :1مرجعية من أجل إدراج الرأسمال غير المادي في السياسات
العمومية
المحور األول :الرأسمال البشري
 .1.1تمكين جميع المواطنين من تلبية حاجياتهم األساسية
ضمان ولوج الجميع إلى خدمات أساسية بكلفة مناسبة (الماء الشروب ،الكهرباء الربط المادي والرقمي)...،
ضمان ولوج الجميع إلى المواد األساسية (المواد الغذائية ،المالبس)...،
ضمان الولوج إلى سكن الئق
التمكين من الولوج إلى دخل الئق
ضمان إطار عيش سليم ونظيف وآمن
ضمان سالمة الممتلكات واألشخاص
 .2.1تمكين المواطنين من صحة بدنية وسيكولوجية جيدة
ضمان حماية فعالة للمواطنين إزاء المخاطر الصحية
ضمان الولوج إلى العالجات لفائدة الجميع
تحسين العرض المتعلق بالعالجات (مدة العالجات وجودتها)
تعزيز وتطوير طب الشغل
 .3.1تطوير قدرات المواطنين في جميع مراحل حياتهم ليتمكنوا من التكيف بشكل دائم واالندماج في عالم الشغل
القضاء على األمية (بما فيها األمية الرقمية)
تشجيع جودة منظومة التربية والتكوين وتيسير الولوج إليها
تشجيع الولوج إلى تكوينات عليا واعدة
تعزيز قابلية تشغيل المواطنين
دعم القدرة على التعلّم والتكيف واالبتكار لدى الجميع
تطوير بيئة شغل مرنة
تطوير روح ريادة األعمال
تشجيع وترصيد المهارة
صيانة وتطوير قدرات اإلدماج وإعادة اإلدماج المهني
 .4.1تمكين المواطنين من الولوج إلى الرفاه
تطوير الولوج إلى الترفيه والرياضة والثقافة
تطوير ثقافة االعتراف وتثمين المنجزات الفردية
دعم االعتزاز باالنتماء إلى المجموعة االجتماعية
تشجيع روح اإلبداع واالبتكار
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المحور  :2الرأسمال االجتماعي
 .1.2ضمان تكافؤ الفرص والولوج المنصف إلى الحقوق
ضمان ولوج منصف إلى الحقوق األساسية (التعليم ،الحرية ،األمن)...،
ضمان الولوج إلى قضاء عادل ومنصف
ضمان تكافؤ الفرص بصرف النظر عن األصل االجتماعي والجنس ومكان العيْش والمجال األصلي
مكافحة كل أشكال التمييز في الولوج إلى الشغل
 .2.2الحد من الفوارق ومكافحة اإلقصاء االجتماعي
تشجيع الحركية االجتماعية
تمكين الساكنة ذات الدخل المحدود
محاربة عوامل اإلقصاء االجتماعي (وال سيما ذات الصلة بالنوع والسن واإلعاقة والدين والمجاالت الجغرافية)
الحد من الفوارق بين المجاالت الترابية (الولوج إلى الخدمات)
تسهيل انخراط وإدماج المواطنين في وضعية هشاشة أو ذوي االحتياجات الخاصة (األشخاص في وضعية إعاقة،
األشخاص المسنون)...،
تيسير إدماج المهاجرين وجعلهم رافعة لإلغناء االجتماعي
 .3.2تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء
وضع حد لكل أشكال التمييز ضد النساء
تمكين النساء من الحق في نفس الموارد االقتصادية كاألراضي والمل ْكية.
تعزيز ولوج النساء إلى العمل المؤدّى عنه والتعليم والملكية
العمل من أجل شغل مناصب المسؤولية من طرف النساء
 .4.2تشجيع انخراط ومساهمة الجميع في الحياة المجتمعية
تسهيل إرساء واشتغال المؤسسات التمثيلية للمواطنين (أحزاب ،نقابات ،فدراليات مهنية وجمعيات المجتمع المدني)
تشجيع انخراط المؤسسات التمثيلية للمواطنين في مختلف مراحل بناء المشاريع المجتمعية وعند تقييمها.
 .5.2تحسين العيش المشترَك
تعزيز إطالق حوار مدني داخل المجتمع
تشجيع آليات التشاور بين مختلف األطراف المعنية في المجتمع
تشجيع اآلليات السلمية لح ّل النزاعات
 .6.2تعميم أرضية الحماية االجتماعية
تعميم الولوج إلى التأمين عن المرض
تعزيز وتعميم نظام التقاعد
تنفيذ شبكات حماية ناجعة لفائدة المواطنين
تعزيز آليات التضامن بين المواطنين

