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قررنا تكليف لجنة خاصة ،مهمتها تجميع المساهمات ،وترتيبها
وهيكلتها ،وبلورة خالصاتها ،في إطار منظور استراتيجي شامل
ومندمج؛ على أن ترفع إلى نظرنا السامي ،مشروع النموذج التنموي
الجديد ،مع تحديد األهداف المرسومة له ،وروافد التغيير المقترحة،
وكذا سبل تنزيله.
جاللة الملك محمد السادس نصره اهلل
مقتطف من خطاب جاللة الملك بمناسبة افتتاح الدورة األولى من
السنة التشريعية الثالثة من الوالية التشريعية العاشرة ،بتاريخ  12أكتوبر 2018

xانطالقا من التوجيهات السامية لجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل ،ال ُمت َ
َض َّمنَة في الخطاب الملكي
السامي الذي ألقاه جاللته بتاريخ  13أكتوبر  2017بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية
الثانية من الوالية التشريعية العاشرة ،والذي دعا فيه جاللة الملك الفاعلين المعنيين ،كل في مجال
اختصاصه ،إلعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البالد؛
 xفي أعقاب خطاب جاللة الملك بتاريخ  12أكتوبر  ،2018الذي أعلن فيه جاللته عن إحداث لجنة خاصة
ُعهِ َد إليها ببلورة مشروع النموذج التنموي الجديد لبالدنا ،بناء على مساهمات مختلف المؤسسات
الوطنية المختصة في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج؛
 xطبقا للقانون التنظيمي رقم  128.12المتعلق بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ونظامه الداخلي،
انكب المجلس ،في إطار إحالة ذاتية ،على إعداد مساهمته في النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه
صاحب الجاللة؛
 xتبعا لقرار مكتب المجلس بتاريخ  21فبراير  2019بإحداث مجموعة عمل خاصة مكلفة بإعداد هذه
المساهمة؛
 xوبناء على مصادقة الجمعية العامة للمجلس باإلجماع ،خالل دورتها العادية الـ  98المنعقدة في  30ماي
 ،2019على تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في هذا الشأن :

يقدم المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مساهمته حول
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رئيس مجموعة العمل الخاصة  :أحمد رضى شامي
مقرر الموضوع  :أحمد عبادي
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المقاربة المنهجية

ٍ
ومسلسل تشاوري موسع،
شاملة ومندمِ جة
يتضمن هذا التقرير ،الذي هو ثمرة مقاربة تشاركية،
ٍ
اهم َة املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يف ورش التفكير والنقاش العام الدائر حول بلورة
ُم َس َ
منوذج تنموي جديد لبالدنا .وقد مت إعداد هذه املساهمة وفق مقاربة واقعية وطموحة ،تأخذ بعني
االعتبار التطورات السريعة والقوية التي يشهدها مجتمعنا والتحوالت االقتصادية واالجتماعية
والتكنولوجية والبيئية اجلارية على املستوى الدولي.
وطبقا للمادة  3من القانون التنظيمي رقم  128.12املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،
يركز هذا التقرير على مجاالت اختصاصات املجلس ،أال وهي امليدان االقتصادية واالجتماعية
والبيئية.
ويقوم التقرير بترصيد أعمال مختلف الفاعلني املؤسساتيني التي تناولت املوضوع ،مبا يف ذلك
التقارير واآلراء التي سبق أن أعدها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي .كما يسلط الضوء
على اخلالصات املنبثقة عن النقاشات التي دارت خالل جلسات اإلنصات والورشات التي نظمتها
مجموعة العمل املكلفة بإعداد مساهمة املجلس يف النموذج التنموي اجلديد .ويف هذا الصدد،
جرى عقد سلسلة من اللقاءات شارك فيها يف املجمل  58من الفاعلني املعنيني ،1فضال عن تنظيم
اجتماعات مع الفئات اخلمس التي يتألف منها املجلس .وقد َ َ
ت َّثل الهدف من هذه املنهجية يف
توافق حول محددات النموذج التنموي اجلديد املنشود .وباملوازاة
جتميع ومقارنة وجهات النظر وبناء
ٍ
مع ذلك ،أطلق املجلس استشارة عبر األنترنت 2موجهة لعموم املواطنني من أجل استقاء آرائهم
وتصوراتهم بخصوص حتديات وأولويات النموذج التنموي اجلديد.
وجتدر اإلشارة إلى أن املجلس ال يسعى ،من خالل مساهمته يف ورش النقاش حول النموذج التنموي
اجلديد ،إلى أن يَ ُح َّل َم َح َّل الفاعلني املؤسساتيني املَعنيني ،وإمنا يرمي إلى تقدمي قراءة يف األسباب
التي ميكن أن تفسر محدودية النموذج التنموي احلالي ،ثم اقتراح اخليارات الكبرى التي ميكن
أن يقوم على أساسها بناء منوذج تنموي جديد ،مع اقتراح الئحة غير حصرية لتدابير وإجراءات
استراتيجية وملموسة ،تكون مكملة للتدابير التي ستقوم بها املؤسسات العمومية املعنية.

 - 1الملحق رقم  : 1الئحة المؤسسات والفاعلين الذين تم اإلنصات إليهم
 - 2الملحق رقم  : 4نتائج استشارة المواطنين
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.في ذلك بعض الدول الصاعدة ،مثل تركيا
وتتجلى أوجه الضعف الماكرواقتصادي لنموذج النمو الحالي أيضا ،في وضعية
المقاولة المغربية ،التي ال تزال تعاني من ضعف قدرتها التنافسية .ذاك أن غالبية
المقاوالت تشتغل في قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة ،من قبيل المجال العقاري
والتجارة ،في حين ال تتجاوز نسبة المقاوالت العاملة في مجال الصناعة وتكنولوجيا
اإلعالم واالتصال  10في المائة من العدد اإلجمالي للمقاوالت .وباإلضافة إلى ذلك،
يتسم النسيج المقاوالتي المغربي بتوجه ضعيف نحو التصدير ،حيث إن 6.324
مقاولة فقط من مجموع المقاوالت النظامية الموجود ،قامت بأنشطة تصديرية
.خالل سنة 2017

بلد يمتلك العديد من
المغرب ٌ
المؤهالت ويمكنه أن يتطلع إلى
مقارنة بين المغرب وتركيا
الطموح التنموي

جتانلل يونسلا ومنلا لدعم طسوتم غلب
 2003نيب ام ةرتفلا يف يلامجإلا يلخادلا
لباقم ،ةئاملا يف ، 5.8ايكرت يف 2017و
برغملل ةبسنلاب 4.2

عالقإ ةنس تلكش يتلا  2003،ةنس يف
يدرفلا لخدلا زواجت ،يكرتلا داصتقالا
يف لجسملا يدرفلا لخدلا فصنو نيترم
ةرم  3.8ـب هقاف  2017ةنس يفو .برغملا

ةيمنتلا تارشؤم يف ةدراو تايطعم  :ردصملا ةيجهنم ىلع ءانب ةبستحم رالودلاب تايطعم
ةيملاعلا
يلودلا كنبلل سلطأ
ةيمنتلا تارشؤم يف ةدراو تايطعم  :ردصملا
ةيملاعلا
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يعتبر

خطابَا جاللة امللك محمد السادس نصره اهلل أمام
البرملان يف  13أكتوبر  2017و  12أكتوبر  2018حلظة
فارقة ستط َبع تاريخ املغرب ،على غرار كل املبادرات
األخرى التي أحدثت منعطفا حاسما يف مسارنا الوطني.
ذلك أن دعوة جاللة امللك إلى إعادة النظر يف منوذجنا التنموي «ملواكبة التطورات التي
تعرفها البالد» خلقت دينامية جديدة انخرطت فيها جميع القوى احلية ببالدنا ،وهي
دينامية إيجابية يف حد ذاتها وحبلى باآلمال .كما أنها أظهرت أن املغاربة مقتنعون بأن
عال من التنمية إذا توفرت الظروف لذلك.
مبقدور بالدهم حتقيق مستوى ٍ
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• 1استثمار مؤهالت المغرب
يزخر املغرب مبؤهالت مهمة ميكنه االعتماد عليها من أجل النهوض بتنميته وتسريع وتيرتها .وهي مؤهالت
مستمدة يف املقام األول من تاريخ اململكة العريق وموقعها اجلغرايف وانتمائها اإلفريقي املتجذر ،فضال عن
انتمائها إلى مجموعات حضارية كبرى .ومن املؤهالت الهامة التي يحبل بها املغرب أيضا ،ثراء رأسماله
الطبيعي والبشري وغير املادي ،السيما السمعة التي يتمتع بها وإشعاعه الدولي ،باإلضافة إلى قدرته على
القيام بإصالحات كبرى واتسامه مبيزة النقد الذاتي وامتالكه شجاعة املصاحلة مع املاضي.
فعلى املستوى التاريخي ،ميتاز املغرب ،بفضل تاريخه املمتد وحضارته العريقة ،بتنوع ثقايف ينتظم هويته
املوحدة ،ويشكل أرضي ًة للقيم املشت َركة التي تساهم يف ما ينعم به من استقرار ويف إضفاء دينامية متجددة
على األشكال التعبيرية األساسية لهذه الهوية املرتكزة يف اآلن ذاته على الوحدة والتنوع.
وبفضل موقعه اجلغرايف ،عند ملتقى احلضارات ،بني إفريقيا واملشرق والعالم الغربي ،متكن املغرب من
نسج عالقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية مع شبكة واسعة من الدول .وهو موقع أضفى على اململكة بُعداً
استراتيجيا بفضل ما يسمح به من انفتاح على بلدان حوض البحر األبيض املتوسط وعلى الفضاء األطلسي،
مما يؤهلها أن تصبح «قطبا» اقتصاديا على املستوى اإلقليمي والدولي ،ال سيما يف مجاالت التجارة واإلنتاج
واالستثمار.
إن الروابط التي جتمع املغرب بإفريقيا هي قبل كل شيء روابط ذات جذور تاريخية عميقة .ففضال عن كون
اململكة جزءاً من تراب هذه القارة ،فإن عالقاتها ببلدانها تأخذ يف الوقت ذاته أبعاداً فنية وأدبية ومعمارية
وروحية .وقد بات هذا االنتماء املتجذر إلفريقيا يكتسي اليوم بعداً جديداً ،بفضل نهج اململكة ملسلسل مطرد
لالندماج االقتصادي يف إفريقيا ،أخذ يتعزز منذ نحو عشر سنوات .وقد تسارعت وتيرة هذا املسلسل مع
توقيع عدد مهم من اتفاقيات الشراكة مع مختلف دول القارة ،تُ ِّوجت بتوقيع املغرب على االتفاقية املتعلقة
بإقامة منطقة التجارة احلرة القارية اإلفريقية ( )ZLECAFيف سنة  .2018ويعد تطور املبادالت اخلارجية
للمغرب مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء مؤشرا على وتيرة تطور عالقاته االقتصادية مع هذه املنطقة من
القارة اإلفريقية .ويف هذا الصدد ،ارتفع متوسط النمو السنوي لصادرات املغرب نحو بلدان إفريقيا جنوب
الصحراء بنسبة  12.2يف املائة يف السنة بني سنتي  2008و .2018ومن جهة أخرى ،تستقبل هذه البلدان ما
يقرب من ثلث مجموع صايف تدفقات االستثمارات املغربية يف اخلارج بني سنتي  2014و ،2018مما يجعل
املغرب واحداً من أهم املستثمرين األفارقة يف القارة.
على املستوى الدولي ،يحظى املغرب بصورة إيجابية بفضل اعتماده دبلوماسية نشيطة مرتكزة على الدعوة
إلى السالم والتسامح واحلوار واالنفتاح على اآلخر والتعاون ذي النفع املتبادل واالستقرار والتضامن .كما
أن انخراطه الفعال مؤخرا يف مبادرات طموحة من قبيل «تكييف الفالحة اإلفريقية مع التغيرات املناخية»
و«بحيرة تشاد» و«حوض الكونغو» ومؤخرا يف مبادرة «احلزام األزرق» ،ساهم يف تعزيز دوره كرائد يف رهانات
أساسية متعلقة بالبيئة واألمن الغذائي .وينتهج املغرب أيضا منذ سنة  ،2013سياسة يف مجال الهجرة تُعتبر
رائد ًة على املستوى اإلقليمي ،تقوم على احترام حقوق اإلنسان ومواكبة التطورات التي تعرفها هذه الظاهرة.
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كما يشكل التقدم احملرز يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان وتكريس دولة احلق والقانون مؤهالت
أساسية أخرى يرتكز عليها املغرب .فبفضل اإلصالحات السياسية واملؤسساتية املتعددة والطموحة التي
قام بها املغرب ،ال سيما اعتماد دستور جديد سنة  ،2011أرست اململكة دعائم ( )1مجتمع أكثر انفتاحاً
ٍ
فصل
ومؤسسات أكث َر حداثة ،و()3
ودميقراطي ًة وأكثر حرصا على احترام حقوق اإلنسان ،و( )2دولةِ قانون
ٍ
ٍ
المركزية أقوى ( َو ْرش اجلهوية املتقدمة).
أفضل بني السلط و()4
باإلضافة إلى ذلك ،ميتلك املغرب ساكنة شابة تشكل مورداً ال يقدر بثمن وعام ً
ال مهما لتحقيق النمو ،غال ًبا
ما يوصف بكونه «امتيازا دميغرافيا» .ويقتضي استثمار هذه الفرصة وضع الشروط الالزمة لتثمني هذه
الفئة وإدماجها على النحو األمثل يف دينامية تنمية البالد.
وأخيراً ،يعد االستقرار السياسي ومتانة املؤسسات وقدرتها على الصمود يف مواجهة التقلبات من املؤهالت
األساسية لبناء مستقبل املغرب .وترتبط هذه املؤهالت بفلسفة وطبيعة مختلف النماذج التنموية التي جرى
تشكيلها على امتداد تاريخ املغرب املعاصر .ذلك أنه يف كل محطة من احملطات الكبرى التي عاشتها اململكة،
دأبت هذه األخيرة ،رغم االختالفات السياسية ،على جمع كل القوى احلية والفاعلني (الدولة واملؤسسات
واألحزاب السياسية واملجتمع املدني واملثقفون وقادة الرأي والشباب ووسائل اإلعالم) يف فضاء النقاش
العمومي من أجل تشخيص الوضع وتسليط الضوء على النجاحات احملققة وحتديد نقاط الضعف وفهم
املخاطر احملتملة ثم تصحيح املسارات.

• ...2وترصيد المنجزات
ارتكازا على هذه املؤهالت وحتت قيادة جاللة امللك نصره اهلل ،استطاع املغرب خالل العقدين املاضيني،
حتديث مؤسساته وإحراز تقدم مهم يف العديد من املجاالت :ارتفاع أمد احلياة ،حتسن الدخل الفردي،
تراجع الفقر إلى حدود النصف ،واالنفتاح التدريجي للسوق الداخلي .وعالوة على ذلك ،عززت بالدنا
مكانتها كوجهة إقليمية جللب االستثمارات األجنبية املباشرة وكقطب لألمن واالستقرار باعتراف من
املجموعة الدولية.
لقد مكنت اإلصالحات التي مت إجنازها من تكريس اخليار الدميقراطي للمغرب وجعله خيارا ال رجعة فيه،
وتأكيد انخراط البالد يف إعمال اجليل اجلديد من حقوق اإلنسان ،وإرساء املساواة بني اجلنسني ،وإقرار
املوحدة ،كما نص على ذلك دستور
الطابع املتنوع للمكونات والروافد الثقافية واحلضارية للهوية املغربية
َّ
سنة  .2011وباملوازاة مع ذلك ،جرى إطالق مسلسل واسع للمصاحلة مع املاضي ،وإحداث مؤسسات حلماية
حقوق اإلنسان والنهوض بها ،مثل املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ،كما مت إنشاء مؤسسات دستورية أخرى،
من قبيل املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،من أجل تشجيع وتعزيز احلوار بني القوى احلية لألمة
وتطوير الدميقراطية التشاركية .ومن جهة أخرى ،مت تعزيز الدميقراطية التمثيلية من خالل إرساء دعام
اجلهوية املتقدمة ،التي تشكل ورشا وطنيا مهيكِ ال.
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وقد مكن ترسيخ اخليار الدميقراطي من تطوير دينامية سياسية هامة ،تستند على قيم احلوار واملشاركة،
كما سمح ببروز دينامية جديدة للمجتمع املدني.
وعلى مستوى العمل االجتماعي والتضامني ،أعطت املبادرة الوطنية للتنمية البشرية دفعة قوية للجهود
الهامة املبذولة من أجل تدارك التأخر املسجل يف املجاالت االجتماعية ،حيث جرى تعميم الولوج إلى التعليم
االبتدائي ،وتضاعفت بأزيد من مرتني نسب ُة التمدرس يف مستوى الثانوي اإلعدادي ،بينما بلغت ثالثة
أضعاف تقريبا بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي .ومن جهة أخرى ،شهدت نسبة األ ّمية انخفاضا مهما ،إذ
تراجعت من  48يف املائة إلى  32يف املائة بني سنتي  1999و.2014
وعلى صعيد الخدمات األساسية ،فقد انتقلت نسبة الولوج إلى الماء الش ُروب والكهرباء ،على التوالي ،من
 40في المائة إلى  96.6في المائة ،ومن  16في المائة إلى  99.6في المائة خالل الفترة ما بين سنتي 1999
و .2017أما بخصوص الحماية االجتماعية ،فإن  62في المائة من السكان مشمولون اليوم بتغطية صحية
أساسية ،مقابل أقل من  20يف املائة سنة  .1999ويف مجال السكن ،تراجع العجز املسجل يف هذا امليدان إلى
النصف.
وخالل الفترة ذاتها ،مت فك العزلة عن أكثر من ثالثة ماليني شخص يف الوسط القروي ،حيث امتدت
الشبكة الطرقية ،سنة  ،2016إلى حوالي  57.334كلم ،بوتيرة منو سنوية بلغت  2.5يف املائة.
وعلى الصعيد االقتصادي ،أبان النمو عن قدرة على الصمو ًد يف مواجهة تداعيات األزمة املالية الدولية ،كما
باشرت اململكة باملوازاة مع ذلك تنويع بنيتها اإلنتاجية والنهوض بأداء عدد من القطاعات ،وال سيما بفضل
السياسات القطاعية اجلديدة ،وانعكاسات سياسة األوراش الكبرى.
وهكذا ،انتقل إجمالي الدخل الفردي الوطني بني سنتي  2000و 2018من متوسط سنوي يبلغ حوالي
 13.906دراهم (بقيمة احلساب اجلاري) إلى  29.780درهماً ،محققاً متوسط منو سنوي قدره  4.3يف
املائة .وبالنسبة للقيمة احلقيقية ،بلغ متوسط النمو السنوي  3يف املائة .وقد صاحب هذا التحسن يف
مستوى العيش تراجع طفيف جدا يف الفوارق على مستوى الدخل ،إذ اتخذ مؤشر جيني منحا تنازليا ،حيث
انتقل من  0.407إلى  0.395بني سنتي  2007و.2014
ومن ناحية أخرى ،طور املغرب قطاعات واعدة ومهناً عاملية جديدة ساهمت يف حتسني جاذبية بالدنا لدى
املستثمرين األجانب ،حيث بلغ صايف تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف املتوسط نسبة  3.6يف
املائة من الناجت الداخلي اإلجمالي خالل الفترة ما بني  2008و ،2017وذلك على الرغم من ظرفية دولية
وإقليمية غير مواتية.
لقد ارتكزت السياسات القطاعية على مشاري َع كبرى مهيكلة مكنت من إجناز بنيات حتتية كبيرة 3وحتسني
الربط الداخلي والدولي لبالدنا (ال سيما بفضل ميناء طنجة املتوسط) ،وتعزيز صعود أقطاب تنموية
جهوية ،إضافة إلى االستجابة لطموح املغرب يف أن يصبح منصة إقليمية لالستثمارات والصادرات.
 - 3بالرجوع إلى نتائج استشارة المواطنين ،تشكل البنيات التحتية ( 62.10في المائة) أبرز المنجزات
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وانطالقا من هذا الهدف ،عملت بالدنا ،خالل الفترة نفسها ،على تعزيز انفتاح اقتصادها الوطني بتوقيع
العديد من اتفاقيات التبادل احلر ،4السيما مع االحتاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية وبلدان الرابطة
األوروبية للتجارة احلرة وتركيا ،فضال عن اتفاقية أكادير التي تضم ،باإلضافة إلى املغرب ،كال من مصر
واألردن وتونس وفلسطني .باملوازاة مع ذلك ،عزز املغرب تعاونه مع بلدان اخلليج ،واعتمد سياسة حتقيق
التنمية املشتركة يف عالقته مع بلدان القارة اإلفريقية.
لقد حقق املغرب تقدما ملموسا يف مجال االنفتاح التجاري .فخالل اخلمسة عشر سنة املاضية ،متكنت
اململكة ،مبوجب اتفاقيات التبادل احلر املوقعة ،من احلصول على إمكانية الولوج ،وفق شروط تفضيلية،
ألسواق  56بلدا ،تضم أكثر من مليار مستهلك ،أي ما ميثل ثلث حجم التجارة العاملية .كما يعد الشروع
سنة  2013يف مفاوضات إبرام اتفاق التبادل احلر الشامل واملع ّمق مع االحتاد األوروبي (االتفاق األول من
نوعه على مستوى املنطقة) خطوة أخرى تكرس استراتيجية االنفتاح التي اعتمدها املغرب وتعزز شراكته
مع االحتاد يف إطار الوضع املتقدم ،وخطة العمل التي مت وضعها إلعماله (.)PASA
كما ميثل النهوض بالقطاع املالي وتعزيز متانته تقد ًما ها ّماً سمح للمغرب بترسيخ مكانته كقطب مالي على
صعيد القارة اإلفريقية وتعزيز تواجده بها ،من خالل االستثمارات يف القطاع املالي اإلفريقي .وباإلضافة إلى
ذلك ،مكنت اإلصالحات العميقة التي باشرتها بالدنا منذ منتصف التسعينيات من احملافظة على استقرار
القطاع املالي وقدرته على الصمود وبناء قدرة معينة على مواكبة طموحات التنمية االقتصادية للبالد.
أما على الصعيد الثقايف ،فإن خلق منصات تعبيرية جديدة ،على غرار املهرجانات املتعددة واإلذاعات
اخلاصة ووسائل اإلعالم اإللكترونية وتطور استعمال الشبكات االجتماعية ،يترجم بقوة خيار االنفتاح
والتحول الذي تنهجه بالدنا.

• ...3ارتــكازا علــى مقومــات مشــروعنا المجتمعــي وتفعيــا
للتوجيهــات الملكيــة الســامية
ارتكازا على املؤهالت واملنجزات املشار إليها ،بات يَ ِحقُّ للمغرب أن يَطمح يف حتقيق مستوى أعلى من التنمية.
وقد أعرب املغاربة يف مناسبات عدة عن ثقتهم يف قدرة بالدهم على االرتقاء إلى عتبة جديدة من التنمية .كما
أن االنتظارات املعبر عنها يف هذا املضمار ،تتجاوز مجرد الرفع الكِ ِّمي للنمو االقتصادي ،بل تَ ُه ُّم أيضا حتقيق
اإلدماج وتكافؤ الفرص واالستدامة والتنوع والتمازج االجتماعي ،والنهوض بالثقافة وتعزيز االنفتاح ...

 - 4غير أنه يشار إلى أن المغرب ال يستفيد بالقدر الكافي من اتفاقيات التبادل الحر المُ برَمة (تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي حول «تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر» لسنة  .)2014ومن تجليات هذه االستفادة المحدودة نجد عجز
الميزان التجاري ،الذي تفاقم بثالثة أضعاف في بحر  15سنة ،ما بين  2004و ،2018ونسبة تغطية الواردات عن طريق الصادرات ،التي
تبلغ حاليا حوالي  56.8في المائة (.)2018
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ويشكل النموذج التنموي اإلطار األمثل لتحديد ُكنْهِ تلك االنتظارات وأشكال التنظيم ووسائل التنفيذ الالزمة
إلعمالها .كما أنه يقتضي العمل على التحديد اجلماعي للخيارات االستراتيجية الواجب اعتمادها دون
ْص َّب عليها السياسات العمومية .ويسمح هذا النموذج أيضا بتحديد
أخرى ،ورسم األولويات التي ينبغي أن تَن َ
املسار الذي من شأنه أن يقود البالد نحو حتقيق التقدم.
هكذا ،يتعني العمل يف مرحلة أولى على حتديد طموح يتقاسمه جميع املغاربة .ولتحقيق هذه الغاية ،ال بد
من العودة إلى اإلطار املرجعي الذي طاملا سمح بتحديد شكل املشروع املجتمعي الذي يرنو إليه املواطنون.
واسع و َم َّك َن من التوصل
ويتعلق األمر ،يف املقام األول ،بدستور اململكة لسنة  2011الذي كان محط نقاش
ٍ
إلى توافق حول العديد من القضايا اجلوهرية ملشروعنا املجتمعي ،ثم امليثاق االجتماعي الذي وضعه
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يف السنة ذاتها والذي ينص على جملة من احلقوق واالنتظارات
واملمارسات .أخي ًرا ،معالم الطريق واملتطلبات األساسية الواردة يف التوجيهات السامية جلاللة امللك يف
سياق ورش النموذج التنموي اجلديد.

دستور سنة 2011
إن من شأن اإلعمال الفعلي لإلطار املعياري لدستور فاحت يوليوز  ،2011أن يشكل يف حد ذاته رافعة أساسية
لتحقيق الطموح املشار إليه .ويف هذا الصدد ،يقترح املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي من خالل هذه
املساهمة يف النموذج التنموي اجلديد ،عددا من اخليارات الكبرى التي تنبثق عنها جملة من اإلجراءات،
تندرج كلها يف إطار إعمال املبادئ الدستورية التالية:
sاحترام حقوق اإلنسان األساسية والنهوض بها :جعل إعمال حقوق اإلنسان ،مبفهومها الشامل ،مبدءاً
أساسيا من مبادئ احلكامة االقتصادية واالجتماعية؛
sتبني خيار اقتصاد السوق االجتماعي :تضطلع يف ظله الدولة مبهام التقنني والتخطيط االستراتيجي،
وتضمن احترام قواعد السوق ،وتسهر على النهوض باملبادرة اخلاصة وعلى تطوير أنشطة االقتصاد
االجتماعي والتضامني؛
sاجلهوية املتقدمة ،الالمتركز والتفريع :إناطة مسؤولية بلورة وتنفيذ املشاريع التنموية باجلماعات
الترابية ،والعمل على التنزيل الترابي للسياسات االجتماعية التنموية؛
sاحلكامة اجليدة  :املرتكزة على مبادئ الشفافية والفعالية واملشاركة واحملاسبة؛
sالتنمية املستدامة والقادرة على الصمود :جعل حماية الرأسمال الطبيعي واالستغالل املسؤول للموارد
املائية والبيولوجية والبحرية ،والتكيف مع التغيرات املناخية ،وتطوير االقتصاد األخضر واالقتصاد
األزرق ،رافعة استراتيجية للتنمية.

املغرب بلدٌ ميتلك العديد من املؤهالت وميكنه أن يتطلع إلى الطموح التنموي

مرجعية الميثاق االجتماعي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

لسنة 2011

اعتمد املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يف  26نونبر  2011تقريرا بعنوان «من أجل ميثاق اجتماعي
جديد :ضوابط يجب احترامها وأهداف ينبغي التعاقد بشأنها» .وحتدد هذه الوثيقة أسس ميثاق جديد
للتماسك االجتماعي والنمو االقتصادي ،ارتكازا على إطار مرجعي من املبادئ واألهداف املستمدة من
املعايير الكونية (مت إجناز هذا التقرير تفعيال للتعليمات السامية التي وجهها جاللة امللك يف خطابه السامي
إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مبناسبة تنصيب أعضائه بتاريخ  21فبراير  .)2011ويضم هذا
اإلطار املرجعي  94هدفاً يتسم بالدقة والواقعية ،يستند على  250مؤشرا للتتبع وقياس التقدم .ومن شأن
اإلعمال املستدام لهذه األهداف أن مي ّكن من الدفع بعجلة تنمية البالد وضمان املالءمة مع املعايير الكونية
حلقوق اإلنسان األساسية .ويف هذا الصدد ،يقترح املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي من خالل هذه
املساهمة يف النموذج التنموي اجلديد ،عددا من اخليارات الكبرى التي تنبثق عنها جملة من اإلجراءات،
تسعى لتقدمي أجوبة يف مجاالت العمل الستة الواردة يف امليثاق االجتماعي ،وهي:
sضمان الولوج إلى اخلدمات األساسية والنهوض بالرفاه االجتماعي؛
sتطوير املعارف ،والتكوين والثقافة؛
sالوقاية من التهميش والنهوض باإلدماج وبأشكال التضامن؛
sحتسني احلوار االجتماعي ،واحلوار املدني والتعاقدات الرامية إلى حتقيق التقدم؛
sحماية البيئة والدفع بتطوير االقتصاد األخضر؛
sتعزيز احلكامة املسؤولة ،واألمن االقتصادي وتشجيع املبادرة اخلاصة وتكريس الدميقراطية االجتماعية.

التوجيهات الملكية السامية
أبرز خطاب جاللة امللك نصره اهلل بتاريخ  13أكتوبر  2017املتطلبات الثالثة األساسية التي يتعني أن يرتكز
عليها النموذج التنموي اجلديد .وتهم هذه املتطلبات اجلوانب التالية :
1.تطوير العقليات بوصفه لبنة أساسية لتحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه؛
2.إحداث قطائع وحتوالت كبرى على مستوى السياسات العمومية املعتمدة حلد اآلن .ذلك أن هذه
املبادرات امل ُ َهيْكِ لة التي مكنت من إدراج املغرب يف مسلسل لتسريع تنميته ،التزال ،رغم ما حتقق
من تقدم ملموس ،تواجه عددا من الصعوبات املرتبطة أساسا بنقص االنسجام والتضافر مع باقي
السياسات العمومية؛
3.اقتراح تدابير عملية وواقعية على املديني القصير واملتوسط من أجل حتقيق تنمية متوازنة ومنصفة
وقادرة على الصمود ،تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل ،خاصة للنساء والشباب.
تنمية قادرة على االستجابة للمطالب امللحة ،واحلاجيات املتزايدة للمواطنات واملواطنني ،واحلد من
الفوارق بني الفئات ومن التفاوتات املجالية ،وحتقيق العدالة االجتماعية.
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ومشــروع إلى بلوغ مســتوى أعلى
جديد
ٍ
طموح
• ...4تحقيق
ٍ
ٍ
من التنمية
انطالقا من اإلطار املرجعي الوارد أعاله ،يتبني جليا أن رفاه املواطن يشكل املعيار الوحيد لقياس مدى
جناعة أي منوذج تنموي .ذلك أن املواطن ،كيفما كان وضعه سواء كان أجيرا أو مقاوال ،شابا نشيطا أو
متقاعدا ،رجال أو امرأة ،قاطنا يف الوسط احلضري أو القروي ،عندما يالزمه شعور باإلحباط جراء
إحساسه بعدم االستجابة حلاجياته وتطلعاته وعدم صون كرامته ،فإن القطع مع النموذج التنموي احلالي
يصبح ضرورة ملحة .وتكتسي هذه املكانة املركزية للمواطن العديد من األبعاد:
sتعزيز قدرات الفرد  :وهو األمر الذي يحيل على ضرورة تخويل كل فرد من أفراد املجتمع املهارات
والكفايات الالزمة وتوفير الظروف املواتية التي متكنه من املساهمة بفعالية يف النموذج التنموي اجلديد
(تعليم عصري وذو جودة ،الصحة ،الترفيه والثقافة ،التربية على السلوك املدني وعلى القيم ،احلماية
االجتماعية )...؛
sضمان تكافؤ الفرص  :مبا يكرس حق كل مواطن ومواطنة يف التمتع ،بطريقة منصفة ،باآلثار اإليجابية
املتأتية من النموذج التنموي اجلديد؛
sمجتمع مزدهر ،عماده مؤسسات وسياسات عمومية َف َّعالة وبيئة مناسبة ،مبا يسمح بتوفير إطار ٍ
موات
خللق الثروة وحتقيق منو دامِ ٍج وضمانِ حياةٍ أفضل للجميع؛
sوأخيرا مجتمع متضامن  :وهي غاية يتوقف بلوغها على قدرة النموذج التنموي املنشود على توفير
احلماية االجتماعية للمواطنني طيلة مسار حياتهم.
هكذا ميكن صياغة الطموح الذي توافقت بشأنه مكونات املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بخصوص
النموذج التنموي اجلديد على النحو التالي:
بناء منوذج تنموي دينامي يحقق منواً قوياً ،دامجاً ومستداماً ،ويضمن تكافؤ الفرص ،وينهض بتنمية
مزدهر ومتضامن ،يحتل فيه املواطن مكانة مركزية.
مجتمع
الفرد ويعزز قدراته يف ظل
ٍ
ٍ
إن من شأن حتقيق هذا الطموح ،الذي يوفر فرصا أكبر للجميع ليتمكنوا من اإلسهام يف خلق الثروة ويسمح
لكل مواطن باالستفادة بشكل منصف من ثمار النمو ،أن يقوي ويُثَ ِّبت الثقة يف املؤسسات ويف منظومة
احلكامة بشكل عام .وال ريب أن عودة الثقة ستساهم بدورها يف تعزيز احلس الوطني والشعور باالنتماء إلى
الوطن ،وتقوية انخراط املواطن لصالح قضايا بالده.
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.في ذلك بعض الدول الصاعدة ،مثل تركيا
وتتجلى أوجه الضعف الماكرواقتصادي لنموذج النمو الحالي أيضا ،في وضعية
المقاولة المغربية ،التي ال تزال تعاني من ضعف قدرتها التنافسية .ذاك أن غالبية
المقاوالت تشتغل في قطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة ،من قبيل المجال العقاري
والتجارة ،في حين ال تتجاوز نسبة المقاوالت العاملة في مجال الصناعة وتكنولوجيا
اإلعالم واالتصال  10في المائة من العدد اإلجمالي للمقاوالت .وباإلضافة إلى ذلك،
يتسم النسيج المقاوالتي المغربي بتوجه ضعيف نحو التصدير ،حيث إن 6.324
مقاولة فقط من مجموع المقاوالت النظامية الموجود ،قامت بأنشطة تصديرية
.خالل سنة 2017

النموذج التنموي الحالي غير قادر
على تحقيق هذا الطموح
مقارنة بين المغرب وتركيا

جتانلل يونسلا ومنلا لدعم طسوتم غلب
 2003نيب ام ةرتفلا يف يلامجإلا يلخادلا
لباقم ،ةئاملا يف ، 5.8ايكرت يف 2017و
برغملل ةبسنلاب 4.2

عالقإ ةنس تلكش يتلا  2003،ةنس يف
يدرفلا لخدلا زواجت ،يكرتلا داصتقالا
يف لجسملا يدرفلا لخدلا فصنو نيترم
ةرم  3.8ـب هقاف  2017ةنس يفو .برغملا

ةيمنتلا تارشؤم يف ةدراو تايطعم  :ردصملا ةيجهنم ىلع ءانب ةبستحم رالودلاب تايطعم
ةيملاعلا
يلودلا كنبلل سلطأ
ةيمنتلا تارشؤم يف ةدراو تايطعم  :ردصملا
ةيملاعلا
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النموذج التنموي احلالي غير قادر على حتقيق هذا الطموح

من

ٍ
حتديد أجنع للخيارات التي ستشكل أساس النموذج التنموي
أجل
اجلديد ،من املهم البدء أوالً بالنظر يف مدى قدرة النموذج احلالي
على حتقيق الطموح املشار إليه أعاله ،أي محاولة اإلجابة على
األسئلة التالية :هل مبقدور النموذج التنموي احلالي ضمان :
çالرخاء االقتصادي؟
çتنمية الفرد وتطوير قدراته؟
çاإلدماج؟
çتكافؤ الفرص؟
çحتقيق التضامن؟
çاالستدامة؟
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• 1الرخاء االقتصادي؟
إن منوذج النمو احلالي لم يعد قادرا على ضمان تطور مطرد للنشاط االقتصادي يسمح بخلق الثروة وفرص
الشغل .فإلى جانب ضعف وتيرة النمو خالل السنوات األخيرة ( 3.6يف املائة خالل الفترة ،)2018-2008
فإن جودة هذا النمو كانت غير كافية ،كما يتبني ذلك من بطء التحول الهيكلي لالقتصاد.
فعلى الرغم من اجلهود املبذولة ومختلف االستراتيجيات القطاعية التي سمحت بالنهوض بعدد محدود
من القطاعات (صناعة السيارات ،الطيران ،مشتقات الفوسفاط ،)...فإن تطور اإلنتاجية يظل محدودا،
إذ ال يزال النمو معتمدا على الفالحة ،واحلال أنها خاضعة دائما للتقلبات .كما أن االقتصاد املغربي يتسم
بهيمنة القطاع الثالثي( ،مثلت اخلدمات يف املتوسط  51.2يف املائة من الناجت الداخلي اإلجمالي خالل
الفترة  ،2018-2008يف حني شكلت الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول  15.6يف املائة) ،إال أن
هذا القطاع تَغلُب عليه اخلدمات ذات القيمة املضافة املنخفضة.
من جهة أخرى ،جند أن مراكمة رأس املال املادي كمحرك للنمو ،واكبها انخفاض يف مردودية االستثمار
(ارتفع املعامل احلدي إلنتاجيـة رأس املـال « »ICORبحوالي  8نقط) ،فيما كانت مساهمة الصادرات الصافية
إما مساهمة سلبية أو ذات وقع إيجابي ضئيل جدا على منو الناجت الداخلي اإلجمالي ،باإلضافة إلى أن
مستوى تطور محتوى الصادرات يبقى غير كاف (املرتبة  99من أصل  124بلدا حسب مؤشر التشعب
االقتصادي).
إن هذه الهشاشة التي تطبع االقتصاد املغربي تعيق قدرته على حتقيق إقالع اقتصادي حقيقي ،كما جنحت
يف ذلك بعض الدول الصاعدة ،مثل تركيا.
وتتجلى أوجه الضعف املاكرواقتصادي لنموذج النمو احلالي أيضا يف وضعية املقاولة املغربية التي ال
تزال تعاني من ضعف قدرتها التنافسية .ذلك أن غالبية املقاوالت تشتغل يف قطاعات ذات قيمة مضافة
منخفضة ،من قبيل املجال العقاري والتجارة ،واخلدمات املختلفة ،يف حني ال تتجاوز نسبة املقاوالت العاملة
يف مجال الصناعة وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال  10يف املائة من العدد اإلجمالي للمقاوالت .وباإلضافة
إلى ذلك ،يتسم النسيج املقاوالتي املغربي بتوجه ضعيف نحو التصدير ،حيث إن  6.324مقاولة فقط من
مجموع املقاوالت املهي َكلة املوجودة قامت بأنشطة تصديرية خالل سنة .52017

 - 5مكتب الصرف.
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مقارنة بني املغرب وتركيا

بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناجت الداخلي يف سنة  ،2003التي شكلت سنة تسريع إقالع االقتصاد
اإلجمالي يف الفترة ما بني  2003و 2017يف تركيا ،التركي ،جتاوز الدخل الفردي مرتني ونصف الدخل
الفردي املسجل يف املغرب .ويف سنة  2017فاقه بـ 3.8
 5.8يف املائة ،مقابل  4.2بالنسبة للمغرب.
*
مرة) (.

