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1متهيد

تلقت ال�شبكة التعاونية  ،مبنا�سبة اليوم الدرا�سي ،بتاريخ  16متوز ،2011
الذي انعقد حول مو�ضوع «مكانة االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني بالأورا�ش
الكربى التي يعرفها املغرب» ،خرباً مفاده �أنه مت �إعداد م�رشوع قانون من طرف
احلكومة ،يق�ضي بتنظيم التعاونيات .وقد �أبلغ ممثل وزارة ال�ش�ؤون االقت�صادية
والعامة امل�شاركني� ،أن م�رشوع القانون اجلديد ين�ص على عدة �إجراءات �سيتم
مبوجبها معاجلة االختالالت التي مت الوقوف عليها من ذي قبل من طرف الفاعلني
املتعاونني .ومن �أهم املقت�ضيات ،ميكن ذكر:
 - 1و�ضع تعريف دقيق للن�شاط التعاوين ،امل�ستوحى من املفاهيم والنماذج
الدولية ،والذي ين�ص على التدخل يف كل املجاالت التي تغطي جميع
الأن�شطة الب�رشية ،والتي ت�سعى �إىل تلبية احلاجيات االقت�صادية واالجتماعية
للمتعاونني .وميكن �أن تت�ألف التعاونيات من �أ�شخا�ص طبيعيني ومعنويني،
وتنق�سم �إىل ثالث فئات :
•التعاونيات التي تهدف �إىل ت�سويق املنتجات ،بعد حتويلها ،واخلدمات
التي يزودها بها �أع�ضائها؛
•تعاونية �إنتاج املواد �أو تقدمي اخلدمات لفائدة �أع�ضائها؛
•التعاونيات التي توفر العمل امل�أجور ل�صالح �أع�ضائها.
 - 2تب�سيط �إجراءات �إن�شاء التعاونيات مع حذف املوافقة امل�سبقة ،حيث �أ�صبحت
عملية الإحداث تقت�رص على �شكليات الإعالن والت�سجيل ب�سجل �سيتم
�إحداثه ،مع الإفراج عن ربع ر�أ�س املال املكتتب به ،والذي مت ح�رص حده
الأدنى يف  5000درهم ؛
� - 3إحداث “�سجل للتعاونيات” يتكون من �سجل مركزيُ ،يدار من قبل مكتب
تنمية التعاون ( )ODCOو�سجالت حملية تديرها املحاكم االبتدائية.
ويرمي هذا الإجراء �إىل توفري املزيد من ال�شفافية وتعزيز احلكامة الر�شيدة؛
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� - 4إعادة حتديد دور مكتب تنمية التعاون ،حتى يكون �أكرث توجها نحو:
•دعم التعاونيات واحتاداتها يف جماالت التكوين وامل�ساعدة التقنية؛
•متويل حمالت التح�سي�س باملبادئ التعاونية وت�أهيل املتعاونني؛
•جمع ون�رش املعلومات والوثائق ذات ال�صلة بالتعاون ؛
•درا�سة واقرتاح الإ�صالحات الت�رشيعية والتنظيمية والتدابري اخلا�صة
ب�إن�شاء وتطوير التعاونيات.
ومن ما ال �شك فيه �أن اعتماد ن�ص هذا امل�رشوع ،يف �صيغته احلالية� ،سيحل
العديد من امل�شاكل التي تواجه القطاع التعاوين ،وذلك �أ�سا�سا على م�ستوى �إن�شاء
وت�سيري التعاونيات .غري �أن التنمية احلقيقية للتعاون لي�ست رهينة بتب�سيط
�إجراءات الإحداث والتدبري وحدها .هذا ،خا�صة و�أن تعاونيات الإ�صالح الزراعي
�ستبقى خا�ضعة لأحكام ظهري  29دي�سمرب  1972والن�صو�ص املتعلقة بتطبيقه.
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وعالوة على ذلك  ،ينبغي على هذا الإ�صالح الذي ظل مرتقبا لأزيد من
�سنتني� ،أن يكون �أعمق من ذلك بكثري  ،حتى ميكنه �أن يطمح �إىل حتقيق قفزة
نوعية يف تطوير االقت�صاد االجتماعي  ،ال �سيما فيما يرجع خللق فر�ص الت�شغيل
وتوليد الدخل .وينبغي اتخاذ تدابري �أكرث طموحا ل�صالح �صغار املنتجني ،وال
�سيما من خالل تنفيذ برامج عمل موجهة نحو احلد من الفقر والبطالة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن تطلعات مكتب تنمية التعاون ،القا�ضية برفع عدد
اجلمعيات التعاونية من � 7000إىل  10000مع ورفع ح�صتها من ال�سكان
الن�شيطني من  ٪ 3اىل � ٪ 7سنة  ،2012تدعو �إىل اتخاذ تدابري �أكرث طموحا ،من
�ش�أنها التح�سني امللمو�س للبيئة االقت�صادية واالجتماعية اخلا�صة بالتعاونية.
كما �أن القانون اجلديد ،يف حال اعتماده� ،سيدخل تب�سيطا معتربا فيما
يرجع للإجراءات اخلا�صة ب�إحداث التعاونيات ،حيث �سي�صبح للإحداث غري
مقيد بامل�سطرة الطويلة واملعقدة ،والتي ت�ستلزم احل�صول على ت�رصيح يف
�شكل مر�سوم وزاري ،ين�رش يف اجلريدة الر�سمية قبل ال�رشوع يف �أي ن�شاط .غري
�أن ال�شبكة التعاونية ت�ؤاخذ ال�سلطات احلكومية ،على ما يلي :
 - 1عدم الأخذ بعني االعتبار ،كمرجعية ،تو�صية منظمة العمل الدولية عدد