173

المحور  :3الرأسمال المؤسساتي
 .1.3تعزيز دولة القانون
ضمان فعلية تطبيق القوانين والنصوص التنظيمية
ضمان سالمة الممتلكات واألشخاص
ضمان عدالة منصفة ومفتوحة في وجه الجميع
مكافحة اإلفالت من العقاب (مناطق انعدام القانون)
 .2.3ضمان هندسة مؤسساتية واضحة ومتجانسة
الحرص على تبسيط عمل اإلدارة في خدمة المواطنين
توضيح أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين العموميين والمواطنين
 .3.3ضمان الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة
ضمان الولوج إلى خدمات عمومية ذات جودة لفائدة جميع المواطنين
توحيد وتبسيط وتسهيل المساطر العمومية (وال سيما في إطار المادية المساطر)
 .4.3تحسين نجاعة وحكامة اإلدارة والسياسات العمومية
تطوير واستدامة خبرة اإلدارة العمومية
توجيه األداء العمومي نحو النتائج
تعزيز نجاعة المؤسسات والعمليات اإلدارية
ضمان الشفافية في تدبير الشؤون العمومية
محاربة الرشوة
تحسيس الفاعلين العموميين بروح المسؤولية (تقديم الحساب)

المحور  :4أرضية القيم
 .1.4دعم وتعزيز القيم الفردية المشتركة
حس المسؤولية
تعزيز\تطوير ّ
تعزيز منظومة السلوك واألخالقيات
تعزيز قيم التسامح واالنفتاح واحترام اآلخر
تعزيز قيمة العمل  -االستحقاق
تنمية روح المبادرة
تنمية القيم المرتبطة باحترام وحماية البيئة (بالمعنى الواسع وليس بالمعنى اإليكولوجي فقط)

174

الثروة اإلجمالية للمغرب ما بين  1999و 2013
الرأسمال غير المادي :عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف

 .2.4دعم وتنمية القيم الجماعية المشتركة
تعزيز الشعور باالنتماء إلى األمة
تعزيز قيم المواطنة
تعزيز األسرة (كبنية اجتماعية)
تعزيز وترصيد موروث القيم المغربية اإليجابية (االقتسام ،الضيافة ،التضامن ،القيم الروحية)...،

المحور  :5التنمية المستدامة
 .1.5تحسين نجاعة استعمال الموارد النادرة
تحسين\تشجيع النجاعة الطاقية
تحسين\تعزيز نجاعة استعمال المورد المائي
ضمان\المساهمة في حماية وتجديد األراضي الفالحية
ضمان\المساهمة في االستغالل المستدام للموارد العقارية
 .2.5دعم نماذج مجددة ودائرية للتنمية تسمح باستعمال أمثل للموارد
دعم قدرات االبتكار وتشجيعه لالستجابة إلكراهات االستدامة
تطوير موارد بديلة (طاقات متجددة ،موارد مائية غير تقليدية)...،
تطوير سالسل إعادة التدوير والتثمين الخاصة بكل مجال (البالستيك ،المعادن ،الورق)...،
 .3.5المحافظة على البيئة
الحد من التلوث
تشجيع الصناعات والمقاوالت والمستهلكين على إعادة تدوير النفايات والحد من حجمها
حماية وترميم النظم اإليكولوجية المرتبطة بالماء ،وال سيما الغابات والجبال والمناطق الرطبة والوديان
المحافظة على الموارد الطبيعية
تشجيع المبادرات الكفيلة بالح ّد من االرتفاع الحراري
دعم األنشطة التي تحترم البيئة
حماية وتطوير التنوع البيولوجي
 .4.5ضمان تنمية منصفة اجتماعيّا
تعزيز الولوج المنصف إلى الموارد الطبيعية ،وال سيما الموارد النادرة
توسيع قاعدة الفاعلين الذي يخلقون الثروة (وال سيما في صفوف النساء واألشخاص في وضعية إعاقة والمقاوالت
الصغيرة جدا والتعاونيات)...،
تعزيز تنمية يستفيد منها األفراد
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 .5.5ضمان تحقيق تنمية فعالة اقتصاديّا
تشجيع نماذج اقتصادية مستدامة (مرنة وقابلة للتطور والتكيف)
ربط األداء االقتصادي باألداء االجتماعي في مشاريع التنمية
تشجيع وتقوية المسؤولية االجتماعية للمقاوالت