المصدر  :معطيات واردة في مؤشرات التنمية العالمية

(*) معطيات بالدوالر محتسبة بناء على منهجية أطلس للبنك
الدولي
المصدر  :معطيات واردة في مؤشرات التنمية العالمية

تبلغ اإلنتاجية الظاهرة للعمل بتركيا ثالثة أضعاف حسب مؤشر التشعب االقتصادي ،تبقى بنية الصادرات
املغربية أقل تطورا من صادرات تركيا.
اإلنتاجية املسجلة باملغرب (برسم سنة .6)2017

المصدر  :معطيات واردة في مؤشرات التنمية العالمية

 - 6الناتج الداخلي اإلجمالي لكل فرد أجير ،بالدوالر

المصدر  :مرصد التشعب االقتصادي
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• 2تنمية الفرد وتعزيز قدراته؟
على امتداد مضامني هذه املساهمة ،سيكون البُ ْع ُد املتعلق بتنمية الفرد حاضرا بقوة .ذلك أن هذا البعد
ال يشكل أحد أعراض (أو نتيجة) عدم فعالية النموذج التنموي فحسب ،ولكنه ً
أيضا يعتبر سببا رئيسيا يف
انعدام تلك الفعالية ،على اعتبار أن الفرد يف نهاية املطاف هو فاعل يف العملية التنموية ومستفيد منها يف
نفس الوقت .وال بد من اإلشارة يف هذا الصدد ،إلى أن نظام التربية والتكوين واحلقل الثقايف ،املفترض
فيهما أن يشكال الرافعتني األساسيتني لتطوير قدرات األفراد ،ال يزاالن يعانيان من خصاص كبير يحول
دون اضطالعهما بدورهما على الوجه األمثل.
تعاني املنظومة الوطنية للتربية والتكوين من ضعف على مستوى اكتساب املتعلمني للمعارف األساسية يف
القراءة والرياضيات والعلوم ،كما تكشف عن ذلك نتائج االختبارات الدولية  :دراسة اجتاهات التحصيل
يف الرياضيات والعلوم على الصعيد الدولي ( ،)TIMSSوالدراسة الدولية لتقومي تطور الكفايات القراءاتية
( ،)PIRLSوالبرنامج الدولي لتقييم مكتسبات الطلبة ( ،)PISAوالتي احتل فيها التالميذ املغاربة مراتب
متأخرة .باإلضافة إلى ذلك ،يشكل الهدر املدرسي ،الذي طال حوالي  222.000تلميذ(ة) يف طوري التعليم
االبتدائي واإلعدادي خالل املوسم الدراسي  ،2018-2017ظاهرة تضر مبردودية املنظومة التعليمية .وهي
منظومة باتت غير قادرة اليوم على توفير التعليم اجليد لغالبية التالميذ وعلى تعزيز منوهم وتطورهم.
صحيح أن البعض منهم يتمكن من ال َّت َم ُّي ِز والنجاح على الصعيدين الوطني والدولي ،غير أنها تبقى حاالت
معزولة ال متثل االجتاه العام.
كما أن احلقل املدرسي واإلعالمي واملؤسساتي ...إلخ ،ليس مواتيا لتحقيق النمو والتطور الثقايف للفرد
وانبثاق مضامني ثقافية .ويعزى هذا الوضع إلى ضعف الصناعة الثقافية يف املغرب ،نتيجة نقص املبادرات
العمومية واخلاصة القادرة على تقدمي عرض ثقايف مالئم الحتياجات مختلف شرائح املجتمع .وفضال عن
ذلك ،هناك ضعف يف اإلقبال على الفضاءات الثقافية (املكتبات ودور السينما واملسارح واملتاحف  ،)...جراء
تضافر العديد من العوامل  :كالنقص يف عدد فضاءات الثقافة ،ضعف جودة التنشيط ،تقادم التجهيزات،
ضعف مضمون العرض الثقايف ،وقلة اهتمام املواطنني بالشأن الثقايف.7

• 3اإلدماج؟
ثمة العديد من املعطيات امللحوظة التي تبعث على القلق ،وتشير إلى أن النموذج التنموي احلالي قد بلغ
مداه ،وأضحى يحول دون مشاركة جزء مهم من الساكنة يف مسلسل التنمية ويحرمها من االستفادة من
ثمارها.
 - 7نسبة القراءة متدنية في المغرب ،إذ يُ خَ ِّصص المغاربة أقل من دقيقتين في اليوم للقراءة  :تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي حول «المضامين الثقافية واإلعالم»
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النساء وسكان العالم القروي يظالن على هامش مسلسل التنمية
تعاني فئتان من املجتمع ،هما النساء وسكان العالم القروي ،من اإلقصاء من مسلسل التنمية ،رغم أن شكل
هذا اإلقصاء يختلف من فئة إلى أخرى .وثمة مؤشران يؤكدان هذا اإلقصاء :
sلم يتجاوز معدل مشاركة النساء يف سوق الشغل  21.8يف املائة سنة 2018؛
 71.5sيف املائة من الساكنة القروية تشتغل يف قطاع ذي إنتاجية ضعيفة ،كالقطاع األولي ،خاصة الفالحة،
التي لم متثل سوى  12يف املائة يف املتوسط من الناجت الداخلي اإلجمالي خالل الفترة .2018-2008

نمو يخلق القليل من فرص الشغل
لقد أصبحت قدرة منوذج النمو احلالي يف اإلدماج عن طريق الشغل يف تضاؤل مستمر .ويتجلى ذلك من
خالل املنحى التنازلي ملستوى التشغيل يف النمو ،إذ تراجع من  32.430منصب شغل لكل نقطة منو سنويا
خالل الفترة  2006-2000إلى  22.648منصب شغل لكل نقطة منو سنويا خالل الفترة  ،2012-2006ثم
إلى  15.000منصب شغل لكل نقطة منو سنويا خالل الفترة .2018-2012
ويعكس هذا الوضع بشكل خاص تراجع بعض القطاعات ذات اليد العاملة املكثقة (من قبيل النسيج
واأللبسة) ،وكذا صعود قطاعات أكثر كثافة من حيث الرأسمال وذات إنتاجية أعلى.

فرص الشغل ،على قلتها ،تظل في الغالب ذات جودة منخفضة
يعزى هذا األمر إلى ضعف مؤهالت املوارد البشرية وإلى هشاشة غالبية الوحدات التي يتألف منها النسيج
املقاوالتي للبالد .وميثل ضعف جودة الشغل عائقا أمام االرتقاء االجتماعي كما يقلص يف الوقت نفسه من
إمكانيات حتسني القدرة التنافسية لالقتصاد.فمن أصل  10.810.000نشيط مشتغل ،جند أن  16.2يف
املائة ميارسون عمال غير مؤدى عنه و 9.1يف املائة يزاولون عمال مؤقتا أو موسميا ،كما أن  59.4يف املائة
من األجراء ال يربطهم مبشغلهم عقد عمل رسمي.8

سوق شغل ال يدمج فئات واسعة من السكان وال يسمح باالستفادة من
االمتياز الديمغرافي الذي تعيشه البالد

تأتي النساء والشباب وحاملو الشهادات على رأس الفئات االجتماعية التي تعاني بشكل أكبر من اإلقصاء
من سوق الشغل سواء ألسباب متعلقة باألفراد أنفسهم أو باملناخ االقتصادي واالجتماعي والثقافة املجتمعية.
وتأتي النساء يف املقام األول ،إذ تعاني أغلبهن من اإلقصاء من سوق الشغل وال يتجاوز معدل النشاط يف
صفوفهن  21.8يف املائة .كما أن نسبة البطالة يف صفوف الشباب ،تتجاوز بـ  2.8مرات معدل البطالة املسجل
وطنيا ،مما يشير إلى أن سوق الشغل يفضل العاملني املوجودين أصال داخل منظومة الشغل ( )Insidersعلى
 - 8المندوبية السامية للتخطيط.
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الشباب العاطلني والباحثني عن الشغل ألول مرة املوجودين خارج هذه املنظومة ( .)Outsidersوتعتبر فئة
حاملي الشهادات األكث َر عرضة للبطالة ،خاصة خريجو اجلامعات ،الذين تبلغ نسبة البطالة يف صفوفهم
 25.9يف املائة وخريجو التكوين املهني ،الذين تتراوح نسبة البطالة يف صفوفهم ما بني  21و 24يف املائة
حسب مستوى التأهيل.
وت ُِبرز هذه املعطيات بجالء أن املغرب ال يستفيد من موارده البشرية وال سيما من فئاته الشابة .ومن ثَم ،فهو
ال يستفيد كما ينبغي من امتيازه الدميغرايف (الفرصة الدميغرافية) .9فنتيجة لالنتقال الدميغرايف الذي
تشهده البالد ،عرف الهرم السكاني تغيرا مستمرا كان من نتائجه أن نسبة األشخاص يف سن العمل ( 63يف
املائة سنة  )10 2018أضحت أكبر من نسبة الفئات غير النشيطة (األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  15سنة
واألشخاص املسنون) .لذلك فمن شأن تعزيز دور الفئة النشيطة ،أن يجعل لهذا االمتياز الدميغرايف انعكاسا
إيجابيا ال يقدر بثمن يف الدفع بالنمو االقتصادي ،غير أن حتقق هذا األمر يبقى رهينا بتنفيذ سياسات
مالئمة .وقد أظهرت التجارب الدولية أن العديد من البلدان عرفت كيف تستثمر هذا االمتياز الدميغرايف
من أجل النهوض بتنميتها ،على غرار الدول الصناعية اجلديدة بآسيا .فبالنسبة لهذه األخيرة ،حتقق ما
بني  20و 25يف املائة من االرتفاع الذي شهده الدخل الفردي احلقيقي بها بني سنتي  1965و 11 1990بفضل
حسن استغاللها لالمتياز الدميغرايف .يف املقابل ،لم يستطع املغرب بَ ْع ُد استغالل هذا النمو الدميغرايف
اإليجابي ،حيث ال يزال معدل النشاط يعتبر من بني أدنى املعدالت على املستوى العاملي ( 46يف املائة) ،كما
أن معدل الشغل يبقى محدوداً ( 41.7يف املائة) ،بل ال يتعدى  36.2يف املائة يف الوسط احلضري.
ويعتبر هذا الوضع مثيراً للقلق على اعتبار أن االمتياز الدميغرايف ليس سوى ظاهرة عابرة يف الزمن تستمر
جليل واحد على أكبر تقدير .باإلضافة إلى ذلك ،سيؤدي االنتقال الدميغرايف يف املغرب تدريجياً إلى ارتفاع
نسبة األشخاص املسنني املتكفل بهم من مجموع السكان .وسينجم عن تنامي الشيخوخة تراجع يف توافر
عامل الشغل ،وسيضر مبؤهالت النمو ،كما سيؤثر سلبا على استدامة أنظمة احلماية االجتماعية ،خاصة
صناديق التقاعد والتغطية الصحية.
وأمام هذا الوضع ،ينبغي على املغرب مضاعفة جهوده من أجل حسن استثمار احليز الزمني لالمتياز
الدميغرايف  ،والذي من املرتقب أن يستمر إلى غاية سنة  .2038وينبغي العمل خالل هذه املرحلة على إيالء
عناية خاصة بتعزيز قدرات الرأسمال البشري والرفع من قابليته للتشغيل ،السيما الشباب .فاملغرب بحاجة
إلى تثمني شبابه قبل أن تدركه موجة تنامي نسبة املسنني.
 - 9يعني االمتياز الديمغرافي أو الفرصة الديموغرافية ،النمو االقتصادي المحتمَ ل الذي يمكن لبلد ما أن يجنيه من تطور هرم أعمار
ساكنته ،خاصة عندما تكون نسبة السكان النشيطين (الذين تتراوح أعمارهم ما بين  15و  64سنة) أكبر من نسبة السكان الذين لم
يبلغوا بعد سن العمل أو تجاوزوا سن العمل ( 14سنة فما أدنى 65 ،سنة فما فوق) .غير أن الفرصة الديموغرافية تبقى مرحلة عابرة
في الزمن ،على اعتبار أن البلد يستفيد منها مادامت نسبة األشخاص المتكفل بهم من مجموع ساكنته نسبة معتدلة .ورغم عدم وجود
عتبة لنسبة األشخاص المكتفل بهم التي يَتم بناء عليها تحديد مدى شساعة الفرصة الديمغرافية ،فإن بعض الدراسات تشير إلى أنه
يتم تحقيق أفضل النتائج من هذه الظاهرة عندما تكون نسبة األشخاص المتكفل بهم أقل أو تساوي  65في المائة.
 - 10المندوبية السامية للتخطيط.
 - 11المندوبية السامية للتخطيط ،دفاتر التخطيط (ماي « ،)2019الديموغرافية المغاربية :الواقع واآلفاق»
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...ويؤدي إلى تسارع وتيرة ظاهرة هجرة الكفاءات نحو الخارج
إن هجرة الكفاءات نحو اخلارج ليست ظاهرة جديدة باملغرب .غير أنه بدا َجل ّياً خالل السنوات األخيرة
أن حجمها آخذ يف ازدياد .وتهم هذه الظاهرة بشكل أكبر مهندسي املعلوميات والباحثني اجلامعيني
واملهندسني واألطباء ،واحلال أن هذه الكفاءات كانت وستظل كفاءات ذات دور استراتيجي متزايد يف
اقتصادات ومجتمعات املعرفة .وقد َو َر َد 12أن حوالي  600مهندس يغادرون البالد كل سنة .ويبدو أن موجهة
هجرة الكفاءات تهم أعداداً واختصاصات أوسع من ذلك ،حيث صرحت الفدرالية املغربية لتكنولوجيات
املعلومات واالتصاالت واألوفشورينغ أن حوالي  8000من األطر املغربية ذات اخلبرة تهاجر نحو اخلارج
سنويا .وتشمل هذه املوجة قطاع الطب أيضا .وعموما ،احتل املغرب املغرب يف سنة  ،2018حسب مؤشر
تنافسية املواهب العاملي ( )GTCIالذي يقيس قدرة البلدان على جذب الكفاءات ،املرتبة  100من أصل 125
بلداً.
ويعزى هذا الوضع إلى كون األشخاص من ذوي املؤهالت العليا ال يجدون ما يكفي من فرص الشغل الالئق
باملغرب ،وال يعثرون على بيئة عمل مناسبة كفيلة بتثمني كفاءاتهم وحتفيزهم ومتكينهم من حتقيق ارتقاء
اجتماعي حقيقي قائم على االستحقاق والكفاءة .كما أن غياب سياسة فعلية لتطوير البحث العلمي باملغرب
يُعد سببا يف هجرة األدمغة ،حيث يجد هؤالء الباحثون يف اخلارج الوسائل الكفيلة بتثمني معارفهم وتطويرها.
باإلضافة إلى ذلك ،ال تسمح جودة احلياة يف املغرب ،خاصة على املستوى االجتماعي ،باالحتفاظ باألطر
من ذوي الكفاءات العليا الذين يتطلعون إلى إيجاد ظروف عيش وخدمات اجتماعية أفضل لهم وألسرهم
يف بلدان أخرى.
كما تنعكس هجرة الكفاءات سلبا على االقتصاد الوطني ،إذ يبدو أن هذا األخير بات يجد صعوبة يف
اإلبقاء على أطره ذات الكفاءات العالية داخل املنظومة االقتصادية الوطنية ،وبالتالي ال يُحقق االستفادة
املثلى من مواهبهم وقدراتهم على مستوى املساهمة يف النمو االقتصادي وحتسني اإلنتاجية والدفع بالتقدم
التكنولوجي ،كما يفقد بهجرتهم نسبة من املداخيل اجلبائية.
غير أنه ال بد من اإلشارة يف هذا اإلطار إلى أن العديد من تلك الكفاءات تتألق يف بلدان أخرى مبواهبها
وحتظى باالعتراف وتُتَ َّوج من بني أفضل املختصني يف مجاالتها على نطاق عاملي .فكثيرة هي قصص جناح
املغاربة يف اخلارج يف عدة تخصصات ،على غرار املهندس رشيد اليزمي املختص يف مجال بطاريات الليثيوم
(جائزة «درابر» سنة  )2014والدكتور خليل أمني ،العالم األكثر متيزا يف مجال تخزين الطاقة خالل السنوات
العشر املاضية والذي من املزمع أن يحصل على جائزة الطاقة الدولية برسم سنة  2019من يد الرئيس الروسي.
ويتجلى االعتراف الدولي بالكفاءات املغربية يف مجال التعليم أيضا .ولعل فوز األستاذ املغربي سعيد
املجداني ،الذي يعمل يف ثانوية «ويستوود كميونوتي» بكندا ،بجائزة الوزير األول الكندي للتميز يف التدريس،
خير دليل على هذا التفوق.
 - 12صرح بذلك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس
المستشارين ،بتاريخ  5فبراير 2019
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أما يف امليدان املقاوالتي ،فإن املغاربة يشكلون ثالث أكبر جنسية ،بعد فرنسا والصني ،موجودة يف أكبر فضاء
يف العالم الحتضان الشركات الناشئة ( )Station Fبباريس.
كما توجد قصص جناح يف املجاالت االجتماعية والفنية والرياضية ويف عالم فن الطبخ ،يدل على ذلك
التألق الكبير للعديد من الفنانني املغاربة (مثال الفنان ريدوان) ،ومتيز عدد من العبي كرة القدم والرياضيني
من املستوى العالي يف املسابقات الدولية.

• 4التضامن؟
رغم اجلهود املبذولة ،تظل احلماية االجتماعية باملغرب غير كافية .ويؤثر ضعف نطاقها بشكل سلبي على
وضعية فئات واسعة من املجتمع وينال من شعورها باألمان .ففي سنة  ،2018بلغت نسبة الساكنة املغربية
غير املشمولة بأي نظام من أنظمة التغطية الصحية  38يف املائة ،كما أن حوالي  60يف املائة من السكان
النشيطني غير مشمولني بنظام التقاعد .ويزداد األمر سوءاً بالنسبة لبعض الفئات الهشة ،حيث إن ثلثي
األشخاص ذوي اإلعاقة ( 66.9يف املائة) ال يستفيدون من أي نظام للضمان االجتماعي.13

• 5تكافؤ الفرص؟
لقد أضحت مسألة الفوارق االجتماعية وفقدان األمل الناجم عن نقص فرص االرتقاء االجتماعي ،حتديا
كبيرا يتعني مواجهته ،وذلك بالنظر للتحوالت والتغيرات التي شهدها املجتمع املغربي مؤخرا .حيث إن
املواطنني باتوا يعربون بشكل متزايد ،وبطرق متنوعة ،عن عدم رضاهم وعن حاجياتهم وانتظاراتهم ورفضهم
للفوارق ومظاهر احليف.

آليات االرتقاء االجتماعي تبقى محدودة جدا

يف الوضع احلالي ،جند أن  3.1يف املائة فقط من أبناء الفالحني و 6.3يف املائة من أبناء العمال متكنوا
عال .14وحسب البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط
من الولوج إلى منصب إطار متوسط أو إطار ٍ
حول احلركية االجتماعية بني األجيال ،فإن  35يف املائة فقط من األشخاص البالغة أعمارهم  35سنة فما
فوق حققوا ارتقاء اجتماعيا (حركية اجتماعية تصاعدية) مقارنة مع والديهم ،فيما ظل الباقون يف نفس
الوضعية بل منهم من تقهقر وضعه االجتماعي.

 - 13تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول الحماية االجتماعية.
 - 14المندوبية السامية للتخطيط2013 ،
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صعوبات االرتقاء االجتماعي تطال بشكل أكبر بعض الفئات التي تعاني من
التمييز
لقد استفاد من احلركية االجتماعية الصاعدة الرجا ُل أكثر من النساءِ ( 43.7يف املائة مقابل  17.9يف املائة)
والسكان احلضريون أكثر من السكان القرويني ( 51.1يف املائة مقابل  14.8يف املائة).
من جهة أخرى ،تَبَ َّي أن احلركية االجتماعية الصاعدة تتوقف بشكل كبير على عوامل  :سنوات الدراسة
ونوعيتها؛ اخلبرة املهنية؛ والوضعية السوسيومهنية للوالدين.

لم يتمكن المغرب من تقليص حجم التفاوتات إال بشكل ضئيل جدا

انتقل مؤشر جيني ( ،)GINIالذي يقيس حجم التفاوتات يف الدخل علـى أساس اإلنفـاق السـنوي للفـرد ،من
 0.407إلى  0.395بني سنتي  2007و ،201415علما بأن حجم التفاوتات قد يكون أكثر عمقا ومدعاة للقلق
لو توفرت معطيات حول الفوارق يف الثروة باملغرب .باإلضافة إلى ذلك ،تعاني الطبقة املتوسطة من ضغط
موجهة لهذه الفئة من املواطنني وخدمات عمومية مالئمة حلاجياتها.
متزايد ،يف ظل غياب سياسة َّ

• 6االستدامة؟
تشكل احملافظة على البيئة والتدبير املسؤول للموارد الطبيعية رهانا أساسيا للتنمية باملغرب.
منذ سنة  1999اعتمدت اململكة إطارا تشريعيا طموحا يف مجال التنمية املستدامة ،إذ نص دستور 2011
على احلق يف «العيش يف بيئة سليمة» ،كما جرت املصادقة على القانون اإلطار  99.12مبثابة ميثاق وطني
للبيئة والتنمية املستدامة ،باإلضافة إلى العديد من القوانني واملراسيم التي تهم مجاالت املاء والغابات
واملناطق احملمية والهواء والنفايات الصلبة والساحل ،إلخ.
ويف هذا اإلطار ،اعتمد املغرب سياسة لالنتقال الطاقي تهدف إلى رفع قدرته على إنتاج الكهرباء انطالقا
من مصادر متجددة إلى  42يف املائة من الطاقة اإلجمالية سنة  ،2020و 52يف املائة سنة .2030
وقد مكنَت االستراتيجية الوطنية يف مجال الطاقة ،التي وضعها املغرب سنة  ،2009من تطوير عدد كبير
من املشاريع الطاقية ،ال سيما يف مجال الطاقة الشمسية والريحية ،مكنت املغرب من تطوير خبرة حقيقية
يف هذا املجال.

 - 15المندوبية السامية للتخطيط
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ورغم اجلهود املبذولة ،فإن االدخار الصايف املعدل ،16الذي كان إيجابيا خالل الفترة ما بني  1999و،2006
قد سجل تراجعا من  24.1يف املائة سنة  ،2006إلى  14.8يف املائة سنة  ،172013وبالتالي َفق َد أكثر من
كون املغرب يعيش حالة من ندرة املوارد املائية،
تسع نقاط خالل سبع سنوات .وهذا يعود ،باخلصوص ،إلى ِ
إذ ال تتعدى  650متر مكعب للفرد سنوياً ،وهي وضعية تتفاقم سنة تلو األخرى ،مع استعمال سنوي يفوق
 900مليون متر مكعب من االحتياطيات غير املتجددة من املياه اجلوفية .18كما أن جودة هذه املياه مهددة
بالتلوث الصناعي ،والتلوث الناجت عن معاجلة احملاصيل الزراعية ،عالوة على أن اإلمكانيات املتوفرة يف
مجال النجاعة املائية ال يتم استغاللها االستغالل الكايف.
من جهة أخرى ،وعلى الرغم من أن مساحة الغابات الوطنية قد ارتفعت من  11.2يف املائة من املساحة
اإلجمالية للبالد يف سنة  2000إلى  12.7يف املائة سنة  ،2010فقد عرفت منذ ذلك احلني شبه ركود
لتستقر عند نسبة  12.6يف املائة سنة  .19 2016وقد أدى الرعي اجلائر واالستغالل املفرط لألخشاب
وإزالة الغابات من بعض املناطق الغابوية ،التي يتطلب جتديدها مدة طويلة جدا ،إلى إضعاف املِلك الغابوي،
وإضعاف النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي والتربة واحليلولة دون مكافحة التصحر.
وأخيرا ،فإن التزايد العمراني غير املتحكم فيه ،تنضاف إليه املضاربات العقارية حول املدن ،ال يؤدي
فقط إلى تغيير صبغة وأوجه استخدام األراضي ،املعدة أصال لألنشطة الفالحية ،بل يؤدي أيضا إلى خلق
اختالالت بيئية ناجمة عن إضعاف التربة والنظم اإليكولوجية والساحل ،وتلوث الهواء والتربة واملياه.
هكذا ،تطرح الرهانات املرتبطة باملناخ ،القضايا املتعلقة باحملافظة على املوارد غير القابلة لالستبدال،
وباستراتيجيات التكيف مع آثار التغيرات املناخية (اإلجهاد املائي واجلفاف والفيضانات والتصحر والهجرة)،
وبتثمني املصادر املتجددة أو البديلة.

 - 16يساوي االدخار الصافي المُ عَدَّ ل االدخار الوطني الخام لكل بلد على حدة ،غير أنه مُ عدَّ ل عن طريق طرح قيمة االستنزاف التي
يتعرض لها الرأسمال الطبيعي والثابت (المساكن ،المباني األخرى ومنشآت الهندسة المدنية ،اآلالت والمعدات ،األصول المزروعة،
البرمجيات ،األعمال الترفيهية واألدبية أو الفنية )...وإضافة اإلنفاق في مجال التربية والتكوين .وعليه فإن االدخار الصافي المُ عَدَّ ل
يُ مَ كِّ ن من تقييم االدخار الحقيقي ألي بلد ،ويُ عتبر في الوقت نفسه مؤشرا رئيسيا على االستدامة .وهكذا ،يشير االدخار الصافي
المُ عدَّ ل السالب على سبيل المثال إلى أن بلدا ما يستهلك احتياطاته الطبيعية ،وال يُ عوِّض كليا إنهاك موارده الطبيعية باستثمارات
من شأنها تعزيز رأسماله البشري وبنياته التحتية .أما االدخار الصافي المُ عَدَّ ل اإليجابي ،فيدُ ل على أن البلد يخلق من الثروة أكثر
مما يدمرها ،وبأنه سائر في طريق التنمية المستدامة ،لكون موارده الحيوية (الماء والهواء واألراضي ،إلخ )...ونُظمه البيئية الطبيعية
يتم الحفاظ عليها واستغاللها بكيفية تسمح بتجددها.
 - 17تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول الثروة اإلجمالية للمغرب.
 - 18تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول التدبير المندمج للموارد المائية (.)2014
 - 19البنك الدولي.
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تَ َع ُّط ُل النموذج التنموي الحالي
ويذكي الهشاشة
ُيضعف الثقة ُ
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39

إن

التفاوتات بني الطموح اجلماعي وبني ما يقدمه النموذج التنموي
احلالي هي تفاوتات َملحوظة ،وتعكس االختالالت التي تعتري هذا
النموذج .كما أن الفوارق يف الولوج إلى احلقوق األساسية من خالل
خدمات عمومية ذات جودة ،تذكي التقاطبات االجتماعية واملجالية،
وهي تقاطبات تطال عدة أبعاد وتالمس حدود الهوة والتصدع التي تؤدي إلى زعزعة
الثقة وحتول دون تقدم املجتمع .وبالتالي فإن الشعور بعدم الثقة الذي ينجم عن ذلك
يُضعف الرابط االجتماعي واملؤسسات والهيئات الوسيطة.
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	• 1تقاطبات تتعمق بشكل متزايد
تقاطب بين التعليم العمومي والخاص
إن وجود «نظامني» تعليميني متجاورين ،عمومي وخاص ،ال يشتغالن وفق منطق من التكامل ،يُعمق التفاوتات
االجتماعية .فقد أضحى جليا أن األسر التي متلك موارد كافية هي وحدها القادرة على إرسال أطفالها
إلى املدارس اخلاصة التي توفر حدا أدنى من جودة التعليم .عالوة على ذلك ،وبالنظر لعدم جتانس العرض
ً
ارتباطا
الذي تقدمه املدارس اخلاصة نفسها ،فإن جودة التعليم الذي يقدمه هذا القطاع للتالميذ ترتبط
وثي ًقا بالقدرات املالية لوالديهم ،ما من شأنه تكريس عدم تكافؤ الفرص ،وتعميق هشاشة األسر محدودة
الدخل وأسر الطبقة املتوسطة وإثقال كاهلها باملديونية.
يَعتبر املواطنون الذين شاركوا يف االستشارة التي أطلقها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت ،أن قطاع التربية والتعليم وما يطبعه من تقاطب ،يعد أكبر مجال تتجلى فيه التفاوتات بشكل
صارخ ( 29.98يف املائة) ،متبوعا بتوزيع الدخل ( 23.44يف املائة) ثم التفاوتات بني الوسط احلضري
والقروي ( 15.42يف املائة) ،فمجال الصحة ( 12.11يف املائة) ثم القضاء ( 11.26يف املائة).

تقاطب في مجال الصحة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص
لقد تضرر قطاع الصحة العمومي بشكل كبير من احلكامة املعت َمدة يف تعميم نظام املساعدة الطبية «راميد»
دون تأهيل مسبق للقطاع ،كما أوصت بذلك نتائج تقييم املرحلة التجريبية إلعمال هذا النظام .وقد كشف
تقييم نظام راميد الذي نشره املرصد الوطني للتنمية البشرية سنة  2017أن هذا التعميم أسفر عن تدهور
يف جودة خدمات الرعاية الصحية املقدمة ملجموع املستفيدين (سواء املنخرطون يف نظام راميد أم غير
املنخرطني).
لقد جاء تدهور جودة خدمات الرعاية الصحية نتيجة الرتفاع الطلب على العالجات املوجه إلى مؤسسات
الصحة العمومية ،دون أن تتم مواكبة ذلك بزيادة يف املوارد الالزمة ،مما أدى إلى متديد آجال االنتظار
لالستفادة من اخلدمات الطبية (من  3إلى  9أشهر) ،وإلى التالشي السريع للتجهيزات واملعدات الطبية
وتعرضها ألعطاب متكررة ،باإلضافة إلى زيادة حجم العمل امللقى على عاتق الطواقم الطبية ،التي باتت
تشتغل حتت وطأة الضغط والشعور باإلحباط .وقد أسفر هذا الوضع عن نشوء إحساس متبادل بانعدام
الثقة بني العاملني باملستشفيات ،الذين باتوا مجبرين على تدبير النقص احلاصل يف وسائل العمل ،وبني
املستفيدين من نظام الراميد .كما دفع ذلك باملرتفقني املتوفرين على اإلمكانيات املادية إلى التوجه نحو
القطاع اخلاص.

ويذكي الهشاشة
َت َع ُّط ُل النموذج التنموي احلالي ُيضعف الثقة ُ

تقاطب على مستوى عرض السكن
لقد سمحت املجهودات املبذولة (برامج السكن االجتماعي ومكافحة مدن الصفيح ،وتيسير احلصول على
التمويل من خالل صناديق الضمان  )...بتقليص العجز يف مجال السكن بشكل كبير ،حيث انخفض هذا
العجز من  1.2مليون وحدة يف بداية سنوات  ،2000إلى ما يناهز من  400.000وحدة يف سنة  .2017غير
أن تنفيذ سياسات السكن والسياسات اجلبائية وسياسات إعداد التراب جرى وفق مقاربة غير مندمجة
ٍ
اعتماد
يعمل فيها كل قطاع على حدة ،دون مراعاة كافية حلاجيات الطبقة املتوسطة يف مجال السكن ،وال
لتدابير ملكافحة التجاوزات املستشرية يف قطاع السكن (املعامالت املالية غير النظامية ،املضاربة العقارية،
وارتفاع األسعار يف وسط املجال احلضري.)...
ونتيجة لذلك ،تطور عرض السكن االجتماعي يف أحياء أقيم أغلبها يف محيط املدن ،بدون أن يتم احلرص
بالقدر الكايف عند إنشائها على مراعاة متطلبات اإلدماج االقتصادي واالجتماعي والثقايف للسكان
املستفيدين .وقد أدى ذلك إلى وقوع إقصاء مزدوج يف حق هؤالء  :إقصاء اجتماعي وآخر مجالي ،كما أدى
إلى ضعف التمازج االجتماعي ،وإلى خلق تقاطب يف الفضاء احلضري ،أضحى يف ظله موقع السكن مرادفا
للوضع املالي لألسرة.
ويعتبر هذا الوضع نتيجة لقصور يف حكامة القطاع أدى إلى تغليب املنطق االقتصادي على حساب االعتبارات
االجتماعية ،رغم أهميتها.

تقاطب بين الوسطين الحضري والقروي
رغم املبادرات العديدة التي اتخذتها الدولة ،ال تزال وضعية العالم القروي مثيرة للقلق .حيث تستمر حدة
الفوارق بني الوسطني القروي واحلضري .ورغم أن نسبة الفقر اتخذت عموما بني سنتي  2001و2014
منحى تنازليا ،إال أنها ال تزال مرتفعة يف العالم القروي.20
من جهة أخرى ،تتجلى التفاوتات بني الوسطني احلضري والقروي بقوة يف مجال الولوج إلى اخلدمات
األساسية مثل الصحة والتعليم (تبلغ نسبة األمية  47.7يف املائة يف العالم القروي مقابل  22.2يف املائة
ُسجل فيها املناطق القروية تأخرا
يف الوسط احلضري ،)21والولوج إلى التجهيزات والبنيات التحتية ،والتي ت ِّ
مهما ،خاصة يف املناطق اجلبلية احملرومة .ذلك أنه كلما ابتعد املرء عن املراكز احلضرية يف اجتاه عمق
العالم القروي ،كلما كانت التدخالت العمومية غير كافية .كما أنها تفتقر لالنسجام وال تتم بطريق منصفة
بني مجموع مناطق التراب الوطني ،وال تواكبها تعبئة كافية من لدن القطاع اخلاص.

 - 20البحث الوطني حول استهالك ونفقات األسر بالمغرب ،المندوبية السامية للتخطيط2016 ،
 - 21المندوبية السامية للتخطيط ،اإلحصاء العام للسكان والسكنى 2014
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قد يؤدي االستعداد غير الكافي لمتطلبات الثورة التكنولوجية إلى تعميق

التقاطب االجتماعي على المدى المتوسط والطويل

حسب تقرير «االستعداد ملستقبل اإلنتاج لسنة  »2018الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي ،فإن البنية
اإلنتاجية التي يتوفر عليها املغرب تتسم مبحدوديتها ،كما أن آفاق تأقلمها مع التحديات املرتبطة بالثورة
الصناعية الرابعة  4.0ليست بالواعدة كثيرا .يف غياب رؤية واستراتيجيات مالئمة ،فإن أحد االنعكاسات
املقلقة التي ميكن أن تؤثر على بلدنا يف املستقبل تَك ُمن يف بروز ظاهرة تقاطب سوق الشغل ،والتي تتجلى يف
ارتفاع عدد مناصب الشغل املفقودة مقارنة مع عدد املناصب احملدثة يف فئة الوظائف التي تتطلب «مهارات
متوسطة» .إذ تُعتبر هذه األخيرة أكثر عرضة للتضرر من انتشار استخدام الروبوتات والذكاء االصطناعي،
مما قد يؤدي مستقبال إلى تعميق التفاوتات داخل املجتمع املغربي.

	• 2الفساد يؤدي إلى إضعاف الرابط االجتماعي
يظل الفساد ،رغم توالي برامج العمل التي وضعتها السلطات العمومية ملكافحته ،عنيداً أمام جهود اإلصالح
ومتجذراً يف املجتمع املغربي .ال شك أن املغرب خطى خطوات مهمة على الصعيد التشريعي من أجل
جعل مناخ األعمال أكثر شفافية ،وذلك من خالل إصدار قانون احلصول على املعلومات وقانون التصريح
اإلجباري لبعض املنتخبني مبمتلكاتهم .غير أن هذه التدابير ال تزال أبعد ما تكون عن االستجابة لتطلعات
املجتمع املدني ،وتظل أقرب إلى املبادرات العمومية ،منها إلى سياسة إرادية للمكافحة الفعلية للفساد على
جميع املستويات ،تُواكبها تدابير حلماية املبلغني عن حاالت الفساد .باملوازاة مع ذلك ،يؤدي تسليط الضوء
إعالميا على قضايا الفساد عبر شبكات التواصل االجتماعي إلى إضعاف الرابط االجتماعي وزعزعة ثقة
الفاعلني االقتصاديني واملواطنني يف جناعة مسلسل مكافحة الفساد.

	• 3نقص الشــفافية والمحاســبة يؤدي إلى إضعاف الثقة في
المؤسسات
لقد اعتمد املغرب منذ عقدين من الزمن ،ترسانة قانونية وتنظيمية لتحسني حكامة املؤسسات العمومية،
مما يعكس اإلرادة القوية للدولة يف القطع مع الغموض واإلفالت من العقاب ،وأعطى دفعة مهمة للجهود
الرامية إلى إرساء املزيد من الشفافية وتعزيز مبدأ احملاسبة .غير أن إعمال هذا املبدأ ظل يف الغالب
مقتصراً على اجلوانب املالية (االختالس ،التالعب )...والقانونية واملسطرية .يف حني أن منطق احملاسبة
املرتكز على فعالية الفعل العمومي واالستعمال الناجع للمال العام ،لم يترسخ بَ ْع ُد بشكل كامل يف املمارسة
املؤسساتية ،كما أنه ال يتم إعماله بشكل تلقائي .ويؤدي عدم إخضاع املسؤولني العموميني ،بشكل تلقائي
وممنهج ،للمحاسبة على أساس حصيلة العمل املنجز خالل واليتهم ،إلى تراجع ثقة املواطنني يف شفافية
املؤسسات العمومية ،سيما عندما يكون لتدخل هذه األخيرة تأثير مباشر يف حياتهم اليومية.