 193ل�سنة  2002ب�ش�أن �إنعا�ش التعاونيات ،خا�صة منها تلك التي تن�ص
على ا�ست�شارة التنظيمات التعاونية فيما يرجع لتهييئ ومراجعة الت�رشيعات
 ،وال�سيا�سات والأنظمة املتعلقة
 - 2عدم تقدمي م�رشوع القانون �أمام املجل�س الإداري ملكتب تنمية التعاون ،والذي
ي�ضم من بني �أع�ضائه ممثل عن كل فئة تعاونية ،مما يعترب خرقا مل�سطرة
امل�صادقة.
 - 3عدم تناول التغيريات العميقة واملحورية ،خا�صة منها تلك التي من �ش�أنها
تو�ضيح كيفية و�ضع التوجيهات وال�سيا�سات العمومية الرامية �إىل �إنعا�ش
القطاع التعاوين .كما �أن التو�ضيح يغيب عن كيفية ولوج التعاونيات
لال�ستفادة من جتهيزات الدعم ،حتى تتبني الإ�سرتاتيجية التي تعتزم الدولة
نهجها لتعزيز الإنعا�ش االقت�صادي وتقوية قدرات التعاونيات يف توليد
الدخل وخلق فر�ص ال�شغل.
.2

2املو�ضوع

تهدف املبادرة التي تنوي ال�شبكة املغربية لالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني
()REMESSدعمها� ،إىل �سحب م�رشوع القانون من م�سطرة امل�صادقة التي �شرُ ع
فيها ،واملرحلة التي هو فيها ،ليقدم �إىل مناق�شة �أو�سع ،وفق عملية ت�شاركية ي�ساهم
فيها جميع ممثلي التعاونيات وجتمعاتها ،وذلك بهدف و�ضع قانون جديد ،ي�سمح
بالإنعا�ش الفعلي للنموذج التعاوين وتنظيم الإنتاج لتعزيز م�ساهمة هذا القطاع
يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
وهكذا ،يتجلى موقف ال�شبكة يف دعم الإ�صالح اجلذري للقانون ،83-24
املعمول به حاليا  ،باعتبار االنتقادات التي توجه �إليه من طرف الفاعلني يف امليدان
التعاوين ،و�رضورة جعل القانون يواكب تطور احلركة التعاونية ،عو�ض �أن يكون
�سببا يف ت�ضعيفها .وميكن تلخي�ص نقائ�ص هذا القانون يف النقط التالية:
•م�سطرة �إحداث التعاونيات واالحتادات التعاونية الطويلة واملعقدة.
•احل�ضور املكثف للدولة من خالل �إلزامية دعوة ممثلي الإدارة (ال�رضائب،
ال�سلطة املحلية ،الوزارات التقنية) وممثلي مكتب تنمية التعاون للجموع
العامة وجل�سات املجال�س الإدارية ( 4مرات يف ال�سنة) للتعاونيات ،دون
�أي التزام من طرفهم للح�ضور.
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•الرقابة املفرطة والتدخُّ ل الإداري غري املربر :تعيني مندوب عن احلكومة،
الإيداع الإلزامي للوثائق اخلا�صة بنهاية املو�سم...
•�إخ�ضاع انخراط الأ�شخا�ص املعنويني يف التعاونيات لإذن م�سبق من
الإدارة مع اتباع ،يف هذا ال�ش�أن� ،إجراءات مطولة ومعقدة.
•�إلزامية تعيني مدقق ح�سابات جلميع التعاونيات.
•وجوب التوفر على ال�سجل التجاري للم�شاركة يف ال�صفقات العمومية.
•جمانية مهام الع�ضوية باملجال�س الإدارية.
.3

3ال�سياق

 1.3االقت�صاد االجتماعي � :إطار للتعبري عن التنمية الب�رشية امل�ستدامة
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احتل االقت�صاد االجتماعي دائما يف املغرب  ،جانبا وا�سعا فيما يرجع لتعبئة
املوارد ،وفقا ملبادئ الت�ضامن وامل�ساعدة املتبادلة والعمل اجلماعي .وتعترب هذه
املبادئ من املوروث التقليدي والثقايف وحتى الديني �أحيانا ،لتنظيم العمليات
االقت�صادية للإنتاج والتوزيع (اجلماعة ،التويزة ،الوزيعة ،تغاديرت )...يف ترابط
يحفظ حقوق الأفراد يف خمتلف تكتالتهم ح�سب النوع واجليل ،واالنتماء
القبلي...
كما �أن �إعادة الت�أهيل ،التي ت�ضفي على االقت�صاد االجتماعي طابع احلداثة
احلايل ،تبقى يف جوهرها مبادرة ت�شجيع من طرف الدولة ،التي �أ�صبحت تدرك
خلدمات واملرافق الأ�سا�سية هو
ب�شكل تدريجــي� ،أن تزويد ال�ساكنة با
املبتغى النهائي من �إجناز �أي برنامج حكومي منا�سب ،يرمي �إىل تر�سيخ �أ�س�س
التنمية الب�رشية امل�ستدامة .كما �أنه ميكن لل�سعي وراء احلد من الفقر  ،وحماربة
اله�شا�شة  ،وتقلي�ص الفوارق االجتماعية واجلغرافية� ،أن يجد احللول املالئمة يف
مقاربة تنبني على مكونات االقت�صاد االجتماعي ،والذي تتبلور �أ�شكاله التنظيمية
الرئي�سية يف التعاونيات واجلمعيات والتعا�ضديات.
يف هذا ال�سياق  ،تعترب التعاونية من تكوينات الن�شاط االقت�صادي التي توفر
�أو�سع الفر�ص لتح�سني الظروف التنموية ل�صغار املنتجني واحلرفيني ،مما ي�سهم يف
تعزيز الت�شغيل الذاتي وبالتايل يف الرفع من م�ستويات الدخل ،والق�ضاء على الفقر،
يف مزيد من التكامل االقت�صادي واالجتماعي بني الأفراد.