المحور  :6الرأسمال الثقافي
 .1.6إنعاش الثقافة وتثمينها
المحافظة على المهارات المميزة للمغاربة
المحافظة على الذاكرة التاريخية والثقافية وتثمينها
تثمين التراث الثقافي للجهات والمجاالت
المحافظة على التنوّع الثقافي وتثمينه
تعزيز التظاهرات ذات الطابع الثقافي والفني
 .2.6تيسير الولوج إلى الثقافة في مجموع التراب الوطني لفائدة الجميع
تعزيز مشاركة الجميع في الحياة الثقافية وفي اإلبداع الثقافي في جميع أشكاله ،ونشره والولوج إليه
تعزيز الولوج إلى السلع والخدمات والفضاءات الثقافية
حماية وتثمين التراث والتعبيرات الثقافية
 .3.6جعل الثقافة رافعة للتنمية
جعل الثقافة محرّكا للنمو االقتصادي
تطوير المهن الثقافية الجديدة
تطوير منظومات اقتصادية وسالسل إنتاج ثقافية
إدماج الثقافة في منظومة التربية والتكوين
إدماج الثقافة في السياسات الموجهة إلى الشباب
تثمين المبادرات والمواهب الثقافية والفنية
تعبئة التمويالت العمومية والخاصة لفائدة الصناعة الثقافية
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المحور  :7صورة وإشعاع المغرب
 .1.7تحسين صورة المغرب لدى المواطنين المغاربة
تحسين صورة المغرب لدى المواطنين المغاربة عن بلدهم
تحسيس ومسؤولية وتعبئة المواطنين المغاربة حول صورة بلدهم
 .2.7تعزيز جاذبية المغرب
إرساء وإغناء عالمة «المغرب» بناء على مميزات قوية
تعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية ورياضية وثقافية
تعزيز جاذبية المغرب كوجهة مفضلة لالستثمارات الخارجية المباشرة ،ومن أجل إنشاء أقطاب إقليمية
 .3.7دعم إشعاع المغرب في العالم
تشجيع وتعزيز النجاحات الوطنية (الفنانون والرياضيون والباحثون)...،
إبراز قدرات مغاربة الخارج
تعزيز إشعاع المغرب على صعيد الطبخ والصناعة التقليدية والثقافة...،
إنعاش وإشعاع النموذج الثقافي المغربي على الصعيد الدولي
تعزيز عالمة «صنع في المغرب» على الصعيد الدولي (النهوض بالصادرات المغربية)
 .4.7جعل المغرب فاعال أساسيا على الصعيدين اإلقليمي والدولي
إدماج المغرب في المنظومات الجيو -سياسية والجيو -اقتصادية الدولية
تعزيز دور المغرب في التعاون جنوب-جنوب
دعم العالقات السياسية المتبادلة مع باقي البلدان (الدبلوماسية البرلمانية واالقتصادية)
تطوير االستثمارات المغربية في الخارج ،وال سيما في أفريقيا
تعزيز إشعاع المغرب على المستوى الديني والروحي
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الملحق  :2الئحة أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد التقرير حول
الثروة اإلجمالية للمغرب