ويذكي الهشاشة
َت َع ُّط ُل النموذج التنموي احلالي ُيضعف الثقة ُ

	• 4مشــروعية أدوار فعاليــات الوســاطة باتــت موضــع تســاؤل
مــن لــدن المواطنين
َم َّر املغرب يف السنوات األخيرة بالعديد من األزمات االجتماعية التي كشفت عن وجود شعور من االستياء
سجل يف تنفيذ مشاريع التنمية االقتصادية
لدى املواطنني بسبب تدهور مستوى معيشتهم والتأخير امل ُ َّ
واالجتماعية .وقد عبرت غالبية هذه احلركات االجتماعية عن نفسها خارج فعاليات الوساطة التقليدية
(جمعيات املجتمع املدني ،النقابات ،األحزاب السياسية ،)...وهي نتيجة مباشرة للضعف امل ُ َس َّجل يف مشاركة
املواطن يف االنتخابات التشريعية واجلماعية والنخفاض نسبة االنخراط يف النقابات.
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4

اط ِن ضعف كبرى ترهن
ستة َم َو ِ
تحقيق الطموح المنشود

املغرب بلدٌ ميتلك العديد من املؤهالت وميكنه أن يتطلع إلى الطموح التنموي

إن

مختلف أوجه القصور املشار إليها أعاله ،تشكل يف الواقع «أعراضا»
تكشف عن عجز النموذج التنموي احلالي عن حتقيق الطموح اجلديد
املنشود ،وتقتضي منا إجراء حتليل دقيق لتحديد العوامل ومكامن
الضعف البنيوية التي جعلت النموذج التنموي باملغرب يبلغ مداه .فمن
خالل التوصيف اجليد لألسباب ،سيكون مبقدورنا صياغة اخليارات الكبرى التي
ينبغي أن يرتكز عليها النموذج التنموي اجلديد.
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	• 1ال يملــك المواطنــون الشــروط والوســائل التــي تؤهلهــم
للمســاهمة الفعليــة فــي التنميــة
كما مت اإلشارة إلى ذلك أعاله ،يُعتبر املواطن فاعال يف مسلسل التنمية ومستفيداً منها يف نفس الوقت.
لذلك فإن أوجه القصور املسجلة يف مجال تنمية وتعزيز قدرات املواطنني ،تشكل يف اآلن ذاته نتيجة مباشرة
وسببا عميقا ،يف االنحسار الذي يشهده النموذج التنموي احلالي.
االختالالت التي تعاني منها اخلدمات العمومية تؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية لألجراء وتضر بتنافسية
املقاوالت
يؤدي غياب خدمات عمومية متيسرة الولوج وذات جودة ،إلى ارتفاع كلفة املعيشة يف املغرب ،وذلك بسبب ارتفاع النفقات
التي يتحمل ِع ْبأَها املواطنون يف مجال التعليم يف املؤسسات اخلاصة ،والصحة ،والنقل ،والسكن وغيرها من اخلدمات.
فعلى مستوى استهالك األسر(الرسم البياني رقم  ،)1جند أن حصة النفقات املخصصة للتعليم والصحة ،كانت أكبر
احلصص التي شهدت ارتفاعا يف إجمالي ميزانية األسر ما بني سنتي  2007و ( 2014حيث ارتفعت حصة نفقات التعليم
بـ  2.4نقطة مئوية ،يف حني ارتفعت حصة نفقات الصحة بـ  2.2نقطة مئوية .)22ويساهم هذا الوضع يف:
 .أإضعاف القدرة الشرائية لألسر ،بالنظر للتكاليف التي تتحملها ،خاصة بالنسبة للفئات احملرومة والطبقة
املتوسطة (خضوع مزدوج للضريبة) ،ومن ثم تنامي الشعور بعدم الرضى نتيجة غياب خدمات عمومية ذات جودة
مقابل ما يؤدونه من ضرائب؛
 .باإلضرار بتنافسية املقاوالت ،إذ بسبب مختلف هذه األعباء التي يتحملها األجراء ،فإن املقاولة ال متلك هامش ًا
كافي ًا من أجل تفادي االرتفاع املطرد يف وتيرة الزيادة يف األجور مقارنة مع الوتيرة املعمول بها يف الدول املنافسة
(انظر الرسم البياني رقم .)2
الرسم البياني رقم  : 1مكونات سلة استهالك األسر
تغير بنية سلة االستهالك (احلصة بالنسبة املئوية)
أقسام النفقات
التعليم
الصحة
الترفيه والثقافة
املالبس واألحذية
السكن واملاء والكهرباء والغاز
األثاث واألدوات املنزلية
والصيانة االعتيادية للمنزل
املواصالت
النقل
مطاعموفنادق
املوادالغذائية

سنة 2007
3,9
5,5
2,2
3,9
14,8

سنة 2014
6,3
7,7
2,7
4,3
14,5

4,9

4,4

3,5
11,4
2,9
41,5

2,9
10
1,4
38,8

 - 22معطيات المندوبية السامية للتخطيط

تغير حصة مختلف أصناف النفقات املكونة لسلة استهالك
األسر بني سنتي  2007و( 2014مرتبة وفق ترتيب تنازلي
بالنسبة املئوية)

املصدر  :معطيات املندوبية السامية للتخطيط

ستة مواطن ضعف كبرى ترهن حتقيق الطموح املنشود

تؤكد هذه املالحظة الدور اجلوهري الذي يضطلع به عرض اخلدمات العمومية .ذلك أن دعم القدرة الشرائية ال مير
بالضرورة عبر الزيادة يف األجور ،وإمنا ينبغي على الدولة تخفيف الضغط على دخل املواطن من خالل توفير خدمات
وبنيات عمومية متاحة للجميع وذات جودة كافية (التعليم ،الصحة ،النقل ،املساعدة على التوفر على السكن  .)...إن
تعزيز الولوج لهذه اخلدمات العمومية سيمكن من احملافظة على القدرة الشرائية للعاملني دون اإلضرار بتنافسية
املقاوالت ،على اعتبار أن الدولة ستتحمل نفقات هذه التكاليف االجتماعية ،مما سيقلل من املطالبة بزيادة األجور أو
سيخفف من وتيرة هذه املطالبة .وفضال عن التأثير على وتيرة زيادة األجور ،فإن توفير تعليم عمومي ذي جودة عالية
من شأنه تكوين رأسمال بشري أكثر تأهيال وأكثر إنتاجية ،مما سيسمح بتحسني تكلفة العمل (نسبة األجور /إنتاجية
العمل) على مستوى املقاولة.
الرسم البياني رقم  : 2متوسط األجر الشهري يف البلدان ذات الدخل املتوسط (بالدوالر الدولي)

املصدر  :رسم بياني منجز على أساس معطيات مكتب العمل الدولي والبنك الدولي

من جهة أخرى ،اعتبر املشاركون يف االستشارة التي أطلقها املجلس على األنترنت أن خدمات التربية
والتعليم والقضاء والصحة العمومية غير فعالة ،بل ورديئة ،واحلال أنها تعد أكثر اخلدمات العمومية
قدرة على تعزيز قدرات املواطنني ومتكينهم من التنمية الشاملة وجودة احلياة.

منظومة تربوية عاجزة عن االضطالع بمهامها األساسية
تعاني منظومة التربية والتعليم يف بالدنا من مجموعة من َم ِ
واطنِ الضعف التي أدت إلى تدهور املدرسة
ٍ
ضعف يف تزايد مستمر رغم اإلصالحات التي شهدها
املغربية ،خاصة املدرسة العمومية .وهي مكامِ ُن
القطاع خالل العقدين املاضيني .ومن بني أوجه القصور التي يعاني منها مجال التربية والتعليم ببالدنا،
نذكر الهدر املدرسي واملستوى التعليمي غير الكايف للتالميذ ،وهو ما أدى إلى جعل النفقات املخصصة
لقطاع التعليم نفقات غير ناجعة.
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ال يزال الهدر املدرسي يشكل معضلة يف املدارس العمومية حيث طال حوالي  222.000تلميذ(ة) يف طوري
التعليم االبتدائي واإلعدادي خالل املوسم الدراسي  .2018-2017ويعزى هذا الوضع إلى عدة عوامل .فمن
جهة ،جند الظروف االجتماعية غير املواتية ملواصلة الدراسة ،فضال عن كون برامج الدعم االجتماعي
التي مت اعتمادها يف قطاع التعليم لم تعط النتيجة املتوقعة منها (برنامج تيسير ،مليون محفظة مدرسية،
املدارس الداخلية ،إلخ) .23من جهة أخرى ،يشكل املعدل املرتفع للتكرار يف املرحلة االبتدائية عامال مؤثرا
يف رفع احتمال مغادرة الدراسة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن ضعف العرض املتوفر يف بنيات االستقبال القادرة
على امتصاص أعداد التالميذ الذين يغادرون املدارس االبتدائية يزيد من احتمال العودة إلى األمية.
وبخصوص مستوى اكتساب املعارف ،يكشف تصنيف التالميذ املغاربة يف االختبارات الدولية (دراسة
اجتاهات التحصيل يف الرياضيات والعلوم على الصعيد الدولي ( ،)TIMSSوالدراسة الدولية لتقومي تطور
الكفايات القراءاتية ( ،)PIRLSوالبرنامج الدولي لتقييم مكتسبات الطلبة ( ))PISAالتي تقارن بني مستويات
التعل َّمات بني تالميذ العديد من البلدان ،أن املغرب يوجد ضمن أضعف ثالث دول يف هذا املجال ،سواء على
مستوى القراءة أو الرياضيات أو العلوم.
وميكن تفسير انخفاض املستوى التعليمي للتالميذ بعدة أسباب ،من بينها على اخلصوص ،التكوين غير
الكايف للمدرسني .فعلى الرغم من اإلصالح الذي ُشرع يف إجنازه منذ سنة  ،2007إال أنه ال يزال غير
ي ِّكن األستاذ من الكفايات الالزمة ملمارسة مهنته .ذلك أن فترة التكوين األساسي،
ناجع بالقدر الكايف وال ُ َ
24
احملددة رسميا يف سنة واحدة ،ال تتجاوز على أرض الواقع ستة أو سبعة أشهر  .وبالنسبة لألساتذة الذين
مت توظيفهم بالتعاقد انطالقا من سنة  ،2016فقد مت تخفيض هذه املدة إلى ثالثة أشهر تقري ًبا .إن هذا
القصور يف تكوين أفراد هيئة التدريس ينعكس يف احملصلة سلبيا على جودة الرأسمال البشري ويُضعف
قدرته على رفع مستوى اإلنتاجية وحتسني القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني .من جهة أخرى ،ال بد من
اإلشارة إلى أن تضرر الفئات احملرومة أكثر من غيرها من أوجه اخلصاص التي تعتري املدرسة العمومية،
يؤدي إلى تكريس وإعادة إنتاج عدم تكافؤ الفرص يف صفوف األطفال والشباب.

منظومة صحية تعاني من اختالالت عميقة
واط ِن الضعف ،مبا يف ذلك نقص املوارد البشرية
تعاني املنظومة الصحية اليوم من العديد من َم ِ
واللوجستية ،وضعف عرض خدمات الرعاية الصحية ،وتقادم البنيات التحتية االستشفائية ،وعدم تعميم
التغطية الصحية األساسية وتوزيع لألطباء غير ناجع وال متوازن بني مختلف جهات اململكة.
فبالنسبة للتأطير الطبي ،سجل املغرب يف املتوسط  25 7.3أطباء لكل  10.000نسـمة 26سنة  ،2018وهي
نسـبة تأطيـر تبقـى منخفضـة مقارنـة مـع بلـدان شـبيهة ببالدنا (تونـس  12.7 :طبيبا ،وتركيا  17.6 :طبيبا).27
 - 23التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات2017 ،
 - 24تقرير المجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي « تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2015 ،»2013-2000
 - 25تقرير لجنة القطاعات االجتماعية بمجلس النواب ،أكتوبر 2019
 - 26توصي منظمة الصحة العالمية بطبيب لكل  650نسمة ( 16طبيبا لكل  10.000نسمة)
 - 27منظمة الصحة العالمية ،قاعدة معطيات المرصد العالمي للصحة

ستة مواطن ضعف كبرى ترهن حتقيق الطموح املنشود

خصصة لقطاع الصحة (حوالي  6يف املائة من ميزانية الدولة) فإنها تظل أدنى من املستوى
أما امليزانية امل ُ َّ
املوصى به من لدن منظمة الصحة العاملية (ما بني  10و 12يف املائة).
وينضاف إلى ذلك ،التوزيع اجلغرافـي املتفاوت للهيئـة الطبيـة وشـبه الطبيـة واملؤسسـات الصحيـة بيـن
مختلـف جهـات اململكة .إذ يتباين التأطير الطبي حسب اجلهات ما بني طبيــب واحــد لــكل  4000نســمة
(أطبــاء وزارة الصحة باستثناء املراكز االستشفائية اجلامعية ،أطباء اجلماعات احمللية وأطباء القطاعني
العام واخلاص) ،وبني طبيـب واحـد حلوالي  1000نسـمة .باإلضافة إلى ذلك ،تعرف مؤسسات الرعاية
الصحية األولية ،التي جرى تطويرها على نطاق واسع خالل العقد األخير ،إقباال ضعيفا من لدن املواطنني
وذلك بالنظر لضعف العرض الصحي الذي تقدمه .وحسب دراسة مشتركة أجنزها كل من املرصد الوطني
للتنمية البشرية والبنك الدولي سنة  2018حتت عنوان «تقييم خدمات الرعاية الصحية األولية» ،فإن معدل
اللجوء إلى االستشارات الطبية يتراوح بني  0.71و 0.99حالة جديدة للفرد الواحد ،مقابل  2.7يف تونس
و 6.4بفرنسا.
باإلضافة إلى ذلك ،ورغم تطور التغطية الصحية ،ال تزال النفقات التي تتحملها األسر مباشرة يف مجال
الرعاية الصحية مرتفعة .كما أن توسيع نطاق التأمني اإلجباري األساسي عن املرض ،لم تتم مواكبته بزيادة
مهمة يف االعتمادات املخصصة للقطاع وال مبراجعة للتعريفة املرجعية الوطنية (ظلت بدون تعديل منذ
 .)2008وهو ما أدى إلى ارتفاع حصة فارق املصاريف املتبقية على عاتق املؤ ّمن لهم ،حيث بلغت  35يف املائة
سنة  ،2016علما أن هذه النسبة ال تعبر عن حقيقة الوضع بالنظر إلى املمارسات غير النظامية املرتبطة
باألداء املباشر جلزء من العالجات خارج الفاتورة الرسمية (الفوترة املنقوصة) يف القطاع اخلاص.28
وكما متت اإلشارة إلى ذلك أعاله ،فإن احلكامة املعت َمدة يف تعميم نظام املساعدة الطبية (راميد) سنة
 2012أدت إلى إنهاك مرافق الصحة العمومية ،بالنظر لتزايد أعداد املواطنني املشمولني بهذا النظام ،دون
أن تواكب ذلك زيادة مهمة يف التمويل املخصص للقطاع وال تأهيل مسبق له.
ويف هذا السياق ،يجد املواطنون أنفسهم إزاء منظومة صحية تسير بسرعتني ،وتعاني من وجود «شرخ» بني
قطاع صحي خاص يتسم بجاذبيته لكنه مرتفع الكلفة سواء بالنسبة للمرضى أو ألنظمة التغطية الصحية،
ماض يف التدهور ويعمل حتت الضغط.
وبني قطاع صحي عمومي ٍ

سياسات للتعمير والسكن تُ فضي إلى خلق فضاءات جديدة لإلقصاء االجتماعي
ُي َولد التوسع العمراني يف املغرب اإلقصاء ويخلق التوترات االجتماعية :إذ ينجم عن العجز املوجود يف
مجال السكن ظهور دور الصفيح واملساكن ناقصة التجهيز وغير الصحية .ويعزى هذا العجز إلى االختالل
اجللي بني العرض املوجود وبني الطلب على وحدات سكنية بأسعار يف متناول األسر ذات الدخل احملدود.
لقد أدى النمو املطرد لساكنة املناطق احلضرية على امتداد عدة عقود إلى تضخم أسعار السكن .وهو ما
دفع باألسر محدودة الدخل إلى االنتقال إلى ضواحي املدن الكبرى وإلى جزء من املناطق القروية .إذ جند
 - 28الحماية االجتماعية في المغرب  :واقع الحال ،الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة االجتماعية
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أن أكثر من  30يف املائة من مجموع املباني املشيدة سنويا بالوسط احلضري يتم بناؤها فوق أراض فالحية
واقعة يف ضواحي املدن ،خارج أي تخطيط عمراني مسبق .ذلك أن ظاهرة الزحف العمراني التي شهدها
املغرب منذ زمن تفاقمت يف العقد املاضي بظهور مشاريع كبرى للسكن االجتماعي ،والتي قد تشكل يف
السنوات القادمة بؤرا متنامية النعدام األمن وللتوترات االجتماعية .ومن العوامل التي زادت من حدة التدبير
غير األمثل لقطاع التعمير ،جند إطالق برامج «املدن اجلديدة» وتوالي اللجوء منذ بداية سنوات  2000إلى
منح االستثناءات يف مجال التعمير ،إضافة إلى ضعف العرض املخصص للطبقة الوسطى ،التي تواجه ارتفاع
أسعار العقار وطرق األداء غير النظامية «الن َوا ْر» (أداء مبالغ خارج إطار املبلغ املصرح به يف عقد الشراء).

قطاع نقل غير مالئم لحاجيات المستعملين
يتسم منط تدبير اخلدمات العمومية باملناطق احلضرية بكونه غير شامل وغير مستدام ،خاصة يف كبريات
املدن ،كما أنه يشتغل بوسائل ال تتطور وفق ما ُيستجد من حاجيات  :يعاني النقل احلضري بشكل خاص من
اخلصاص يف البنيات التحتية والتجهيزات ومن عدم مالءمتها للطلب املتزايد للساكنة احلضرية يف مجال
التنقل .وقد أدى ذلك إلى تقليص كبير يف إمكانيات ولوج السكان إلى اخلدمات واألنشطة االقتصادية ،إما
بسبب عامل البعد والتكاليف املرتبطة بالتنقل ،أو بسبب تنامي انعدام األمن يف وسائل النقل.
لقد أدى انعدام األمن يف وسائل النقل العمومية إلى تزايد اللجوء إلى اقتناء السيارة الشخصية ،مما عمق
من حدة التفاوتات االجتماعية واملجالية ،وخلق شعورا باإلقصاء لدى الساكنة األكثر فقرا التي ال تسعفها
إمكانياتها املالية القتناء سيارة شخصية ،فضال عما يتسبب فيه هذا األمر من انعكاس سلبي على البيئة
وجودة الهواء .ذلك أن وسائل النقل احلضرية باملغرب تصدر خُ ُمس ( )1/5انبعاثات غازات الدفيئة وثلث
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ،بوتيرة ارتفاع سنوية تبلغ حوالي  5يف املائة.

منظومة عدالة ضعيفة الفعالية وغير مواكبة للتحوالت التي تشهدها البالد

ولتطلعات المواطنين

ال تزال منظومة العدالة تعاني من جملة من َمواطن الضعف تهم العديد من اجلوانب ،نذكر منها استمرار
املمارسات املتعلقة بالرشوة ،واحملاباة ،وطول املساطر ،وهو أمر ال يخلو من عواقب على ثقة املواطنني
واملستثمرين .باإلضافة إلى ذلك ،تؤدي هيمنة املقاربة القائمة على االعتماد الكلي على العقوبات السجنية
واللجوء شبه التلقائي إلى االعتقال االحتياطي ،إلى اإلقصاء االجتماعي للسجناء ،وإلى زيادة احتماالت
حاالت العود ،ال سيما يف صفوف السجناء الشباب ،مما يُ َ
خشى معه أن يتحول السجن إلى تربة خصبة
للتهميش واالنحراف.
كما أن تنفيذ ورش مالءمة الترسانة القانونية اجلاري بها العمل مع مقتضيات دستور  2011واالتفاقيات
الدولية التي صادق عليها املغرب َس َّج َل تأخرا الفتا .ومما يدعو أكثر إلى االنشغال ،كون النصوص القانونية
املُعتَ َم َدة يف بعض املجاالت لم يتم حتيينها منذ عقود خلت (منوذج النظام العقاري) ،حيث يواجه املواطنون
بسبب هذا الوضع صعوبات شتى إلثبات حقوقهم وحمايتها.

ستة مواطن ضعف كبرى ترهن حتقيق الطموح املنشود

بالعالقة مع أوجه القصور ا ُمل َس َّج َلة
يف ضوء ما سبق ،يبدو جليا أن مكمن الضعف األول ،الذي يتمثل يف أن «املواطنني ال ميلكون الشروط والوسائل التي
تؤهلهم للمساهمة الفعلية يف التنمية» ،يكتسي مكانة مركزية ،على اعتبار أنه يرتبط بالعديد من أوجه القصور التي
يتناول بعضها القسمني الثاني والثالث من هذا التقرير .ويتعلق األمر بشكل خاص بالقصور املسجل يف مجال الرخاء
االقتصادي؛ وتنمية املواطن وتطوير قدراته؛ واإلدماج؛ وتكافؤ الفرص؛ وتقليص الفوارق.

	• 2ال تزال النساء على هامش مسلسل التنمية
تعاني النساء من إقصاء ما فتئت تتزايد حدته :ويبقى بال شك املؤشر األكثر جتسيدا لهذا األقصاء ،هو
معدل مشاركة النساء يف سوق الشغل .إذ انخفض هذا املعدل ،حسب معطيات املندوبية السامية للتخطيط،
من  26.6يف املائة سنة  2008إلى  21.8يف املائة سنة  ،201829ويسجل هذا املعدل مستويات أدنى يف
املناطق احلضرية ،حيث بلغ  18.1يف املائة سنة  .2018مما يفيد أن حوالي  82يف املائة من نساء املدن
البالغات سن العمل ال يشاركن يف النشاط االقتصادي ،وبالتالي ال يتوفرن على دخل خاص بهن.
ويعزى ضعف مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي إلى العديد من العوامل  :بالنسبة للنساء البالغات
أقل من  24سنة ،ميكن أن يعزى تراجع معدل النشاط إلى طول سنوات الدراسة .كما يشكل ثقل األدوار
االجتماعية املنوطة باملرأة عامال يعوق مشاركتها يف سوق الشغل .ويف هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى
عبء األعمال املنزلية امللقى على عاتق النساء ،إذ يفوق الوقت الذي تخصصه لها املرأة سبع مرات الوقت
الذي يخصصه الرجل .وحسب األبحاث التي أجنزتها املندوبية السامية للتخطيط ،فإن السبب وراء عدم
خروج حوالي نصف النساء غير املشتغالت إلى سوق الشغل يعود إلى ضرورة قيامهن بشؤون املنزل ورعاية
األطفال.
وتؤكد نتائج االستشارة التي قام بها املجلس عبر األنترنت هذه املالحظة ،حيث اعتبر  34.88يف املائة
من املشاركني أن العامل الثقايف يشكل العامل الرئيسي وراء إقصاء النساء من ميدان الشغل ،متبوعا
بالعامل املتعلق مبدى توفر فرص الشغل ( 27.31يف املائة من األجوبة).
من جهة أخرى ،تُعتَبر النساء أكثر عرضة للبطالة من الرجال .إذ بلغ معدل البطالة على املستوى الوطني
 14.1يف املائة لدى النساء ،مقابل  8.1يف املائة لدى الرجال سنة  .2018وجند أن هذا املعدل أكثر ارتفاعا
يف الوسط احلضري ،حيث يصل إلى  23.9يف املائة لدى النساء ،مقابل  10.9يف املائة لدى الرجال.
ض هذا الوضع النساء للمزيد من الهشاشة االجتماعية ،السيما بالنظر لنقص استفادتهن من آليات
ويُ َع ِّر ُ
احلماية االجتماعية .ذلك أن عددا قليال فقط من النساء يستفدن من معاش للتقاعد .ففي سنة  2018لم
يتجاوز عدد النساء من مجموع متقاعدي الصندوق الوطني للتضامن االجتماعي  17يف املائة ،مقابل 83
يف املائة من الرجال ،كما أن متوسط معاشهن يبلغ  1.909دراهم مقابل  1.974درهما للرجال .ويف حالة
الطالق ،تتوقف استفادة املرأة من التغطية الصحية للزوج ،أما يف حالة الترمل ،فإن استفادتها وأطفالها
 - 29البحث الوطني حول التشغيل ،المندوبية السامية للتخطيط2018 ،
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من احلماية االجتماعية تكون مشروطة بوجود حتويل معاش التقاعد «معاش اخللف» (والذي يشكل نصف
معاش تقاعد الزوج قيد حياته).
بالعالقة مع أوجه القصور ا ُمل َس َّج َلة
إن هذا املكمن الثاني من مكامن الضعف واملتعلق بإقصاء النساء ،يرتبط ارتباطا مباشرا مبختلف أوجه القصور التي
تعتري النموذج التنموي احلالي ،خاصة تلك املتعلقة باإلدماج ،من زاوية النوع االجتماعي ،أو بتكافؤ الفرص بني الرجال
والنساء يف مختلف مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.

	• 3وســط قــروي يعانــي العزلــة ونقــص التجهيــز وال يســاهم
بالقــدر الكافــي فــي تنميــة البــاد
نجزة لفائدة العالم القروي دون انتظارات وحاجيات الساكنة القروية :
يظل تأثير البرامج واملشاريع ا ُمل َ
ويتجلى ذلك يف استمرار الفوارق االجتماعية واالقتصادية وضعف الولوج إلى اخلدمات األساسية ،إذ
اليزال حوالي  3.5مليون شخص ال يستفيدون من تزويد منتظم باملاء الشروب ونحو  1.3مليون شخص ال
يستفيدون من الربط بشبكة الكهرباء.
من جهة أخرى ،انتقل معدل الفقر متعدد األبعاد 30على املستوى الوطني من  25يف املائة سنة  2004إلى
 8.2يف املائة سنة  .2014غير أن هذا االنخفاض يخفي تفاوتا كبيرا بني الوسطني احلضري ( 2يف املائة)
والقروي ( 17.7يف املائة)  .31وهكذا ،فإن الفقر متعدد األبعاد يظل ظاهرة قروية باألساس ( 85.4يف املائة
من األشخاص املعنيني بالفقر متعدد األبعاد يعيشون يف الوسط القروي).
ففي الوسط احلضري ،يعزى أكثر من  90يف املائة من الفقر متعدد األبعاد إلى اخلصاص امل ُ َس َّجل يف مجالي
التربية والتعليم ( 57.3يف املائة) والصحة ( 33.9يف املائة) .أما الفقر يف الوسط القروي فيعود أساسا إلى
أوجه احلرمان املسجل يف التربية والتعليم (  54.5يف املائة) وظروف املعيشة ( 30.4يف املائة).32
أما الوضع في المناطق الجبلية ،فإنه يدعو للقلق بشكل أكبر .ذلك أن هذه المناطق تشهد تأخرا كبيرا في
مجال التنمية البشرية .حيث تبلغ نسبة األمية يف صفوف ساكنتها نحو  47يف املائة (مقابل  32يف املائة
على املستوى الوطني) ،كما أن َدخل سكان املناطق اجلبلية يقل َمرتني عن املتوسط الوطني .وتظل مساهمة
املناطق اجلبلية يف التنمية االقتصادية للبالد محدودة جدا ،إذ ال تتجاوز  5يف املائة من الناجت الداخلي
اإلجمالي ،و 10يف املائة من مجموع االستهالك الوطني.33
 - 30يتم تقييم هذا المعدل من لدن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على أساس الولوج لخدمات الصحة والتعليم والماء والكهرباء
والخدمات األخرى
 - 31المندوبية السامية للتخطيط ،النتائج الرئيسية لخريطة الفقر متعدد األبعاد لسنة 2014
 - 32المندوبية السامية للتخطيط ،نتائج البحث الوطني حول االستهالك ونفقات األسر 2014/2013
 - 33وزارة الفالحة والصيد البحري /مديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية :2016 ،تنمية المجال القروي والمناطق
الجبلية :االستراتيجية ومقاربة التدخل .عرض مقدم بتاريخ  19مارس  .2019معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
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من جانب آخر ،ال يتم تثمني املؤهالت االقتصادية التي يزخر بها العالم القروي بالقدر الكايف ،كما أن
السلطات العمومية ال تبذل ما يكفي من اجلهود من أجل تشجيع تنويع األنشطة غير الفالحية ودعمها ،وهو
ما من شأنه أن يكرس ما تعانيه ساكنة العالم القروي من هشاشة وأوضاع صعبة.
بالعالقة مع أوجه القصور ا ُمل َس َّج َلة
إن ما يجعل الضعف املتعلق بالعالم القروي ،ضعفا ُم َر َّكباً ومثيراً للقلق ،كونه نتيجة مباشرة ألوجه القصور الكبرى املشار
إليها أعاله أال وهي  )1 :نقص إدماج الساكنة القروية والتقاطب بني الوسطني احلضري والقروي )2 ،واملشاركة غير
الكافية للساكنة القروية يف خلق الثروة وبالتالي يف حتقيق الرخاء االقتصادي ،و )3اخلصاص الذي تعاني منه الساكنة
القروية يف مجال تكافؤ الفرص ،وذلك بالنظر لكونها األكثر تضررا من ضعف فرص االرتقاء االجتماعي.

	• 4نظام لالمتيازات يعمق اإلقصاء ويتسبب في بطء النمو
ترجيح االمتيازات واحملاباة :لطاملا فتحت املنظومة االقتصادية باملغرب الباب بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة أمام قيام قطاعات تتميز بوضع اقتصادي أو تنظيمي خاص ،وسمحت باالمتيازات والتراخيص،
التي تشجع على الريع على حساب النجاعة االقتصادية واإلبداع واملخاطرة.
ال تزال بعض القطاعات خاضعة لنظام املأذونيات والتراخيص على غرار احملروقات والنقل العمومي ومقالع
الرمال والصيد يف أعالي البحار ....كما أن وضعيات الريع غير املنتجة قد تَتولد من رحم السياسات
االقتصادية نفسها ،وذلك حينما يتم تخويل إعفاءات وحتفيزات ضريبية لبعض القطاعات والفاعلني دون
ودقيق ملدى فعالية هذه التحفيزات.
صارم
وتتبع
تقييم
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وعلى العكس من الرشوة والغش ،فإن خطر بعض أشكال الريع يكمن يف كونها غالبا ما تتخذ طابعا قانونيا
مبوجب القانون واملساطر .ذلك أن استمرار االمتيازات واحملاباة باملغرب قد يساهم يف بعض احلاالت يف
إفساد مناخ األعمال ،على اعتبار أن األفراد يكرسون جزءاً من جهودهم ومواردهم املالية يف احلصول على
فرص للريع ويجتهدون يف احملافظة عليها بشتى الوسائل.
وضعيات مهيمنة لم يتم تصحيحها :يتسم االقتصاد املغربي أيضا بتركيز كبير يف معظم القطاعات ،مما
يُ َو ِّل ُد وضعيات مهيمنة على السوق لفائدة بعض الشركات الكبرى .وإذا كان هذا األمر ليس محظورا قانونيا
يف حد ذاته ،إال أنه يزيد من احتمال ظهور املمارسات املنافية لقواعد املنافسة ،مثل االستغالل التعسفي
مهيمن ،واحلواجز التي حتول دون دخول مقاوالت جديدة للسوق ،واالتفاقات حول األسعار التي تضر
لوضع
ٍ
ٍ
بالقدرة الشرائية للمستهلك ،أو حاالت التبعية االقتصادية لصغار املمونني للمقاوالت الكبرى .ولم يتم تعزيز
آليات تقنني أسواق السلع واخلدمات يف املغرب مبا يكفي من الوسائل من أجل احلد من هذه املمارسات،
وال سيما مع حالة اجلمود التي عرفها عمل مجلس املنافسة منذ  ،2013والذي لم يتم تفعيله إال مؤخرا.
وتشكل هذه العوامل عقبات رئيسية ألنها ( )1حتول دون بروز فئة من املقاولني القادرين على استثمار
وتثمني فرص اإلنتاج واالبتكار املمكنة داخل االقتصاد؛ و( )2تكرس وجود لوبيات الريع واملضاربني غير
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املنتجني ،الذين يشكلون جيوب مقاومة حقيقية تعيق التغيير؛ و( )3تهدد التماسك االجتماعي ،على اعتبار
أن املواطنني أصبحوا أكثر وعياً وأقل قبوال ملظاهر احليف واالمتيازات والفوارق ،وهو ما يفسر تنامي وتيرة
االحتجاج ذات املطالب االجتماعية يف السنوات األخيرة (احتجاجات احلسيمة وجرادة وحركة املقاطعة)...
لقد أكدت نتائج االستشارة املواطنة التي قام بها املجلس هذه املالحظة ،إذ اعتبر  50يف املائة من
املشاركني أنه ثمة اتفاقات يف ما بني الفاعلني االقتصاديني تكون على حساب مصلحة املواطن ،كما
اعتبر  42يف املائة منهم أن مبدأ املنافسة غير متحقق بالقدر الكايف.
بالعالقة مع أوجه القصور ا ُمل َس َّج َلة
يترتب عن مكمن الضعف الكبير هذا ،الذي يعتري النموذج احلالي ،جملة من أوجه القصور التي يعاني منها املغرب،
وال سيما على مستوى ( )1الرخاء االقتصادي (حيث إن ضغط االمتيازات وغياب املنافسة الشريفة ال يشجعان حاملي
املشاريع وبالتالي يعيقان االستثمار والنمو والشغل)؛ ( )2تكافؤ الفرص (ولوج غير منصف إلى فرص االستثمار ال يُ َق ِّد ُر
مبادئ االستحقاق والعمل واإلبداع؛ ( )3تأزمي عالقة الثقة ،حيث إن غياب إجراءات فعالة ملكافحة نظام االمتيازات وعدم
تعميم احملاسبة يضعف الثقة يف املؤسسات ويغذي هوامش الفساد واحملسوبية.

	• 5مقاولــون يواجهــون جملة من اإلكراهــات تحد من قدرتهم
علــى المبادرة وتقلص مــن الفرص الممكنة
رغم اجلهود املبذولة من أجل حتسني مناخ األعمال والبيئة االقتصادية بشكل عام ،ال تزال منظومة
الدعم ا ُملخَ َّص َصة للمقبلني على إحداث مقاوالت (املقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة واملتوسطة ،املقاولون
الذاتيون) غير كافية .ذلك أن الصناديق واآلليات التي مت وضعها من أجل النهوض بريادة األعمال ،خاصة
املشاريع املبتكرة ،لم ُ َ
ت ِّقق بَ ْع ُد الزخم املنشود ،كما أنها تتسم بقلة صيغ التمويل اخلاصة (رأسمال امل َ َخاطر،
رأسمال التمويل األ َّولِي ،املستثمرون رعاة املشاريع « ،»business angelsوالتمويل اجلماعي «)»crowdfunding
باإلضافة إلى تأثرها سلبا مبا يعتري اإلطار القانوني من غموض يف هذا الشأن .وباإلضافة إلى ذلك ،يؤدي
تعدد املتدخلني يف ميدان دعم ومتويل املقاولة ،وكذا الطابع املتشتت ملنتوجات الضمان والتمويل واملواكبة
املقترحة على املقاولني ،إلى خلق نوع من اخللط لدى هؤالء ،يزيد من حدته غياب استراتيجية تواصلية
ناجعة حول اآلليات ُ
امل َدثَة.
ضعف يف الفعالية وبطءٍ يف
إن ما تتسم به املصالح اإلدارية ،سواء على املستوى املركزي أو احمللي ،من
ٍ
األداء ،يشكل عائقا كبيرا أمام املقاولني ،وهو عائق حتاول السلطات العمومية جتاوزه من خالل إصالح
املراكز اجلهوية لالستثمار ووضع ميثاق الالمتركز اإلداري .ويف هذا الصدد ،البد من التذكير بأن جناح أي
إصالح يظل رهينا بأجرأته وبتعبئة املوارد البشرية املؤهلة وتوفير املوارد املالية الكافية.

ستة مواطن ضعف كبرى ترهن حتقيق الطموح املنشود

إنشاء مقاولة تبقى جتربة محفوفة باملخاطر بالنسبة للمواطن :إن املناخ االقتصادي واالجتماعي
واملؤسساتي باملغرب يعيق املبادرة اخلاصة ،على اعتبار أنه ال يوفر ما يكفي من التأمني ضد املخاطر ،بل
ويتطلب غالبا من الفرد تقدمي ضمانات والتزامات شخصية عند سعيه للحصول على التمويل أو يف حالة
التصفية القضائية .إن هذا الغياب لرؤية واضحة وعدم توفر احلد األدنى من التأمني للمسار املهني للفرد
يفسر ملاذا يفضل املواطنون العمل كأجراء ،إذ ارتفعت حصة العمل املأجور من إجمالي العمل املؤدى عنه من
َ
ضعف إحداث املقاوالت ،والتي غالبا
يفسر
 57.7يف املائة سنة  2008إلى  58.3يف املائة سنة  .2018كما ِّ
ما تعتبر املالذ األخير عند انعدام الفرص يف قطاع العمل املأجور .وحتى عندما يتم إنشاء مقاولة ما ،فإن
استمرارها يظل ُم َه َّدداً .ذلك أن حوالي  34يف املائة من املقاوالت التي أغلقت أبوابها يف سنة  2018لم مير
على إنشائها أكثر من خمس سنوات ،كما أن نحو  63يف املائة منها ال يتعدى وجودها عشر سنوات.
كل هذه العناصر تعيق املبادرة اخلاصة وحتول دون انبثاق قاعدة مقاوالتية قادرة على استثمار الفرص وخلق
الثروة ومناصب الشغل.
بالعالقة مع أوجه القصور ا ُمل َس َّج َلة
كل هذه العناصر تُضعف مسلسل خلق الثروة وتكرس القصور املسجل يف مجال الرخاء االقتصادي ،من خالل تبديد
اإلمكانات وإعاقة املبادرة اخلاصة ،وبالتالي احليلولة دون ظهور نسيج مقاوالتي قادر على استثمار الفرص واملساهمة
بشكل فعال يف تنمية البالد.

• 6سياسات عمومية غير واضحة بالقدر الكافي في توجهاتها،
ويعتري تنفيذها في الغالب البطء وعدم النجاعة
شرع املغرب منذ عقدين من الزمن يف تنفيذ سلسلة من اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية الرامية
إلى تدارك النقص املتراكم يف مجال التنمية البشرية والرفع من تنافسية قطاعات أساسية يف االقتصاد
الوطني .واتخذت هذه اإلصالحات شكل مخططات عمل حكومية ،لكل واحد منها أفق زمني محدد،
ويتضمن بعضها أهدافا محددة بشكل دقيق .وقد عززت هذه اإلصالحات الهيكلية البنية املؤسساتية
والبنيات التحتية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لبالدنا.
وضعف الترابط يف ما بينها :إذا كانت مختلف هذه
سياسات عمومية تعاني من غياب وجهة واضحة
ِ
االستراتيجيات القطاعية تسعى إلى املساهمة يف حتقيق منو اقتصادي قوي ومستدام ،وكفيل بخلق الثروة
وفرص الشغل ،فإن أجرأتها جرت وفق مقاربة يعمل فيها كل قطاع مبعزل عن غيره ،وأدت بالتالي إلى
قصور على مستوى التجانس وااللتقائية .كما اتسم تنفيذ هذه االستراتيجيات بنقص يف تضافر اجلهود
بني القطاعات ،وعلى مستوى انخراط األطراف املعنية .وفضال عن ذلك ،فإن اآلليات املعتمدة من أجل
التنسيق بني هذه االستراتيجيات وأدوات حكامتها وتقييمها ،تفتقر يف غالب األحيان للنجاعة الكافية .من
جهة أخرى ،فإن التفاعل بني وكاالت التنفيذ ،املكلفة باملشاريع االستراتيجية واملهيكلة ،واملصالح املركزية

57

58

النموذج التنموي الجديد للمغرب
مساهمة المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

والترابية لإلدارة ،والتنسيق فيما بينها ،يتطلب توضيحا وتدقيقا أكثر على مستوى املسؤوليات والقيادة
االستراتيجية .وبصفة عامة ،فإن اإلصالحات التي انطلقت على مراحل ،وال سيما منذ سنوات  ،1990قد
أدت إلى ظهور عدد كبير من الوكاالت واملؤسسات واملنظمات ذات مهام متنوعة إلى إلى درجة قد تخلق
التداخل يف األدوار واالختصاصات ،وهو ما يُحدِ ث بعض االرتباك الذي من شأنه عرقلة السير العادي
والفعال للمؤسسات.
باإلضافة إلى ذلك ،ال تزال فعلية القوانني تشكل حتديا كبيرا يف بالدنا .وإن من شأن ذلك تأزمي ثقة
املواطنني واملؤسسات يف مدى قدرة الدولة على فرض احترام القوانني والوفاء بتعهداتها .وهناك العديد
من األمثلة التي تُبرز اخلصاص القائم يف اإلعمال الفعلي للقانون ،بل منها ما يهم سير أجهزة الدولة
نفسها .فعلى سبيل املثال ،ال يتم احترام إجبارية إرفاق مشاريع القوانني بدراسة حول آثارها احملتملة (كما
ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم  65.13املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال احلكومة والوضع القانوني
ألعضائها) ،وحتى عندما تنجز تلك الدراسات فإن نشر نتائجها ال يتم بكيفية تلقائية.
كما أن اعتماد القوانني واإلصالحات ال يتم استتباعه أو مواكبته بشكل ممن َهج ويف آجال معقولة بنشر
النصوص التطبيقية ذات الصلة ،ال سيما بالنسبة للقوانني التنظيمية والقوانني اإلطار .34وثمة عائق آخر
مرتبط باحلكامة ،يكمن يف الفعلية النسبية للنصوص القانونية والتنظيمية ،وهو ما يساهم يف تأخير مفعول
تلك النصوص ،ويضر من الناحية االقتصادية بتنافسية املقاوالت وبجاذبية البلد.
تتسم حكامة املؤسسات العمومية يف بالدنا بهيمنة أمناط التدبير املرتكزة على ثقافة االمتثال واملساطر
اإلدارية .إذ تعطي هذه الثقافة األولوية للوسائل وليس للنتائج ،ومتيل إلى تغليب اإلبقاء على استقرار
البنيات واآلليات النظامية يف التنظيم والعمل ،على حساب الفعالية التي تقتضي ،يف املقابل ،إعطاء األولوية
لتحقيق النتائج والنهوض بثقافة التغيير .ومن جتليات هذا الوضع ،الصعوبات التي تعتري مسلسل تنزيل
مقاربة جناعة امليزانية ،التي جاء بها القانون التنظيمي املتعلق بقانون املالية.
وتؤثر َم ِ
واط ُن الضعف هذه على الصورة التي يحملها املواطن عن تدبير الشأن العام ،إذ يَعتبر أنه تدبي ٌر
مفتقر للنجاعة بل وغير شفاف ،مما يؤدي إلى تأزمي ثقة املواطنني يف مؤسساتهم العمومية واملنتخبة ويف
األحزاب السياسية التي تنبثق عنها.
بالعالقة مع أوجه القصور ا ُمل َس َّج َلة
يكتسي َم ِ
يكن ربطه مبجموع أوجه القصور التي جرى تسجيلها .إذ يهم أساسا
وط ُن الضعف هذا طابعا خاصا حيث ُ ْ
جودة حكامة السياسات العمومية يف مختلف امليادين االقتصادية واملؤسساتية واالجتماعية والبيئية.