 2.3مبادئ و�أهداف تعاونية نظامية يحددها القانون

1

تخ�ضع التعاونيات باملغرب ملقت�ضيات الظهري عدد  226-83-1ال�صادر يف
 9حمرم � 5( 1405أكتوبر  )1984بتنفيذ القانون رقم  ،83-24املتعلق بتحديد
النظام الأ�سا�سي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون ( )ODECOب�صيغته
ويعرف هذا
املعدلة بالقانون رقم  166-93-1ال�صادر يف � 10سبتمرب .1993
ّ
القانون التعاونية بكونها «جماعة من �أ�شخا�ص طبيعيني اتفقوا �أن ين�ضم بع�ضهم
�إىل بع�ض لإن�شاء م�رشوع يكون الغر�ض منه �أن يتيح لهم وحدهم احل�صول على
املنتجات واخلدمات التي هم يف احلاجة �إليها ...وميكن للأ�شخا�ص املعنويني الذين
تتوفر فيهم ال�رشوط املقررة يف هذا القانون �أن ي�صبحوا �أع�ضاء يف تعاونية «.
وعلى التعاونية ،وهي �شخ�صية معنوية ،تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة
واال�ستقالل املايل� ،أن حترتم املبادئ التعاونية املن�صو�ص عليها يف القانون وهي:
•الع�ضوية الطوعية واملفتوحة :ي�سمح لأي �شخ�ص ي�ستويف ال�رشوط
القانونية �أن ين�ضم �إىل تعاونية ،كما �أنه من حق كل متعاون �أن ين�سحب
منها ،ما مل ي�ؤثر ذلك �سلبا عليها؛
•التحكم الدميقراطي من قبل الأع�ضاء :حقوق الت�صويت يف التعاونية
مت�ساوية وم�ستقلة عن عدد الأ�سهم اململوكة ؛
•امل�ساهمة االقت�صادية للأع�ضاء :يح�صل الأع�ضاء على ح�صة من الأرباح،
حتدد وفق م�ساهمتهم .كما �أنه بو�سعهم احل�صول على ن�سبة حمدودة
وجد) ر�أ�س املال املكتتب به؛
من �إيجار (�إن ِ

 -1يخ�ضع الإطار القانوين للتعاونيات يف املغرب للن�صو�ص القانونية التالية :
•	 القانون  83 - 24امل�ؤرخ � 5شعبان 18( 1403مايو  )1983القا�ضي بتحديد احلالة العامة
للتعاونيات ،ومهام مكتب تنمية التعاون( .)ODECOهذا القانون يلغي جميع الأحكام ال�سابقة ب�ش�أن
التعاونيات ،.غري �أن تعاونيات الإ�صالح الزراعي ظلت تخ�ضع للظهري رقم  1-72-278امل�ؤرخ يف
 22ذو القعدة  29( 1392دي�سمرب  )1972والن�صو�ص املعتمدة لتنفيذها.
•	 الظهري رقم  11 1-73-654ربيع الثاين (� 23أبريل  )1975اخلا�ص مبكتب تنمية التعاون.
•	 الظهري رقم  1-83-226امل�ؤرخ يف  9حمرم � 5( 1405أكتوبر.)1984
•	 الظهري رقم  1-93-166امل�ؤرخ يف  22ربيع الأول � 1( 1414سبتمرب .)1993
"•	 املر�سوم رقم  2-91-454ربيع الثاين � 22( 1414سبتمرب ) 1993القا�ضي بتطبيق القانون
.83 - 24
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•التعليم والتكوين والإعالم :الأع�ضاء هم "املتعاونون" الذين ي�شاركون
يف عمل جماعي ،وت�سعى هذه اجلماعة ،للقيام مبهمة حت�سني امل�ؤهالت
الرتبوية لأع�ضائها.
•التعاون املتبادل  :خدمة مل�صالح �أع�ضاءها وتعزيز احلركة التعاونية،
يحق للتعاونيات تنظيم نف�سها يف تكتالت حملية كانت� ،أو جهوية
ودولية
هذا ،وفيما يرجع للأهداف املتوخاة من �إقامة بنية تعاونية ،ين�ص القانون على
�أن نطاق التدخل التعاوين ي�شمل جميع فروع الن�شاط الب�رشي ،يف حني ترمي
الأهداف املرجوة �أ�سا�سا �إىل :
•حت�سني الظروف االجتماعية واالقت�صادية للأع�ضاء؛
•تعزيز روح التعاون ؛
•تخفي�ض ،ل�صالح الأع�ضاء وعن طريق املجهود الت�ضامني ،كلفة الإنتاج
و� /أو ت�سعرية بيع بع�ض املنتوجات واخلدمات؛
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•حت�سني اجلودة التجارية للمواد امل�صنعة ؛
•تطوير والرفع من قيمة �إنتاج الأع�ضاء.

 3.3التعاونية :تنظيم مالئم للت�ألق االقت�صادي واالجتماعي للأفراد
يف الواقع ،ميكن تلخي�ص املنطق الذي ي�ؤدي �إىل انخراط الأفراد يف الهيكلة
التعاونية ،يف �سببني �أ�سا�سيني ،قد يتزامنان �أو يحدثان ب�صفة انفرادية:
•عدم مالئمة طبيعة العمل �أو الوظيفة امل�ؤدات والعمل الفردي ،ب�سبب
تعقيدها �أو ارتفاع كلفتها الإنتاجية ؛
•حاجة الأفراد ،لتحقيق �أعمالهم� ،إىل و�سائل تقنية ومادية و� /أو مالية
يفتقرون �إليها ،كليا �أو جزئيا.
وعليه ،يكون من املتوقع ،على �إثر ذلك� ،أن توفر التعاونية �أجوبة عملية لتعبئة
املوارد الالزمة للقيام بالن�شاط املن�شود ،حيث ميكن ،من خالل هذه املنظومة،
متكني الأفراد من تلبية احتياجاتهم من و�سائل الإنتاج ،ف�ضال عن منحهم �إطارا

الئقا لتح�سني �أو�ضاعهم االجتماعية واالقت�صادية .ومن �ش�أن ت�آلف اجلهود ،وفقا
لديناميكية تنبني على الت�ضامن ،ال�سماح ،لي�س فقط بخلق الظروف املالئمة
ملبا�رشة الن�شاط املطلوب ،ولكن كذلك ،بف�ضل تق�سيم العمل بني الأفراد ،بتحقيق
مكا�سب من حيث التكلفة والوقت .وبه �سيمكن هذا البناء من الرفع من م�ستويات
الدخل واالدخار ،وبالتايل حت�سني امل�ستوى املعي�شي الأ�رسي.
وتبقى الت�أثريات االجتماعية للتعاونية رهينة بقدرتها على القيام بجميع املهام
املوكلة �إليها ،ال �سيما يف ما يتعلق بتلبية احلاجيات االجتماعية لأع�ضائها يف
خمتلف املجاالت ،التي ت�سمح بتطوير الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي اخلا�ص
بالتعليم والتكوين وال�سكن والرتفيه ...وبه ،تتجاوز املنظومة التعاونية الإطار
املح�صور يف مكافحة الفقر لتحقيق ،يف وعي باالنتماء امل�شرتك ،الطموح وااللتزام
املتعلقني بتوفري الظروف املالئمة للتنمية الب�رشية امل�ستدامة .وتبقى القيم ،املتمثلة
يف مبادئ حرية االنخراط والدميقراطية ،يف �صنع القرار وتطبيق العدالة يف تقا�سم
ثمار الإنتاج ،...هي التي ت�سمح بولوج وت�صور امل�رشوع االجتماعي املتميز.
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.4