الرئيس
نزار بركة
األمين العام
ادريس الكراوي
فئة الخبراء
عبداهلل مقسط
أحمد عبادي
أحمد رحو
أمينة العمراني
ادريس أوعويشة
فؤاد بنصديق
حكيمة حميش
ادريس اياللي
لحسن أولحاج
محمد البشير الراشدي
محمد حوراني
التهامي عبد الرحماني الغرفي
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فئة ممثلي النقابات
عبدالصمد مريمي
بوشتى بوخالفة
ابراهيم زيدوح
لحسن حنصالي
لطيفة بنواكريم
مينة الرشاطي
محمد العلوي
فئة الهيئات والجمعيات المهنية
عبد الحي بسة
عبد اهلل متقي
العربي بلعربي
مريم بنصالح شقرون
محمد فيكرات
منصف الزياني
فئة المؤسسات والجمعيات النشيطة في مجاالت االقتصاد االجتماعي والعمل الجمعوي
عبد الرحمن الزاهي
كريمة مكيكة
ليلى بربيش
طارق سجلماسي
فئة الشخصيات المعنية بالصفة
عبد اللطيف جواهري
أحمد الحليمي العلمي
حزيم الجياللي
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الملحق  :3الئحة أعضاء اللجنة العلمية
نزار بركة
عبد اللطيف جواهري
أحمد الحليمي العلمي
ادريس الكراوي
مريم بنصالح شقرون
أحمد عبادي
فؤاد بنصديق
ادريس أوعويشة
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الملحق  :4الئحة جلسات اإلنصات مع المؤسسات والفعاليات
الوطنية والدولية
الهيئة

اإلدارات المركزية

الفاعلون
●

●وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية

●

●وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

●

●وزارة االقتصاد والمالية

●

●وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

●

●وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

●

●وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني

●

●وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

●

●وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية

●

●الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

●

●المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

●

المؤسسات العمومية

●

●مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

●

●المكتب الوطني المغربي للسياحة

●

●صندوق التجهيز الجماعي

●

الهيئات االستشارية

●شارك العديد من الوزارات األخرى واإلدارات العمومية في األيام الدراسية المنظمة
(وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي ،وزارة اإلسكان وسياسة المدينة،
وزارة الثقافة ،وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية)...،

●شارك العديد من المؤسسات األخرى في األيام الدراسية المنظمة (الخطوط الملكية
المغربية)

●

●المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

●

●المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
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المنظمات المهنية

المجتمع المدني

المؤسسات الدولية

●

●االتحاد العام لمقاوالت المغرب

●

●مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط

●

●شارك العديد من فاعلين المجتمع المدني في األيام الدراسية المنظمة:

●

●الجمعيات المكلفة بالبيئة؛

●

●الجمعيات المكلفة بالثقافة؛

●

●الجمعيات المكلفة بالحكامة

●

●الجمعيات المكلفة بالشباب

●

●الجمعيات المكلفة بإنعاش التشغيل

●

●الجمعيات المكلفة بالتكوين

●

●الجمعيات المكلفة بإنعاش المقاوالت

●

●الجمعيات المكلفة بحقوق اإلنسان

●

●البنك الدولي

●

●المنظمة الدولية للشغل

●

●شارك العديد من الهيئات الدولية في األيام الدراسية المنظمة (صندوق األمم المتحدة
للسكان ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،البنك اإلفريقي للتنمية؛ برنامج االمم
المتحدة االنمائي؛ إلخ).
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الملحق  :5اللقاءات المنظمة
تنظيم يوم دراسي حول «الثروة اإلجمالية للمغرب»
يناير 2015