 - 34استغرق مسار نشر النصوص التطبيقية للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات أكثر من سنتين
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الخيارات الكبرى الكفيلةبإعادة بناء
الثقة وجعل المغرب بلداً متضامنا
ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه

املغرب بلدٌ ميتلك العديد من املؤهالت وميكنه أن يتطلع إلى الطموح التنموي

ٍ
كما جرى تفصيل ذلك أعاله ،هناك ستة َم ِ
ضعف تعيق حتقيق الطموح املنشود.
واطن
فمن جهة ،ثمة ثالثة َم ِ
واطنِ ضعف كبرى تساهم يف احلد من تنمية املواطنني ،أفرادا
وجماعات ،وتكبح مبادراتهم .ويهم موطن الضعف األول ظروف مساهمة املواطنني يف
التنمية (ترتبط أساسا باخلدمات العمومية) ،أما موطن الضعف الثاني فهو نتيجة
مباشرة لضغط اقتصاد الريع واالمتيازات ،إذ يؤدي إلى عدم النجاعة وضعف القيمة
املضافة ويساهم يف استمرار الفوارق االجتماعية واملجالية .وبخصوص موطن الضعف
الثالث ،فهو متصل باإلكراهات التي حتد من املبادرة وتقلص الفرص يف وجه املقاولني
وحاملي املشاريع امل ُ َو ِّلدة للقيمة املضافة ولفرص الشغل.
من جهة أخرى ،هناك قصور ملحوظ يف احلماية والدعم واإلشراك يف دينامية التنمية،
خاصة يف ما يتعلق باألشخاص املعوزين والنساء وساكنة العالم القروي.
ٍ
ضعف مرتبط بنقص الوضوح يف توجهات السياسات العمومية،
وينضاف إلى ذلك موطن
وبضعف التقائيتها وانسجامها ،كما يرتبط بافتقار تنفيذ اإلصالحات املعتمدة إلى
النجاعة ،فضال عن اتسامها بشدة التجزيء.
ينبغي إذن جتاوز مواطن الضعف املذكورة من أجل حتقيق الطموح املنشود ،يف إطار
رؤية مندمجة كفيلة بتحفيز انخراط اجلميع ،وذلك من خالل اعتماد مقاربة منهجية
وبراغماتية ،تسمح بالدفع بإجناز اإلصالحات.
وقد اعتمد املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،يف إجناز هذه املساهمة ،سواء عبر
جلسات اإلنصات أو حتليل الرصيد الوثائقي املنجز أو االستشارة املباشرة للمواطنني،
على نفس املقاربة البراغماتية .حيث أخذ بعني االعتبار أن النموذج التنموي احلالي هو
نتاج تراكم العديد من املنعطفات والتحوالت التي شهدها املغرب منذ القرن املاضي،
بعضها أملته ديناميات خارجية أو داخلية عميقة (مؤمتر اجلزيرة اخلضراء ،فترة
احلماية ،االستقالل ،املخططات اخلماسية ،املَغ َربة ،برنامج التقومي الهيكلي ،برامج
البنيات التحتية ،االستراتيجيات القطاعية ،املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،اجلهوية
املتقدمة .)...كما كان ملنعطفات أخرى ،رغم طابعها الظريف ،تأثير أساسي على مسار
البالد (التدابير اجلبائية املخصصة للسكن االجتماعي ،إلغاء مؤونة االستثمار املخصصة
للبحث والتطوير ،نظام الوقت الكامل املعدل ألطباء القطاع العام.)...
ويتعلق األمر يف نهاية املطاف مبجموعة من اخليارات الكبرى التي جرى اتخاذها يف
املاضي ،لكن لم يتم دائما التعبير عنها أو اقتسامها مع باقي املعنيني أو دراستها ،واحلال
أنه كان لها تأثير حاسم على املسار التنموي لبالدنا.
لذلك ،فإن النموذج التنموي اجلديد ينبغي أن يكون نتاج عمل تشاركي وإرادي يتم
مبقتضاه حتديد واقتسام وتنفيذ خيارات جديدة كبرى ،ستُ مكن من جتاوز مواطن
الضعف ،بغية حتقيق الطموح املنشود.
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الخيارات الجديدة الكبرى من أجل تحقيق الطموح المنشود
ينبغي أن تعكس اخليارات اجلديدة الكبرى الطابع املركب لطموحنا اجلماعي .فهو طموح يعبر عن قرار
واضح يف املُضي قدما نحو وتيرة قوية للتنمية ال تقصي أحدا ،والعمل على حترير الطاقات ،وإدماج
ودعم جميع فئات املجتمع.

تحرير الطاقات

ينطلق الطموح املنشود من فكرة أساسية مفادها ضرورة جعل اإلنسان يف صلب النموذج التنموي
اجلديد ،وذلك من خالل ضمان تطوير وتعزيز القدرات الفردية واجلماعية لكل مكونات املجتمع ،بغية
حترير الطاقات وإدراج البالد يف دينامية للتنمية املطردة واملستدامة .ويقتضي هذا الهدف العمل أوال
على ضمان استفادة اجلميع ،دون أي متييز ،من خدمات عمومية متاحة الولوج وذات جودة .وسيهم
ٍ
وممتلك ألدوات معرفة
هذا التوجه بطبيعة احلال التعليم ،من أجل تكوين رأسمال بشري ُم َؤ َّه ٍل و ُمنت ٍِج
العصر .كما َسيَ ُه ُّم اخلدمات العمومية األخرى ،مبا يسمح بجعلها أكثر جناعة وأكثر فعالية ،وجعلها
ْص ُّب بشكل أكبر على املواطن-املرتفق ،خاصة قطاعات الصحة ،والسكن ،والنقل العمومي ،والولوج
تَن َ
إلى الثقافة ،إلخ .وينبغي بذل مجهود خاص من أجل تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية الناشئة عن
اعتبارات تاريخية وجغرافية.
وبخصوص هذه النقطة ،ينبغي اتخاذ خيارين كبيرين ،أال وهما :
sاخليار األول  :منظومة وطنية للتربية والتكوين محورها املُتَ َعلِّم ،وقائمة على تعزيز وتوسيع مسؤولية
ِ
مواطن فاعل يف دينامية التقدم االقتصادي
الفاعلني وتقوية قدراتهم وحتفيزهم ،وهادفة إلى إعداد
واالجتماعي؛
sاخليار الثاني  :جيل جديد من اخلدمات العمومية ،الناجعة واملتاحة الولوج واملرتكزة على تعزيز
وتوسيع مسؤولية الفاعلني واملستثمِ رة بقوة لفرصة التحول الرقمي.
إن من شأن التحسني امللموس للخدمات العمومية ،أن يسمح بشكل خاص مبواجهة مشكل غالء املعيشة
يف املغرب ،حيث سيخفف من عبء النفقات التي يتحملها املواطنون يف مجال التعليم يف املؤسسات
اخلاصة ،والصحة ،والنقل ،والسكن وغيرها من اخلدمات ،والتي تظل نفقات مرتفعة .ذلك أن غالء
املعيشة يؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية لألسر ،وإلى اإلضرار بتنافسية املقاوالت ،بسبب ارتفاع
تكلفة األجور مقارنة مع العديد من الدول املنافِ سة.
ويقتضي حتري ُر الطاقات أيضا حتري َر املبادرة االقتصادية وريادة األعمال ومتكني ذوي املواهب من
التعبير عن أنفسهم وتطوير قدراتهم اإلبداعية واستثمار مؤهالتهم .وهو ما يتطلب حتديد قواعد
واضحة «للعبة االقتصادية» خاصة يف ما يتعلق بالولوج إلى ميادين خلق القيمة والثروة ،مع إنشاء
منظومة قوية لدعم ومواكبة املقاولني.
َض ُّر
ويف هذا السياق ،ينبغي العمل يف املقام األول على إزالة العقبات املتعددة التي تعيق االستثمار وت ُ
باملقاولة ،وهي عراقيل تتجلى بشكل خاص يف استمرار احلواجز القانونية وغير القانونية التي حتول
دون التوزيع األمثل للموارد داخل االقتصاد ،وتكرس ضعف املنافسة ،وتبقي على وضعيات الريع،
واالعتماد على االمتيازات ،وذلك يف ظل مناخ اقتصادي يتسم بالتطبيع مع املمارسات املرتبطة بالفساد.
لذلك ،يتعني اتخاذ اخليارين التاليني :
َض َمن املنافسة السليمة وتُ َق ِّن املمارسات الريعية واالمتيازات ،من أجل حتفيز
sاخليار الثالث  :بيئة ت ْ
االستثمار املنتِج والناجع وتقليص الفوارق.
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ويتعني العمل يف مستوى ثان على إعداد وتنفيذ سياسات مواتية للنهوض باملقاوالت ،كفيلة بتجاوز
ضعف إحداث املقاوالت ،ومحدودية تنافسيتها ،وارتفاع معدل إفالسها خالل السنوات األولى من
إحداثها ،وتركزها يف أنشطة ضعيفة احملتوى التكنولوجي .ويَك ُمن الهدف من ذلك يف إحياء النسيج
املقاوالتي وتكثيفه من خالل الرفع من عدد املقاولني ،وهو ما يقتضي استهدافهم ودعمهم بشكل
أفضل ،من أجل تسريع وتيرة إنشاء وتطور املقاوالت واألنشطة احملدثة لفرص الشغل وإضفاء دينامية
جديدة عليها .كما يتطلب هذا األمر القضاء على العوائق املوضوعية التي حتول دون استثمار الفاعلني
واملقاوالت إلمكاناتهم احلقيقية .لذلك ،يتعني تبني اخليار التالي :
َّ
املنظم ويرتكز على روح املبادرة
sاخليار الرابع  :إجراء حت ُّول هيكلي لالقتصاد يُدمِ ج القطاع غير
واالبتكار ويرمي إلى حتقيق اإلقالع الصناعي.

الدعم واإلدماج والحماية

إن حترير الطاقات ،بوصفه محورا رئيسيا يف الطموح الذي يقترحه املجلس ،ال ميكن أن يؤتي ثماره،
ما دامت العديد من مكونات املجتمع ال تزال حتت وطأة التهميش وال حتظى بالرعاية الالزمة .ذلك أن
بناء النموذج التنموي اجلديد ال ميكن أن يكتمل دون العمل من جهة على تعزيز التضامن وإدماج املعوزين
واألشخاص يف وضعية إعاقة ،ومن جهة أخرى ،مراعاة مصالح األجيال املقبلة ،على اعتبار أنها ستتأثر
بالضرورة باخليارات والقرارات التي نتخذها اليوم.
لذلك ،يجب أن تكون هذه الدينامية التنموية اجلديدة قادرة على فتح مجال املشاركة يف مسلسل التنمية
يف وجه اجلميع ،السيما املعوزون ،واألشخاص األكثر تهميشا وأولئك الذين يعانون من مختلف أشكال
التمييز ،كيفما كانت طبيعتها ،خاصة النساء وساكنة العالم القروي .إنه عمل أساسي ملواجهة إقصاء
املوارد البشرية وهدرها .ذلك الهدر الذي يتجلى يف االنخفاض املقلق ملعدل مشاركة النساء يف سوق
الشغل ،والشغل الناقص يف الوسط القروي ،وتَ َر ُّك ِز اليد العاملة القروية يف أنشطة ذات إنتاجية ضعيفة.
لذلك ،بات من األهمية مبكان تبني اخليارين االستراتيجيني التاليني:
ٍ
فاعالت يف مجال التنمية وميارسن حقوقهن مبا
ويكن
sاخليار اخلامس  :نساءٌ يتمتَّعن باالستقاللية
َّ
يكفل مشاركة كاملة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية؛
sاخليار السادس  :عالم قروي مندمج ،ويحظى بالتثمني ،ويتسم باجلاذبية ،ومرتبط مبحيطه.
من جهة أخرى ،ال ميكن بناء منوذج تنموي دون توزيع عادل ومنصف للثروة ،يُدمج األشخاص األكثر
فقرا ويحفظ حقوق األجيال املقبلة .ذلك أن استدامة النموذج التنموي وقدرته على الصمود يف وجه
الصدمات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،تظل رهينة بتحقيق اإلنصاف بني فئات املجتمع ولفائدة
أجياله القادمة .كما يقتضي ذلك ضمان تأمني فعال وواسع النطاق ملسار املواطنني طيلة مراحل
حياتهم ،مع احلرص على احملافظة على الرأسمال الطبيعي وتثمينه .ويف هذا الصدد ،يتعني املُضي يف
اخليارين التاليني :
sاخليار السابع  :تضام ٌن ُم َّ
مي ِّكن من حماية
نظم يهدف إلى تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية و َ
اجتماعية شاملة يساهم يف متويلها املواطنون واملواطنات بكيفية عادلة؛
مستدام من أجل تعزيز النمو
نحو
sاخليار الثامن  :رأسمال طبيعي يحظى باحلماية والتثمني على ٍ
ٍ
َّ
املطرد.
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تحديد الوجهة والتعبئة
وأخيرا ،يبقى جناح النموذج التنموي اجلديد رهينا بوضع إطار للحكامة اجليدة من أجل تنزيله،
وإرساء آليات وكيفيات تنفيذ فعالة وشفافة .لذلك ،يقتضي هذا النموذج اجلديد حتديد وجهة يتع َّبأ
نحوها اجلميع ،وتَ َب ِّني حكامة ناجعة ومسؤولة ،وتدابير قوية وقابلة للتنفيذ ،قادرة على استعادة وتثبيت
الثقة .إذ ينبغي إحداث قطيعة مع تدبير للمؤسسات العمومية تعوزه يف الغالب النجاعة ،ويتسم بتشتت
املسؤوليات وضعف التنسيق .كما ينبغي القطع مع إدارة عمومية يتم فيها التقيد احلريف باملساطر على
حساب الفعالية يف األداء ،وكذا القطع مع خدمات عمومية متدنية ،تقدم يف آجال ال تستجيب عموما
لالنتظارات املشروعة للمواطنني .ويتطلب حتقيق كل ذلك اعتماد اخليار احملوري التالي:
sاخليار التاسع  :دولة احلق والقانون ضامنة للصالح العام ،وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم
على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم امل ُ َمنهج.

اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل املغرب بلد ًا متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه

الخيار األول
المتَ َعلِّ م ،وقائمة على تعزيز وتوسيع
منظومة وطنية للتربية والتكوين محورها ُ
مواطن فاعل في
ِ
مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم وتحفيزهم ،وهادفة إلى إعداد
دينامية التقدم االقتصادي واالجتماعي
يتعني على الدولة أن جتعل من االستثمار يف تعزيز قدرات وكفايات مواطنيها أولوية وطنية ،وذلك بغية
متكني كل فرد يف املجتمع من تنمية ذاته وقدراته وأن يكون مبقدوره املساهمة يف دينامية تنمية البالد.
كما ينبغي تشجيع كل شخص على إبراز مؤهالته ،بفضل منظومة وطنية للتربية والتكوين ناجعة ودامجة،
تستعيد دورها يف حتقيق االرتقاء االجتماعي.
ويتطلب جتسيد هذا اخليار العمل ،على وجه االستعجال ،على إحداث حتول عميق وجريء يف املنظومة
العمومية للتربية والتكوين.
ويف هذا الصدد ،ينبغي على املغرب حتقيق األهداف االستراتيجية الستة التالية :
çالتوجه نحو منظومة للتربية والتكوين تُ َك ِّرس تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلني وتقوية قدراتهم
وحتفيزهم؛
çتغيير نظام التكوين األساسي واملستمر الذي يخضع له الفاعلون يف منظومة التربية والتكوين؛
çتعميم استعمال التكنولوجيا الرقمية على جميع مكونات منظومة التربية والتكوين؛
çإرساء نظام للقيادة قائم على حتقيق األهداف ،ومرتكز أساسا على مستوى اكتساب املتعلمني للكفايات؛
çإرساء منظومة للتربية والتكوين توفر فرصا متنوعة أمام املتعلمني ومتاحة طيلة مراحل حياتهم،
وتنهض بثقافة االمتياز؛
çالقضاء على األمية  :تخفيض معدل األمية إلى أقل من  5يف املائة يف بحر  10سنوات.
ويقترح املجلس جملة من اإلجراءات العملية املنبثقة عن كل هدف استراتيجي.

التوجه نحو منظومة للتربية والتكوين تكرس تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين
وتقوية قدراتهم وتحفيزهم
	 1.مقر ءارجإلمنح استقاللية فعلية لألكاديميات والجامعات في مجالي تدبير الميزانية والتوظيف،
وتخويل مديري المؤسسات التعليمية استقاللية تدبيرية حقيقية .وينبغي أن يتم ذلك
في إطار تعاقدي مع تعزيز آليات االفتحاص والمراقبة والمحاسبة.
	 2.مقر ءارجإلاإلشراك الفعلي للمستفيدين (التالميذ والطلبة) والوالدين أو أولياء األمور ،والجماعات
المحلية وباقي األطراف المعنية ،في حكامة وتقييم النظام التعليمي.
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	 3.مقر ءارجإلإحداث مسالك إشهادية في مجال «تدبير المؤسسات المدرسية» ،غايتها تكوين كفاءات
ذات مؤهالت عالية يكون بمقدورها االضطالع بجميع مناحي تدبير تلك المؤسسات.
	 4.مقر ءارجإلاالرتقاء بمهنة المدرس ،وإبراز دوره كمربي ،وتعزيز وتوسيع مسؤوليته ،وذلك من
خالل إرساء :
§وضع مهني يتميز باجلاذبية ويتم االرتقاء به إلى مصاف املهن ذات القيمة العالية،
وذلك من خالل سن معايير لالنتقاء متكن من استقطاب أفضل الكفاءات ،يف إطار
مسالك مهنية ،جاذبة ومحفزة وذات استقطاب محدود؛
§نظام دينامي وتطوري وشفاف لتدبير املسار املهني ،يقوم باخلصوص على األداء
واالستحقاق؛
§ظروف عمل مناسبة تضمن سالمة أعضاء هيئة التدريس داخل املؤسسات التعليمية؛
§آليات حتفيزية مبتكرة ومالئمة لفائدة األساتذة ،ال سيما امل ُ َع َّينون يف املناطق
القروية أو أحياء الضواحي التي تتسم بالهشاشة االجتماعية.

تغيير نظام التكوين األساسي والمستمر الذي يخضع له الفاعلون في منظومة
التربية والتكوين
	 5.مقر ءارجإلالرفع من جودة التكوين األساسي والمستمر  :يجب أن يُ َم ِّكن التكوين األساسي من
امتالك ناصية الكفايات التقنية والبيداغوجية والمهارات الحياتية .أما التكوين
المستمر ،فيجب أن يُ َم ِّكن من تطوير وتحيين الكفايات التي سبق اكتسابها.
	 6.مقر ءارجإلاالعتماد على التكنولوجيات الرقمية من أجل التمكن ،بتكلفة منخفضة ،من تيسير
ولوج جميع األساتذة لتكوينات مالئمة لحاجيات كل واحد منهم.

تعميم استعمال التكنولوجيا الرقمية على جميع مكونات منظومة التربية
والتكوين
	 7.مقر ءارجإلبلورة وإرساء منظومة رقمية للتكوين تسمح للمتعلم ،عبر شبكة األنترنت ،باستكمال
وتعزيز المعارف المكتسبة في القسم ،وفقا للوتيرة التي تناسبه وحسب قدراته.
وينبغي العمل ،في غضون السنوات الثالث المقبلة ،على توفير غالبية الدروس
والتمارين األساسية الخاصة بمختلف المستويات التعليمية على شبكة األنترنت.
	 8.مقر ءارجإلاستثمار التكنولوجيات الرقمية لتمكين المتعلمين ذوي اإلعاقة أو ذوي االحتياجات
الخاصة من الولوج إلى المضامين التعليمية ،من خالل إزالة جميع الحواجز التي من
شأنها أن تثنيهم عن مواصلة الدراسة .ويمكن االستفادة في هذا الصدد ،من التقنيات
الحديثة الخاصة بالذكاء االصطناعي والتعرف اآللي على الصوت واألشكال ،والتوليد
اآللي للمحتويات.
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إرساء نظام للقيادة قائم على تحقيق األهداف ،ومرتكز أساسا على مستوى
اكتساب المتعلمين للكفايات؛
	 9.مقر ءارجإلوضع إطار مرجعي للكفايات ،مطابق ألفضل المعايير الدولية ،وآلية لتقييم مكتسبات
المتعلمين مستوحاة من االختبارات الدولية المعتمدة ،على غرار الدراسة الدولية
لتقويم تطور الكفايات القراءاتية ( )PIRLSودراسة اتجاهات التحصيل في الرياضيات
والعلوم على الصعيد الدولي ( ...)TIMSSوينبغي في هذا الصدد ،تحديد عتبات التعلم
التي يتعين إدراكها على المستوى الوطني والجهوي وعلى صعيد المؤسسات التعليمية،
على أن تشكل هذه العتبات قاعدة للتعاقد وللتقييم السنوي الممنهج.
	 10.مقر ءارجإلوضع آليات ُم َح َّد َدة و ُم َو َّج َهة لدعم التالميذ الذين يواجهون صعوبات ،كل حسب
حاجياته ،ووضع برامج لتعزيز قدرات المؤسسات التي تحقق نتائج ضعيفة على
مستوى اكتساب الكفاءات.
	 11.مقر ءارجإلتوسيع صالحيات الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
لتشمل التتبع السنوي لمدى تنفيذ إصالح قطاع التربية والتكوين وتحقيق األهداف
التي تم تسطيرها للنهوض به ،على أن تُصدر الهيئة تقريراً سنويا في هذا الشأن
يتضمن مالحظاتها وتوصيات عملية.

إرساء منظومة للتربية والتكوين توفر فرصا متنوعة أمام المتعلمين ومتاحة
طيلة مراحل حياتهم ،وتنهض بثقافة االمتياز
	 12.مقر ءارجإلمالءمة المقررات المدرسية لحاجيات البالد ،من خالل :
§تخصيص  20يف املائة على األقل من البرامج التعليمية لألنشطة الفنية والرياضية
واملدنية ،وتشجيع تعدد التخصصات وتنمية احلس النقدي والتفكير املنهجي وروح
املبادرة وثقافة املواطنة الفاعلة؛
§جعل منظومة التربية والتكوين املهني تستجيب بشكل أفضل ملستلزمات حتقيق
األهداف احملددة يف إطار السياسات العرضانية أو القطاعية (الصناعة ،الفالحة،
السياحة ،اخلدمات) ،من خالل تيسير وضع برامج تعليمية خاصة أو مالءمة
البرامج القائمة؛
§العمل بانتظام وبشكل استباقي ،على مالءمة املضامني التعليمية ،خاصة بالنسبة
للتعليم العالي والتكوين املهني ،مع التحوالت التي ميليها التقدم التكنولوجي ،ومع
مهن وطرقِ عمل جديدة.
املستجدات املتعلقة بظهور ٍ
	 13.مقر ءارجإلفتح مسالك للتميز بالقطاع العمومي لفائدة التالميذ المتفوقين.
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	 14.مقر ءارجإلاإلعمال الفعلي لحق األشخاص في وضعية إعاقة في التمدرس بالمؤسسات التعليمية،
وتوفير تعليم مالئم لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.
	 15.مقر ءارجإلمضاعفة مد الجسور بين المنْظومة العامة للتعليم وبين التكوين المهني ،من أجل
تحسين جاذبية هذا األخير ،والسماح باالنتقال من منظومة إلى أخرى لمن يرغب في
ذلك ووفق شروط موضوعية معينة ،فضال عن تمكين التالميذ الحاصلين على شهادة
البكالوريا المهنية من الولوج إلى التعليم العالي.
	 16.مقر ءارجإلتحويل ضريبة التكوين المهني ( 1.6في المائة من كتلة األجور دون تحديد سقف،
والموجهة حاليا نحو التكوين األساسي) إلى ضريبة تؤول عائداتها إلى حساب فردي
لألجير مخصص للتكوين ويظل متاحا طيلة مساره المهني.

القضاء على األمية  :تخفيض معدل األمية إلى أقل من  5في المائة في بحر
 10سنوات
	 17.مقر ءارجإلتعزيز وسائل تدخل الوكالة الوطنية لمحاربة األمية.
	 18.مقر ءارجإلمضاعفة إحداث مدارس الفرصة الثانية (القطاعات الوزارية ،النسيج الجمعوي).
	 19.مقر ءارجإلتعبئة وسائل اإلعالم ودعم جهود المجتمع المدني في مجال محو األمية.
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الخيار الثاني
جيل جديد من الخدمات العمومية ،الناجعة والمتاحة الولوج ،والمرتكزة على تعزيز
والمستثمرة بقوة لفرصة التحول الرقمي
ِ
وتوسيع مسؤولية الفاعلين،
لقد أناط دستور  2011بالدولة مسؤولية ضمان متت ُِّع املواطنات واملواطنني ،على قدم املساواة ،بحقوقهم
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،وكذا حقوقهم األساسية املدنية والسياسية .غير أن اإلعمال
الفعلي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،أو ما يسمى باجليل اجلديد حلقوق اإلنسان،
ِ
املناسبة وأن تكون متاحة الولوج للجميع بدون أدنى متييز.
يفترض توفر البنيات التحتية
ويف هذا اإلطار ،يتعني على الدولة توفير الوسائل الالزمة من أجل حتقيق خمسة أهداف استراتيجية :
عرض من العالجات الصحية ذي جودة ،ويغطي مجموع التراب الوطني ،ويستفيد منه كل املواطنني؛
çضمان ٍ
çصون حقوق املواطنني من خالل قضاء نزيه و َف َّعال ،يوفر حماية حقيقية للمتقاضني تضمن الكرامة
واحلريات واحلقوق األساسية؛
çضمان حق املواطنني يف خدمة نقل عمومي واسعة النطاق ،آمنة وذات جودة؛
عيش يحفظ الكرامة؛
الئق
çضمان الولوج لسكن ٍ
وإطار ٍ
ِ
çجعل الولوج للثقافة والرياضة قضية ذات أولوية ،من خالل االستثمار يف البنيات التحتية والتجهيزات
وتثمني املواهب.
ويقترح املجلس جملة من األهداف االستراتيجية واإلجراءات العملية تنبثق عن كل محور استراتيجي.

عرض من العالجات الصحية ذي جودة ،ويغطي مجموع التراب الوطني،
ٍ
ضمان
ويستفيد منه كل المواطنين
تعد الصحة ،إلى جانب التربية الوطنية ،من اخلدمات العمومية التي تعتبر األقل جناعة .فرغم أن نصف
عدد األطباء يشتغلون يف القطاع العام وأكثر من  70يف املائة من الطاقة االستيعابية من حيث ِ
األس َّرة
توجد يف القطاع العام ،فإن  60يف املائة من اخلدمات الطبية ،و 90يف املائة من اخلدمات الطبية املشمولة
ُنجز على مستوى القطاع اخلاص.
بالتأمني اإلجباري األساسي عن املرض ،ت َ
باإلضافة إلى كونها قطاعاً تتجلى فيه بشدة ظاهرة التقاطب بني القطاع العام واخلاص ،ال تُوفر املنظومة
الصحية على العموم عرضا صحيا كافيا ،حيث ال يتوفر املغرب إال على  7.3أطباء لكل  10.000نسمة (يف
حني يجب التوفر من ضعفي هذا العدد حسب ما توصي به منظمة الصحة العاملية) .ويزداد هذا اإلشكال
حدة بسبب عدم انتظام حضور أطباء القطاع العام يف العديد من البنيات االستشفائية التي يزاولون بها،
وهو ما يؤثر سلبا على االستجابة للطلب يف املجال الصحي .من جهة أخرى ،يبلغ اإلنفاق السنوي املخصص
للرعاية الصحية حوالي  160دوالرا للفرد الواحد (نصف ما تُنفقه تونس) كما أن األسر تتحمل أكثر من 53
يف املائة من مجموع النفقات الطبية على املستوى الوطني.
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لذلك ،فإن بالدنا يف حاجة ماسة للعمل على :
§حتسني حكامة منظومة الصحة؛
§ضمان تغطية صحية شاملة جلميع املواطنني؛
§إعادة تنظيم منظومة العالجات مبا يكفل توفير عرض صحي عمومي ذي جودة ،وتطوير الشراكة بني
القطاعني العام واخلاص؛
§النهوض باملوارد البشرية كماًّ وكيفاً.

تحسين حكامة منظومة الصحة

	 20.مقر ءارجإلتخويل المديرين الجهويين للصحة اختصاصات أوسع.
	 21.مقر ءارجإلإدماج البنيات والخدمات الصحية العمومية والعرض الصحي للقطاع الخاص في
إطار خرائط صحية جهوية قائمة الذات.
	 22.مقر ءارجإلالعمل ،على أساس تعاقدي ،على تخويل المستشفيات الموجودة بمختلف المجاالت
الترابية استقاللية فعلية في التدبير.

ضمان تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين
سيتم تفصيل اإلجراءات املقترحة بالنسبة لهذا الهدف االستراتيجي على مستوى اخليار السابع املتمحور
حول إرساء «تضامن ُم َّ
مي ِّكن من حماية اجتماعية
نظم يهدف إلى تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية و َ
شاملة يساهم يف متويلها املواطنون واملواطنات بكيفية عادلة» .ومن بني هذه اإلجراءات ،نذكر توحيد نظامي
التأمني اإلجباري األساسي عن املرض ( )AMOواملساعدة الطبية ( ،)RAMEDوتوسيع نطاق االنخراط يف
التأمني اإلجباري األساسي عن املرض ليشمل فئات أخرى (املهن احلرة ،الصناع التقليديون )...والنهوض
بالقطاع التعاضدي .كما ينبغي العمل يف األمد املتوسط على إرساء تغطية صحية شاملة.

إعادة تنظيم منظومة العالجات بما يكفل توفير عرض صحي عمومي ذي
جودة ،وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
	 23.مقر ءارجإلإرساء تكامل فعلي بين القطاع العام والقطاع الخاص (سواء الهادف إلى الربح أو غير
الربحي) والقطاع التعاضدي ،وإلغاء الحواجز بين هذه القطاعات ،بما يسمح بشكل
خاص باللجوء إلى المناولة بالنسبة لبعض الخدمات الطبية ،وكذا بمضافرة الجهود
والتعاون في إنجاز االستثمارات ذات التكلفة المرتفعة.
	 24.مقر ءارجإلالعمل على المزيد من تطوير الطب عن بُ ْعد ،ال سيما الفحوصات عن بُ ْعد والتواصل
السمعي البصري بين المهنيين المتدخلين في كل مستويات الرعاية الصحية ،وذلك
من أجل جعل توجيه المرضى والتكفل بهم أكثر ترشيدا وأكثر فعالية.
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	 25.مقر ءارجإلإحداث «مراكز صحية مندمجة» عبر مواصلة تجميع المراكز الصحية الموجودة
بالمناطق الحضرية والمراكز القروية الكبرى والتي تعرف ارتيادا ضعيفا من
لدن المرضى ،لكن مع تجنب خلق مناطق خالية من أي بنية صحية أو ما يدعى
بـ»الصحاري الطبية» .وستساهم هذه المراكز الطبية المندمجة في ترشيد الوسائل
المتاحة وتحسين ظروف عمل المهنيين وتخفيف االكتظاظ بالمستشفيات ،وضمان
ستجيب لحاجيات الساكنة.
تكفل طبي ُم
ٍ
	 26.مقر ءارجإلوضع مسار عالجي ُمن ََّسقِ المراحل و ُم َرت َِّب المستويات ،يكون الطبيب العام ،سواء
المشتغل في القطاع العام أو الخاص ،نقطة انطالقه.
	 27.مقر ءارجإلتعميم ومالءمة خدمات الطب االستعجالي وجعله متاحا للجميع (التكفل بالحاالت
عبر الهاتف ،النقل الطبي ،التكفل الطبي).
	 28.مقر ءارجإلوضع منصة رقمية تُيَ ِّس ُر العمليات والتفاعل بين كل الفاعلين في المنظومة
الصحية ،وتكون مفتوحة في وجه جميع المتدخلين في القطاع (األطباء والصيادلة،
والمستشفيات ،وشركات التأمين ،والصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي،
والصندوق الوطني للضمان االجتماعي .)...ومن شأن هذه المنصة أن تمكن من تدبير
كل المعلومات المتعلقة بالمريض (الملف الطبي) ،وتسهيل خدمات إرجاع المصاريف
والتكفل الطبي ،فضال عن ضمان التتبع الوبائي.
	 29.مقر ءارجإلتخفيض كلفة األدوية ذات األسعار المرتفعة ،من خالل دعم الصناعة الوطنية لألدوية
والنهوض بالبحث والتطوير في هذا المجال ،وتشجيع المنافسة ،وحث المراكز
االستشفائية الجامعية على شراء األدوية في إطار طلبيات جماعية بغية تخفيض
التكلفة.

النهوض بالموارد البشرية كماًّ وكيفاً
	 30.مقر ءارجإلتكوين عدد أكبر من األطباء من أجل الوصول إلى عتبة  15طبيبا لكل  10.000نسمة.
	 31.مقر ءارجإلالرفع من عدد الممرضين واألطر شبه الطبية من أجل الوصول إلى المستويات التي
توصي بها منظمة الصحة العالمية ( 23متدخ ً
ال ما بين أطباء وممرضين وقوابل لكل
 10.000نسمة) وتوسيع هامش المسؤولية المناطة بالممرضين.
	 32.مقر ءارجإلإنشاء مركز استشفائي جامعي في كل جهة من جهات المملكة االثنتي عشر ،على أن
يقوم كل مركز بتقديم تكوين أساسي ومستمر بما يالئم الحاجيات الكمية والكيفية
للمنظومة الصحية.
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	 33.مقر ءارجإلفتح جسور بين مسلكي التكوين في الصيدلة والتكوين في الطب ،وتمكين األطر
شبه الطبية المستوفية للتجربة المهنية والمؤهالت الالزمة من االنخراط في مسلك
دراسة الطب.
	 34.مقر ءارجإلوضع تدابير تحفيزية تشجع على استبقاء الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية في
المناطق األكثر خصاصاً( ،منحة عن العمل في المناطق النائية ،توفير السكن)...
وضمان سالمتهم وإرساء نظام شفاف للتداول على العمل في هذه المناطق.
	 35.مقر ءارجإلإعادة النظر في نظام الوقت الكامل ال ُم َع َّدلِ  ،بشكل يسمح لألطباء المستفيدين منه
بالعمل لحاسبهم الخاص داخل المستشفى العمومي (بدل المصحات الخاصة) نظير
أتاوى يدفعونها للمستشفى.

صون حقوق المواطنين من خالل قضاء نزيه وفعال ،يوفر حماية حقيقية للمتقاضين

تضمن الكرامة والحريات والحقوق األساسية

تيسير ولوج الجميع للقضاء
	 36.مقر ءارجإلضمان استفادة كل شخص ذاتي أو معنوي يَثْبُ ُت ،بموجب السجل االجتماعي الموحد،
عد ُم توفره على اإلمكانيات الكافية ،من مساعدة قضائية مجانية وذات جودة.
	 37.مقر ءارجإلضمان مجانية الولوج للقضاء وإلغاء جميع الرسوم أو واجبات التمبر اإلجبارية من
أجل رفع دعوى قضائية.

تقليص آجال البت في القضايا وتسريع تنفيذ األحكام
	 38.مقر ءارجإلتحديد آجال قانونية للحكم في القضايا الجنائية ،بما يكفل ضمان حقوق المتهمين
وتجنيب المتقاضين الضرر الناتج عن طول مدة البت في القضايا.
	 39.مقر ءارجإلإحداث محاكم إلكترونية وتعميم استعمال التكنولوجيا الرقمية من لدن كل الفاعلين
في منظومة العدالة ،من أجل مكافحة الرشوة وضمان السرعة في معالجة القضايا.
	 40.مقر ءارجإلالحرص على التنفيذ الممنهج لجميع األحكام الصادرة في حق اإلدارة العمومية ،وذلك
في إطار مقاربة شفافة ومنسقة ،وداخل آجال معقولة يتم إبالغها للمتقاضين بشكل
قبلي.
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ضمان اإلعمال الفعلي للحقوق وإرساء األمن القضائي
	 41.مقر ءارجإلتعزيز شفافية منظومة العدالة ،بما يجعلها أكثر احتراما لكرامة وحقوق المتقاضين
محام).
(تصوير المحاكمات ،إخبار المعتقلين بحقهم في أن يؤازرهم
ٍ
	 42.مقر ءارجإلمأسسة وتوحيد اللجوء إلى االجتهاد القضائي ،وذلك بغية تقليص هامش تأويل
النصوص القانونية.
	 43.مقر ءارجإلإضفاء شفافية أكبر على مسلسل إعداد الئحة المرشحين لالستفادة من العفو الملكي
المعروضة على النظر السامي لجاللة الملك.