4واقع احلركة التعاونية يف املغرب

ي�ضم القطاع التعاوين ،الذي ي�ساهم بحوايل  1٪يف الناجت الداخلي الإجمايل،
حاليا ،ما يزيد عن  8.600وحدة ،بجموع حوايل  390.000متعاونا .ويبلغ رقم
معامالته ما قدره  10مليار درهم با�ستخدام ما يقرب من  ٪ 3من الن�شيطني
امل�شتغلني .كما �أن م�ؤ�رش امل�ساهمة الن�سائية يف احلركة التعاونية ،ال يديل �إال
ب  ٪ 11،4من التعاونيات الن�شيطة ذات االنتماء الن�سوي ،والتي تعمل �أ�سا�سا
بقطاعي الفالحة وال�صناعة التقليدية ،وال ت�ضم �سوى  ٪ 5،8من جمموع املتعاونني
َ
املنخرطني .ويبلغ ر�أ�س املال الذي ُي�سخَّ ر من طرف التعاونيات ،لغاية  31دجنرب
 ،2010حوايل  6،3مليار درهم ،لإفراز فائ�ضا يقدر متو�سطه ب  126 000درهم
لكل تعاونية .وتك�شف هذه الأرقام طابع �ضعف الر�سملة بالتعاونيات (ر�أ�س مال
دون  1مليون درهم لكل تعاونية يف املتو�سط) وكذا �صغر حجمها ( 53ع�ضوا
لكل تعاونية يف املتو�سط).

 .1-4التمركز القطاعي للتعاونيات
توزيع التعاونيات الن�شيطة ح�سب القطاعات (�سنة )2011
العدد
القطاعات
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الن�سبة ٪

التعاونيات

املنخرطون

التعاونيات

املنخرطون

املنخرطون/
التعاونيات

الفالحة

5 533

287 726

64,8

73,7

52

ال�صناعة التقليدية

1 061

22 884

12,4

5,9

22

ال�سكنى

1 045

47567

12,2

12,2

46

الغابة

189

7 879

2,2

2,0

42

ال�صيد البحري

98

4 585

1,1

1,2

47

الأرغان

200

5 562

2,3

1,4

28

الأع�شاب الطبية والعطرية

81

2 071

0,9

0,5

26

اال�ستهالك

27

6 723

0,3

1,7

249

التجارة بالتق�سيط

29

957

0,3

0,2

33

التعليم والتكوين

55

493

0,6

0,1

9

النقل

76

1 690

0,9

0,4

22

اليد العاملة

17

115

0,2

0,0

7

املناجم

3

206

0,0

0,1

69

اال�ست�شارة والتدبري

8

78

0,1

0,0

10

ال�سياحة

3

21

0,0

0,0

7

االت�صاالت

2

18

0,0

0,0

9

املواد الغذائية

90

1 060

1,1

0,3

12

املقالع

14

871

0,2

0,2

62

معاجلة النفايات

5

69

0,1

0,0

14

الطباعة

1

7

0,0

0,0

7

الت�سويق الإلكرتوين

1

8

0,0

0,0

8

الفن والثقافة

4

32

0,0

0,0

8

املجموع

8 542

390 622

100,0

100,0

46

تظهر �إح�صائيات مكتب تنمية التعاون ،ل�سنة  ،2011التمركز احلاد للقطاع
التعاوين يف بع�ض القطاعات املواتية .وهكذا يكون القطاع الفالحي مطية ،لتطوير
 64،8٪من التعاونيات الن�شيطة يف املغرب مما يعادل  73،7٪من جمموع
املتعاونني ،مو�ضحا بذلك �أن التعاونيات الفالحية ،ف�ضال على �أنها تكون ثلثي
جمموع التعاونيات الن�شيطة ،فهي ت�ضم حوايل  3من  4من جمموع املتعاونني.
وي�أتي يف الدرجة الثانية ،على بعد عدة م�سافات ،قطاعي ال�سكنى وال�صناعة
التقليدية ،بن�سب متعادلة تقدر على التوايل ب  ٪ 12،2و  ٪ 12،4فيما يرجع لعدد
التعاونيات ،مع كثافة �أكرث تكتال بتعاونيات ال�سكن فيما يرجع لعدد املنخرطني
بن�سبة  ٪ 12،2من جمموع املتعاونني مقابل  ٪ 5،9من ال�صناع التقليديني .ويتم
توزيع باقي الف�ضاء التعاوين� ،أي  ٪ 10،6من التعاونيات و ٪ 8،3من املتعاونني ما بني
�أن�شطة خمتلفة منها الأرغان والغابات وال�صيد البحري والتغدية وغريها.
و ُيظهر التحليل ،ح�سب ال�سال�سل الإنتاجية� ،أن التعاونيات الفالحية تتمركز
�أ�سا�سا ،بن�سبة  ٪ 80يف �أربعة �سال�سل رئي�سية وهي  :جمع وت�سويق احلليب وتربية
املا�شية الكربى وال�صغرى (النحل خا�صة) والتموين.
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توزيع احلركة التعاونية ح�سب القطاعات
التعاونيات

املتعاونون

73,7

80,0
64,8

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0

12,4

12,2 12,2
2,5

2,0

0,4

0,9

0,5

0,9

0,3

1,1

1,2

1,1

2,0

2,2

1,4

20,0
10,0

5,9

2,3

0,0

�أخرى

النقل

الأع�شاب الطبية
والعطرية

املواد الغذائية

ال�صيد البحري

الغابة

الأركان

ال�سكنى

ال�صناعة التقليدية

الفالحة

�أما فيما يرجع لتعاونيات ال�صناعة التقليدية ،فهي تتموقع ب�صفة �أكرث توازنا
بني خمتلف ال�سال�سل الرئي�سية لهذا القطاع ،حيث تعرف توزيعا وفق ن�سب
ترتاوح ما بني  ٪ 14و  ٪ 8يف �أن�شطة الن�سيج والزرابي ،واخلياطة والطرز،
و�أ�شغال البنــاء  ،واخل�شب والنجارة...