المشاركة في ورشة عمل بشراكة مع جامعة األخوين حول «الرأسمال الالمادي في المغرب»
تنظيم يوم دراسي بشراكة مع صندوق األمم المتحدة للسكان حول «المراهقين والشباب :ثروة
األمم»
تنظم يوم دراسي حول «محددات النمو في المغرب أمام رهانات الصعود»
تنظيم ورشة عمل حول «محاسبية الرأسمال غير المادي»
تنظيم يوم دراسي حول «إدراج االستدامة في السياسات العمومية»
تنظيم يوم دراسي حول «الرأسمال غير المادي في الثقافة والفنون»
تنظيم يوم دراسي حول «الحقوق األساسية وتحدي المساواة بين الجنسين»
تنظيم يوم دراسي حول «الرابط االجتماعي :تحديات الثقة»
تنظيم يوم دراسي حول «األبعاد الغير مادية في نظام التعليم والتكوين»
تنظيم يوم دراسي حول «الحكامة المؤسساتية في خدمة الثروة اإلجمالية»

فبراير 2015

تنظيم يوم دراسي حول «التفاوتات االجتماعية والتنمية الترابية»
تنظيم يوم دراسي حول «تحسين صورة المغرب على المستوى الدولي»
تنظيم يوم دراسي حول «التعليم ،التكوين المهني ،البحث واالبتكار :األبعاد الالمادية»
تنظيم يوم دراسي حول «السياسات النشيطة للتشغيل في المغرب»
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الملحق  :6مراجع بيبليوغرافية
آراء وتقارير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
 «-احترام حقوق وإدماج األشخاص في وضعية إعاقة» ،اإلحالة الذاتية رقم  ،2012\5يوليوز .2012 «-الصفقات العمومية ،رافعة استراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية» ،اإلحالة الذاتية رقم ،2012\7شتنبر .2012
 «-الوقاية من نزاعات الشغل الجماعية وحلها بالتراضي» ،اإلحالة الذاتية رقم  ،2012\6شتنبر .2012 «-النظام الضريبي المغربي ،التنمية االقتصادية والتماسك االجتماعي» ،اإلحالة الذاتية رقم ،9،2012نونبر .2012
 «-النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية /تحقيق المساواة بين النساء والرجال مسؤولية الجميع :تصورات وتوصيات معيارية ومؤسساتية»،
اإلحالة الذاتية رقم  ،2012\8نونبر .2012
 «-مشروع القانون اإلطار رقم  99-12بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة» ،اإلحالةرقم  ،2012\1نونبر.2012 ،
 «-حكامة المرافق العمومية» ،اإلحالة الذاتية رقم .2013 ،2013\1 «-الخدمات الصحية األساسية :نحو ولوج منصف ومعمم» ،الرأي رقم .2013\4 «-أماكن العيش والفعل الثقافي» ،اإلحالة الذاتية رقم .2013،2013\10مغربي» ،اإلحالة الذاتية رقم .2013 ،2013\12
 «-التكوين مدى الحياة – طموحّ
 «-النموذج التنموي الجديد لتنمية األقاليم الجنوبية» ،أكتوبر.2013 ، «-الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب ،رافعة أساسية للتنمية المستدامة»،اإلحالة الذاتية رقم  ،2014\15مارس.2014 ،
 «-تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر ،مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلةومستدامة» ،اإلحالة الذاتية رقم  ،2014\16أبريل .2014
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 «-المدرسة ،التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية» ،اإلحالة الذاتية رقم  ،2014\17يوليوز .2014 «-تدبير وتنمية الكفاءات البشرية :رافعة أساس لنجاح الجهوية المتقدمة» ،اإلحالة الذاتية رقم ،2013\11.2013
 «-النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية.أشكال التمييز ضد النساء في الحياة االقتصادية :حقائق وتوصيات» ،اإلحالة الذاتية رقم ،2014\18
نونبر.2014 ،
 «-رأي المجلس حول القانون رقم  81-12المتعلق بالساحل» ،دجنبر.2014 ، «-االقتصاد االجتماعي والتضامني :رافعة لنمو ُمدمِ ج» ،اإلحالة الذاتية رقم  ،2015\19فبراير.2015 ،- -اقتصاد الثقافة ،رافعة للتنمية ،يونيو.2016 ،