إصالح العدالة الجنائية وقضاء األسرة
	 44.مقر ءارجإلمالءمة الترسانة القانونية الجاري بها العمل مع مقتضيات دستور سنة 2011
واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
	 45.مقر ءارجإلتقييد اللجوء إلى االعتقال االحتياطي من خالل إقرار قواعد واضحة تحد من السلطة
التقديرية الممنوحة للنيابة العامة ولقضاة التحقيق في هذا المضمار.
	 46.مقر ءارجإلالتوجه ،في المجال الجنائي ،نحو اعتماد تدابير بديلة عن العقوبات السالبة للحرية،
تكون تدابير إنسانية وتشاركية و ُم ِ
باش َرة وملموسة ،ترمي إلى اإلصالح وإقرار الجاني
بجريمته ،وتشجع إعادة اندماجه في المجتمع.
	 47.مقر ءارجإلتعزيز تكوين القضاة ،السيما المختصون منهم في مجال التشريع االقتصادي والرقمي
(الملكية الفكرية ،شفافية األسواق المالية ،االستغالل التعسفي لوضع مهيمن)...
والقانون الدولي ،وذلك لالستجابة للحاجيات الجديدة المتولدة عن التحوالت
التكنولوجية والعولمة.
	 48.مقر ءارجإلإرساء آليات بديلة عن التقاضي ،من قبيل التحكيم والتسوية والوساطة بالنسبة لبعض
النزاعات والمخالفات ،وجعل هذه اآلليات إجبارية بالنسبة لبعض القضايا التي تقل
قيمتها المالية عن عتبة معينة يتم تحديدها.
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نقل عمومي واسعة النطاق ،آمنة وذات جودة
ضمان حق المواطنين في خدمة ٍ
	 49.مقر ءارجإلالرفع من قيمة التحويالت المالية التي تقوم بها الدولة لفائدة الجماعات الترابية من
أجل االستثمار في النقل الحضري والقروي ،ومواكبتها في مجال إعداد مخططات
التنقل.
	 50.مقر ءارجإلتعميم مخططات التنقل الحضري ( )PDUعلى كل الجماعات وربط استفادتها من
المساعدات والتمويالت بإنجاز هذه المخططات ،مع الحرص على إدراج مخطط
التنقل الحضري في إطار توجهات ومقتضيات وثائق التعمير ،السيما مخطط توجيه
منسقة ومتصلة بمحيطها.
التهيئة العمرانية ( ،)SDAUوذلك بغية إقامة مدينة مترابطةَّ ،
	 51.مقر ءارجإلإحداث خطوط للنقل العمومي الجماعي من أجل ربط المناطق المعزولة بأحواض
السكن والشغل ،وبغية ترشيد توسع المدن.
	 52.مقر ءارجإلتشجيع مراعاة مبدأ الربط بين وسائل النقل المتعددة ( )intermodalitéعند وضع
مخططات توجيه التهيئة العمرانية ومخططات التهيئة ،خاصة بالنسبة للمدن ومناطق
التعمير الجديدة ،بما في ذلك عبر التنصيص بشكل خاص على إقامة ممرات ومسالك
خاصة بالنقل متعدد الوسائط وبالدراجات النارية والهوائية والراجلين.
	 53.مقر ءارجإلإحداث هيئة مكلفة بتقنين النقل الحضري ،يُعهد إليها ضمان جودة النقل العمومي
وتوفره بتكلفة معقولة ،وتدبير الربط بين وسائل النقل المتعددة.
	 54.مقر ءارجإلوضع استراتيجية ِلت ََح ُّولِ حظيرة السيارات الوطنية نحو السيارات الكهربائية (دعم
اقتناء السيارات الكهربائية ،توفير نقاط الشحنَ ،منْح تحفيزات ضريبية )...وذلك من
أجل تمكين المواطنين من االستفادة من المزايا االقتصادية التي يتيحها هذا النوع من
وسائل النقل فضال عن انعكاساته البيئية اإليجابية.
	 55.مقر ءارجإلضمان ولوج األشخاص في وضعية إعاقة إلى وسائل النقل العمومي.
	 56.مقر ءارجإلجعل مسألة تحسين شعور المواطنات والمواطنين باألمن داخل وسائل النقل العمومي
في صلب انشغاالت سياسة المدينة ومخططات التهيئة الحضرية وبرامج السكن.
	 57.مقر ءارجإلتعزيز ربط مختلف مناطق التراب الوطني بشبكة السكة الحديدية ،من أجل فك
العزلة عن المناطق النائية.
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عيش يحفظ الكرامة
وإطار ٍ
الئق
ضمان الولوج لسكن
ِ
ٍ
	 58.مقر ءارجإلتقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية للتدابير التحفيزية الممنوحة للمنعشين العقاريين
في إطار السكن االجتماعي.
	 59.مقر ءارجإلتيسير الولوج للسكن من خالل الرفع من العرض العقاري والقيام بتخطيط حضري
أفضل ،وإعادة توجيه الضرائب المحلية.
	 60.مقر ءارجإلالعمل عند إعداد مخططات التهيئة على جعل التحقق من وجود حاالت محتملة
لتضارب المصالح أمرا تلقائيا ،وسن نظام جبائي يَحد من المضاربة العقارية.
	 61.مقر ءارجإلتشجيع التمازج االجتماعي من خالل وضع آليات تضمن تنويع عرض السكن في
مناطق السكنى الجديدة.
	 62.مقر ءارجإلالعمل على مزيد من التقييد للحد من االستثناءات الممنوحة لفائدة برامج السكن
االجتماعي خارج ضوابط وثائق التعمير وإعمال المقتضيات القانونية المتعلقة
بمراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء وزجرها.
	 63.مقر ءارجإلإعادة النظر بشكل عميق في البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح» ،من خالل العمل
على إدراج فضاءات العيْش والتمازج االجتماعي المندمجة داخل المدينة في هذا
البرنامج ،مع الحرص على أن تتم إعادة إسكان الفئات المستهدفة ،في المقام األول،
داخل الجماعات الحضرية التي كانوا يقطنون بها.
	 64.مقر ءارجإلإغناء مضامين سياسة السكن االجتماعي ،من خالل تعزيزها بمنتوج السكن المعد
للكراء الذي من شأنه أن يكون مكم ً
الموجهة بشكل حصري نحو
ال لآللية الحالية
َّ
الولوج إلى الملكية.

جعل الولوج إلى الثقافة والرياضة أولوية ،عبر االستثمار في البنيات التحتية
والتجهيزات وتثمين المواهب

	 65.مقر ءارجإلالعمل على استعادة الثقافة لموقعها المحوري داخل المنظومة التربوية وجعلها األساس
الذي تقوم عليه جهود تنمية الشباب وتوطيد التماسك االجتماعي.
	 66.مقر ءارجإلالح ْرص على خلق أ ْمكنة للعيْش ذات وظيفة ثقافية متاحة أمام جميع المواطنين
والمواطنات ،سيما من خالل خلق شبكة وطنية من المكتبات العمومية للقرب.
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	 67.مقر ءارجإلدعم المجتمع المدني من أجل العمل ،على مستوى كل جماعة ترابية ،على وضع برنامج
لتشجيع القراءة بمختلف حواملها ،من طرف الجميع وفي كافة مراحل الحياة.
	 68.مقر ءارجإلتطوير البنيات التحتية الرياضية وتحسين ظروف استعمالها وصيانتها ،وذلك في إطار
شراكة بين المؤسسات العمومية والهيئات الرياضية.
	 69.مقر ءارجإلتطوير المسابقات والتظاهرات الرياضية وتوسيع نطاق التنقيب عن المواهب ،سيما من
خالل تعميم آليات االلتقائية والشراكة بين المؤسسات التعليمية والجمعيات واألندية
الرياضية.
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الخيار الثالث
بيئة تَ ْض َمن المنافسة السليمة وتُ َقنِّ ن الممارسات الريعية واالمتيازات ،من أجل تحفيز
االستثمار المنتِ ج والناجع وتقليص الفوارق
يقتضي هذا الخيار العمل على إعادة توزيع الموارد وتوجيه الطاقات نحو االستثمار المنتِج والناجع ،من
خالل إزالة عوائق الولوج أمام المبادرة والتصدي للممارسات المنافية للمنافسة التي يتعرض لها المقاولون
وحاملو المشاريع ،ووضع حد للممارسات المشجعة على الريع واالمتيازات غير المنتِجة والفساد .ومن شأن
مناخ من الثقة بين المستثمر ومحيطه ،والتصدي بفعالية لمراكمة
تبني مثل هذا الخيار أن يُم ِّكن من إرساء ٍ
الثروات بطريقة غير عادلة.
ٍ
جملة من اإلجراءات ال َّرامية إلى بلوغ هدف ْين استراتيجي ْين
ومن هذا المنطلق ،يتعين على بالدنا اتخا ُذ
اثنين ،هما:
çتقليص هامش تنامي اقتصاد الريع غير المنتِج إلى أدنى حد ،والعمل على التقنين الصارم لل ُّرخص
واالمتيازات وتشديد العقوبات ضد الفساد والتحايل على قواعد المنافسة الشريفة؛
çإرساء نظام جبائي عادل يك ِّرس إعادة التوزيع الناجع للموارد وتقليص التفاوتات ومحاربة مراكمة
الرساميل غير المنتِجة ،ويُسهم في تعزيز أواصر التماسك االجتماعي.
ٌ
ٍ
جملة من اإلجراءات العملية.
هدف استراتيجي
وتنبثق من ك ِّل

تقليص هامش تنامي اقتصاد الريع غير المنتج إلى أدنى حد ،والعمل على
للرخص واالمتيازات وتشديد العقوبات ضد الفساد والتحايل
التقنين الصارم ُّ
على قواعد المنافسة الشريفة
	 70.مقر ءارجإلإعادة النظر في االستثناءات ومواطن الريع ،واإلبقاء فقط على تلك التي تستجيب
لمعايير محددة سلفاً والتي أثبتت جدواها االقتصادية و /أو االجتماعية وكانت قابلة
للقياس بشكل موضوعي.
	 71.مقر ءارجإلفتح القطاعات الخاضعة للمأذونيات /ال ُّر َخص أمام منافسة أوس َع وتعويض ال ُّر َخص
بدفاتر تحمالت محددة سلفاً وخاضعة لمراقبة بعدية.
للقانون ،من قبيل
ٍ
موحدة لمحاربة جميع الممارسات المنافية
	 72.مقر ءارجإلوضع مدونة قانونية
َّ
حاالت استغالل التسريبات المخلة بالتنافس النزيه أو تضارب المصالح أو االستخدام
غير القانوني للمعلومات.
	 73.مقر ءارجإلتعزيز قدرات مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
مجالي التقصي والولوج إلى المعلومات.
في
ْ
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يكرس إعادة التوزيع الناجع للموارد وتقليص التفاوتات
إرساء نظام جبائي عادل ِّ
ويساهم في تعزيز التماسك االجتماعي
ومحاربة مراكمة الرساميل غير المنتِ جةُ ،
	 74.مقر ءارجإلفرض ضريبة إضافية على رأس المال غير المنتِج ،من أجل محاربة مظاهر عدم
النجاعة االقتصادية وأنشطة المضاربة .ويشمل تضريب الثروة غير المنتِجة على
منتج أو
الخصوص العقارات التي ال تندرج ضمن دورة اإلنتاج ،سواء في إطار استثمار ٍ
نشاط اقتصادي ُمد ٍّر للدخل وللضريبة (يتعلق األمر على وجه الخصوص باألراضي غير
المبنية والعقارات الشاغرة ،سواء كسكن رئيسي أو سكن ُم َع ٍّد لإليجار.)...
	 75.مقر ءارجإلزيادة الضريبة على القطاعات التي تتمتع بحماية تنظيمية أو اقتصادية معينة .ويقتضي
ذلك تحديد القطاعات واألنشطة التي تستفيد ،بالنظر لطبيعتها ،من وضع حمائي
معين (القطاعات المقننة واألنشطة الخاضعة للتراخيص )...،يؤدي إلى تقليص عدد
الفاعلين المتنافسين ،وذلك من أجل تحديد قدر التضريب اإلضافي الذي سيفرض
على هذه القطاعات واألنشطة على سبيل المساهمة اإلضافية في المجهود اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ.
	 76.مقر ءارجإلفرض ضريبة بنسبة  50في المائة على األرباح المحققة على العقارات التي طرأ تغيير
على وضعها (توسيع المدار الحضري ،االنتقال إلى منطقة مخصصة للعمارات.)...،
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الخيار الرابع
المنظم ويرتكز على روح المبادرة
َّ
دمج القطاع غير
تحول هيكلي لالقتصاد ُي ِ
إجراء ُّ
واالبتكار ويرمي إلى تحقيق اإلقالع الصناعي
شهد االقتصاد المغربي دينامية تطور قوية خالل العقدين الماضيين .فبفضل االستقرار الماكرو اقتصادي
والمجهود االستثماري العمومي الكبير في مجال البنيات التحتية واالستراتيجيات القطاعية والبرامج
االجتماعية ،نجح المغرب في تحقيق مكاسب كبرى على مستوى النمو والتطور االجتماعي .كما تم َّكن أيضاً
نحو أكبر وتعزيز قدراته على الصمود أمام التقلبات المناخية والصدمات الخارجية،
من تنويع اقتصاده على ٍ
كاألزمة المالية التي عرفها العالم سنة .2008
إن االنتقال إلى ٍ
عتبة جديدةٍ من النمو ،كما يتوخاه النموذج التنموي الجديد ،يقتضي في المقام األول السعي
َّ
إلى تحقيق المزيد من النجاعة؛ وذلك بما ينسجم مع التصنيف المعمول به لدى المؤسسات الدولية والتي
الدافعة القتصادياتها ،وهي إما« )1( :التراكم المكثف» لعوامل اإلنتاج (البلدان
ترتب البلدان حسب القوة َّ
النامية) ،أو (« )2النجاعة أو االستخدام األمثل» للعوامل المتراكمة بالفعل (البلدان الصاعدة فعال) ،أو
أخيراً (« )3البحث والتطوير واالبتكار» (البلدان المتقدمة التي تشكل قاطرة االقتصاد العالمي).
وهذا يستلزم بالتالي بذل جهود أكبر على درب تحقيق النمو .لذا ،ينبغي العمل على إشراك ٍ
عدد أكب َر من
الفاعلين على نحو أمثل ،بما يكفل تحقيق تح ُّول هيكلي حقيقي.
وسعياً إلى تحقيق التنويع االقتصادي المنشود ،يتعين العمل على أن يشمل هذا التحول الهيكلي جميع
القطاعات ،سواء تعلق األمر بالفالحة أو الصناعة أو الخدمات .وفي هذا الصدد ،ينبغي تسريع وتيرة
صرنة قطاع الفالحة ورقمنته والتثمين القوي لمنتجاته ،من خالل بناء نسيج للصناعات الفالحية يتسم
َع ْ
بالتنافسية والتكامل ،ويسهم عبر تغطية مجموع التراب الوطني في جعل العالم القروي أكثر جاذبية .ولن
يتحقق هذا الهدف َّإل من خالل تمكين صغار الفالحين من االستفادة بكثافة من برامج التكوين وتقنيات
اإلنتاج الجديدة.
وإلى جانب تعزيز القطاع الفالحي وقطاع الصناعات الفالحية ،ثَ َّمة إجما ٌع على األهمية البالغة التي ينبغي
إيالؤها للقطاع الصناعي وخاصة للتصدير ،بما يكفل اندماجاً أقوى وأوسع وأكثر استدامة في سالسل
القيمة العالمية ،سيما من خالل تقوية المحتوى التكنولوجي وتطويره ،فض ً
ال عن استباق التحوالت المترتبة
عن الثورة الصناعية الرابعة.
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نموذج النمو
على المستوى الماكرو اقتصادي ،يُتوخى من التحول الهيكلي أن يؤدي إلى تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة
مما كان عليه األمر خالل السنوات األخيرة ،حيث من المتوقع أن تتراوح نسبة النمو بين  6و 7في المائة.
وهو مستوى كفيل بخلق مناصب الشغل الالزمة لخفض البطالة بكيفية ملموسة وتحسين معدالت النشاط.
والجدير بالذكر أن هذه النسبة هي نفسها التي سجلتها االقتصاديات ،خاصة اآلسيوية ،التي حققت نمواً
مستداماً عالياً ،وذلك دون أخذ انعكاسات العائد الديمغرافي بعين االعتبار.
ومن المؤكد أن هذا النمو ينبغي أن يظل مدفوعاً بالطلب الداخلي ،كما كان عليه الحال خالل العقدين
الماضيين ،غير أن الحصة األكبر من نسبة النمو اإلضافية المستهدفة ينبغي أن تُستمد طبعاً من الطلب
الخارجي .ومن هذا المنطلق ،وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك ،ينبغي أن تركز السياسات الصناعية على تعزيز
الع ْرض من الصادرات بنا ًء على المزايا التنافسية التي تختص بها بالدنا.
وعالوة على ذلك ،فإن تحقيق مستويات النمو المستهدفة ( 6إلى  7في المائة) يقتضي بالطبع مواصلة
دينامية االستثمار ،وتسريع وتيرة تنفيذ اإلصالحات الهيكلية التي تمت مباشرتها ،والعمل على اإلدماج
القوي لمساهمة التقدم التقني والتكنولوجي في اإلنتاجية اإلجمالية لعوامل اإلنتاج.
ويتعين إحداث تحول نوعي قوي من أجل الرفع من مردودية االستثمارات بشكل ملموس ،وهي مردودية ال
تزال ضعيفة لسببين رئيسيين ،هما:
تنص ُّب
من ناحية ،يُ ْعزى هذا الضعف في المردودية إلى التوزيع غير الناجع لالستثمارات التي َ
باألساس على البنيات التحتية وبعض القطاعات التي تستفيد من نوع من الحماية التنظيمية
والعقار على حساب القطاعات اإلنتاجية؛
الموجهة نحو القطاعات اإلنتاجية ،فإن ضعف
من ناحية أخرى ،وفي ما يتعلق باالستثمارات
َّ
المردودية يُ ْعزى إلى نقص تنافسية عاملِ ُّ
الشغل مقارنة بمنافسي االقتصاد الوطني (نتيج ًة الرتفاع
كلفة المعيشة نسب ًيا) وإلى ضعف الرأسمال البشري.
ويمكن معالجة اإلشكالية األولى من خالل إعادة توجيه السياسات وتدابير الدعم واالستثمارات العمومية
نحو القطاعات اإلنتاجية ِع َوض تركيزها فقط على البنيات التحتية .وإذا كانت بالدنا قد نجحت إلى حد
كبير في تدارك التأخر المسجل في قطاع التجهيز ،فإن مردودية االستثمارات ظلت في تراجع مستمر.
للمقاولين وللمقا َوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (انظر التفاصيل
لذا ،ينبغي توفير دعم كبير
ِ
بالرجة المبادراتية) ،بما يُ َم ِّكن من إرساء تح ُّول هيكلي لنسيج المقاوالت ومن ثَ َّم
أسفله في المحور المتعلق
َّ
أن التدابير المتعلقة بتقنين االقتصاد ،وباالحترام األمثل لقواعد المنافسة،
تحسين مردودية االستثمار .كما َّ
وبمناخ األعمال ،الواردة بالتفصيل في هذا التقرير ،من شأنها اإلسهام في توجيه الرساميل نحو األنشطة
التي تحقق أكبر قدر من االبتكار واإلنتاجية.
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أما بالنسبة لإلشكالية الثانية ،فيمكن معالجتها من خالل إجراء تح ُّول عميق للمرافق العمومية (الصحة،
التعليم ،النقل )...يفضي إلى تحسين القدرة الشرائية ُ
شغل تنافسية
لألجراء ومن ثَ َّم الحفاظ على كلفة ٍ
للمستقبل .ويشكل ضعف نجاعة الخدمات العمومية اليوم عبءاً إضافيا يثقل كاهل األُجراء الذين يضطرون،
سيما في مجالَ ْي التعليم والصحة ،إلى اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص .وتؤثر هذه التكاليف اإلضافية
بشكل مباشر على كلفة الشغل وتُضعِ ف التنافسية الصناعية للمغرب أمام البلدان المنافسة.
أخيراً ،يكتسي العامل المتعلق بالشغل أهمية ال تقل عن العوامل األخرى لتحقيق مستوى نم ٍّو مرتفع .ويتعين
أن يترتب عن القطيعة مع هذه الوضعية ما يلي:
ٍ
مجالي
خدمات أفضل في
من الناحية الكيفية :تحسين جودة الرأسمال البشري ،من خالل توفير
ْ
التعليم والتكوين ،بما يتيح تحسين إنتاجية العاملين؛
من الناحية الكمية :من شأن التدابير المقترحة من أجل تعزيز المشاركة المهنية للمرأة أن تُم ِّكن
من رفع معدل نشاط النساء ،ومن ثَ َّم تعزيز مساهمتهن في الناتج الداخلي اإلجمالي.
المحاور االستراتيجية
الرجة المبادراتية.
َّ ç
çالسياسات القطاعية.
çسياسة خاصة بمجال االبتكار.
çمناخ األعمال.
çتدبير القطاع غير المنظم.
çاالندماج اإلقليمي.

الرجة المبادراتية
َّ
يقتضي إنجاح عملية التح ُّول الهيكلي تجدي َد نسيج المقاوالت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة على
نطاق واسع وبكيفية إرادية.
ٍ
فعلى مستوى الوسائل ،ينبغي تعبئة مختلف آليات الدعم ،سواء تعلق األمر بإعانات ،أو قروض شرفية (بدون
ضمانات) ،أو ضمانات عمومية للقروض البنكية ،أو حاضنات أعمال ،أو صناديق استثمارية في رساميل
القطاعين العام والخاص.
«الرجة
ومن أجل مواكبة هذا البرنامج ،يتعين على الدولة إعادة توزيع الموارد على نطاق واسع .وإلنجاح
َّ
المبادراتية» ،تشير التقديرات إلى أنه ينبغي اإلسراع بتعبئة حوالي  10ماليير درهم سنو ًيا من خالل
الميزانية العامة للدولة وحوالي  40مليار درهم في شكل ضمانات عمومية للقروض البنكية.
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وستستفيد من هذه المواكبة جميع القطاعات حتى تكون قادرة على استثمار كافة الفرص المتاحة لخلق
القيمة ،سواء كانت هذه الفرص كامنة أو يتعين خلقها (من خالل االبتكار) .كما ستتم مواكبة جميع مراحل
دورة حياة المقاولة ،سواء في مرحلة إنشائها أو تطورها (من مقاوالت صغيرة جداً إلى مقاوالت صغيرة
ومتوسطة ،ومن مقاوالت صغيرة ومتوسطة إلى مقاوالت متوسطة الحجم) أو انتقال ملكيتها أو إعادة
تنظيمها.
ومن األهمية بمكان إقامة شبكة من الشركاء (حاضنات األعمال ،مستثمرون ،فاعلون يساهمون في تسريع
نمو المشاريع  )...الذين سيمكنون من تحديد المقاوالت المعنية ومواكبتها .وسيتعين على هؤالء الشركاء
االضطالع بدور صلة الوصل في تنزيل المبادرات العمومية ،كما سيتيحون اكتساب المزيد من النجاعة من
خالل الترصيد التدريجي للخبرات المكتسبة .إن تطوير هذه الشبكة لن يتيح فقط زيادة عدد المشاريع
التي ستتم مواكبتها ،بل سيمكن أيضاً من تحسين مستوى نجاحها.
وسيتوقف حجم الموارد المالية التي سيتم رصدها على حاجيات المشاريع .وينبغي أن يكون المعيار األهم
في اختيار المشاريع في المقام األول هو المؤهالت التي يتمتع بها المقاول حسب التقدير الذي يحظى به
لدى الفاعلين في القطاع .لذا ،من الواضح أن جزءاً كبيراً من التأثير سيأتي من مقاولين يمتلكون خبرات
وتجارب راكموها على مدى ْ
ٍ
استثمارات لفائدتهم تتراوح ما بين 10
عشر سنوات على األقل ،لتسهيل تعبئة
و 15مليون درهم.
	 77.مقر ءارجإلإطالق برنامج مكثف يهدف إلى انبثاق  30.000مقاولة صغرى ومتوسطة على مدى
فترة  5سنوات ،إما عن طريق اإلحداث المباشر أو مواكبة المقاوالت الصغيرة جدا التي
إمكانات للنمو ،وذلك من خالل:
لديها
ٌ
صندوق مخصص لدعم المقاولين برأس المال (قروض شرفية بدون ضمانات)؛
ضمانات عمومية موجهة للقروض البنكية؛
صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص لرأسمال المخاطر تكون موجهة
للمراحل األولى من دورة حياة المقاوالت؛
خلق بيئة مواتية لحاضنات األعمال وآلليات تسريع وتيرة نمو المشاريع التي يُ ْمكنها
مواكبة المقاولين.
	 78.مقر ءارجإلتنفيذ برنامج واسع النطاق إلحداث  10.000مقاولة صغيرة جدا سنوياً (حوالي مائة
مقاولة في كل إقليم في المتوسط) ،من خالل تقديم الدعم المباشر ألصحاب المشاريع،
ومنح قروض بنكية مضمونة ،وتوفير المواكبة عبر النسيج الجمعوي.
	 79.مقر ءارجإلدعم الفاعلين في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني على نطاق واسع ،من خالل
إحداث صندوق خاص بتمكين الفاعلين (التعاونيات والتعاضديات والجمعيات) وتمويل
المشاريع.
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	 80.مقر ءارجإلتعزيز برامج دعم المقاوالت الصغرى والمتوسطة الموجودة ،مع العمل على تبسيط
المساطر وتعبئة موارد أكبر لتعزيز وتنمية وتطوير الصادرات والشراكات بين القطاعين
العام والخاص ،بما يخدم االقتصاد المنتِج.
	 81.مقر ءارجإلوضع برامج ،من قِ بل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة ،على
صعيد الجهات لمواكبة  1000مقاولة سنوياً (على المستوى الوطني) ،مع العمل على
تنظيم لقاءات مشتركة حول مواضيع محددة من قبيل اإلنتاجية (اإلدارة االنسيابية أو
«التدبير بال تبذير» من خالل برنامج « إنماء » ،35والجودة ،وتدبير اإلكراهات المرتبطة
بالتصدير نحو االتحاد األوروبي ،والنجاعة الطاقية...
	 82.مقر ءارجإلتيسير تمويل المقاوالت ،عن طريق الزيادة بكيفية ملموسة في وسائل عمل صندوق
الضمان المركزي ،سيما من أجل:
دعم أقوى آلليات الضمان لفائدة القروض الموجهة للمقاوالت الصغيرة جدا
والصغيرة والمتوسطة؛
تنمية نشاط تحصيل الديون؛
تطوير سوق الدين الخاص (التمويل المباشر)؛
تنمية صناديق االستثمار في الرأسمال.
	 83.مقر ءارجإلدعم عملية هيكلة ونقل ملكية المقاوالت (سيما العائلية منها) التي يرغب مالكو أغلب
أسهمها في التخلي عن حصصهم فيها:
تحفيزات لهيكلة حكامة المقاوالت العائلية؛
دعم لحامل مشروع استئناف نشاط المقاولة؛
صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص مخصصة لرأسمال نقل المِ لكية؛
مراجعة اإلطار القانوني.
للرجة المبادراتية يقتضي
ومن المؤكد أن بعض هذه اآلليات موجود بالفعل ،لكن ضمان أسباب النجاح
َّ
تنفيذ إصالحين رئيسيين:
 - 35يعتبر «إنماء» ( )INMAAأول مصنع نموذجي في إفريقيا والشرق األوسط موجه للمقاوالت الصناعية التي ترغب في اعتماد
برنامج لتحسين األداء العملي .ويتعلق األمر ببرنامج مبتكر يهدف إلى تكوين المسؤولين عن المقاوالت على اإللمام بمبادئ «التدبير
بال تبذير» ( )Lean Manufacturingوتطبيقها ،وهي منهجية معترف بها في الميدان الصناعي بوصفها رافعة رئيسية لتحقيق التميز
في األداء العملي.
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	 84.مقر ءارجإلمراجعة القوانين والقواعد المتعلقة بدعم المقاوالت ،من أجل إعطاء األولوية للنجاعة
بدل المراقبة وجعل اآلجال أكثر توافقاً مع وتيرة االستثمارات.
	 85.مقر ءارجإلتأهيل اإلطار القانوني والتنظيمي الخاص بالمقاوالت التي تواجه صعوبات ،السيما:
القواعد التي تؤطر مسؤولية المسيرين اإلداريين ،عند انتقال المقاولة إلى مساهمين
جدد؛
استحقاق ديون المقاولة التي تواجه صعوبات ،إزاء الدولة ومنظمات الحماية
االجتماعية والممونين؛
اإلطار الجبائي الخاص بعمليات االندماج  /االنقسام وتحويل األسهم من األشخاص
الذاتيين إلى األشخاص المعنويين.

السياسات القطاعية
باإلضافة إلى التدابير العرضانية المعتمدة لفائدة المقاوالت الصغرى والمتوسطة ،يتعين على الدولة
االضطالع بدور استراتيجي في استباق وتيسير الفرص المهيكِ لة لالقتصاد ككل.
وينبغي بطبيعة الحال تعزيز اآلليات المعتمدة حاليا الستقطاب االستثمارات في المهن العالمية للمغرب.
فقد مكنت من انبثاق بعض القطاعات كقطاع السيارات أو الطيران ،كما كان لها تأثير ماكرو اقتصادي
ملموس ،سيما على ميزان األداءات .ومع ذلك ،يتعين تعزيز جهود الترويج لدى البلدان الرئيسية التي تشكل
مصدراً لالستثمارات األجنبية المباشرة (إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا) ،بغية تحقيق هدفين اثنين
يتمثالن في تحسين حصة السوق من حيث جاذبية االستثمارات األجنبية المباشرة ،وتعزيز تموقع المغرب
في سالسل القيمة المتعلقة بهذه المهن.
وعالوة على ذلك ،يمكن أن تستفيد المهن العالمية للمغرب ،إلى جانب قطاعات أخرى ،من المبادرات التي
تتخذها الدولة للنهوض باألنشطة التي تعتبر ذات أولوية على مستوى المهارات والتكنولوجيات ،وكذا من
انخراط أكبر للمستثمرين المغاربة في هذه الدينامية.
ٍ
	 86.مقر ءارجإلوضع برنامج لدعم تطوير القطاعات من خالل تعبئة استثمارات مباشرة مشتركة بين
القطاعين العام والخاص وإعادة توجيه الصفقات العمومية ،بهدف:
تغطية الحلقات المفقودة في سالسل القيمة الخاصة بالمهن العالمية للمغرب،
كقطاع النسيج على سبيل المثال ؛
تطوير فاعلين في أنشطة ذات حاجيات آنية ،كتدبير النفايات وتحلية المياه
والنجاعة الطاقية...؛
تطوير فاعلين في مجال إنتاج الطاقات المتجددة وتوزيعها ،مع العمل على تذليل
العقبات أمام بيع الطاقة الكهربائية على الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط
والمنخفض (القانون رقم )13.09؛
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استثمار الفرص الكامنة في المؤهالت الطبيعية واالقتصادية الوطنية ،كتنمية
االقتصاد األزرق الذي تعتبر مساهمته في الناتج الداخلي اإلجمالي غير كافية إلى
حد كبير قياسا بمؤهالت بالدنا (منطقة اقتصادية بحرية خالصة تصل مساحتها
إلى  1.2مليون كيلومتر مربع)؛
التموقع في األنشطة المستقبلية كالمجال الرقمي (أنترنت األشياء ،الذكاء
االصطناعي )...والتكنولوجيات الحيوية؛
استثمار اإلمكانات التي تتيحها صناعة الثقافة ،36من خالل إحداث منظومة تشمل
األنشطة اإلبداعية واإلنتاجية والتسويقية للسلع والخدمات والمحتويات ذات
الصبغة اإلبداعية والثقافية.
وينبغي أن يكون هذا البرنامج مرتكز ًا على مقاربة َّ
منظمة وقائمة على الشراكة ،وهو ما من شأنه أن يجنب
ريع جديدة غير مبررة.
االستثمار في نماذج اقتصادية غير مناسبة أو أن يخلق مواطنَ ٍ
	 87.مقر ءارجإلاعتماد استراتيجية وطنية لالقتصاد األزرق تتسم باالستدامة والقدرة على اإلدماج
وتستجيب للخصوصيات الجهوية وترتكز على القطاعات االقتصادية التقليدية،
كالصيد البحري ،والسياحة واألنشطة المينائية ،مع العمل على النهوض بقطاعات
جديدة ذات إمكانات نمو عالية ،من قبيل :تربية األحياء المائية ،والسياحة اإليكولوجية،
والمنتجات الحيوية البحرية أو التكنولوجيا الحيوية البحرية ،وبناء السفن وغيرها.
وينبغي الحرص على تعزيز الدور المحوري الذي تضطلع به المجاالت الترابية في
تنمية هذه القطاعات ،وذلك في إطار الجهوية المتقدمة.
	 88.مقر ءارجإلتطوير منظومة صناعية مخصصة لقطاعات االقتصاد األخضر ارتكازاً على اإلمكانات
الوطنية والجهوية .وينبغي أن تستند هذه المنظومة على تعبئة قوية للتمويالت الخضراء
التي تتيحها اآلليات التمويلية المتعددة األطراف المندرجة في إطار مكافحة التغيرات
المناخية ،سيما الصندوق األخضر.

االبتكار
بغية مواكبة التطور الذي يشهده االقتصاد الوطني ،ال يمكن لبالدنا أن تبقى على هامش الدينامية العالمية
حول التكنولوجيات الجديدة التي تتيح إمكانات هائلة يتعين استثمارها على مستوى إحداث فرص الشغل
وخلق القيمة المضافة .ومن خالل التموقع بشكل طموح وإرادي في هذا المجال ،ستتمكن بالدنا من
استقطاب الرساميل األجنبية التي يمكن أن تستثمر إمكانيات مهمة في المقاوالت الوطنية .فعلى سبيل
المثال ،تمكنت مقاولة ناشئة مثل «كريم» ( ،)Careemتم إنشاؤها في دبي سنة  ،2012إلى جانب مقاولة
مغربية منافسة من نفس المستوى التكنولوجي ،من جذب استثمارات بلغت  3.1مليار دوالر في سنة 2019؛
وهو ما يوازي القيمة الحالية ألكبر المقاوالت المغربية في السوق المالية.
 - 36في فرنسا ،تمثل مساهمة الثقافة في الناتج الداخلي اإلجمالي  7أضعاف مساهمة قطاع السيارات.
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ٍ
ٍ
ومقاوالت مغربية في تكنولوجيات المستقبل مسأل ًة
كفاءات
وفضال عن ذلك ،سيصبح بالتدريج تطوير
سيادية ،خاصة على مستوى ضبط المعطيات واألمن اإللكتروني وتتبع العمليات المالية ...
وإلنجاح تموقع بالدنا في هذا المجال ،يتعين مضاعفة الموارد المعبأة (من خالل صندوق الضمان المركزي
على سبيل المثال) ،والعمل أيضاً على جعل الطلبيات العمومية رافع ًة لالبتكار ،مع الحرص على تذليل
العقبات غير المبررة.
	 89.مقر ءارجإلتسريع وتيرة تنفيذ برنامج دعم المقاوالت الناشئة المبتكرة «  »Innov Investوتوسيع
نطاقه ،من أجل تعبئة مبلغ إجمالي ال يقل عن مليار درهم سنوياً:
قروض شرفية (بدون ضمانات) لفائدة أصحاب المشاريع؛
صناديق مشتركة بين القطاعين العام والخاص لرأسمال المخاطر مخصصة
لمختلف مراحل التمويل؛
شبكة حاضنات األعمال وآليات تسريع نمو المشاريع ،من أجل التعرف على حاملي
المشاريع وانتقائهم ومواكبتهم؛
خلق شبكة وطنية لتيسير الربط وتبادل المعلومات ،من خالل الربط بين حاملي
المشاريع وحاضنات األعمال والمستثمرين رعاة المشاريع ()business angels
والمقاوالت والمدارس الكبرى والجامعات...
	 90.مقر ءارجإلالتشجيع على إنشاء منصات تعاونية جهوية وحاضنات أعمال للقرب الحتضان
المشاريع المبتكرة داخل مجمعات التكنولوجيا والجامعات ومدارس المهندسين.
وستتيح الزيادة في الموارد ،على وجه الخصوص ،بلوغ عتبة ستم ّكن من إضفاء طابع احترافي على عمليات
المواكبة واستقطاب الفاعلين المعنيين بتسريع نمو المشاريع والمستثمرين المشاركين والمسؤولين عن
تدبير صناديق رأسمال المخاطر ذات المكانة المرجعية على الصعيد الدولي.
	 91.مقر ءارجإلوضع برامج عمومية للتطوير المشترك بالتعاون مع المقاوالت ومراكز البحث حول
إشكاليات محددة تثيرها الطلبيات العمومية ومن شأنها أن تولد فاعلين صناعيين
رائدين جدداً .ويمكن أن تشمل المواضيع على سبيل المثال السالمة والنجاعة الطاقية
والصحة العمومية وتدبير المياه واإلنتاجية الفالحية...
	 92.مقر ءارجإلإحداث مراكز بحث للتميز مخصصة لتكنولوجيات المستقبل (الذكاء االصطناعي،
البيانات الضخمة ،قواعد البيانات التسلسلية ( ،)blockchainالتكنولوجيا المالية،
التكنولوجيا الفالحية ،التكنولوجيا الحيوية ،أنترنيت األشياء ،تكنولوجيا الجيل الخامس
( ،)5Gعلم الجينوم.)...
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	 93.مقر ءارجإلالتشجيع على إحداث مقاوالت ناشئة مبتكرة تهتم باألنشطة المرتبطة بالتراث الثقافي
والموسيقى واألغنية واإلنتاج الموسيقي والتظاهرات االحتفالية وصناعة الفرجة
والمهرجانات والمسرح والفنون البصرية...
وفي هذا الصدد ،يتعين على بالدنا تحديد هدف بلوغ نسبة  3في المائة من الناتج الداخلي اإلجمالي
كنفقات سنوية للبحث والتطوير في القطاعين العام والخاص في أفق عشر سنوات ( 1.5في المائة خالل
 5سنوات).
	 94.مقر ءارجإلالرفع التدريجي للميزانية العامة المخصصة للبحث والتطوير ،وذلك من خالل:
التمويل المباشر لمراكز البحث العمومية؛
طلبات وضع مشاريع تدعمها وكاالت تعبئة الوسائل (المركز الوطني للبحث العلمي
والتقني ،معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة )...لتحفيز تطوير
المشاريع في مواضيع تكنولوجية معينة أو في إطار عقود-برامج تُب َر ُم مع القطاعات
الصناعية.
	 95.مقر ءارجإلالنهوض بالبحث والتطوير في القطاع الخاص ،سيما في إطار شراكات بين الجامعات
والمقاوالت .لذا ،ينبغي:
وضع نظام للخصم من الضرائب من أجل البحث (البحث والتطوير واالبتكار) ،بغية
توسيع هامش تعبئة االستثمار في مجال االبتكار؛
اعتماد نظام للتمويل عن طريق تقديم الدعم لمشاريع االبتكار التي تحملها المقاوالت
الصغرى والمتوسطة ؛
اإلعمال الفعلي لالستقاللية المالية للمختبرات الجامعية ولحريتها في االستثمار،
والمساهمة في رأسمال المقاوالت الناشئة ،ورصد النفقات دون مراقبة مسبقة في
حدود ميزانياتها والوسائل التي تمت تعبئتها من الخارج ؛
تمكين الباحثين الجامعيين من االستفادة ،في إطار مشاريع البحث ،من تعويضات
تكميلية ومن ثم تعزيز جاذبية المسار المهني في مجال البحث.
أخيراً ،لن يكون باإلمكان تطوير االبتكارات التكنولوجية ما دام اإلطار القانوني والتنظيمي المعمول به،
والذي تم وضعه اعتماداً على تكنولوجيات الماضي ،يشكل عقبة .إن الوضع الحالي يسجل العديد من
االختالالت كما هو األمر على سبيل المثال بالنسبة الستخدام الطائرات بدون طيار ،والتنقل المشترك،
واألداء بواسطة الهاتف المحمول ،والتوقيع اإللكتروني ...وهو ما يفضي إلى تأخير اعتماد التكنولوجيات،
ويحول عالوة على ذلك دون تموقع الفاعلين المغاربة في هذا المجال.
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وفي هذا الصدد ،ينبغي اتخاذ مبادرات استباقية لتذليل العقبات منذ البداية ،وإذا لزم األمر ،توفير
المواكبة الالزمة لعملية االنتقال واستباق االنعكاسات السلبية المحتملة.
	 96.مقر ءارجإلالنظر في القوانين التي تح ُّد من الولوج إلى األنشطة التي تتأثر بالمستجدات التكنولوجية
مثل التكنولوجيا المالية ،والمقاوالت التكنولوجية الناشئة العاملة في مجال التأمينات
( ،)insurtechودمج خدمات التنقل ( ،)mobility as a serviceوالتصوير باستخدام طائرات
بدون طيار ،واألداء بواسطة الهاتف المحمول ،والتمويل الجماعي (...)crowdfunding
وفي هذا الصدد ،ينبغي مالءمة القوانين بكيفية تشجع على بروز مقاوالت مبتكرة
بإمكانها أن تنمو داخل السوق الوطنية وأن توسع نطاق وجودها على الصعيد الدولي.