 2.4تفاوت احل�ضور اجلهوي
يك�شف حتليل التوزيع اجلغرايف ،دون احت�ساب ال�سكن ،متركز القطاع
التعاوين ،فيما يزيد عن ن�صف عدد التعاونيات الن�شيطة� ،أ�سا�سا يف �أربعة جهات
تعرف بوفرة م�ؤهالتها الفالحية وهي اجلهة ال�رشقية ( ، )٪ 13وجهة دكالة عبدة
(  ، )٪ 12وجهة �سو�س -ما�سا -درعة ( ، )٪ 10وجهة مكنا�س تافياللت10( ،
 .)٪وي�أتي هذا التمركز كنتيجة طبيعية لهيمنة القطاع الفالحي يف تكوين هذا
النوع من تنظيم االقت�صاد االجتماعي.
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وهكذا ،يت�ضح �أن جهات جنوب اململكة (ال�صحراوية) بالإ�ضافة �إىل اجلهات
التي تعرف �أن�شطة يغلب عليها الطابع ال�صناعي واخلدماتي  ،ال تتجه �إال ب�صفة
حمدودة �إىل التنظيم التعاوين يف ت�أ�سي�سهم للن�سيج الإنتاجي وبهدف �إجناز
م�شاريع مدرة للدخل وخالقة لفر�ص الت�شغيل .وهي احلالة التي تطبع جهة الدار
البي�ضاء الكربى ( )٪ 2و اجلهات ال�شمالية  ،خا�صة منها جهة طنجة -تطوان (6
 )٪التي ت�شهد زخما قويا من اال�ستثمارات ،جراء امل�شاريع الكربى ،على غرار مركب
طنجة -املتو�سط واملركبات ال�سياحية والبنيات التحتية للطرق ال�سيارة وال�سكك
احلديدية.
 %توزيع القطاع التعاوين ح�سب اجلهات
املنخرطون

16,0-

التعاونيات

14,012,010,08,06,04,02,00-
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�س

طوان
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ـد
رعة

 3.4الت�شغيل التعاوين
توزيع الت�شغيل الدائم بالتعاونيات
ح�سب القطاع

توزيع الت�شغيل امل�ؤقت بالتعاونيات
ح�سب القطاع
الفالحة
78,7%

الفالحة

ال�صناعة التقليدية

31,9%

43,0%

ال�صناعة التقليدية
17,3%

الغابات

20,2%

�أخرى

0،7%

الغابات
3,3%

النقل

0,0%

النقل

�أخرى
2,2%

2,7%

ت�شكل الفالحة وال�صناعة التقليدية والغابات القطاعات الثالث الرئي�سية
للحركة التعاونية ،حيث توفر غالبية فر�ص الت�شغيل بالقطاع التعاوين ،وذلك مبا
جمموعه  ،٪ 96.6ينق�سم �إىل  ٪ 95.1من الت�شغيل الدائم و ٪ 99.4من الت�شغيل
امل�ؤقت .كما يت�ضح يف هذا الإطار �أن الت�شغيل التعاوين بامليدان الفالحي يت�سم
جوهريا باله�شا�شة ،حيث حتت�شد بهذا القطاع ما ن�سبته  79 ٪من الت�شغيل
امل�ؤقت ،بعيدا عن قطاع ال�صناعة التقليدية الذي ي�أتي يف املرتبة الثانية بن�سبة 17
� .٪أما الت�شغيل الدائم ،فيعرف توزيعا �أكرث توازنا بني القطاعات الثالث ال�سالفة
الذكر ،حيث ي�سجل  ٪ 43بتعاونيات ال�صناعة التقليدية ،و ٪ 32يف باملنظمات
التعاونية العاملة يف الفالحة و  ٪ 20يف التعاونيات التي تهتم بالأن�شطة املت�صلة
بالغابات.

� 4.4شجرة امل�شاكل
تلخ�ص �شجرة امل�شاكل �أدناه ال�صعوبات التي تواجه احلركة التعاونية يف
تطلعها ل�ضمان تنميتها االقت�صادية واالجتماعية .التحديات كثرية ومتنوعة ،وهي
ناجتة عن ظروف داخلية و�أخرى وليدة عوامل خارجية ،من �أهمها تلك الناجتة عن
احل�ضور املكثف للإدارة ،التي حتر�ص على تطبيق �إ�رشاف دقيق ،دون االهتمام
بفعالية �إجراءات التوجيه والت�أطري .وعليه ،ف�إن التعاونيات تعاين من الظروف
الإدارية والتدبريية التي تفر�ض عليها ،وكذا من �ضعف هياكلها الداخلية ومن
التثمني املحدود ملواردها الب�رشية .كما يعترب نق�ص التجهيز ،و�ضعف فر�ص الولوج
للقرو�ض البنكية ،ونق�ص م�ؤهالت املنخرطني ،من العوائق التي يجب تخطيها ،يف
�أفق و�ضع القانون اجلديد لتنظيم القطاع التعاوين.
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.5