أعدها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
دراسات وتقارير
موضوعاتية ّ
ّ

في إطار دراسته للثروة اإلجمالية للمغرب

 -اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا االقتصادية والمشاريع االستراتيجية« ،الحكامة الديمقراطية ،رافعةأساسية الستدامة الثروة االجمالية في خدمة المواطنين» ،مارس 2015؛
 -اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعالقات المهنية« ،تنمية الرأسمال البشري» ،أبريل 2015؛ -اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا االجتماعية والتضامن« ،الميثاق االجتماعي الجديد» ،أبريل 2015؛ -اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة« ،دراسة السياسيات العمومية المتعلقةبالتنمية المستدامة في المغرب خالل الفترة الممتدة ما بين  ،»1999-2013ماي 2015؛
 -اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة« ،الفوارق الجهوية في المغرب خالل الفترةالممتدة ما بين  ،»1999-2013ماي 2015؛
 -اللجنة الدائمة المكلفة بمجتمع المعرفة واإلعالم« ،الرأسمال غير المادي في الثقافة واإلبداع الفني»،2015؛
هيكلي لالقتصاد الوطني»،
 -لجنة تحليل الظرفية االقتصادية واالجتماعية والبيئية« ،ضمان تحقيق تح ّولّ
2015؛
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 «تعزيز مكانة المغرب كقطب،اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد التقرير حول الثروة االجمالية للمغرب- ؛2015 ،»إقليمي لالستقرار وتقاسم
- Agro-concept, « Le rôle de l’immatériel dans l’efficience du capital : applications aux secteurs de
l’eau, du foncier et de l’énergie », Avril 2015.

- Pr. Larbi Jaidi « Modèle économique marocain : Ressorts et dynamismes, défis et faiblesses et
identification des facteurs de l’émergence », 2015.

- Pr Mohamed Belkbir, « Rôle des valeurs dans le développement », 2015.
- Optimum Conseil, « Référentiel méthodologique pour la prise en compte du capital immatériel
dans les politiques publiques » 2015.

التقارير الوطنية
.2005  يناير،»2025  سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة50« :تقرير- .2011  مارس،»تقرير اللجنة االستشارية حول الجهوية والجهوية المتقدمة- ) للمجلس األعلى للتربية والتكوين2015-2030( الرؤية االستراتيجية إلصالح المدرسة المغربية- .2015  ماي،والبحث العلمي

الوطنية
التقارير والدراسات التي أنجزتها الوزارات والهيئات
ّ
- Ministère de l’Economie et des Finances, « L’économie de l’immatériel, la croissance de
demain », novembre 2006.

- Ministère de l’Économie et des Finances, « La décennie des réformes et du progrès… pour un
Maroc moderne et solidaire 1999-2009 », 2009.

- Ministère de l’Economie et des Finances, Direction des Etudes et des Prévisions Financières,
« Compétitivité des exportations marocaines : quel bilan ? », Mai 2014.

- Ministère de l’Economie et des Finances, Direction des Etudes et des Prévisions Financières,
« Economie créative, Panorama et Potentiel », Avril 2016.

- Ministère de la culture, « Diagnostic de l’économie du patrimoine culturel au Maroc », Fonds
pour la réalisation des OMD (MDGIF), 2010.

- Ministère de de la Communication, Centre Cinématographique Marocain, « Bilan
Cinématographique de L’année 2015 », 2016.

- Ministère de l’Industrie, Du Commerce Et Des Nouvelles Technologies, « Maroc
Numéric 2013 ».

- Conseil National des Droits de l’Homme, « Pour un droit égal et équitable à l’éducation et à la
formation », Série contribution au débat public, 2015.

- Instance National pour la Prévention de la Corruption, « Bonne gouvernance, entre la
situation actuelle et les dispositions de la nouvelle Constitution de 2011 », Juin 2011.