مناخ األعمال
أحرزت بالدنا تقدماً ملحوظاً في التصنيف المتعلق بمناخ األعمال منذ سنة  .2009وقد مكنت وتيرة التقدم
َّ
المطرد من تحقيق العديد من اإليجابيات ،سيما في مجال خلق المقاوالت .وفي هذا الصدد ،فإن مجموعة
من المبادرات النموذجية من قبيل نزع الطابع المادي بشكل تام عن مساطر منح رخص البناء وتجاوز النقط
السوداء المرتبطة بها في مدينة الدار البيضاء ،تفتح آفاقا واعدة لتحقيق المزيد من المنجزات اإليجابية.
ويتعين اليوم تسريع وتيرة اإلنجاز وتعبئة الوسائل الالزمة من أجل تنفيذ اإلصالحات األكثر استعجاالً خالل
السنوات الخمس المقبلة.
الرجة المبادراتية المنشودة ،ينبغي بالخصوص
وبغية التحرير التام لطاقات المبادرة االقتصادية وإنجاح َّ
العمل على وجه السرعة على إزالة القيود التي تتسبب في إطالة أمد تنفيذ المشاريع وتؤدي في نهاية
المطاف إلى التشكيك في جدوى االستثمارات وتثبيط المبادرات الواعدة .وفي هذا الصدد ،هناك إجراءان
عاجالن يمكن اتخاذهما ومن شأنهما إعطاء إشارة قوية وإعادة بناء الثقة:
	 97.مقر ءارجإلإعادة النظر في جميع المساطر اإلدارية المتعلقة بالنشاط االقتصادي بهدف إزالة 90
في المائة من األذون والتراخيص واستبدالها بدفاتر تحمالت والتزام بسيط بالتصريح.
وينبغي أن تكون النسبة المتبقية من األذون مؤطرة .ويتعين العمل بموجب القانون على
تحديد اآلجال اإللزامية لرد اإلدارات ،وتبسيط المساطر من خالل العمل ،على وجه
الخصوص ،على منع اإلدارات من طلب معلومات من المواطنين والمقاوالت إذا كانت
تلك المعلومات متوفرة لدى اإلدارات األخرى.
جورجيا ،قانون سنة  2005المتعلق باألذون والتراخيص
م َّكن هذا القانون من تبسيط األذون والتراخيص التي تصدرها اإلدارات على نطاق واسع ،حيث تم إلغاء
 84في المائة من التراخيص ،وتم تعويض الجزء األكبر منها بتصاريح بسيطة يُدلى بها لإلدارة المعنية.
وال يمكن أن تتعلق األذون والتراخيص المتبقية إال بما يلي:
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•الصحة والسالمة؛
•الحفاظ على الظروف المعيشية والبيئة الثقافية للمواطنين؛
•حماية الدولة والصالح العام؛
وبخصوص جميع هذه المساطر المتبقية ،فرض اإلصالح الذي تم اعتماده على وجه الخصوص
القواعد التالية:
•نقطة ولوج وحيدة ،إذ يتحتم على اإلدارة ،وليس المواطن ،جمع المعلومات المتوفرة لدى مصالح
إدارية أخرى؛
•تم تحديد آجال قصوى لرد اإلدارة على الطلب ،وفي حالة عدم الحصول على رد بعد انصرام هذه
اآلجال ،يعتبر الطلب مقبوالً.
	 98.مقر ءارجإلالعمل ،خالل ثالث سنوات ،على نزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معامالت
المواطنين والمقاوالت مع اإلدارة .وهكذا سيكون باإلمكان اإلدالء بجميع الوثائق أو
استالمها بطريقة إلكترونية دون إلزام المواطن بالتنقل إلى اإلدارة المعنية .وينبغي
أيضاً تبسيط اإلجراءات المحدودة التي تتطلب حضوره الشخصي إما من خالل تمكينه
من القيام بها في المدينة التي يقيم بها (بما في ذلك بالنسبة للمغاربة المقيمين
بالخارج) ،أو عبر إدارات أخرى ،أو من خالل طرف ثالث موثوق به (المحامون،
الموثقون ،المفوضون القضائيون.)...
	 99.مقر ءارجإلتقليص آجال األداء داخل القطاع الخاص إلى أقل من  60يوماً ،عن طريق تعميم اإلقرار
اإللكتروني للفواتير لدى المديرية العامة للضرائب ليس فقط على مستوى األداء ،كما هو
مطلوب (اإلقرار بالضريبة على القيمة المضافة) ،بل أيضاً بالنسبة إلصدار تلك الفواتير.
	 100.مقر ءارجإلضمان استدامة التدابير المتعلقة بمناخ األعمال (التبسيط ،دعم التكامل ،الجزاءات،
األداء بواسطة الهاتف المحمول ،اإلقرار الرقمي ،وما إلى ذلك) وإدراجها في إطار قانون
للتحديث العام لالقتصاد (بما في ذلك إدماج القطاع غير المنظم) ،بما يضمن إعماالً
فعلياً للتدابير المذكورة أعاله والعمل بموازاة ذلك على إشراك الفاعلين المعنيين في
التدابير التحفيزية والجزاءات المنصوص عليها ،مما يعزز ثقة الجميع وانخراطهم.

إدماج القطاع غير المنظم
َّ
المنظم ضرورة من أجل إقرار العدالة االقتصادية .فهو
يُعتبر إدماج األنشطة غير المهي َكلة في االقتصاد
شك ٌل من أشكال المنافسة غير الشريفة للمقاولين المنضبطين الذين يساهمون في الضرائب وفي توفير
الحماية االجتماعية لألجراء.
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كما أن إدماج القطاع غير المنظم يُع ُّد أيضا ضرورة اجتماعية .فالماليين من وحدات اإلنتاج في القطاع
غير المنظم ال توفر أي حماية اجتماعية ال لفائدة مستغلي هذه الوحدات وال ألجرائها ،سيما في ما يتعلق
بالتقاعد والتعويض عن فقدان الشغل .وعالوة على ذلك ،فإن هذه الوحدات قد تتغذى من أنشطة يمكن
أن تنطوي على مخاطر أمنية واقتصادية حقيقية ،كالتهريب واالتجار غير المشروع وعدم التصريح بالقيمة
الحقيقية للسلع المستوردة...
َ
المواطنة الحقة .فهو يتنافى ومبادئ دولة
وأخيراً ،فإن إدماج القطاع غير المنظم ضرورة يقتضيها إعمال
مقاوالت ذات مردودية إلى اإلحجام عن المساهمة في الضرائب وفي الحماية
الحق والقانون ،حينما تَ ْع َمد
ٌ
االجتماعية وتفضل العمل غير الشفاف والفساد واإلثراء غير المشروع.
إن تدبير هذه الظاهرة يقتضي الجمع بين التدرج والعمل البيداغوجي والحزم ،من خالل أربعة تدابير يتعين
تنفيذها بشكل متزامن:
§تبسيط اإلطار اجلبائي واملسطري لالندماج يف القطاع املنظم ،حتى ال يتم اإلضرار بالقدرة الشرائية
ألصحاب وحدات اإلنتاج العاملة يف القطاع غير املنظم؛
§مواكبة وحدات اإلنتاج يف القطاع غير املنظم ،من أجل جتاوز مرحلة التحول نحو القطاع املنظم
واالستفادة من حتفيزات جديدة ،ال سيما يف مجال احلماية االجتماعية؛
§تعزيز الشفافية ،يف مقابل منح حتفيزات لتسوية الوضعية القانونية ،باستخدام األدوات الرقمية
(صناديق أداء إلكترونية مترابطة)؛
§تعبئة وسائل مراقبة ومحاربة الغش في مواجهة الفاعلين الذين يواصلون التهرب من أداء الضرائب
وال يحترمون مقتضيات مدونة الشغل والتشريع االجتماعي.
	 101.مقر ءارجإلتطبيق ضريبة جزافية منخفضة على وحدات اإلنتاج في القطاع غير المنظم (تتراوح
بين  3000و 4000درهم سنويا) التي ترغب في االندماج في القطاع المنظم ،مع
إعفائها من جميع الضرائب واألعباء األخرى .ومن شأن هذا اإلجراء أن يوفر الحماية
من مظاهر الشطط في استعمال السلطة وأ ْن يُم ِّكن من إعمال الحق في التغطية
االجتماعية .ويُع ُّد هذا اإلجراء خطوة أولى قبل االنتقال إلى نظام اإلقرار القائم على
المساهمة الضريبية وفق المداخيل المحققة فعليا.
	 102.مقر ءارجإلالعمل ،بشراكة مع النسيج الجمعوي ،على إحداث ُ 2000ش َّب ٍ
اك لمواكبة عملية انتقال
 3.5مليون وحدة من وحدات اإلنتاج العاملة في القطاع غير النظامي نحو القطاع
ٍ
أنشطة لإلعالم والتكوين والتحسيس.
المنظم ،مع الحرص على تنظيم
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	 103.مقر ءارجإلوضع أنظمة رقمية لل َف ْوترة وتعميمها في غضون  3سنوات ،على أن تكون مرتبطة
بالمديرية العامة للضرائب (صناديق أداء إلكترونية للمتاجر أو نظم التخطيط المندمج
للموارد ( )ERPالحاصلة على االعتماد) لتيسير اإلقرار اإللكتروني وضمان الشفافية.
	 104.مقر ءارجإلتطوير صفة المقاول الذاتي ،بحيث تُ َم ِّكن من توظيف ثالثة أشخاصَ ،قبْل االنتقال إلى
وضعية شركة ذات مسؤولية محدودة والولوج إلى الحماية االجتماعية.
	 105.مقر ءارجإلتطوير التكوينات اإلشهادية (بالتعاون مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
والجامعات) لفائدة العاملين النشطين في القطاع غير المنظم ،من أجل منح وضعية
للحرف غير المصنفة والتمكن من تحديدها وتحديثها وتعزيز جاذبيتها.
	 106.مقر ءارجإلحذف مساطر الترخيص من أجل فتح المجال أمام كل األنشطة التي ال تنطوي على
أي ضرر أو خطر على الصحة والسالمة ،وذلك بهدف تحرير الفضاءات المهنية التي
يمكن استخدامها كمناطق أنشطة مشتركة ،ومشاتل ،ومراكز تجارية للقرب ،وفضاءات
عمل مشتركة (...)coworking

االندماج اإلقليمي
كما ورد بالتفصيل في القسم األول من هذا التقرير ،فإن الموقع الجغرافي للمغرب ،كملتقى بين القارتين
األوروبية واإلفريقية ،يعد مقوماً رئيسياً لتحقيق التنمية على المدى الطويل .ويظل االستثمار األمثل لهذا
الموقع رهيناً باعتماد تدبير استباقي الندماج بالدنا في هذين الفضاءين.
وقد تحققت العديد من المكتسبات من الشراكة مع االتحاد األوروبي ،الذي ال يزال يشكل أكبر سوق في
العالم .وفي هذا الصدد ،يتعين تعزيز هذه الشراكة لتيسير االستثمارات والمبادالت التجارية وتحقيق
طموح بناء فضاء لالزدهار المشترك .كما ينبغي العمل على تعميق هذه الشراكة من أجل إدماج المشاريع
بشكل أشمل في برامج التكوين والبحث واالبتكار ،لتحقيق طموح بناء «فضاءٍ القتسام المعارف».
	 107.مقر ءارجإلتعميق الشراكة بين المغرب واالتحاد األوروبي ،من خالل العمل على ما يلي:
تحسين آليات التعارف بين المؤسسات والمسؤولين من الجانبين ،من خالل تنظيم
لقاءات منتظمة ووضع برامج للتبادل؛
تعزيز الثقة ،من خالل وضع آليات الستباق األزمات وتدبيرها؛
 بناء فضاء سياسي وأمني مشترك ،مع العمل على مأسسة آليات التشاور والحوار
السياسي على جميع المستويات ،وتعزيز تعهدات االتحاد األوروبي إزاء المغرب
لمكافحة الهجرة غير الشرعية واإلرهاب وأنشطة التهريب؛
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إعادة التوازن إلى التدفقات المالية بين المغرب واالتحاد األوروبي ،سيما من خالل
تيسير تصدير المنتجات الصناعية المغربية نحو أوروبا (قواعد المنشأ بالنسبة
لقطاع النسيج على سبيل المثال) وكذا الطاقة الكهربائية المستمدة من مصادر
الطاقة المتجددة ،وتشجيع االستثمارات األوروبية في المغرب؛
والمعمق ،مع اشتراط التنقل الحر
استئناف مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل
َّ
والفعلي والمتبادل للفاعلين المعنيين ،والعمل على تأهيل قطاع الخدمات المغربي
لمواجهة التحديات الناجمة عن فتح األسواق؛
تشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين الشركات المغربية واألوروبية ،الستثمار الفرص
االقتصادية المتاحة في إفريقيا؛
الموجهة لفائدة البلدان اإلفريقية ،وذلك بشراكة بين
تكثيف مبادرات التعاون التقني
َّ
المؤسسات العمومية المغربية واألوروبية؛
العمل على تمكين المغرب من مشاركة أكبر في البرامج المتعلقة بتثمين فضاء
اقتسام المعارف (التعاون بين الجامعات ،إراسموس ،برنامج االبتكار في أفق سنة
 ،2020والبرنامج الرقمي .)...
وعالوة على ذلك ،يتعين على المغرب التموقع على نحو يمكنه من استثمار التطور السريع الذي تشهده
القارة اإلفريقية .لذا ،ينبغي أن تضطلع بالدنا بدور رئيسي في الدينامية اإلفريقية التي تتجسد اليوم
بالمصادقة على إحداث منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية وتفعيلها بشكل تدريجي ،مع مراعاة ضرورة
توافق مقتضياتها مع التعهدات التي تم االلتزام بها في إطار اتفاقيات أخرى ،سيما مع االتحاد األوروبي.
معمق،
ومن خالل بلورة رؤية واضحة ومشتركة ،سيتعين على بالدنا أن تدفع ،ارتكازاً على تعاون اقتصادي َّ
نحو خلق قطاعات صناعية على صعيد القارة اإلفريقية ،تعتمد على المؤهالت التي تزخر بها المملكة
(الدينامية الديمغرافية ،الفالحة ،المواد األولية.)...
	 108.مقر ءارجإلتوفير أسباب النجاح لعملية اندماج المغرب في منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية،
مع ضمان إشراك القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
	 109.مقر ءارجإلربط المساعدة المالية التي يقدمها المغرب للبلدان األخرى ،في إطار المشاريع
االستثمارية ،بشرط العمل تلقائيا على اقتناء السلع والخدمات المعنية بشكل ممنهج
من المقاوالت المغربية.
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الخيار الخامس
فاعالت في مجال التنمية ويمارسن حقوقهن بما
ٍ
ويكن
نساء يتمتَّ عن باالستقاللية
َّ
ٌ
يكفل مشاركة كاملة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية
يقتضي تحقيق طموح التنمية اإلسراع بتغيير وضعية المرأة على المستويات االقتصادية واالجتماعية
والثقافية والمجتمعية.
سجل منحى
ويتحتم على بالدنا الرفع من معدل النشاط لدى النساء .وقد تراجع هذا المعدل ،الذي يُ ِّ
تنازليا منذ أزيد من  20سنة ،ليستقر في  18.1في المائة سنة  2018في الوسط الحضري .وال ينبغي أن
يخفي المستوى المرتفع نسبيا لمعدل نشاط النساء في الوسط القروي حقيقة واقع الحال :فثلثا النساء
النشيطات في الوسط القروي من مجموع  28.6في المائة المصرح بهن ال يحصلن على أي أجر وال يتمتعن
ِ
األسريات».
بأي حماية اجتماعية ،ويتم تصنيفهن ضمن
«المساعدات َ
من هذا المنطلق ،ينبغي أن تتعبأ جميع القوى الحية للبالد من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية الثالثة
التالية:
çوضع إطار قانوني ومؤسساتي يضمن فعلية المساواة بين النساء والرجال؛
çتمكين النساء من شروط الولوج إلى مزاولة عمل مؤدى عنه وتوفير الحماية لهن في طريقهن إلى أماكن
العمل وداخل فضاء الشغل؛
çالعمل على إبراز نماذج اجتماعية جديدة تجسد صورة النساء الالئي يتمتعن باالستقاللية االقتصادية
واالجتماعية.
ٍ
هدف استراتيجي جمل ٌة من التدابير العملية.
وتنبثق من ك ِّل

وضع إطار قانوني ومؤسساتي يضمن فعلية المساواة بين النساء والرجال
	 110.مقر ءارجإلتسريع وتيرة عملية مالءمة التشريعات مع المبادئ والمقتضيات الواردة في الدستور
وفي االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها المغرب بشأن الوقاية من
جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والقضاء عليها.
	 111.مقر ءارجإلإدماج مبدأ المساواة بين النساء والرجال في السياسات العمومية ،سيما تعزيز
مشاركة النساء في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية.
	 112.مقر ءارجإلاعتماد آليات تحفيزية لتشجيع التمازج داخل المقاولة (النظام الجبائي ،والدعم،)...
مع العمل على تخصيص نسبة ال تقل عن  30في المائة من مناصب المسؤولية في
جميع مستوياتها للنساء.
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	 113.مقر ءارجإلإخضاع الحصول على جزء من الدعم الحكومي المخصص لألحزاب السياسية
والنقابات والجمعيات لشرط تحقيق نسبة تمثيلية ال تقل عن  30في المائة من النساء
داخل هيئاتها القيادية.
	 114.مقر ءارجإلتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومنحها سلطة البحث والتحري
وإصدار األمر وصالحية إحالة القضايـا على المحاكم بشأن جميع أفعال التمييز ضد
النساء.
	 115.مقر ءارجإلالقضاء على مظاهر التمييز والصور النمطية القائمة على النوع الواردة في الكتب
المدرسية وفي وسائل اإلعالم.

تمكين النساء من شروط الولوج إلى مزاولة عمل مؤدى عنه وتوفير الحماية
لهن في طريقهن إلى أماكن العمل وداخل فضاء الشغل
	 116.مقر ءارجإلإطالق خطة وطنية لفتح دور حضانة عمومية أو داخل المقاوالت في جميع أنحاء
البالد ونشر مؤشرات حول عدد المقاعد التي تخصصها دور الحضانة في كل جماعة
مقارنة بالحاجيات المسجلة في هذا المجال.
	 117.مقر ءارجإلالعمل على أن تكون الدولة نموذجاً في تطبيق الدستور وإعمال القوانين والممارسات
الجيدة المتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال في الولوج إلى الوظائف على الصعيدين
المركزي والترابي ،وفي مجال المناصفة في مناصب المسؤولية والمساواة في األجور
بدون أدنى تمييز.
	 118.مقر ءارجإلإضفاء المرونة على اللجوء إلى أشكال العمل الجديدة داخل المقاوالت (العمل عن
بُعد ،العمل بدوام جزئي ،المرونة في ساعات العمل ،وغير ذلك) وتشجيع المقاوالت،
عبر تحفيزات ضريبية ،على اللجوء إلى التشغيل بدوام جزئي.
	 119.مقر ءارجإلتعزيز اإلطار القانوني الخاص بمحاربة التحرش المعنوي أو الجنسي ضد المرأة في
الفضاء العام وفي أماكن العمل ،مع وضع مساطر واضحة ومتاحة لوضع الشكايات
ضد جميع أشكال المعاملة المهينة أو التمييزية في حق المرأة.
	 120.مقر ءارجإلوضع أهمية سالمة النساء في وسائل النقل العمومي وفي الفضاء العام في صلب
سياسة المدينة وسياسات السالمة العمومية وتصاميم التهيئة الحضرية وبرامج
السكن.
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العمل على إبراز نماذج اجتماعية جديدة تجسد صورة النساء الالئي يتمتعن
باالستقاللية االقتصادية واالجتماعية
	 121.مقر ءارجإلتنظيم حمالت تواصلية في مختلف الجهات ،مع العمل على تقديم نماذج لنساء
ناجحات من أجل تحفيز الفتيات على االقتداء بهن واستلهام تجاربهن.
	 122.مقر ءارجإلإنتاج محتويات سمعية -بصرية توثق وتثمن قصص نجاح النساء وبثها على نطاق
واسع عبر القنوات الوطنية وعلى شبكات التواصل االجتماعية.
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الخيار السادس
عالم قروي مندمج ،ويحظى بالتثمين ،ويتسم بالجاذبية ،ومرتبط بمحيطه
تطور شاملة لبالدنا.
تعد تنمية العالم القروي أمراً حتمياً من أجل ضمان دينامية
ٍ
واليوم ،ال يزال جزء من العالم القروي يعيش في عزلة بسبب االفتقار إلى البنيات التحتية والتجهيزات
مشكلتي الشغل الناقص وتعاقب سنوات
ووسائل النقل واالتصال .ويواجه جزء من ساكنة العالم القروي
ْ
الجفاف ،مما يدفعها إلى التفكير في الهجرة نحو المدن.
ويواجه القطاع الفالحي ،الذي يعتبر مصدر عيش  80في المائة من سكان العالم القروي ،اليوم العديد
من اإلكراهات التي تعيق تنميته .وتشمل هذه اإلكراهات فتح القطاع أمام المنافسة الدولية ،وتوالي سنوات
الجفاف ،والطابع المعقد للنظام العقاري الفالحي ،وضعف تأهيل اليد العاملة جراء مغادرة الشباب ذوي
المؤهالت والمستوى الدراسي األعلى نحو المدن ،وضعف تنويع األنشطة غير الفالحية .وفي هذا الصدد،
يتعين تشجيع إقامة أنشطة تصنيعية في العالم القروي ،لتحسين االندماج القطاعي ،وخلق فرص الشغل
لفائدة الشباب القروي.
وباإلضافة إلى ذلك ،شهدت المناطق القروية تسارع وتيرة التوسع العمراني خالل السنوات األخيرة .ولم
تقتصر تجليات عملية التوسع العمراني على الهجرة القروية نحو المدن الكبرى فحسب ،بل ه َّمت أيضاً
إنشاء مراكز حضرية جديدة في المجال القروي .وفي سياق الجهوية المتقدمة ،ينبغي أن تضطلع هذه
المراكز بدور أكبر في إرساء االندماج بين المدينة والقرية ،من خالل تحويل المنتجات الفالحية ،ولكن
ً
أيضا عبر تبادل السلع والخدمات.
من هذا المنطلق ،يتعين على الدولة تعبئة الوسائل الالزمة من أجل تغيير النماذج والمقاربات المعتمدة في
مجال تنمية العالم القروي ،لجعلها أكثر مالءمة وأكثر ابتكاراً .كما ينبغي أن تكون الغاية من توفير البنيات
التحتية واالستثمار في مختلف الخدمات االجتماعية هي النهوض بأوضاع ساكنة العالم القروي.
لذا ،يتعين على بالدنا السعي إلى تحقيق هدفين استراتيجيين ،هما:
çإدراج الخصوصية القروية في السياسة العمومية إلعداد التراب؛
çخلق فرص في الوسط القروي ،من خالل تطوير قطاعات جديدة ُمحدِ ثة للثروة ومناصب الشغل.
ٌ
جملة من اإلجراءات العملية.
وتنبثق من كل هدف استراتيجي

اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل املغرب بلد ًا متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه

إدراج الخصوصية القروية في السياسة العمومية إلعداد التراب
	 123.مقر ءارجإلالعمل وفق مقاربة تشاركية على وضع سياسة عمومية لتنمية العالم القروي ،يتم ربطها
بمسلسل الجهوية المتقدمة ،واعتماد قانون -إطار يراعي خصوصية العالم القروي.
	 124.مقر ءارجإلتزويد كل جهة ،في غضون ثالث سنوات ،بتصميم لتهيئة المناطق القروية والمراكز
القروية وشبه الحضرية.
	 125.مقر ءارجإلالعمل ،في غضون خمس سنوات ،على إصالح الوضعية القانونية للعقار في الوسط
القروي ،سيما األراضي الجماعية ،والمضي قدما في التحفيظ المجاني لجميع
األراضي التي يملكها صغار الفالحين.
	 126.مقر ءارجإلوضع اآلليات الالزمة للحد من تقسيم األراضي الفالحية ووقف الزحف العمراني
على األراضي الفالحية ذات اإلمكانات اإلنتاجية العالية.
	 127.مقر ءارجإلتطوير الخدمات العمومية والبنيات التحتية على مستوى المناطق القروية.
	 128.مقر ءارجإلاعتماد تدابير تحفيزية لفائدة المد ِّرسين واألطباء خاصة لتشجيعهم على االستقرار
في المناطق القروية.
	 129.مقر ءارجإلاالستثمار في مجال الرقمنة باعتبارها وسيلة منخفضة التكلفة لتحقيق التنمية
(التعليم ،الصحة ،الحصول على المعلومات )...في العالم القروي.
	 130.مقر ءارجإلتعزيز شبكة الطرق في المناطق القروية ،سيما األكثر عزلة ،وتعزيز وسائل النقل التي
تتالءم مع طبيعة كل منطقة من المناطق القروية (جبل ،سهل ،واحة .)...

حدثة للثروة
خلق فرص في الوسط القروي ،من خالل تطوير قطاعات جديدة ُم ِ
ومناصب الشغل
	 131.مقر ءارجإلجعل المراكز القروية أقطاباً للتنمية االقتصادية تتمركز فيها الخدمات العمومية
األساسية واألنشطة الفالحية والصناعية والسياحية ،وذلك من أجل امتصاص
تدفقات الهجرة القروية والتحفيز على خلق فرص الشغل والتشجيع على بروز طبقة
وسطى قروية.
	 132.مقر ءارجإلاعتماد آليات تحفيزية لتطوير قطاعات جديدة واعدة كالسياحة اإليكولوجية ،وتثمين
المنتجات المحلية ،والخدمات المتعلقة بالفالحة والتجارة ،وكذا األنشطة التصنيعية
(الصناعات الفالحية ،النسيج ،الصناعة التقليدية.)...
	 133.مقر ءارجإلوضع مخطط لرقمنة القطاع الفالحي ،مع العمل على تحفيز الشركات الناشئة في
مجال التكنولوجيا الفالحية « »Agritechsعلى التطور في المناطق القروية.
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الخيار السابع
ويمكِّ ن من حماية
تضامن ُم َّ
ٌ
نظم يهدف إلى تقليص الفوارق االجتماعية والمجالية َ
اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة
على الرغم من أن معدالت الفقر تراجعت بشكل ملموس ،إال أن الفوارق االجتماعية والمجالية ال تزال
متسعة ،سيما الفوارق على مستوى الدخل ،والولوج إلى البنيات التحتية وإلى الخدمات األساسية ،والحماية
من المخاطر االجتماعية (األمراض ،البطالة ،وضعية اإلعاقة) .ويع ُّد تقليص هذه الفوارق تحدياً كبيراً في
أوضاع تُذكِ ي اإلحساس بالحيف وعدم المساواة في
سياق يشهد تنامي أشكال مختلفة من االحتجاج ضد
ٍ
الولوج إلى الخدمات األساسية.
وسعياً إلى رفع التحدي المتمثل في تقليص هذه الفوارق وترسيخ المبادئ األساسية التي يكفلها الدستور،
سيما مبدأ المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات في الكرامة والمساواة بين الجميع أمام القانون
وفي الولوج إلى الخدمات العمومية ،ينبغي وضع إشكالية تقليص الفوارق والقضاء على االمتيازات غير
المنتِجة في صلب النموذج التنموي الجديد .إن الدولة مدعوة إلى العمل على تقليص الفوارق من خالل
السياسات العمومية ،سواء المتعلقة بالجبايات أو البنيات التحتية أو التعليم أو الصحة أو اإلعالم .ومن هذا
المنطلق ،ينبغي على بالدنا إرساء منظومة للتضامن الوطني تكفل حماية اجتماعية شاملة وشروط االرتقاء
االجتماعي لفائدة جميع المواطنات والمواطنين .ويقتضي إرساء هذه المنظومة مساهمة جميع مكونات
المجتمع بكيفية منصفة في المجهود الضريبي.
ولبلوغ هذه الغاية ،يتعين على الدولة العمل على تحقيق هدفين استراتيجيين ،هما:
çحماية جميع المواطنين والمواطنات من الهشاشة؛
çجعل الضريبة المنصفة أساس التماسك االجتماعي.
ٌ
جملة من اإلجراءات العملية.
وتنبثق من كل هدف استراتيجي

حماية جميع المواطنين والمواطنات من الهشاشة
	 134.مقر ءارجإلتوفير الحماية االجتماعية الشاملة للمواطن ،طوال حياته ،بغض النظر عن وضعيته
المهنية ،ويشمل ذلك توفير التغطية الصحية.
	 135.مقر ءارجإلالعمل على توحيد األنظمة اإلجبارية للتأمين الصحي األساسي عن المرض ،بهدف
وضع نظام وطني شامل أساسي.
	 136.مقر ءارجإلالعمل على المدى المتوسط على توحيد أنظمة االحتياط االجتماعي في ما يتعلق
بمعاش التقاعد.

اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل املغرب بلد ًا متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه

	 137.مقر ءارجإلإحداث «حد أدنى للدخل لفائدة المسنين» يعادل على األقل عتبة الفقر لفائدة
معاش للتقاعد.
األشخاص الذين ال يستفيدون من
ٍ
ٍ
قائمة
	 138.مقر ءارجإلالعمل في إطار الحوار االجتماعي على وضع آلية وطنية للتأمين عن البطالة
على مبدأ المساهمة.
	 139.مقر ءارجإلإرساء حماية اجتماعية لفائدة األطفال من الوالدة إلى سن الخامسة عشر ،وذلك بناء
على الدعم المباشر المشروط والمرتكِ ز على استهداف األسر.
	 140.مقر ءارجإلالعمل ،على غرار الممارسات والقواعد الدولية ،على إدماج تغطية خاصة بحوادث
الشغل واألمراض المهنية في منظومة الضمان االجتماعي وضمان الحماية من
هذه الحوادث واألمراض في إطار نظام إجباري وطني وحيد وغير ربحي للضمان
االجتماعي.
حد أدنى من الدخل لفائدة الفئات األكثر هشاشة (الفئات المعوزة واألشخاص
	 141.مقر ءارجإلضمان ٍّ
في وضعية إعاقة).
	 142.مقر ءارجإلتعزيز التدابير التحفيزية لفائدة المعوزين لمساعدتهم على تمدرس أطفالهم (برنامج
َّ
ومحل إقامتها ،ارتكازاً على
تيسير) ،وذلك بشكل يأخذ بعين االعتبار وضعية األسر
الموحد.
السجل االجتماعي
َّ

جعل الضريبة المنصفة أساس التماسك االجتماعي
	 143.مقر ءارجإلتوسيع الوعاء الضريبي ،من خالل تفعيل المبدأ الدستوري الذي ينص على مساهمة
جميع األشخاص الذاتيين واالعتباريين في تحمل التكاليف العمومية ،ك ُّل على قدر
استطاعته .ويتعين استثمار المداخيل اإلضافية لتقليص نسب مختلف ضرائب الدولة
ولتمويل صندوق للتضامن االجتماعي.
	 144.مقر ءارجإلتخصيص ما بين  2إلى  4نقاط من الضريبة على القيمة المضافة ،لضخها في
صندوق التضامن االجتماعي ،والذي يمكن استخدام موارده بشكل خاص للمساهمة
في تمويل التغطية والمساعدات االجتماعية.
	 145.مقر ءارجإلتعزيز الطبقة المتوسطة ،من خالل سن ضريبة لألسرة باعتبارها ملزَماً واحداً تكون
أكث َر مالءمة وإنصافاً من تضريب أفراد األسرة ٌّ
كل على حدة وأكث َر مواكبة للواقع
االجتماعي واالقتصادي لألسر وتأخذ بعين االعتبار نفقات التكفل العائلي.
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الخيار الثامن
المطرد
َّ
مستدام من أجل تعزيز النمو
نحو
ٍ
رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على ٍ
يتعين على الدولة تعبئة الوسائل الالزمة لتحقيق نمو َّ
مطرد وتحسين رفاه مواطنيها والنهوض بظروفهم
ومستدام ومدمِ ِج للرأسمال الطبيعي ،بما يكفل الحفاظ على مصالح
مسؤول
تثمين
المعيشية ،من خالل
ٍ
ٍ
ٍ
األجيال المقبلة.
وتحقيقاً لهذه الغاية ،ينبغي على بالدنا العمل على بلوغ ثالثة أهداف استراتيجية:
çالحفاظ على الموارد النادرة ذات األولوية :الماء والطاقة؛
çضمان حكامة مندمجة ومستدامة على المدى الطويل للموارد الطبيعية والمنظومات البيئية َّ
الهشة؛
çتفعيل التزامات بالدنا على الصعيد الدولي في مجال مكافحة آثار التغيرات المناخية.
ٌ
جملة من اإلجراءات العملية.
وتنبثق من كل هدف استراتيجي

الحفاظ على الموارد النادرة ذات األولوية :الماء والطاقة
	 146.مقر ءارجإلوضع إطار مرجعي وطني للنظام المحاسباتي الخاص بالموارد المائية يتيح تقييم
الكلفة الحقيقية للماء لكل حوض من أحواض التصريف المائية ،وذلك بغية إرساء
تضامن جهوي واجتماعي ،من خالل تحسين آليات استهداف اإلعانات الحكومية
للقطاع وتعزيز قدرات الجهات على التمويل الذاتي.
	 147.مقر ءارجإلتسريع وتيرة االستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية ،سيما تعميم تقنية
تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية وإعادة استخدام المياه العادمة المعالَجة.
	 148.مقر ءارجإلتعزيز آليات تقنين استغالل المياه الجوفية والعمل على حسن استخدامها .ويقتضي
ذلك جعل التخطيط االجتماعي واالقتصادي الستخدام هذه الموارد عملية ممنهجة
وتعزيز قدرات مستخدِ ميها في المراحل القبلية (سيما في القطاعين الفالحي
والصناعي).
	 149.مقر ءارجإلوضع برامج للتكامل التقني واالقتصادي بين المخطط الوطني للماء واستراتيجية
الطاقات المتجددة.
	 150.مقر ءارجإلتفعيل االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية ،مع العمل على تحسين منظومة حكامة
الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وتعزيز الموارد البشرية والمادية ،بما يتيح مواكب ًة
ودعماً أفض َل لعملية التأهيل الطاقي للنسيج االقتصادي.

اخليارات الكبرى الكفيلة بإحياء الثقة وجعل املغرب بلد ًا متضامنا ومزدهرا لفائدة جميع مواطنيه

	 151.مقر ءارجإلتسريع وتيرة تنفيذ المخطط المغربي للغاز ،من أجل زيادة حصة الغاز الطبيعي في
التركيبة الطاقية ببالدنا وتقليص حصة الفحم ،بالنظر إلى أن الغاز الطبيعي أنظف
من مصادر الطاقة األحفورية األخرى.

ضمان حكامة مندمجة ومستدامة على المدى الطويل للموارد الطبيعية
َّ
الهشة
والمنظومات البيئية
	 152.مقر ءارجإلتخطيط السياسات العمومية ،مع األخذ بعين االعتبار المؤهالت البيئية للجهات
وعوامل هشاشتها ،ومنح دور محوري للحفاظ على الغطاء الغابوي والتنوع البيولوجي،
وجعل الدراسات الخاصة بالتأثيرات المترتبة على الطاقة والماء ُم َمنهجة.
	 153.مقر ءارجإلتثمين وحماية المنظومات البيئية الهشة (كالسواحل والواحات والجبال والغابات
والمناطق الرطبة) ،من خالل اعتماد مقاربة تُشرك الجماعات الترابية في تدبير هذا
المجال إلى جانب تدخالت السلطات العمومية.
	 154.مقر ءارجإلوضع آلية للتقييم االستراتيجي البيئي واالجتماعي ،لتقييم مدى استدامة السياسات
العمومية والمخططات والبرامج الوطنية والجهوية وقدرتها على التكيف مع التقلبات
المناخية.
	 155.مقر ءارجإلإرساء نظام عادل للضرائب البيئية والطاقية يحفز على الحفاظ على البيئة وعلى
ترشيد استهالك الموارد المائية والطاقية.