 5الغايات والأهداف

ترمي الأهداف التي ت�سعى ال�شبكة املغربية لالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني
( )REMESSبلوغها من خالل هذه املرافعة� ،إىل �إدراج �أحكام ،يف �إطار القانون
اجلديد املرتقب ،من �ش�أنها تعزيز ما يلي :
 - 1حرية ت�أ�سي�س التعاونيات والتبليغ عن وجودها ،عن طريق تقييد عادي يف
�سجل وطني و�إيداع قانوين.
� - 2إمكانية ترك الباب مفتوحا �أمام الأ�شخا�ص املعنويني الذين ي�ستوفون �رشوطا
معينة ،لين�ضموا للتعاونية بحرية دون �إذن م�سبق من الإدارة.
� - 3إلغاء لزومية دعوة م�س�ؤويل الإدارة حل�ضور اجلموع العامة ودورات املجال�س
الإدارية للتعاونيات واحتاداتها.
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 - 4تعزيز الأجهزة التي يجب ن�رشها من قبل الإدارة لدعم التعاونيات فيما يرجع
للم�ساعدة القانونية والتكوين والإعالم ،والتمويل ،والت�أطري التقني واملواكبة
خالل فرتة االنطالق وملدة �سنتني (خا�صة فيما يرجع لتعاونيات ال�شباب
والن�ساء ويف جماالت التجديد واالبتكار) .وهو �إجراء وجب �أن يعترب من
حقوق التعاونيات ومن واجبات الإدارة.
 - 5تفعيل توفري الدعم الب�رشي واللوج�ستي واملايل لالحتاد الوطني للتعاونيات،
املن�صو�ص عليه يف املادة  101من القانون  ،83-24حتى تتمكن من
اال�ضطالع باملهام املوكولة �إليها من طرف امل�رشع.
� - 6ضع نظام �رضيبي من�صفة وعادل ومنا�سب للتعاونيات ،ي�أخذ بعني االعتبار
خا�صيات �أنواعها :تعاونيات املنتجني وتعاونيات اال�ستهالك (ال�سكن ،
االدخار والقرو�ض ،اال�ستهالك والرتفيه) وتعاونيات الإنتاج ( املنتجات
�أو اخلدمات) التي يكت�سي فيها الع�ضو �صفة «املتعاون /امل�أجور» .ولهذا
النوع الأخري من التعاون عالقة مبا�رشة بالأن�شطة املدرة للدخل والت�شغيل
( ،)AGREوي�شمل يف املقام الأول تعاونيات ال�شباب والن�ساء .هذا وللتذكري،
ف�إن التعاونية تعترب القا�سم امل�شرتك ما بني املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية
يف برجمتها لفرتة  2011-2015وخمطط املغرب الأخ�رض ( )PMVيف
مقاربته اخلا�صة بالتجميع .كما �أن التجارة الت�ضامنية والعادلة ترتبط
مبا�رشة بالتجارة املتبادلة بني التعاونيات.

.6

6حتديد الفئة امل�ستهدفة

 .1-6تتكون الفئة امل�ستهدفة الرئي�سية من �صانعي القرار ،الذين يتوفرون على ال�سلطة
الالزمة للقيام بالتغيريات على م�ستوى ال�سيا�سات املتبعة ومنها:
•رئي�س احلكومة ؛
•وزارة ال�ش�ؤون االقت�صادية .وهي الدائرة التي ت�رشف على القطاع التعاوين
 ،والتي لها �سلطة اتخاذ املبادرة لو�ضع م�رشوع القانون وتقدميه
للم�صادقة لدى جمل�س احلكومة وجمل�س الوزراء قبل �إيداعه مبجل�سي
النواب وامل�ست�شارين ؛
•وزارة االقت�صاد واملالية .ويتجلى �سبب ا�ستهدافها باملرافعة  ،اعتبارا
للآثار املالية املبا�رشة �أو غري املبا�رشة التي ميكن �أن ي�سببها م�رشوع
الت�رشيع اجلديد ،وال �سيما يف جمال تطوير الو�سائل واحلوافز لتعزيز
وتطوير القطاع التعاونية ؛
•وزارة الداخلية  ،ب�صفتها م�س�ؤوال عن تنفيذ املبادرة الوطنية للتنمية
الب�رشية ( ، )INDHوالتي ميكن �أن تكون مبثابة املركبة الناقلة  ،ال
�سيما من خالل تو�سيع �إ�رشاك اجلمعيات والتعاونيات يف برجمة و�إجناز
الأن�شطة املولدة للدخل والت�شغيل ()AGRE؛
•وزارة الفالحة وال�صيد البحري  ،نظرا لأهمية خطة املغرب الأخ�رض التي
تتوىل م�س�ؤوليتها ،والتي توفر فر�صة حقيقية لت�أهيل التعاونيات الفالحية
وتعاونيات تربية املوا�شي ؛
•وزير التنمية االجتماعية والأ�رسة والت�ضامن كجهة م�س�ؤولة عن ا�سرتاتيجية
تنمية االقت�صاد االجتماعي ؛
•الأمانة العامة للحكومة  ،نظرا لدورها كم�س�ؤول عن احرتام م�سطرة
حت�ضري الن�صو�ص القانونية ومكلف بالت�أكد من مالئمة الأحكام اجلديدة
والت�رشيعات ومقت�ضيات الت�رشيعات القائمة.
•الربملان  :جمل�س النواب وجمل�س امل�ست�شارين.

 .2-6ت�شمل الفئة امل�ستهدفة الثانوية الأ�شخا�ص الذين لهم قدرة الت�أثري على الفئة
الرئي�سية:
•اجلامعة الوطنية للتعاونيات  ،والتي �ستلعب دورا رئي�سيا يف تعزيز
احلركة التعاونية ،والوعي مببادئها وخ�صو�صا ت�شجيع التعاون وال�رشاكة
مع الهياكل التعاونية الأجنبية؛
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•ال�سلطات املحلية  ،والتي عليها بناء ا�سرتاتيجياتها اخلا�صة بالتنمية
املحلية باالرتكاز على النظام التعاوين الذي بو�سعه لعب دور املحرك يف
تنفيذ املخططات اجلماعية للتنمية ()PCD؛
•مكتب تنمية التعاون واملطالب بلعب الدور احليوي يف مواكبة
احلركة التعاونية  ،ال �سيما يف جمال التكوين والتوا�صل واال�ست�شارة
القانونية؛
•الغرف املهنية (ال�صناعة التقليدية وال�صناعة والتجارة وال�صيد البحري
والفالحة) والتي عليها لعب دور حماية م�صالح امل�شغلني داخل مدار
تخ�ص�صها ،وال �سيما فيما يخ�ص االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني..