- Haut-Commissariat au Plan, « Prospective Maroc 2030 », 2007.
- Haut-Commissariat au Plan, « Etudes sur quelques aspects du capital humain au Maroc »,
Décembre 2015.

- Haut-Commissariat au Plan, « Etude sur le Rendement du Capital Physique au Maroc »,
Janvier 2016.

- Institut Royal des Etudes Stratégiques, « Le changement climatique : Enjeux et perspectives
d’adaptation pour le Maroc », 2009.

- Institut Royal des Etudes Stratégiques, « L’ordre sociopolitique et la confiance dans les

institutions du Maroc. Programme d’études - Lien social au Maroc : quel rôle pour l’Etat et
l’ensemble des acteurs sociaux ? », janvier 2010.

- Institut Royal des Etudes Stratégiques, Atlas graphique : Programme d’études « Lien social
au Maroc : quel rôle pour l’Etat et l’ensemble des acteurs sociaux ? », mars 2012.

- Institut Royal des Etudes Stratégiques, « Les accords de libre-échange conclus par le Maroc :
quelles incidences sur la compétitivité globale du Maroc ? », Novembre 2012.

- Institut Royal des Etudes Stratégiques, Rapport stratégique 2016 « Panorama du Maroc dans
le Monde : les relations internationales du Royaume », Février 2016.

- Institut Royal des Etudes Stratégiques, « le Maroc face au changement climatique »,
Mars 2016.

- Institut Royal des Etudes Stratégiques, « Réputation du Maroc dans le Monde », Octobre 2016.
- OCP Policy Center, « Maroc - Stratégie de croissance à l’Horizon 2025 », 2015.
- OCP Policy Center, Karim El Mokri, Aziz Ragbi, Said Tounsi, « Politique budgétaire et activité
économique au Maroc : Une analyse quantitative », novembre 2015.

- Associations Racines, Document de travail « Vers une politique culturelle pour mettre la
culture au cœur du développement au Maroc », Novembre 2014.

البحوث الوطنية واإلحصائيات
- Haut-Commissariat au Plan, Centre d’Etudes et de Recherches Démographiques, « Enquête
nationale sur les personnes âgées »,2006.

- Haut-Commissariat au Plan, « Enquête nationale sur les niveaux de vie des ménages », 2007.
- Haut-Commissariat au Plan, « Enquête Nationale Démographique », 2009-2010.
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- Haut-Commissariat au Plan, « Les jeunes en chiffres », août 2012.
- Haut-Commissariat au Plan, « Enquête nationale sur le bien-être : Principaux résultats »,
octobre 2012.

- Haut-Commissariat au Plan, «  Les personnes âgées au Maroc : Quels aspects de fragilisation
sociodémographique et économique », Mai 2013.

- Haut-Commissariat au Plan, « Présentation des résultats du Recensement Général de la
Population et de l’Habitat de 2014 », Octobre 2015.

- Haut-Commissariat au Plan, « Rapport national sur la réalisation par le Maroc des Objectifs
du millénaire pour le développement », Décembre 2015.

- Haut-Commissariat au Plan, « Enquête nationale sur la consommation et les dépenses des
ménages», Octobre 2016.

- Haut-Commissariat au Plan, « Enquête nationale sur le secteur informel », Octobre 2016.
- Instance Centrale de Prévention de la Corruption, Enquête nationale sur la corruption, 2014.
- Ministère de la Justice et des libertés, « Statistiques des sections de la justice de la famille », 2011.
- Ministère de la Santé, « Enquête nationale sur la population et la santé familiale », 2011
- Ministère de l’Industrie Du Commerce Et Des Nouvelles Technologies, « Industrie en
chiffres », 2012.

أعدتها الهيئات الدولية
ّ تقارير ودراسات
:األمم المتحدة
- « Enquête mondiale sur la violence contre des enfants », 2013.
- « Examen des performances environnementales du Maroc», 2014.
- rapports du HautCommissariat et du Secrétaire général « Vers un meilleur investissement
dans les droits de l’enfant », 2014.