تفعيل التزامات بالدنا على الصعيد الدولي في مجال مواجهة آثار التغيرات
المناخية
	 156.مقر ءارجإلتسريع وتيرة تنفيذ برامج التكيف مع التغيرات المناخية المتعلقة بالقطاعات األكثر
هشاشة (المياه والغابات والفالحة) .وتتمحور هذه البرامج حول توفير الحماية
للساكنة واألنظمة اإلنتاجية الهشة والتراث غير المادي للمغرب.
	 157.مقر ءارجإلوضع ميزانية مراعية للمناخ ،وإحداث لجنة قيادة وطنية يُ ْعهد إليها بتنفيذ الخطة
الوطنية للمناخ وضمان تجانس االستراتيجيات القطاعية مع المساهمات المحددة
وطنياً ( )NDCsوالخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (.)PNA
	 158.مقر ءارجإلالعمل على التنزيل الترابي لحكامة التنمية المستدامة ،من خالل إدماجها في إطار
الجهوية المتقدمة وتأهيل ُم َ
نتخبِي الجماعات الترابية لمواكبة االختصاصات الجديدة
الموكولة إليهم ،طبقاً لمقتضيات القانون اإلطار رقم .99.12
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الخيار التاسع
دولة الحق والقانون ضامنة للصالح العام ،وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم
الم َمنهج
على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم ُ
تشكل مسألة الحكامة المؤسساتية موضوع وعي جماعي تتقاسمه السلطات العمومية ومنتخبو الجماعات
الترابية ومختلف آليات الوساطة التي تمثل الفاعلين والمواطنين (األحزاب السياسية والمنظمات النقابية
والقطاع الخاص والمجتمع المدني…) .وتنبع أهمية هذا الجانب من كونه يؤثر تأثيراً مباشراً على مستوى
الثقة والمصداقية والمكانة االعتبارية التي تحظى بها مختلف المؤسسات الدستورية للدولة لدى المواطنين
والمواطنات ،سيما في الوقت الراهن ،الذي يشهد تنامي التوترات االجتماعية ومظاهر االستياء.
ٍ
ٍ
ٍ
من هذا المنطلق ،يتعين على أجهزة الدولة أن تشتغل وفق قواعدِ
وشفافة ،تزاوج بين
واضحة
حكامة
مأمن من تقلبات الظرفية السياسية ،وذلك بما
موحدة تكون في
ٍ
الفعالية والمصداقية ،في سيرورة زمنية َّ
يكفل انخراطاً تاماً من لدن المواطنين والمواطنات وبما يعزز ثقتهم في الفعل العمومي وتملُّكهم للرهانات
المرتبطة به .وفي هذا الصدد ،تُع ُّد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام حقوق المواطنين
والمواطنات والدفاع عن مصالحهم ضرورة ال محيد عنها من أجل بناء مغرب مزدهر ومتضامن.
لذا ،ينبغي على بالدنا العمل على بلوغ األهداف االستراتيجية السبعة التالية:
çتعزيز المسؤوليات وتحديدها ،بهدف اإلعمال الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
çضمان استمرارية تنفيذ السياسات العمومية على المدى الطويل؛
çاستهداف نجاعة التدخالت العمومية؛
çضمان فعالية وسائل التنفيذ؛
çتقييم الفعل العمومي؛
çالعمل على انخراط المواطنين والمواطنات؛
çفتح المجال أمام الولوج إلى المعطيات العمومية (المعطيات المفتوحة) لترسيخ الحق في الحصول
على المعلومات.
ٌ
جملة من اإلجراءات العملية.
وتنبثق من كل هدف استراتيجي
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تعزيز المسؤوليات وتحديدها ،بهدف اإلعمال الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية
بالمحاسبة
	 159.مقر ءارجإليتعين على مؤسسة رئيس الحكومة أن تَتَعزَّز لضمان دينامية العمل الحكومي وتجانسه
والحرص على نجاعة السياسات العمومية ،مع ضمان شروط ُح ْسن تنفيذها ،من
خالل رصد الموارد الالزمة لذلك والقيام بالتحكيم في الخيارات الواردة ،كلما دعت
الضرورة إلى ذلك.
	 160.مقر ءارجإلمأسسة هيئة دائمة تُح َدث لدى رئيس الحكومة ويُعهد إليها بتتبع العمل الحكومي
والمشاريع الكبرى المهيكِ لة وتقييمها.
	 161.مقر ءارجإلوضع آجال محددة لمرحلة تشكيل األغلبية ،بدءاً بتعيين رئيس الحكومة وصوالً إلى
تصويت منح الثقة ،وذلك لتثبيت قواعد الممارسة الديمقراطية.
	 162.مقر ءارجإلاستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية ،من خالل إخراج القوانين التنظيمية المتبقية
والقوانين العادية المنصوص عليها ومالءمة جميع النصوص القانونية الجاري بها
العمل مع مقتضيات الدستور.
	 163.مقر ءارجإلإضفاء ٍ
مزيد من التجانس على الحقائب الوزارية ،من خالل ضمان المزيد من المالءمة
مع مجال ُّ
تدخلها بموجب السياسات العمومية ذات الصلة.
	 164.مقر ءارجإلتعبئة الموارد البشرية لالنخراط في المهام المناطة بالمؤسسات العمومية التي
ينتمون إليها (الوزارات والمؤسسات والمقاوالت العمومية والجماعات الترابية)...
ٍ
ثقافة قوامها األداء
واالنتقال من ثقافة التحفظ والتقيد الحرفي بالمساطر نحو
والجرأة وحس االبتكار ،على غرار ما هو معمول به في المقاوالت الرائدة في القطاع
الخاص .وتحقيقاً لهذه الغاية ،ينبغي العمل على:
تحقيق ٍ
مزيد من التفاعل والمبادرة من قِ بل المسؤولين:
•بمنحهم هامشاً أكبر للفعل والمبادرة ،عبر إلغاء المراقبة ال َقبْلية وتعويضها
آليات للمراقبة الداخلية واالفتحاص،
بمراقبة بَ ْعدية تواكبها
ٌ
•بجعل اللجوء إلى العقوبات التأديبية أو القضائية مقترنا بالحاالت التي يثبت فيها
االختالس أو اإلهمال الجسيم؛
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إرساء ثقافة اإلنجاز واالستحقاق:
•عن طريق إعادة صياغة منظومة التقييم .ومن شأن هذه العملية أن تتيح تقييم أداء
موظفي وأعوان الوظيفة العمومية بنا ًء على تحقيق أهدافهم الفردية ومساهمتهم
في بلوغ األهداف العامة لمؤسستهم (خلق فرص الشغل ،الصادرات ،النجاح في
المسار الدراسي ،عدد المرضى الذين تلقوا العالج .)...كما أن هذه اآللية كفيلة
بضمان تنوع عمليات التقييم بما يكفل التمييز بين مساهمات الموظفين؛
•إرساء عالقة قوية بين نتائج عمليات التقييم وإجراءات التحفيز واالرتقاء الوظيفي؛
تعزيز الشعور باالنتماء لدى العاملين في القطاع العمومي:
•من خالل إشراكهم في بلورة األهداف التي تسعى مؤسستهم إلى تحقيقها؛
•عبر تثمين مهمة المؤسسة ودورها في خدمة الوطن ،عن طريق اآلليات المناسبة
للتواصل الداخلي.

ضمان استمرارية تنفيذ السياسات العمومية على المدى الطويل
	 165.مقر ءارجإلسن قوانين إطار ،أو غيرها من اآلليات القانونية ،من أجل تأمين استمرارية التوجهات
أفق يتجاوز
االستراتيجية على المدى الطويل وضمان تنفيذ السياسات العمومية ِو ْف َق ٍ
االنتدابات االنتخابية.

استهداف نجاعة التدخالت العمومية
	 166.مقر ءارجإلالعمل تدريجيا على بث دينامية في القطاع العمومي تنتقل به من منطق المركزية
والتقيد الحرفي بالمساطر والهرمية نحو تخويل المسؤولية للفاعلين ،والتفويض
والالتمركز ،استلهاماً لمقاربة «التدبير العمومي الجديد» (.)New Public Management
	 167.مقر ءارجإلالقيام بإعادة هيكلة ميزانية الدولة من أجل مالءمتها مع أولويات النموذج التنموي
الجديد.
ِّ
المنظم للنفقات العمومية ،بما يُم ِّكن من إرساء
	 168.مقر ءارجإلمراجعة اإلطار التشريعي والتنظيمي
مراقبة بَ ْعدية عوض المراقبة القبلية ،وذلك وفق أهداف واضحة المعالم.
	 169.مقر ءارجإلاالستثمار في مجال الرقمنة الوظيفية للخدمات العمومية ،مع العمل داخل أجل ال
يتعدى خمس سنوات على نزع الطابع المادي بشكل كلي عن معامالت المواطنين
والمقاوالت مع اإلدارة.
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ضمان فعالية وسائل التنفيذ
مسلسلي الالتمركز والالمركزية في إطار الجهوية المتقدمة ومد الجهات
	 170.مقر ءارجإلتسريع
ْ
بالموارد الالزمة لتمكينها من االضطالع بدورها الكامل في تنزيل النموذج التنموي
الجديد.
	 171.مقر ءارجإلإعمال االختصاصات المناطة بالجهات وتخويلها قدرات التنفيذ الالزمة من أجل
تنزيل فعلي للجهوية المتقدمة.
ضمان
ٍ
	 172.مقر ءارجإلإحداث «وحدة للتنفيذ» ( )delivery unitعلى المستوى الوطني تكون تابعة لمؤسسة
المعجل لألوراش ذات األولوية.
رئيس الحكومة ويُعهد إليها بدعم التنفيذ
َّ

تقييم الفعل العمومي
	 173.مقر ءارجإلالتنصيص في كل قانون على مقتضى يُ ِلزم بإجراء تقييم تلقائي عن تنفيذ هذا القانون،
وذلك بعد مرور أجل معين.
	 174.مقر ءارجإلتعزيز وسائل عمل مجموعة العمل الموضوعاتية التابعة لمجلس النواب المكلفة بتقييم
السياسات العمومية ،حتى تتمكن من االضطالع بدورها على الوجه األكمل.
	 175.مقر ءارجإلجعل التقييم الدوري للمخططات القطاعية واالستراتيجية عملية تلقائية تتوالها
الهيئات الدستورية المسؤولة عن الحكامة الجيدة وتقييم السياسات العمومية.
	 176.مقر ءارجإلمراجعة مقتضيات القانون رقم  31.13المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات،
من خالل العمل على أن تكرس مضامينه الحق الكامل للمواطنين والمواطنات في هذا
الشأن ،مع تعديل بعض المقتضيات التي تحد من نطاقه.

العمل على انخراط المواطنين والمواطنات
	 177.مقر ءارجإلسن قانون يتم بموجبه منع اإلدارات من طلب معلومات من المواطنين أو المقاوالت
إذا كانت تلك المعلومات متوفرة لدى اإلدارات األخرى.
	 178.مقر ءارجإلإشراك ممثلين عن المجتمع المدني وعن المواطنين في الهيئة الدائمة المحدثة تحت
سلطة رئيس الحكومة والمكلفة بتتبع العمل الحكومي والمشاريع الكبرى المهيكِ لة
وتقييمها.
	 179.مقر ءارجإلتخويل المجتمع المدني حق تقديم إحاالت إلى مجموع المؤسسات الدستورية.
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	 180.مقر ءارجإلتبسيط المسطرة المتعلقة بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وتقديم
الملتمسات في مجال التشريع ،وإعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بشروط قبول
العرائض والملتمسات ودراستها ،بما يجعلها أكثر مرونة وفعالية وتستغرق وقتا أقل.
	 181.مقر ءارجإلتفعيل ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل  157من الدستور ،مع
ِ
المواطنة في
الحرص عند إعداده على وجه الخصوص على تعزيز مبادئ المشاركة
حكامة المرافق العمومية وترسيخ الحق في التظلم في حالة نشوب نزاع ،وتحديد
حقوق المرتفقين وواجباتهم في عالقتهم باإلدارة.
	 182.مقر ءارجإلنشر تقرير سنوي حول مشاركة المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية.

فتح المجال أمام الولوج إلى المعطيات العمومية (المعطيات المفتوحة)
لترسيخ الحق في الحصول على المعلومات
تتيح عملية تحرير المعطيات العمومية (المعطيات المفتوحة) الكثير من الفرص على المستوى السياسي
واالقتصادي واالجتماعي والثقافي .وهي امتداد للجهود التي يبذلها المغرب في مجال الشفافية السياسية
واإلدارية ،وتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات ،وترسيخ األولوية التي توليها بالدنا لمجال الرقمنة.
إن الغاية من الحق في الولوج إلى المعطيات العمومية هي تمكين كل مواطن من االطالع على نمط اشتغال
حسن من ظروف عيشه.
وأداء المرافق العمومية ،وحسن استعمال المعلومات الموضوعة رهن إشارته بما يُ ِّ
ويقتضي بلوغ هذا الهدف االستراتيجي القيام بإجراء رئيسي ،يتمثل في:
	 183.مقر ءارجإلتعيين هيئة مكلفة بـ«مهمة المعطيات المفتوحة» للتكفل باإلشراف على سياسة
المعطيات المفتوحة وتكون بمثابة تجسيد للسياسة الوطنية في هذا المجال .وينبغي
أن تناط بهذه المؤسسة مسؤولية تحديد وتدبير الجوانب اللوجستية للمبادرات
المتعلقة بفتح المعطيات العمومية في إطار المنصة الوطنية للمعطيات المفتوحة.
وستتولى هذه الهيئة على وجه الخصوص المهام التالية:
تحديد المعطيات ذات األهمية االجتماعية واالقتصادية القصوى ،التي يتعين
نشرها لفائدة عموم المواطنين والمواطنات؛
حصر بعض المؤسسات التي ستضطلع بدور الريادة في ما يخص سياسة تحرير
المعطيات العمومية ،لتكون بذلك نموذجا تحتذي به مختلف اإلدارات؛
تعيين مسؤول عن «فتح المعطيات» داخل كل إدارة.
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جميعاً من أجل توطيد
“مشروعنا المشترك”
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إن

نجاح النموذج التنموي يظل رهيناً في نهاية المطاف بمدى قدرته على تمكين ك ِّل
مكونات المجتمع المغربي ،من التمتع بـ «مستوى أفضل من العيش المشترك»
وتحقيق جميع المواطنين لمشاريعهم الحياتية في إطار من «الرفاه».

ويشكل بلوغ «مستوى أفضل من العيش المشترك» تحدياً كبيراً أمام جميع
َ
المواطنة
مكونات المجتمع في سعيها إلى توطيد «مشروعنا المشترك» ِوفق رؤية مشتركة قوامها
مغرب أكثر ديمقراطية ،أكثر ازدهاراً وأكثر تضامنا يكفل للجميع جودة حياة
الحقَّة ،من أجل
ٍ
أفضل.

ويرتبط هذا التحدي بالتنوع الكبير للمجتمع المغربي في أبعاده المجالية والثقافية واللغوية،
التي ينبغي َّأل تحجب التباينات المسجلة من حيث السن والجنس والوضعية الصحية والمستوى
التعليمي ،والوضع االجتماعي واالقتصادي وغير ذلك .وبقدر ما يشكل هذا التنوع ثروة في حد
ذاته ،فهو يفرض أيضا ضرورة إشراك جميع مكونات المجتمع في تحقيق الطموح المشترك
للبالد ،والعمل من أجل َّأل يُ ْسفِ ر تباين المصالح واالنتماءات عن أي توترات اجتماعية أو انعدام
للثقة أو مقاومة لكل تغيير إيجابي.
من جهة أخرى ،ومن أجل تعزيز «مشروعنا المشترك» ،يتعين علينا استلهام تاريخنا المشترك
الذي يحدد معالم هويتنا واستحضار الدروس المستخلصة من نجاحاتنا بل حتى من خيباتنا.
وفي هذا الصدد ،ينبغي التذكير بما يلي:
نحن أمة ألفية ذات عمق تاريخي متجذر ،اتخذت خيارا ال رجعة فيه من أجل بناء دولة الحق
والقانون وترسيخ أسس الديمقراطية الحقة ،وتثمين ثراء وتنوع موروثها الثقافي المتميز؛
نحن أمة امتازت بصمودها إزاء التقلبات ،ولطالما تعبأت من أجل قضايا مصيرية ،وواجهت
طيلة تاريخها تحديات كبرى ،وتمكنت من تحقيق أحالم مشتركة (مالحم االستقالل
والمسيرة الخضراء ،والمصالحات الحقوقية واالجتماعية واالقتصادية)...؛
نحن أمة راكمت رصيدا كبيرا وتاريخا طويال من اإلصالحات واألوراش المهيكِ لة ،في سعي
دائم إلى ترسيخ قيم النزاهة والتضامن وتحقيق الرفاهية؛
ومع ذلك ،فلم تخ ُل مسيرتنا من منجزات لم تر َق إلى المستوى المطلوب في بعض المجاالت،
السيما في ما يتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص واإلدماج .وكلها عوامل تعيق االرتقاء بمستوى
العيش المشترك والمتماسك ،ومن شأنها أن تذكي أسباب التصادم والفرقة ،وتكرس انعدام
الثقة وتُ َؤزِّم اإلحساس باالنتماء الذي يغذي روح التماسك االجتماعي.
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انطالقاً من هذه الدروس المستخلصة ووعياً بخصوصيتنا وقدراتنا فإننا:
نطمح ألن نكون أمة مؤمنة بالعمل ،متفانية ومنتجة ،تحقق نمواً قوياً ومستداماً يعود نفعه على جميع
أبنائها؛ وأن تصبح نموذجاً يحتذى بحكامتها ونهجها الديمقراطي؛ أمة تجسد على أرض الواقع،
ومن خالل جميع فئات المجتمع ،وفي مجموع مجالها الجغرافي ،سمعتها كمجتمع منفتح ومتضامن
ومنصف ومتماسك.
نسعى أيضا إلى أن نصبح أمة تعمل بشكل جماعي ومتواصل من أجل تمكين كل مواطن ومواطنة من
تحقيق مشاريعهم الحياتية.
ولتنزيل نموذجنا التنموي الجديد ،نسعى إلى رسم معالم خارطة الطريق المفضية إلى تنمية مدمجة
ومستدامة وقائمة على قيم التضامن .لذا ،ينبغي علينا العمل على إنجاح هذا المسعى وتحصين مكتسباته.
أما بخصوص تحقيق «رفاه» المواطن ،فإنه يظل رهينا بالتنفيذ الفعال والمسؤول لمختلف الخيارات
واإلجراءات المرتبطة به على المستوى االقتصادي واالجتماعي والبيئي والمؤسساتي والثقافي ،والتي
تشكل نموذجنا التنموي الجديد .وهذا ما سيفضي إلى تحرير طاقات المواطنين بما ُي َم ِّكنهم من تسخير
إمكاناتهم لالستفادة من الفرص المتاحة في إطار بيئة سليمة تضمن لهم التمتع بحقوقهم وتأمين مسار
حياتهم.
من هذا المنطلق ،ولكي يرقى نموذجنا التنموي الجديد إلى مستوى ضمان «عيش مشترك أفضل» وتأمين
«الرفاه» للمواطنين ،فال بد من خارطة طريق لتنفيذه ،وإعطاء إشارات تغيير قوية ،مع النهل من رصيد قيمنا
المشتركة من أجل استعادة وتعزيز رأسمال الثقة .فمن شأن هذه اإلشارات أن تخلق دينامية إيجابية كفيلة
بتعبئة جميع المواطنين والمواطنات حول مشروع مجتمعي مشترك .ويتطلب نجاح هذه العملية انخراطا
فعليا لجميع الفاعلين في دينامية التغيير.
بدءا
… من خالل العمل على تنزيل النموذج التنموي الجديد على مدى السنوات الخمس المقبلةً ،
بإعطاء إشارات قوية تجعل التغيير أمرا ملموسا
يُوصي المجلس بتنفيذ اإلجراءات المقترحة في غضون خمس سنوات .وتُعزى هذه الوتيرة السريعة إلى
استعجالية مواجهة االختالالت التي يعاني منها المغرب ،إلى جانب االنتظارات المتزايدة للمواطنين.
وستتطلب بعض اإلجراءات المقترحة جهدا ُمه ّما على مستوى التمويل ،وستقتضي إعادة توزيع االعتمادات
بشكل أفضل ،كما ستتطلب تحكيماً للحسم في الخيارات المتاحة في بعض األحيان .كما أن من شأن
بعضها أن يستدعي إجراء قطيعة مع بعض األوضاع القائمة ،مما ستنجم عنه بدون شك مقاومة للتغيير.
وهذا األمر يحتاج إلى التزام سياسي لمواكبة اإلصالح.
ومن أجل تحقيق دفعة قوية كفيلة بإنجاح عملية إطالق هذه الدينامية ،سيكون من الضروري إرسال إشارات
قوية من أعلى المستويات في الدولة ،بما يجعل التغيير واقعاً ملموساً من قِ بل المواطن ،ويمكن من تعزيز
مستقبل أفضل.
ثقة جميع مكونات األمة في
ٍ
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وبعبارة أخرى ،فالمسألة تتعلق بإضفاء مصداقية على العملية وتشجيع االنخراط فيها ،من خالل اتخاذ
قرارات أولى كبرى وتحقيق نتائج أولية بوتيرة سريعة ،تؤشر على نموذج جديد مدمِ ج ذي و ْق ٍع مباشر على
الحياة اليومية للمواطنين.

… عبر استعادة الثقة وتعزيزها للحفاظ على التماسك االجتماعي وتوطيده
اعتباراً لطبيعتها المتشابكة وأبعادها المتعددة ،تعد الثقة أهم عنصر في التماسك االجتماعي في بالدنا،
وهي الضامن لنجاح أي مشروع مجتمعي .فهي متعددة األبعاد ألنها تخص عالقة المواطن بالحكومة
والمؤسسات العمومية والفاعلين في مجال الوساطة ،وكذا عالقة المواطنين فيما بينهم .وهي أيضاً
متشابكة لما لها من وقع على العالقات االقتصادية من حيث دورها في تبديد الشكوك ،وتقويم نفور
المستثمرين وعزوف المستهلكين عن المخاطرة ،من جهة ،ولما لها من أثر على العالقات السياسية
واالجتماعية ،وإلسهامها في تيسير التحوالت المجتمعية ومواكبتها ،من جهة أخرى.
وبالتالي ،فإن نجاح التحوالت المجتمعية يتوقف على استعادة الثقة باعتبارها قيمة أساسية في المجتمع.
عالوة على ذلك ،تمكن الثقة من بث دينامية إيجابية بحيث إن المواطنين كلما لمسوا تأثير اإلصالحات على
حياتهم اليومية وعلى جودة عيشهم ،كلما شعروا بمزيد من الثقة تجاه السلطات العمومية والمؤسسات ،مما
وحساً أقوى بالمصلحة العامة والجماعية،
يولد لديهم قابلية أكثر لالنخراط في إعمال قيم المواطنة الحقة
ّ
وهما عنصران ضروريان إلنجاح اإلصالحات.
وعلى هذا النحو ،يجب تعزيز الثقة والحفاظ عليها .وفي هذا الصدد ،فإن أحزابنا السياسية ونقاباتنا
ومجتمعنا المدني وجمعياتنا المهنية واتحادات المقاوالت مدعوة إلى أن تعمل على التأقلم مع حاجيات
المجتمع وتحوالته وتبادر بتعزيز تمثيليتها ومصداقيتها ومشروعيتها لدى المواطنين .ومن شأن ذلك أن
يسهم في الحفاظ على التماسك االجتماعي ،وتعزيز آليات الوساطة ،وآليات الوقاية من النزاعات وتسويتها،
وضمان التوازن السليم والتكامل المنتِج بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية ،التي تشهد
طفرة ملموسة بفعل التكنولوجيا الرقمية وانتشار شبكات التواصل االجتماعية.
في السياق ذاته ،كشفت االستشارة التي قام بها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بمشاركة
عدد من مستعملي األنترنت عن وجود استعداد حقيقي لدى المشاركين الستعادة الثقة في المؤسسات،
كما أظهرت وجود رغبة ،بل حاجة ،لديهم لإليمان بإمكانية إحداث التغيير .كما أكدت هذه االستشارة
أن المواطنين يشعرون بالحاجة إلى العيش في مجتمع تسوده الثقة من أجل إحياء «العيش المشترك»
الذي يستند إلى منظومة القيم المشتركة لألمة.
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 ...من خالل النهل من منظومة القيم المشتركة من أجل تعبئة حقيقية حول المشروع
المجتمعي المشترك
تتغذى ثقافتنا المغربية وتستمد غناها من رصيد من القيم ينبغي استثماره كرافعة للتنمية من أجل التخلص
من بعض القيم السلبية التي تعيق عملية اإلصالح وتقوض تماسك المجتمع .فال بد من تثمين هذا الشعور
باالنتماء واالعتزاز بالهوية المغربية القائمة على الوحدة والتنوع الغني في اآلن ذاته ،والتي ننخرط من
خاللها في مشروع مجتمعي مشترك قوي.
نحن مدعوون جميعا إلى أن نعمل على تثمين هذه «تمغريبيت» التي تستوعب هوية متميزة هي ثمرة روافد
متعددة .فهذا الشعور باالنتماء لدى جميع المغاربة ،وهذا االعتزاز بالهوية المغربية قبل كل شيء ،وهذا التشبث
بالقيم اإلنسانية التي تمثل مصدر تمنيع كذلك ضد التطرف ،وهذا االنفتاح على العالم الذي يشكل مصدر
ق َّوتنا ،وهذه التقاليد والعادات وكذا نمط العيش ،تشكل كلها رصيداً فريداً لم يُثمن بعد بالشكل المطلوب.
إن االنتماء إلى المغرب ،الذي يمثل ثروتنا الجماعية والمشتركة ،إنما يتشكل من العديد من العناصر
اإليجابية والبناءة التي يجب علينا االرتكاز عليها لترسيخ االلتزام بقيم المواطنة الحقة والمسؤولة ،وتعزيز
التضامن ،وتوطيد الثقة ،وتعزيز أسس العيش المشترك.
وال بد من االستفادة من منظومة القيم هذه ،التي تم إغناؤها على مر السنين ،من أجل تحفيز القيم الفردية
اإليجابية المرتبطة بالمواطنة ،والعمل ،والتفاني ،والوفاء بااللتزامات ،والمسؤولية ،والمساواة ،والتضامن،
باإلضافة إلى ترسيخ التعلق بالوطن ،وتعزيز آليات التضامن الوطني ،وتوطيد قيم اإلنسانية ،واالحترام
واالنفتاح على اآلخر.

…عبر االنخراط الفعلي لجميع الفاعلين في مسار التغيير
يتوقف نجاح تنزيل النموذج التنموي على توفر عدد من الشروط الرئيسية:
إشراف مؤسساتي من أعلى مستوى :لقد أثبتت التجربة على المستوى الوطني بوضوح أن دعم تنفيذ
اإلصالحات من أعلى مستوى في الدولة يقوي حظوظ نجاحها .فباإلضافة إلى أن الدعوة إلى التفكير
في النموذج التنموي الجديد قد أطلقها جاللة الملك ،فإن األمر يقتضي من الناحية اإلجرائية رفع تقارير
منتظمة مفصلة ومعلَّلة إلى رئيس الدولة ،وفق جدول زمني محدد سلفاً ،حول وضعية تقدم هذا المشروع
المجتمعي ،مع تضمينها تحليال شامال لمعدالت اإلنجاز ،وكذا التعديالت المحتملة بالطبع ،وتحديد
العقبات ومواطن الخلل ،وذلك من أجل اعتماد حلول تتناسب مع نموذجنا وخصوصياته.
وصى بإنشاء لجنة قيادة مؤسسية وطنية رفيعة المستوى تتألف من أعضاء في الحكومة،
في هذا السياق ،يُ َ
وتضم في عضويتها رؤساء الجهات االثنتي عشر ،والفاعلين في مجال الوساطة وممثلي المجتمع المدني
المنظم ،وذلك لتتولى مسؤولية السهر على ضمان التنفيذ األمثل للنموذج التنموي الجديد.
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الدور المركزي لرئيس الحكومة لتحقيق االلتقائية خالل مرحلة التنفيذ :يجب أن تأخذ مؤسسة
رئيس الحكومة زمام المبادرة خالل مرحلة تنزيل النموذج التنموي الجديد ،بما يضمن أقصى قدر
من التجانس بين القطاعات واالستراتيجيات المعنية ،مع مراعاة التنسيق الفعال بين الوزارات ووضع
لوحة قيادة متعددة المستويات (االستراتيجي مقابل اإلجرائي ،والشامل مقابل القطاعي ،والوطني
مقابل الترابي).
استمرارية المشروع خارج الوالية الحكومية :يجب أال تتوقف وتيرة تنفيذ النموذج التنموي الجديد
بسبب تقلبات الظرفية السياسية المرتبطة باالستحقاقات االنتخابية .فكل حكومة مطالبة بمواصلة
المسار والتقدم نحو تحقيق األهداف المحددة مسبقاً ،مع إجراء التعديالت التي تفرضها طبيعة كل
مرحلة ،إذ عليها أن تستفيد خالل فترة واليتها مما يلزم من هوامش وفرص اإلنجاز المتاحة.
تعبئة ومشاركة جميع الشركاء االجتماعيين :يتوقف نجاح تنفيذ النموذج التنموي الجديد على
مدى انخراط جميع الشركاء االجتماعيين وفعاليات الوساطة األخرى (األحزاب السياسية والنقابات
وأرباب العمل ،والمجتمع المدني )...وإقبالها على مالءمة استراتيجياتها وجهودها مع الطموح الذي
يعبر عنه هذا النموذج التنموي الجديد .كما أن مسؤوليتهم تقتضي أيضا نشر مبادئ هذا النموذج،
بشتى الوسائل المتاحة (والسيما من خالل حضور قوي في الفضاء الرقمي) ،في صفوف منخرطيها
ومناضليها والمتعاطفين معها ،من أجل تحقيق أكبر تعبئة ممكنة حول هذا المشروع المجتمعي ومن
أجل ضمان تنفيذه من قِ بلِ المواطن وألجله.
المداخل الرئيسية الثالثة لبث روح النموذج التنموي الجديد :يجب تعبئة ثالث قنوات لنشر ثقافة
النموذج التنموي الجديد بشكل أفضل ،وهي:
•المدرسة :يجب السعي ،من خالل المدرسة ،إلى ضمان استيعاب األطفال والشباب لمبادئ النموذج
التنموي الجديد ،السيما منها قيمة العمل وروح المبادرة والحس النقدي واإلبداع واالبتكار وقيم
المواطنة واالنفتاح والحقوق...
•القانون :يعتمد إحداث التغيير على التطبيق الصارم للقانون لضمان الولوج إلى الحقوق ووفاء جميع
الفاعلين بالتزاماتهم تجاه المجتمع .فاإلعمال الفعلي للقوانين يشكل حصنا منيعا ضد الفساد
والمحسوبية والزبونية والغش والتعسف واالمتيازات غير العادلة وانتشار ممارسات الريع.
•وسائل اإلعالم :أصبح دورها يشمل بشكل متزايد إذكاء وعي جميع فئات المواطنين من خالل
ترسيخ مبادئ النموذج الجديد والسلوكيات التي يتطلبها ،وإبراز المنجزات وهي تتحقق ،والحرص
على الرد على «األخبار الزائفة» ،وخطابات تسفيه الجهود ،والعدمية والترويج لحتمية الفشل ،ومن
خالل تنظيم منتديات للنقاش العمومي حول القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين
والمواطنات.
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إننا نسعى من خالل تعبئة الدولة وفعاليات الوساطة والمجتمع المدني والمدرسة ووسائل اإلعالم ،إلى
توحيد صفوف المغاربة وتعبئتهم ،أينما كانوا وأيا كانت أوضاعهم ،حول هذا المشروع المجتمعي وتسريع
مسيرتنا نحو توطيده .ثمة مشروع مجتمعي طموح يتطلع إلى االنتقال إلى عتبة جديدة هي اآلن قيد التشكل
والبناء ،ونحن جميعاً ،مغربيات ومغاربة ،مدعوون لالنخراط في هذا الرهان ،وتَ َملُّك ما يحمله من عناصر
اإلصالح والتغيير ،ومن ثم المساهمة في تحقيق طفرة تنموية لبالدنا.
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تم اإلنصات إليهم
الئحة المؤسسات والفاعلين الذين َّ
يو ُّد المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أن يعرب عن خالص شكره لمختلف الفاعلين والهيئات
والمؤسسات التي شاركت في جلسات اإلنصات التي نظمتها مجموعة العمل المكلفة بإعداد هذا التقرير.
كما يود المجلس توجيه شكر خاص لكل من أرسلوا مساهمات كتابية من أجل إغناء مضامين هذا التقرير.
لقد كانت أفكارهم ومساهماتهم ومقترحاتهم مفيدة للغاية في إعداد هذا التقرير.
َفل َ ُهم جميعا مِ نَّا ك ُّل الشكر والتقدير.
الهيئة
مؤسسات
وطنية

تم اإلنصات إليهم
الفاعلون الذين َّ
إدريس جطو ،الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات
عبد اللطيف الجواهري ،والي بنك المغرب
أحمد الحليمي العلمي ،المندوب السامي للتخطيط
محمد بن يحيى ،الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة
كريم العيناوي ،رئيس مركز الدراسات من أجل الجنوب الجديد

(Policy Center For The New

) South

ياسين الحداوي ،المدير العام لفرع االستثمار التابع لصندوق اإليداع
إدارات ومؤسسات
عمومية

والتدبير ()CDG invest

عبد الصمد حاجيبي ،رئيس قسم متابعة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر بالمندوبية
السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
عبد اهلل متقي ،الكاتب العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن
يوسف السعداني ،خبير اقتصادي بصندوق اإليداع والتدبير
هشام السرغيني ،المدير العام لصندوق الضمان المركزي
طارق السجلماسي ،الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفالحي بالمغرب

هيئات استشارية

عبد اللطيف المودني ،األمين العام للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
دي ليغليسيا خوان رامون ( ،)De Laiglesia Juan Ramónمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ()OCDE

منظمات دولية

ليلى فرح مقدم ،الممثلة المقيمة للبنك اإلفريقي للتنمية بالمغرب
جان

ريالندر (Jan

 ،)Rielanderمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية

()OCDE
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حكيم عبد المومن ،رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات
طارق عطري ،رئيس فدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية واإللكتروميكانيكية
حميد بنبراهيم األندلسي ،رئيس تجمع الصناعات المغربية في الطيران والفضاء
منظمات مهنية

المولودي بنحمان ،رئيس الفدرالية الوطنية للبناء واألشغال العمومية
محمد فيكرات ،رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية

()FIMME
()GIMAS

()FNBTP

()FENAGRI

رشيد اإلدريسي القيطوني ،رئيس الفدرالية الوطنية للطاقة
محمد القباج ،الرئيس المدير العام

لمجموعة « »Soft Group

نبيل الزيات ،الرئيس المدير العام لشركة ستروك للصناعة

()Stroc Industrie

عبد الحميد الصويري ،الرئيس السابق لفدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية
()FIMME
واإللكتروميكانيكية
مريم القلعي ،القطاع البنكي
حسن بلخياط ،مستشار في المجال االستراتيجي
سلوى البشير ،مستشارة في المجال االستراتيجي
عمر المغاري ،القطاع البنكي
أسامة الفاسي الفهري ،القطاع السياحي
فاعلون اقتصاديون

صفاء فكري ،قطاع التجارة والتوزيع
أمين هزاز ،ريادة األعمال
حبيب حجيج ،القطاع البنكي
ياسين لحلو ،ريادة األعمال
كريم الغريب ،القطاع البنكي
هشام منجور ،مستشار في المجال االستراتيجي
مصطفى ميتاش ،خبير استشاري
رشيد سميدي ،قطاع النقل

121

طه بالفريج ،رئيس معهد

«« Connect Institute

إدريس كسيكس ،باحث – مركز الدراسات االجتماعية واالقتصادية

واإلدارية ()CESEM

مؤسس لجمعية
غيثة لحلو ،مديرة المدرسة المركزية بالدار البيضاء ،عضو
ِّ
)Citoyens

المجتمع المدني

أسماء مورين عزوزي ،رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاوالت

()AFEM

حكيمة ناجي ،عضوة المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،ممثلة جمعية السيدة الحرة
للمواطنة وتكافؤ الفرص
سناء العاجي ،باحثة في علم االجتماع ومديرة نشر موقع «مرايانا»
عائشة خيناني ،أستاذة -باحثة بالمعهد الوطني للعمل االجتماعي
السعدية سيفي ،ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة

()ONU-femmes

رياض بن جليلي ،باحث اقتصادي ،تونس
إدريس بنهيمة ،خبير استشاري
علي بوعبيد ،خبير في مجال الحكامة المؤسساتية
محمد الشرقاوي ،باحث جامعي
عبد العالي دومو ،باحث جامعي
طارق المالكي ،خبير
الخبراء

«المواطنون» (Les

العربي الجعايدي ،خبير في مجال الحكامة المؤسساتية
سمير خلدوني صحراوي ،خبير واستشاري
عبد اللطيف كومات ،رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
نبيل ملين ،باحث جامعي
فوزي مورجي ،أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
أحمد رحو ،خبير
حورية التازي صادق ،خبيرة متخصصة في قانون الماء

() Marayana.com

122

النموذج التنموي الجديد للمغرب
مساهمة المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

123

الملحق رقم :2

الئحة أعضاء مجموعة العمل
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الئحة أعضاء مجموعة العمل

أحمد عبادي
محمد علوي
محمد بشير راشدي
فؤاد بن الصديق
عبد الحي بسة
أحمد رضى شامي
محمد فيكرات
التهامي الغرفي
محمد حوراني
عبد الرحيم كسيري
كريمة مكيكة
أمين منير علوي
حكيمة ناجي
لحسن أولحاج
إدريس أوعويشة
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الملحق رقم:3

الئحة الخبراء الداخليين
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الئحة الخبراء الداخليين

حسن أكوزول
هشام العلوي
عمر ابن عيدة
يونس ابن عكي
محمد الخمليشي
هاجر غالب
علي اݣديرة
هاشم األيوبي
نسمة الجرندي
إبراهيم لساوي
سهير لمراحي
رياض مزور
كريم المقري
مالك ناصح
يوسف ستان
نادية السبتي
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الملحق رقم :4

نتائج استشارة المواطنين والمواطنات عبر األنترنت
حول النموذج التنموي الجديد
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نتائج استشارة المواطنين والمواطنات عبر األنترنت حول النموذج التنموي الجديد

1.منهجية العمل
تستند نتائج استشارة المواطنين والمواطنات على اإلجابات التي قدمها رواد األنترنت الذين بادروا إلى
ملء االستمارة التي وضعها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي على شبكة األنترنت حول النموذج
التنموي الجديد.
إن منهجية العمل المعتمدة في هذه االستشارة ليست غايتها تقديم عينة تمثل جميع المواطنين ،بل إن
النتائج المستقاة ما هي إال تعبير عن رأي من تفضلوا بإبداء رأيهم حول مختلف المواضيع التي تناولتها
االستمارة.
َفل َ ُهم جميعا مِ نَّا ك ُّل الشكر والتقدير
ونورد في ما يلي نتائج هذه االستشارة.

2.المشاركون والفئات العمرية
ت َّم ملء االستمارة من قبل  5818شخصاً .وكانت مشاركة الذكور في هذه االستشارة ( )72.24٪أكبر من
مشاركة اإلناث (.)27.76٪
تتراوح أعمار المشاركين في هذه االستشارة بين  19و 81سنة .وقد ُس ِّجلت أكبر نسبة للمشاركة في هذه
االستشارة لدى الفئة العمرية بين  34و 61سنة ،مع تسجيل أكبر عدد من المشاركات في صفوف البالغين
 53سنة ( 169إجابة).

3.بلد اإلقامة
جاءت  5260من اإلجابات التي تم التوصل بها ( ،)٪ 90.4من المغرب .كما وردت اإلجابات أيضاً من بلدان
أخرى ،ال سيما فرنسا وبلجيكا وكندا والواليات المتحدة األمريكية.