 .3-6معنيون �آخرون:
•و�سائل الإعالم
•املنظمات غري احلكومية
•الخ...
18

 7اختيار قنوات االت�صال

.7
�إىل:

يعتمد اختيار الو�سيلة الأن�سب على الفئة امل�ستهدفة ،حيث ترمي الر�سالة

•الت�أثري على �صانعي القرار ،لإعادة حترير القانون املنظم للتعاونيات وفق
م�سطرة تقت�ضي �إ�رشاك جميع املعنيني بهذا النوع من التنظيم؛
•�ضمان انخراط جميع التعاونيات يف املقاربة املتبعة يف عملية مراجعة
القانون .83-24
ومن القنوات التي ميكن اللجوء �إليها للتعريف بهذا النداء:
•�إعداد كتيبات ون�رشات �صحافية،
•تنظيم م�ؤمترات �صحفية،
•حت�ضري جذاذات حول الوقائع التعاونية البارزة ،
•تن�شيط حوارات مفتوحة على العموم،
•تنظيم حلقات درا�سية خا�صة ب�صانعي القرار،
•الخ.

 - 2مرافعة من أجل إدماج أفضل ملقاوالت االقتصاد االجتماعي
والتضامني في املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية
()2015 - 2011
.1

 1متهيد

تعترب ال�شبكة املغربية لالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ( )REMESSجمعية
تهدف �إىل تعزيز قيم ومبادئ اقت�صاد الت�ضامن االجتماعي .ويغطي مدار تدخلها
مهام تتبلور من جهة ،وفق ر�ؤية عمودية  ،تعنى بالتجارة العادلة  ،والتمويل
الت�ضامني وال�سياحة امل�ستدامة ،وتتجلى من جهة �أخرى يف التدخل بر�ؤية
�أفقية لت�شجيع البحث العلمي  ،وتعزيز الكفاءات يف جمال االقت�صاد االجتماعي
الت�ضامني ،وب�صفة عامة  ،العمل على دعم االقت�صاد االجتماعي الت�ضامني للرفع
من �إ�سهامه يف التنمية الوطنية امل�ستدامة.
يف هذا ال�سياق  ،عملت ال�شبكة على تنفيذ ،يف �إطار ال�رشاكة التي تربطها
بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،م�رشوع �سند ( )SANADالذي ي�ستهدف
الدفاع على م�صالح �صغار املنتجني .وقد �ساعدت اللقاءات التي مت عقدها ،يف
غ�ضون ال�سدا�سية الأوىل من �سنة  ،2011مبدن �سال (جهة الرباط �سال زمور زعري)
ومي�سور (جهة فا�س بوملان) ووجدة (املنطقة ال�رشقية) على ا�ستئنا�س امل�ستفيدين
باملرافعة ،كانت مبثابة منرب للنقا�ش بني وا�ضعي القرار وباقي الفاعلني من ممثلي
منظمات املجتمع املدين .وقد �أ�سفرت هذه التظاهرات اجلهوية �إىل بلورة تو�صيات
من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل حت�سني وتنمية امل�شاريع االجتماعية الت�ضامنية.
وعليه ،ت�ضع ال�شبكة هذا النداء يف منظور حتقيق م�شاركة �أف�ضل ل�صغار
منتجي االقت�صاد االجتماعي يف برامج املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية
( ، )INDHخا�صة فيما يرجع للأن�شطة املدرة للدخل ( .)AGRحيث �سار
معروفا على املبادرة تطبيقها لنهج ابتكاري يف عزمها ملكافحة الفقر وتقلي�ص
الإق�صاء االجتماعي  ،موازاة مع ال�سعي �إىل �إقامة حكامة حملية جيدة على نحو
�أف�ضل لتح�سني مردودية ال�سيا�سة العامة .وهكذا ف�إن املقاربة املتبعة ،يف هذا
ال�صدد  ،جد طموحة وتتطلع ،انطالقا من متطلبات جغرافية ،للح�صول على
تالقى العمليات احلكومية القطاعية  ،وذلك ب�إ�رشاك امل�ستفيدين  ،واعتماد �إجراءات
مب�سطة يف اختيار وتنفيذ م�شاريع وبرامج التنمية املحلية .تقرتن هذه امل�شاريع
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مبهام دقيقة من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل احلد من الفقر يف الو�سط القروي ،والتغلب
على االق�صاء االجتماعي باملناطق احل�رضية  ،ف�ضال عن الق�ضاء على اله�شا�شة،
دون �إغفال الطابع الأفقي الذي يجب �أت تت�ضمنه بع�ض الربامج للم�ساهمة ،على
وجه العموم ،يف التنمية الب�رشية.
يعرف املغرب ،منذ ما يزيد عن عقد من الزمن ،حتوال حا�سما فيما يرجع
للبحث لتح�سني الأو�ضاع االجتماعية لل�سكان ،حيث �أن الأهداف طموحة
ومتنوعة ترتاوح ما بني حت�سني فر�ص العمل وتو�سيع نطاق الفر�ص املتاحة واملولدة
للدخل ،عالوة على تقوية الولوج �إىل خدمات املرافق االجتماعية ،من حيث التعليم
و ال�صحة ،وزيادة بنيات الدعم التحتية من حيث �إي�صال املاء ال�صالح لل�رشب
والإمدادات الكهربائية وفك العزلة .ويبقى التنا�سق من الأ�س�س الرئي�سية لهذا
االلتزام ،الذي ينبني على حتديات يجب رفعها لتحفيز التنمية امل�ستدامة  ،وذلك
يف انخراط فعال ،خا�صة فيها يرجع للأهداف الإمنائية للألفية ( ،)OMDوتعزيز
اال�ستثمار ،خا�صة منه ذلك الذي ي�سعى تو�سيع وانت�شار امل�شاريع الكربى اخلا�صة
بت�أهيل املجال.
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 2املو�ضوع

تهدف ال�شبكة املغربية لالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ،عرب املقاربة التي
تنهجها والرامية �إىل �إنعا�ش الدميقراطية االقت�صادية يف االقت�صاد الت�ضامني
واالجتماعي� ،إىل توعية مراكز القرار وامل�ستفيدين لتح�سني هيكلة وبناء قدرات
�صغار املنتجني ،مع احلر�ص على ت�شجيع ا�ستفادتهم من نظام حماية اجتماعية
كافية.
وتلتزم ال�شبكة بح�رص الدالئل التي �ستمكن من م�ؤازرة �صغار املنتجني ،حتى
يتمكنوا من امل�شاركة ب�شكل �أف�ضل يف برامج املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية
املزمع �إجنازها يف املرحلة الثانية اخلا�صة بالفرتة اخلما�سية .2011-2015
وهكذا ،تكت�سي هذه املرافعة طابع امللتم�س ،وجب توجيهه ملراكز �صنع القرار
املعنية ،بهدف حت�سني وتطوير ظروف �إنعا�ش مقاوالت االقت�صاد االجتماعي
 ،وال�سماح ل�صغار املنتجني والتجار وغريهم من العمال ،خا�صة منهم التابعني
للقطاع غري املنظم ،بتح�سني �أو�ضاعهم فيما يرجع للت�شغيل والدخل والظروف
املعي�شية.