- « Rapport Provisoire sur la diversification et sophistication comme levier de la transformation
structurelle des économies nord africaines », Février 2014.

- MDG Achievement Fund, « Maroc : Evaluation du F-ODM, étude de cas », Novembre 2012.
- UNU-IHDP & Programme des Nations Unies pour l’Environnement (2012). “Inclusive Wealth
Report 2012. Measuring progress toward sustainability. Cambridge : Cambridge University
Press”.

- UNU-IHDP & Programme des Nations Unies pour l’Environnement (2012). “Inclusive Wealth
Report 2014. Measuring progress toward sustainability. Cambridge : Cambridge University
Press”.

:البنك الدولي
- « Where is the wealth of nations? : measuring capital for the 21st century », 2006.
- « Climat de l’investissement au Maroc : créer les conditions du changement structurel »,
Mai 2008.

- « From Privilege to Competition Unlocking Private-Led Growth in the Middle East and
North Africa”, 2009.

- « Évaluation par pays du gouvernement d’entreprise, Royaume du Maroc », Juin 2010.
- « Inclusive Green Growth : The Pathway to Sustainable Development », 2012.
- « Supporting Access to Finance for Micro, Small & Medium Entreprises with partial credit
Guarantees : The Moroccan Experience », Avril 2013.

- « Building Morocco’s Resilience : Inputs for an Integrated Risk Management Strategy », 2013.
- « Rapport Doing Business 2014 », 2013.
- « Labor Mobility, Economic Shocks, and Jobless Growth : Evidence from Panel Data in Morocco »,
Paolo Verme, Abdoul Gadiry Barry, Jamal Guennouni, Mohamed Taamouti, March 2014

- « Between Discretion and Fairness : The Rule of Law in Everyday Life in the Middle East and
North Africa », Juin 2014.

:منظمة الصحة العالمية
- « Rapport sur la violence et la santé », 2002.
- « Rapport sur le Handicap », 2011.

:منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
- « Actifs Immatériels Et Création De Valeur », 2006.
- « Prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la coopération pour le
développement », 2009.

- Compétitivité et développement du secteur privé : stratégie de développement du climat des
affaires au Maroc », 2010.

- « Measuring Innovation - A New Perspective », mars 2011.
- « Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation », Octobre 2013.
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- OCDE, Programmes des Nations Unies pour le Développement (PNUD), « Perspectives
économiques en Afrique : Maroc », 2014.

- « Recommendation of the Council of Regulatory Policy and Guidance », 2012, Paris.

:البنك األفريقي للتنمية
- BAD & OCDE, « Tirer le meilleur parti du financement de la lutte contre le changement
climatique en Afrique », 2011.

- « Maroc : Document de Stratégie de Pays 2012-2016 », 2012.
- « Le Diagnostic de de Croissance au Maroc », Mars 2014.

:هيئات أخرى
- World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report–2013-2014”, 2013.
- « World Values Survey » 2001.
- African Center for Economic Transformation, « 2014 African Transformation Report : Growth
with Depth », 2014.

- Conseil Economique Social et Environnemental de France, « Performance et gouvernance
de l’entreprise », Juin 2013.

- Conseil Economique Social et Environnemental de France, « Proposition d’une politique
publique en faveur du capital immatériel pour la France », Octobre 2013.

- Conseil Economique Social et Environnemental de France, «Réussir la Conférence climat
Paris 2015 », 2015.

- Commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique (France) sur la
démocratisation du dialogue environnemental, « Démocratie environnementale : débattre
et décider », 2015.

مجالت متخصصة
- Agence Internationale De l’Energie, « La revue de la stratégie énergétique du Maroc », 2014.
- Agence Internationale De l’Energie, « La revue de la stratégie énergétique du Maroc », 2015.
- Banque mondiale, « La revue des dépenses publiques et analyse institutionnelle de la politique
climat », 2012.
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