مستقبال؟
4.ما هي المؤهالت الرئيسية التي يمكن للمغرب االعتماد عليها
ً
وفقاً إلجابات المشاركين ،يمثل الرأسمال البشري المقوم الرئيسي الذي يمكن للمغرب االعتماد عليه
مستقب ً
ال ( ،)35.87٪يليه تموقعه بين البحر األبيض المتوسط والمحيط األطلسي ( ،)15.77٪ثم عامل
االستقرار ( .)12.98٪
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أما التراث التاريخي ،والثقافة والتقاليد ،والنسيج االقتصادي ،والتماسك االجتماعي ،فتمثل نسباً منخفضة
نسبياً في اختيارات المشاركين ،حيث شكلت على التوالي  ٪ 0.85و  ٪ 1.97و  ٪ 2.4و .5.1٪وفي ضوء
هذه النتائج ،فإن هذه العناصر ال تشكل ،في نظر اإلناث والذكور على حد سواء ،مؤهالت يمكن للمغرب
االعتماد عليها مستقب ً
ال.
الشكل رقم  :1المؤهالت الرئيسية حسب الفئة (إناث /ذكور)

الجدول رقم  :1المؤهالت الرئيسية حسب الفئة (إناث /ذكور)

اإلناث

الذكور

مجموع المشاركين

العمق اإلفريقي

11,22%

8,31%

9,12%

الرأسمال البشري

27,08%

39,24%

35,87%

التماسك
االجتماعي

4,95%

5,16%

5,10%

الثقافة والتقاليد

2,82%

1,64%

1,97%

التراث التاريخي

1,25%

0,70%

0,85%

التموقع بين البحر
األبيض المتوسط
والمحيط األطلسي

19,44%

14,36%

15,77%

القرب الجغرافي
من أوروبا

9,53%

11,20%

10,74%

الموارد الطبيعية

5,08%

5,25%

5,20%

االستقرار

15,61%

11,97%

12,98%

النسيج االقتصادي

3,01%

2,17%

2,40%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر األنترنت

وال يظهر تحليل األجوبة حسب الجهات تباينا في تقييم المشاركين.
الجدول رقم  :2المؤهالت الرئيسية حسب الجهات

الدار البيضاء-
سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

الشكل رقم  :2المؤهالت الرئيسية حسب الجهات

جهات أخرى

العمق اإلفريقي

11,42%

7,78%

6,28%

الرأسمال البشري

30,93%

38,49%

42,65%

التماسك االجتماعي

4,47%

5,66%

5,53%

الثقافة والتقاليد

1,89%

1,74%

1,62%

التراث التاريخي

0,47%

1,03%

0,94%

التموقع بين البحر األبيض
المتوسط والمحيط األطلسي

18,88%

14,70%

10,73%

القرب الجغرافي من أوروبا

11,89%

10,62%

8,57%

الموارد الطبيعية

3,68%

5,39%

7,42%

االستقرار

14,31%

12,47%

13,16%

النسيج االقتصادي

2,05%

2,12%

3,10%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر األنترنت
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5.ما هو في نظركم أهم إنجاز حققه المغرب خالل العقدين األخيرين؟
وف ًقا لنتائج االستشارة ،يتبين بشكل واضح أن البنيات التحتية تع ُّد أهم إنجاز حققه المغرب في نظر اإلناث
والذكور على حد سواء ( 62.1٪في المجموع).
ومن ناحية أخرى ،حظيت منجزات أخرى بتقييم إيجابي أعلى من قبل اإلناث ،كما هو الشأن بالنسبة
«لإلشعاع الدولي» أو «النمو االقتصادي».
الشكل رقم  :3أهم اإلنجازات حسب الفئة (إناث /ذكور)

الجدول رقم  :3أهم اإلنجازات حسب الفئة (إناث /ذكور)

اإلناث

الذكور

مجموع المشاركين

النمو االقتصادي

15,74%

10,84%

12,20%

التنمية الثقافية

2,63%

1,25%

1,64%

التعليم

0,50%

0,53%

0,52%

المساواة بين النساء
والرجال

7,21%

6,53%

6,72%

البنيات التحتية

50,97%

66,37%

62,10%

العدل

0,31%

0,31%

0,31%

محاربة الفقر

2,63%

2,31%

2,40%

الحماية االجتماعية

1,76%

0,79%

1,06%

اإلشعاع الدولي

18,06%

10,89%

12,88%

الصحة

0,19%

0,17%

0,17%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر األنترنت

شمل تحليل النتائج حسب الجهات تشكيل ثالث مجموعات فرعية :37جهة الدار البيضاء-سطات  ،وجهة
الرباط-سال-القنيطرة ،ثم جهات أخرى .وتشكل جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سال-القنيطرة
لوحدهما  73.1٪من اإلجابات الواردة .وقد تم تجميع الجهات العشر األخرى في مجموعة واحدة بالنظر
إلى ضعف نسبة مشاركتها في االستشارة.
ويشير تحليل نتائج االستشارة إلى أن هذه النتائج جاءت متشابهة على صعيد الجهات.
ويعتبر العدل والصحة والتعليم العناصر األقل ورودا في اإلجابات على مستوى المجموعات الفرعية الثالث
للجهات.

 - 37تم اعتماد قاعدة المقارنة بين النتائج المسجلة في الجهات
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الشكل رقم  :4أهم اإلنجازات حسب الجهات

الجدول رقم  :4أهم اإلنجازات حسب الجهات

اإلنجاز

الدار البيضاء-
سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

جهات أخرى

النمو االقتصادي

11,63%

9,42%

12,55%

التنمية الثقافية

1,26%

1,36%

2,43%

التعليم

0,42%

0,44%

0,61%

المساواة بين النساء
والرجال

5,21%

6,26%

9,18%

البنيات التحتية

65,02%

68,48%

54,72%

العدل

0,16%

0,33%

0,40%

محاربة الفقر

2,31%

2,40%

2,77%

الحماية االجتماعية

1,10%

0,87%

1,48%

اإلشعاع الدولي

12,73%

10,23%

15,79%

الصحة

0,16%

0,22%

0,07%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر األنترنت

6.من وجهة نظركم ،ما هو المرفق العمومي األكثر فعالية اليوم؟
تم اختيار األمن الوطني بنسبة  ٪ 43.77المرفق العمومي األكثر فعالية بفارق كبير عن بقية الخيارات
المقترحة على المشاركين في االستشارة .ثم جاءت بعد ذلك الجبايات ( )٪ 20.73فالبنيات التحتية
(.)٪ 15.87
ومن بين المرافق الثالث التي جاءت في المقدمة حسب تقييم المشاركين ،حظيت نجاعة البنيات التحتية
واألمن الوطني بتقييم أعلى لدى الذكور ،بينما حظيت الجبايات بتقييم إيجابي لدى نسبة أكبر من النساء.
الشكل رقم  :5فعالية المرافق العمومية حسب الفئة (إناث /ذكور)

الجدول رقم  :5فعالية المرافق العمومية
حسب الفئة (إناث /ذكور)

اإلناث

الذكور

مجموع
المشاركين

الجمارك

7,08%

7,43%

7,33%

التربية /التعليم

3,07%

2,13%

2,39%

الجبايات

23,95%

19,49%

20,73%

البنيات التحتية

11,54%

17,55%

15,87%

العدل

0,69%

0,68%

0,68%

السكن

4,89%

2,42%

3,11%

الصحة

0,56%

0,24%

0,33%

األمن الوطني

41,82%

44,52%

43,77%

المرافق الترابية

6,39%

5,54%

5,78%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر األنترنت
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على صعيد الجهات ،جاءت النتائج منسجمة على العموم مع النتائج المسجلة على المستوى الوطني .وهكذا،
فقد كان األمن الوطني في نظر المشاركين أكثر المرافق العمومية فعالية على مستوى المجموعات األربع.
وقد ُسجلت أوجه اختالف نسبية في مجال البنيات التحتية ،حيث سجلت جهة الرباط-سال-القنيطرة
أعلى نسبة بـ  ،٪ 17.50بينما بلغت هذه النسبة في جهات الجنوب  ،٪ 9.8وهي أدنى نسبة بين جميع
المجموعات.
الشكل رقم  :6فعالية المرافق العمومية حسب الجهات

الجدول رقم  :6فعالية المرافق العمومية حسب الجهات

الدار البيضاء-
سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

أقاليم الجنوب

الجمارك

7,78%

6,68%

1,96%

6,47%

التربية/
التعليم

0,21%

0,44%

1,96%

1,31%

الجبايات

23,55%

21,70%

25,49%

20,35%

البنيات
التحتية

15,98%

17,50%

9,80%

14,75%

38

جهات أخرى

العدل

0,27%

0,39%

1,96%

1,89%

السكن

3,30%

2,21%

3,92%

3,42%

الصحة

0,27%

0,17%

0,00%

0,65%

األمن الوطني

42,83%

45,83%

45,10%

44,04%

المرافق
الترابية

5,81%

5,08%

9,80%

7,12%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر األنترنت

7.ما هو المرفق العمومي األقل فعالية حسب رأيكم؟
جاءت اإلجابات على هذا السؤال منسجمة بشكل منطقي مع إجابات السؤال السابق .ومع ذلك ،فإن هذه
اإلجابات تتيح التمييز بشكل أفضل بين النتائج المتعلقة بالمرافق األقل فعالية من منظور المشاركين .
وفي ضوء نتائج االستشارة ،تعتبر المرافق العمومية المتعلقة بالتعليم والصحة والعدالة ،األقل فعالية،
مسجلة على التوالي  ٪ 58.56و ٪ 22.53و.٪ 10.97
وفي هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى ارتفاع نسبة اإلناث الالئي اعتبرن مرف َق ْي التعليم والصحية أقل
المرافق العمومية فعالية .أما مرفق العدالة ،فقد جاء كأقل المرافق فعالية في رأي عدد أكبر من الذكور
(ضعف عدد اإلناث تقريباً).

 - 38العيون -الساقية الحمراء ،الداخلة -وادي الذهب ،كلميم -واد نون.
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الجدول رقم  :7المرافق العمومية األقل فعالية حسب الفئة (إناث /ذكور)

اإلناث

الذكور

مجموع المشاركين

التربية /التعليم

60,64%

57,75%

58,56%

الصحة

25,49%

21,38%

22,53%

العدل

6,09%

12,85%

10,97%

المرافق الترابية

2,01%

2,14%

2,10%

الجبايات

1,44%

2,02%

1,86%

األمن الوطني

1,26%

1,51%

1,44%

السكن

1,26%

0,92%

1,02%

البنيات التحتية

0,94%

0,85%

0,88%

الجمارك

0,88%

0,58%

0,67%

الشكل رقم  :7المرافق العمومية األقل فعالية حسب الفئة (إناث/
ذكور)

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر األنترنت

مجالي التعليم والصحة حسب الجهات .فبنسبة  ،٪ 44.44جاء القطاع
يالحظ اختالف في التقييم في
ْ
الصحي كأقل الخدمات العمومية فعالية في جهات الجنوب ،بينما بلغت هذه النسبة في جهتي الدار
البيضاء-سطات والرباط-سال-القنيطرة على التوالي  ٪ 18.61و.٪ 23.01
أما مجال التربية والتعليم ،فقد اعتُبر المرفق العمومي األقل فعالية في جهة الدار البيضاء-سطات
( )63.04٪وفي جهة الرباط-سال-القنيطرة ( ،)58.74٪مقابل  ٪ 37.04في األقاليم الجنوبية.
الشكل رقم  :8المرافق العمومية األقل فعالية حسب الجهات

الجدول رقم  :8المرافق العمومية األقل فعالية حسب الجهات

المرفق العمومي

الدار البيضاء-
سطات

الرباط – سال
 -القنيطرة

األقاليم
الجنوبية

الجمارك

0,53%

0,49%

0,00%

0,82%

التربية /التعليم

63,04%

58,74%

37,04%

42,25%

الجبايات

1,69%

1,81%

1,85%

1,75%

البنيات التحتية

0,69%

0,49%

1,85%

1,15%

العدل

11,74%

10,79%

3,70%

8,27%

السكن

0,63%

1,15%

5,56%

0,82%

الصحة

18,61%

23,01%

44,44%

19,23%

األمن الوطني

1,11%

1,04%

1,85%

1,86%

المرافق الترابية

1,96%

2,47%

3,70%

1,37%

1

جهات أخرى

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر األنترنت

 - 1العيون -الساقية الحمراء ،الداخلة -وادي الذهب ،كلميم -واد نون.
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8.بخصوص الفوارق ،أين تتجلى مظاهرها بطريقة أكثر حدة؟
جاء مجال التربية والتعليم بنسبة  ٪ 25.98كأكثر المجاالت تجسيداً للفوارق حسب نتائج االستشارة ،يليه
الدخل ( ،)٪ 23.44فالفوارق المجالية (.)٪ 15.42
واعتُبر الولوج إلى الماء أقل المجاالت التي وردت في إجابات المشاركين .ويمكن أن يُعزى ذلك إلى
االستثمارات الضخمة التي تم رصدها من أجل تحسين التزود بالموارد المائية .كما كانت قضايا النوع
االجتماعي والتشغيل من بين العوامل األقل وروداً في اإلجابات (انظر الجدول أدناه).
وعالوة على ذلك ،تُظهر نتائج االستشارة وجود أوجه اختالف في التقييم بين اإلناث والذكور ،حيث جاءت
الفوارق المجالية والفوارق المرتبطة بالنوع االجتماعي بنسب أعلى في صفوف اإلناث ،بينما جاءت الفوارق
على مستوى الدخل بنسب أعلى لدى الذكور.
سجل اختالف على مستوى المرتبة الرابعة؛ حيث
وبخصوص ترتيب المجاالت التي تتجسد فيها الفوارق ،يُ َّ
تمنحها اإلناث للقطاع الصحي ( ،)14.29٪بينما يمنحها الذكور لقطاع العدل (.)12.53٪
الجدول رقم  :9المجاالت التي تتجلى فيها الفوارق بطريقة أكثر حدة حسب الفئة الشكل رقم  :9المجاالت التي تتجلى فيها الفوارق بطريقة أكثر حدة حسب
الفئة (إناث /ذكور)
(إناث /ذكور)

االختيار

اإلناث

الذكور

مجموع المشاركين

التربية

25,96%

25,99%

25,98%

الدخل

19,37%

25,01%

23,44%

حضري /قروي

17,68%

14,55%

15,42%

العدل

7,96%

12,53%

11,26%

الصحة

14,29%

11,27%

12,11%

التشغيل

6,52%

7,47%

7,21%

المساواة بين النساء 6,58%
والرجال

1,71%

3,06%

1,63%

1,47%

1,51%

الولوج إلى الماء

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

يختلف توزيع المجاالت التي تتجلى فيها الفوارق بطريقة أكثر حدة باختالف الجهات:
اعتبر المشاركون في االستشارة مجال التربية أكثر المجاالت التي تتجلى فيها الفوارق ،على مستوى جهة
الدار البيضاء-سطات ،وذلك بنسبة  23.03٪( ،32.67٪بالنسبة لجهة الرباط  -سال-القنيطرة و 19.50٪
بالنسبة للجهات األخرى)؛
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اعتبر  26.89٪من المشاركين في جهة الرباط  -سال-القنيطرة أن هذه الفوارق تتجلى بشكل أكبر على
مستوى الدخل ( 20.62٪بالنسبة لجهة الدار البيضاء-سطات و 26.18بالنسبة للجهات األخرى).
الجدول رقم  :10المجاالت التي تتجلى فيها الفوارق بطريقة أكثر حدة حسب الجهات

االختيار

الدار البيضاء -
سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

جهات أخرى

الولوج إلى الماء

1,16%

1,20%

2,02%

التربية

32,67%

23,03%

19,50%

التشغيل

5,21%

6,59%

10,73%

المساواة بين
النساء والرجال

2,63%

2,67%

3,17%

العدل

11,89%

9,53%

11,94%

الدخل

20,62%

26,89%

26,18%

الصحة

12,68%

11,54%

11,20%

حضري /قروي

13,15%

18,56%

15,25%

الشكل رقم  :10المجاالت التي تتجلى فيها الفوارق بطريقة أكثر حدة
حسب الجهات

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

9.ما هو ،في رأيكم ،العامل الرئيسي في إقصاء النساء من سوق الشغل
حاليا؟
اعتبر المشاركون في االستشارة العامل الثقافي ،متبوعاً بقلة فرص الشغل ،العوامل الرئيسية في إقصاء
النساء من سوق الشغل.
بالمقابل ،لم ترد قلة األمن ،ونقص دور الحضانة ،والتحرش ،سوى في إجابات قليلة باعتبارها عوامل في
اإلقصاء.
كما تجدر اإلشارة أيضاً إلى ارتفاع نسبة األشخاص الذين يعتبرون أنه ليس هناك أي عامل في إقصاء
النساء من سوق الشغل (.)16.52٪
وال يُظهر تحليل النتائج حسب الجنس أوجه اختالف بين إجابات اإلناث والذكور.
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الجدول رقم  :11العوامل الرئيسية في إقصاء النساء من سوق الشغل حسب الفئة
(إناث /ذكور)

االختيار

اإلناث

الرجال

مجموع
المشاركين

ليس هناك أي عامل
في إقصاء النساء من
سوق الشغل

13,29%

17,75%

16,52%

أعباء العمل المنزلي

13,35%

7,47%

9,10%

العامل الثقافي

35,49%

34,64%

34,88%

التحرش

5,83%

4,89%

5,15%

قلة فرص الشغل

22,82%

29,03%

27,31%

قلة األمن

4,70%

4,05%

4,23%

نقص دور الحضانة

4,51%

2,17%

2,82%

الشكل رقم  :11العوامل الرئيسية في إقصاء النساء من سوق الشغل حسب
الفئة (إناث /ذكور)

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

وعلى صعيد الجهات ،جاءت النتائج منسجمة مع المستوى الوطني ،مع تسجيل اختالف طفيف على مستوى
جهة الدار البيضاء-سطات ،حيث اعتبر المشاركون أن قلة فرص الشغل ليست من العوامل الرئيسية في
إقصاء النساء من سوق الشغل.
الجدول رقم  :12العوامل الرئيسية في إقصاء النساء من سوق الشغل حسب الجهات

االختيار

الدار البيضاء -
سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

جهات أخرى

ليس هناك أي عامل في
إقصاء النساء من سوق
الشغل

16,25%

17,09%

16,85%

أعباء العمل المنزلي

8,94%

9,64%

9,21%

العامل الثقافي

38,03%

33,32%

33,52%

التحرش

5,05%

3,97%

5,24%

قلة فرص الشغل

22,78%

29,61%

28,35%

قلة األمن

4,89%

3,43%

4,29%

الشكل رقم  :12العوامل الرئيسية في إقصاء النساء من سوق الشغل
حسب الجهات

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر األنترنت

10.ما هي وجهة نظركم بخصوص وضعية المنافسة داخل األسواق؟
يرى غالبية المشاركين ( )52.18٪أن ثمة اتفاقات بين الفاعلين على حساب المواطن ،بينما تعتبر أقلية من
المشاركين ( )5.17٪أن المنافسة موثوق بها إلى حد ما .ويمكن أن تكون هذه النتيجة مؤشرا على انعدام
ثقة المستهلك في وضعية المنافسة داخل السوق.
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الشكل رقم  :13وضعية المنافسة حسب الجهات

الجدول رقم  :13وضعية المنافسة حسب الجهات

االختيار

الدار البيضاء-
سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

جهات أخرى

مجموع الجهات

ال توجد منافسة كافية

41,14%

44,04%

42,85%

42,64%

المنافسة موثوق بها
إلى حد ما

6,42%

3,27%

5,94%

5,17%

ثمة اتفاقات بين
الفاعلين االقتصاديين
على حساب المواطن

52,45%

52,69%

51,21%

52,18%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر األنترنت

	11.يخضع الولوج إلى بعض القطاعات لتراخيص تمنحها اإلدارة؛ ما رأيكم
في هذه الممارسة؟
يرى غالبية المشاركين ( )61.18٪أنه ليس هناك ما يبرر خضوع الولوج إلى بعض القطاعات لتراخيص
تمنحها اإلدارة.
الجدول رقم  :14إخضاع الولوج إلى بعض القطاعات إلى الترخيص /حسب الفئة
(إناث /ذكور)

المستوى

اإلناث

الذكور

مجموع المشاركين

( 1ال مبرر له على
اإلطالق)

23,71%

31,18%

29,10%

2

30,43%

32,72%

32,08%

3

29,23%

20,08%

22,62%

4

12,11%

10,74%

11,12%

( 5أمر مبرر تماما)

4,52%

5,28%

5,07%

الشكل رقم  :14إخضاع الولوج إلى بعض القطاعات إلى الترخيص /حسب الفئة
(إناث /ذكور)

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

كانت هذه النتيجة أكثر وضوحاً لدى الذكور ( )63.9٪مقارنة باإلناث ( .)54.14٪فهناك نسبة تناهز 30٪
لهم نظرة محايدة على المنافسة ،في صفوف اإلناث ،مقابل ما يقرب من  ٪ 20لدى الذكور.
وعلى مستوى الجهات ،لم تُسجل اختالفات كبيرة بين المجموعات الثالث بالنسبة لهذه الممارسة ،التي
اعتُبرت غير مبررة إلى حد كبير.
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الجدول رقم  :15إخضاع الولوج إلى بعض القطاعات إلى الترخيص /حسب الجهات

المستوى

الدار البيضاء-
سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

جهات أخرى

( 1ال مبرر له على
اإلطالق)

29,62%

28,42%

30,23%

2

32,40%

32,28%

31,44%

3

21,41%

24,66%

21,12%

4

10,99%

9,85%

11,81%

( 5أمر مبرر تماما)

5,42%

4,68%

5,26%

الشكل رقم  :15إخضاع الولوج إلى بعض القطاعات إلى الترخيص /حسب الجهات

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

	12.هل تعتقدون أن منح امتيازات ضريبية لفائدة المقاوالت التي تشجع
فعاال؟
إجراء
تشغيل النساء يعد
ً
ً
تشير نتائج االستشارة إلى أن منح امتيازات ضريبية للمقاوالت التي تشجع تشغيل النساء يعتبر إجرا ًء غير
فعال في نظر  41.03٪من المشاركين ،بينما يرى  30.97٪منهم أنه إجراء فعال.
ومع ذلك ،فإن نسبة اإلناث الالئي ينظرن إلى هذه االمتيازات الضريبية بشكل إيجابي ( 42.79في المائة)
هي أكبر مقارنة بالذكور ( 26.43في المائة).
الجدول رقم  :16فعالية االمتيازات الضريبية الممنوحة مقابل تشغيل النساء
حسب الفئة (إناث /ذكور)

المستوى

اإلناث

الذكور

مجموع المشاركين

( 1إجراء غير
فعال)

12,61%

22,76%

19,94%

2

16,31%

22,92%

21,09%

3

28,29%

27,90%

28,01%

4

29,05%

19,31%

22,01%

( 5إجراء جد
فعال)

13,74%

7,12%

8,96%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

الشكل رقم  :16فعالية االمتيازات الضريبية الممنوحة مقابل تشغيل النساء حسب
الفئة (إناث /ذكور)
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الجدول رقم  :17فعالية االمتيازات الضريبية الممنوحة مقابل تشغيل النساء حسب
الجهات

المستوى

الدار البيضاء-
سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

جهات أخرى

( 1إجراء غير
فعال)

18,70%

19,29%

24,39%

2

21,18%

22,18%

22,03%

3

28,24%

29,59%

26,62%

4

22,92%

20,60%

18,72%

( 5إجراء جد
فعال)

8,96%

8,34%

الشكل رقم  :17فعالية االمتيازات الضريبية الممنوحة مقابل تشغيل النساء
حسب الجهات

8,24%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

	13.هل تعتقدون أن اإلثراء عن طريق المضاربة في األراضي هو إجراء فعال؟
اعتبر المشاركون المضاربة في األراضي ممارسة غير مشروعة بنسبة بلغت.68.01٪
الجدول رقم  :18المضاربة في األراضي حسب الفئة (إناث /ذكور)

المستوى

اإلناث

الذكور

مجموع المشاركين

(ممارسة غير1
مشروعة البتة)

38,96%

47,06%

44,81%

2

24,22%

22,80%

23,20%

3

23,40%

18,17%

19,62%

4

8,78%

7,92%

8,16%

(ممارسة مشروعة5
تماما)

4,64%

4,05%

4,22%

الشكل رقم  :18المضاربة في األراضي حسب الفئة (إناث /ذكور)

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

ال يظهر التحليل حسب الجنس والجهة اختالفات كبيرة مقارنة مع مجموع العينة.
الجدول رقم  :19المضاربة في األراضي حسب الجهات

المستوى

الدار البيضاء-
سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

جهات أخرى

( 1ممارسة غير
مشروعة البتة)

42,47%

46,54%

46,96%

2

22,50%

24,36%

22,23%

3

21,71%

17,49%

19,32%

4

8,59%

7,41%

8,11%

( 5ممارسة
مشروعة تماما)

4,74%

4,20%

3,38%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
عبر األنترنت

الجدول رقم  :19المضاربة في األراضي حسب الجهات
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يسير
	14.هل ترون أن االرتقاء في السلَّ م االجتماعي في المغرب هو أمر
ٌ
حاليا؟
اعتبرت غالبية المشاركين في االستشارة أن االرتقاء في السلم االجتماعي في المغرب أمر صعب
( .)76.28٪وال يظهر تحليل النتائج اختالفاً حسب الجنس أو الجهات.
السلم االجتماعي حسب الفئة (إناث /ذكور)
الجدول رقم  :20االرتقاء في ّ

المستوى

اإلناث

الذكور

مجموع المشاركين

( 1أمر صعب
للغاية)

34,19%

36,37%

35,76%

2

41,41%

40,18%

40,52%

3

17,50%

16,46%

16,75%

4

5,27%

5,07%

5,12%

( 5أمر سهل
للغاية)

1,63%

1,93%

1,85%

الشكل رقم  :20االرتقاء في السلم االجتماعي حسب الفئة (إناث /ذكور)

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

السلم االجتماعي حسب الجهات
الجدول رقم  :21االرتقاء في ّ

المستوى

الدار البيضاء-
سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

جهات أخرى

( 1أمر صعب
للغاية)

35,62%

36,57%

36,28%

2

40,20%

42,29%

38,11%

3

16,97%

15,15%

18,38%

4

5,27%

4,63%

5,07%

( 5أمر سهل
للغاية)

1,95%

1,36%

2,16%

السلم االجتماعي حسب الجهات
الشكل رقم  :21االرتقاء في ّ

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

	15.هل تعتقدون أن العمل المقاوالتي في المغرب هو أمر سهل حاليا؟
اعتبر المشاركون في االستشارة ممارسة العمل المقاوالتي في المغرب أمراً صعباً للغاية ( .)60.65٪وقد
كانت نسبة الذين عبروا عن هذا الرأي أكبر لدى الذكور ( )61.87٪مقارنة باإلناث (.)57.46٪
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الجدول رقم  :22العمل المقاوالتي في المغرب حسب الفئة (إناث /ذكور)

المستوى

اإلناث

الذكور

الشكل رقم  :22العمل المقاوالتي في المغرب حسب الفئة (إناث /ذكور)

مجموع المشاركين

( 1أمر صعب للغاية)

16,31%

19,45%

18,58%

2

41,15%

42,42%

42,07%

3

29,36%

25,72%

26,73%

4

10,73%

9,77%

10,04%

( 5أمر متاح تماما)

2,45%

2,63%

2,58%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

وتُظهر النتائج هذا التوجه أيضاً على مستوى الجهات ،حيث سجلت نسبة  61.33٪في جهة الدار البيضاء-
سطات ،تليها جهة الرباط-سال-القنيطرة ( )63.05٪ثم الجهات األخرى (.)58.58٪
الشكل رقم  :23العمل المقاوالتي في المغرب حسب الجهات

الجدول رقم  :23العمل المقاوالتي في المغرب حسب الجهات

المستوى

الدار البيضاء-
سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

جهات أخرى

( 1أمر صعب
للغاية)

17,49%

18,64%

20,61%

2

43,84%

44,41%

37,97%

3

25,34%

26,21%

28,31%

4

10,43%

8,88%

10,00%

( 5أمر متاح تماما)

2,90%

1,85%

3,11%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر األنترنت

مستقبال؟
16.هل سيعود التطور التكنولوجي بالنفع على المغرب
ً
وف ًقا لنتائج االستشارة ،يرى المشاركون أن التطور التكنولوجي سيعود بالنفع على المغرب (.)53.12٪
على الرغم من أن النتائج تظهر التوجه ذاته لدى الجنسين ،فإن نسبة اإلناث الالئي يعتبرن أن التطور
التكنولوجي سيعود بالنفع على المغرب هي أكبر نسبيا ( )54.65٪مقارنة بالذكور (.)52.53٪
الجدول رقم  :24التطور التكنولوجي في المغرب حسب الفئة (إناث /ذكور)

المستوى

اإلناث

الذكور

مجموع
المشاركين

( 1سلبي جداً)

4,58%

7,14%

6,43%

2

10,98%

14,67%

13,65%

3

29,80%

25,65%

26,80%

4

37,52%

32,31%

33,76%

( 5إيجابي جداً)

17,13%

20,22%

19,36%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

الشكل رقم  :24التطور التكنولوجي في المغرب حسب الفئة (إناث /ذكور)
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الجدول رقم  :25التطور التكنولوجي في المغرب حسب الجهات

المستوى

الدار البيضاء-
سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

جهات أخرى

( 1سلبي جداً)

7,22%

5,34%

6,48%

2

13,59%

14,55%

13,60%

3

28,45%

26,54%

26,62%

4

32,30%

34,22%

33,71%

( 5إيجابي جداً)

18,44%

19,35%

19,60%

الشكل رقم  :25التطور التكنولوجي في المغرب حسب الجهات

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر األنترنت

17.هل تعتقدون أن إصالح المدرسة العمومية يمكن أن يحفز الطبقة
الوسطى على العودة إلى التعليم العمومي ؟
عبرت األغلبية الساحقة عن تفاؤلها بأن إصالح المدرسة العمومية قد يحفز الطبقة الوسطى على العودة
إلى التعليم العمومي.
الجدول رقم  :26إصالح المدرسة العمومية حسب الفئة (إناث/ذكور)

االختيار

اإلناث

الذكور

مجموع
المشاركين

نعم

79,56%

82,46%

81,66%

ال

20,44%

17,54%

18,34%

الشكل رقم  :26إصالح المدرسة العمومية حسب الفئة (إناث/ذكور)

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

الجدول رقم  :27إصالح المدرسة العمومية حسب الجهات

االختيار

الدار البيضاء -سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

جهات أخرى

نعم

81,01%

82,09%

82,73%

ال

18,99%

17,91%

17,27%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

الشكل رقم  :27إصالح المدرسة العمومية حسب الجهات
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18.هل تعتقدون أن إصالح منظومة الصحة العمومية سيجعلها في نفس
مستوى القطاع الخاص في يوم من األيام؟
تظهر النتائج أن التفاؤل الذي أعرب عنه المشاركون بشأن السؤال السابق هو السائد أيضاَ بخصوص قطاع
الصحة العمومية.
الجدول رقم  :28إصالح قطاع الصحة العمومية حسب الفئة (إناث/ذكور)

االختيار

اإلناث

الذكور

مجموع المشاركين

نعم

54,92%

58,15%

57,26%

ال

45,08%

41,85%

42,74%

الشكل رقم  :28إصالح قطاع الصحة العمومية حسب الفئة (إناث/ذكور)

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

الشكل رقم  :29إصالح قطاع الصحة حسب الجهات

الجدول رقم  :29إصالح قطاع الصحة حسب الجهات

االختيار

الدار البيضاء -سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

جهات أخرى

نعم

57,97%

57,32%

57,29%

ال

42,03%

42,68%

42,71%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

19.ما هو في نظركم الهدف األساسي للنموذج التنموي الجديد؟
وفقاً لنتائج االستشارة ،فإن رفاهية المواطنين هي الهدف األساسي الذي ينبغي أن ينشده النموذج التنموي
الجديد ( ،)42.41٪يليه تكافؤ الفرص ( ،)26.84٪ثم الرخاء االقتصادي ( .)15.72٪
وقد كانت النتائج متطابقة على العموم لدى اإلناث والذكور.
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الجدول رقم  :30الهدف األساسي للنموذج التنموي الجديد حسب الفئة (إناث/ذكور) الشكل رقم  :30الهدف األساسي للنموذج التنموي الجديد حسب الفئة (إناث/ذكور)

االختيار

اإلناث

الذكور

مجموع المشاركين

رفاهية المواطنين

42,38%

42,42%

42,41%

تكافؤ الفرص

28,34%

26,26%

26,84%

الرخاء االقتصادي

12,16%

17,08%

15,72%

التضامن االجتماعي

11,97%

11,13%

11,36%

المحافظة على البيئة

2,45%

2,00%

2,12%

المناصفة بين النساء
والرجال

2,70%

1,11%

1,55%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر
األنترنت

جاءت «رفاهية المواطنين» في مقدمة اختيارات المشاركين في جميع الجهات ،غير أنه ُس ِّجل بعض التباين
على مستوى بعض االختيارات كما هو الشأن بالنسبة لهدف «الرخاء االقتصادي» ،حيث سجلت جهة الدار
البيضاء-سطات نسبة أعلى مقارنة بالمجموعتين األخريين.
الجدول رقم  :31الهدف األساسي للنموذج التنموي الجديد حسب الجهات

االختيار

الدار البيضاء-
سطات

الرباط -سال-
القنيطرة

جهات أخرى

اإلنصاف بين النساء
والرجال

1,63%

1,69%

1,08%

المحافظة على البيئة

1,47%

1,74%

2,97%

الرخاء االقتصادي

18,99%

14,04%

14,04%

التضامن االجتماعي

11,05%

10,56%

11,34%

رفاهية المواطنين

40,14%

45,94%

43,52%

تكافؤ الفرص

26,72%

26,02%

27,06%

المصدر :االستشارة التي أنجزها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عبر األنترنت

الشكل رقم  :31الهدف األساسي للنموذج التنموي الجديد حسب الجهات
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مراجع بيبليوغرافية

آراء وتقارير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
«الثروة اإلجمالية للمغرب ما بين  1999و 2013ال ّرأسمال غيْر المادي :عامل لخلق الثروة الوطنيةوتوزيعها المنصف» ،دجنبر .2016
«النموذج التنموي الجديد لتنمية األقاليم الجنوبية» ،أكتوبر.2013 ،«من أجل ميثاق اجتماعي جديد « ،اإلحالة الذاتية رقم  ،1/2011نونبر .2011« تشغيل الشباب « ،اإلحالة الذاتية رقم  ،2/2011دجنبر .2011« إدماج الشباب عن طريق الثقافة « ،اإلحالة الذاتية رقم  ،3/2012مارس .2012« االقتصاد األخضر :فرص لخلق الثروة ومناصب الشغل « ،اإلحالة الذاتية رقم  ،4/2012مارس .2012«احترام حقوق وإدماج األشخاص في وضعية إعاقة « ،اإلحالة الذاتية رقم  ،5/2012يوليوز .2012«الصفقات العمومية ،رافعة استراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية» ،اإلحالة الذاتية رقم ،7/2012شتنبر .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  ،8/2012نونبر .2012
«مشروع القانون اإلطار رقم  99.12بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة» ،اإلحالة رقم ،1/2012نونبر.2012 ،
«حكامة المرافق العمومية» ،اإلحالة الذاتية رقم .2013 ،1/2013«المعطيات المفتوحة :تحرير المعطيات العمومية في خدمة النمو والمعرفة» ،اإلحالة الذاتية رقم.2013 ،14/2013
«الخدمات الصحية األساسية :نحو ولوج منصف ومعمم» ،اإلحالة رقم .2013 ،4/2013«-مشروع قانون رقم  109.12بمثابة مدونة التعاضد» ،اإلحالة رقم .2013 ،6/2013
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«أماكن العيش والفعل الثقافي» ،اإلحالة الذاتية رقم .10/2013،2013«تدبير وتنمية الكفاءات البشرية :رافعة أساس لنجاح الجهوية المتقدمة» ،اإلحالة الذاتية رقم ،11/2013.2013
مغربي» ،اإلحالة الذاتية رقم .2013 ،12/2013
«التكوين مدى الحياة ،طموحّ
«مشروع القانون  13-131المتعلّق بمزاولة مهنة ّالطب» ،اإلحالة رقم .2014 ،14/2014
والخاص ،اإلحالة رقم
«مشروع القانون رقم  86.12المتعلق بعقود الشراكة بيْن القطاعيْن العامّ
.9/2014،2014
«الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب ،رافعة أساسية للتنمية المستدامة»،اإلحالة الذاتية رقم .2014 ، 2014 /15
«تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر ،مرتكزات استراتيجية من أجل تنمية متواصلةومستدامة» ،اإلحالة الذاتية رقم .2014 ،16/2014
«المدرسة ،التكنولوجيات الجديدة والرهانات الثقافية» ،اإلحالة الذاتية رقم .2014 ،17/2014«رأي المجلس حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات ال َمدنية» ،اإلحالة رقم .10/2014،2014«النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية.أشكال التمييز ضد النساء في الحياة االقتصادية :حقائق وتوصيات» ،اإلحالة الذاتية رقم ،18/2014
.2014
«االقتصاد االجتماعي والتضامني :رافعة لنمو ُمدمِ ج» ،اإلحالة الذاتية رقم .2015 ،19/2015«مشروع القانون-اإلطار رقم  97.13المتعلق بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها»،اإلحالة رقم .2015 ،15/2015
«اقتصاد الثقافة ،رافعة للتنمية» ،اإلحالة الذاتية رقم .2016 ،25/2016 «مشروع القانون رقم  79.14المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز» ،اإلحالة رقم.2016 ،20/2016
«متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية» ،اإلحالة الذاتية رقم ،22/2016.2016
«-تنمية العالم القروي ،التحديات واآلفاق» ،اإلحالة الذاتية رقم .29/2017،2017
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ٍ
«تغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية ُم َّط ِردةٍ و ُمدمِ ٍومستدامة»،
جة
اإلحالة الذاتية رقم .2017 ،30/2017
«إنجاح االنتقال نحو المدن المستدامة» ،اإلحالة الذاتية رقم .32/2017،2017«التنمية القروية :مجال المناطق الجبلية» ،اإلحالة رقم .21/2018،2018«مبادرة وطنية جديدة ُمن َدمِ جة لفائدة الشباب المغربي» ،اإلحالة رقم .23/2018،2018«الحماية االجتماعية في المغرب :رصد واقع الحال وتقديم توصيات من أجل تعزيز أنظمة الضمانوالمساعدة االجتماعية» ،اإلحالة الذاتية رقم .34/2018،2018
«االقتصاد األزرق :ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب» ،اإلحالة الذاتية رقم .38/2018،2018«المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية» ،اإلحالة رقم .39/2019،2019«من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد» ،اإلحالة الذاتية رقم.39/2019،2019
-التقارير السنوية للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،برسم  2015و 2016و.2017

تقارير ودراسات وطنية ودولية
- Banque Africaine de Développement, « contribution au débat sur la rénovation du

modèle de développement du Royaume » avril 2019

- Yasser Tamsamani α, Joseph Brunet-Jailly, Abdellatif Komat, Fouzi Mourji « Pour un

modèle alternatif de développement du Maroc», Université Hassan II de Casablanca,
2019

- Banque Mondiale « le Maroc à l’horizon 2040 : Investir dans le capital immatériel

pour accélérer l’émergence économique », 2018

- Observatoire National du Développement Humain & Banque Mondiale « Évaluation

des prestations de service des soins de santé primaires », 2018

	- OCDE « Examen multidimensionnel du Maroc », 2018 
- World Economic Forum, «Readiness for the future of production 2018», 2018
- Rapport Annuel de la Cour des Comptes, 2017

- Ministère de l’Economie et des Finances, Direction des Etudes et des Prévisions

Financières, « Economie créative, Panorama et Potentiel », Avril 2016

- Rapport Conseil Supérieur de l’Education et de Formation et de la Recherche

Scientifique « La mise en œuvre de la charte nationale d’éducation et de formation
2000-2013 », 2015

- Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique

« Vision stratégique pour la réforme de l’Ecole marocaine (2015-2030) », Mai 2015

- 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

- Haut-Commissariat au Plan, « Etudes sur quelques aspects du capital humain au

Maroc », Décembre 2015

- OCP Policy Center, « Maroc - Stratégie de croissance à l’Horizon 2025 », 2015
- 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

- Commission consultative de la régionalisation, « la régionalisation avancée », Mars

2011

- 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

- Ministère de l’Économie et des Finances, « La décennie des réformes et du progrès :

pour un Maroc moderne et solidaire 1999-2009 », 2009

- Haut-Commissariat au Plan, « Prospective Maroc 2030 », 2007
- « 50 ans de développement humain & perspectives 2025 », Janvier 2005

بحوث وطنية وإحصائيات
- Enquête Nationale sur l’Emploi, HCP, 2018.
- 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, « Présentation des résultats du Recensement Général

de la Population et de l’Habitat de 2014 », Octobre 2015.
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- OMS, Statistiques Sanitaires Mondiales, 2012.
- Haut-Commissariat au Plan, « Enquête nationale sur le bien-être : Principaux

résultats », octobre 2012.

- Haut-Commissariat au Plan, « Enquête Nationale Démographique », 2009-2010.

كتب
- Riadh Ben Jelili « Les réformes économiques en Tunisie : Une urgence en quête de

leadership », Sud Edition, 2016.
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