يف الواقع ،تتفاقم عدة م�شاكل ملزمة للت�شغيل ودخل ال�ساكنة  ،لدى
التعاونيات واجلمعيات  ،وذلك يف جتاهل ملبادئ وقيم االقت�صاد االجتماعي،
حيث �أن ال�شفافية واحلكامة الر�شيدة والتوزيع العادل للجهد ،نادرا ما تو�ضع على
�صدر الأولويات من طرف �صانعي القرار .كما �أن احللول اخلا�صة ب�صغار املنتجني
والتجار وعاملي القطاع غري املهيكل تبقى �ضئيلة� ،سواء تعلق الأمر بهم ك�أفراد �أو
يف �إطار االهتمام بهم ك�أ�شكال تنظيمية مهنية جماعية .لذا تعترب املبادرة الوطنية
للتنمية الب�رشية يف مرحلتها الثانية ( ،)2011-2015يف هذه املرافعة ،كفر�صة
�سانحة وجب ت�سخريها لدعم الأن�شطة االقت�صادية اله�شة التي يقوم بها �صغار
املنتجني ولت�رسيع منجزات الأهداف الإمنائية للألفية.
.3

3ال�سياق

تندرج اللقاءات التي مت تنظيمها من طرف ال�شبكة يف �إطار م�رشوع �سند ،ب�صفة
عامة ،يف منظور ي�ستهدف �إعادة ت�أهيل القطاع غري املهيكل يف املغرب .ويبقى
الهدف املن�شود يف هذا ال�صدد هو التعريف بال�صعوبات الرئي�سية التي يواجهها
�صغار املنتجني لإدراج احلوار لدى �صانعي القرار من �أجل الدفع بالتقائية الإرادات
نحو احللول املنا�سبة .وقد كان الدافع وراء اختيار مواقع تنظيم التظاهرات ،كل من
�أهمية انت�شار الأن�شطة غري املنظمة التي يقوم بها بع�ض ال�شباب الفقراء والعمال
غري املهرة ،وكذا طبيعة ونوع الأن�شطة التي حتمل م�شاكل نوعية ،تعوق تثبيت
امل�رشوع وفقا للمطالبات الفنية .وهكذا ،مت الوقوف على م�شاكل متباينة و�أحيانا
متكاملة ح�سب اجلهات ،حيث مت ،على م�ستوى اجلهة ال�رشقية ،ت�سجيل �صعوبات
متعلقة ب�إعادة التحويل التي تواجه ال�شباب والعاملني يف املناجم  ،عند حماولتهم
االنت�شار بقطاعات �أخرى ويف �إطار حماوالتهم لتحقيق م�شاريع الت�شغيل الذاتي
اخلا�صة بهم� .أما بجهة فا�س ـ بوملان  ،فيواجه املنتجون الزراعيون ال�صغار وال�شباب
�صعوبات كبرية للح�صول على مزارع توفر لهم قابلية لإجناح م�شاريعهم  ،وذلك
يف غياب حوافز �رضيبية ووعاء عقاري يخ�ص�ص لهذا الغر�ض .كما جهة الرباط ـ
�سالـ زمورـ زعري تعرف عجزا كبريا يف توفري امل�ساحات التجارية املنا�سبة التي يفتقر
�إليها �صغار التجار.
وعليه ،ترمي املقاربة الت�شاركية التي ينهجها م�رشوع �سند �إىل :
•امل�ساهمة يف الرفع من م�ستوى الوعي وامل�س�ؤولية لدى امل�س�ؤولني فيما
يتعلق ب�رضورة �إدماج �صغار منتجي االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني
والقطاع غري املهيكل يف م�رشوع التنمية الب�رشية امل�ستدامة ؛
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•امل�ساعدة على تقوية قدرات اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين حلملها على
القيام بدور بناء يف توعية كل من �صغار املنتجني والفاعلني العموميني
املعنيني؛
•ت�شجيعه مقاوالت االقت�صاد االجتماعي (التعاونيات واجلمعيات
والتعا�ضديات) على لعب دور حيوي يف امت�صا�ص وت�أهيل �أن�شطة
القطاع غري املنظم ؛
•�ضمان مواكبة عملية "التدريب والفعل" ل�صالح �صغار املنتجني لتمكينهم
من اغتنام فر�ص االدماج يف دواليب الإنتاج الوطني.
.4

4احلالة الراهنة

 - 1.4املبادرة  ،فر�صة �سانحة لالقت�صاد االجتماعي والتنمية امل�ستدامة
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قاد تعميق وتعدد جيوب الفقر ،ال �سيما بالو�سط القروي وب�ضواحي املدن
الكربى ،املغرب �إىل �إدراك مدى غياب العن�رص املحفز لن�رش ت�أثريات العمليات
التنموية عرب الن�سيج االجتماعي ومن خالل تقلي�ص الفوارق وعدم امل�ساواة .وقد
حال عدم اندماج هذه العمليات دون اال�ستفادة من التكامل الالزم لاِ لتقائيةٍ
متكن من حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة .كما �أدى االنغالق املتزايد للأن�شطة
التقليدية للإدارات القطاعية على نف�سها ،كل منها وفق منطق خا�ص بها،
رجئت جراءها االن�شغاالت
�إىل تطبيق خطط طموحة تت�ضمن خماطر عالية �أُ ِ
االجتماعية وتلك اخلا�صة بالتنمية الب�رشية �إىل املرتبة الثانية .وهو ال�سياق
الذي تكت�سي فيه املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية �أهميتها الكرب ،نظرا ملقاربتها
اجلديدة اخلا�صة ب�إدارة امل�شاريع التنموية  ،مبا يف ذلك اال�رشاك القوي لل�سكان
امل�ستهدفني وو�ضع ترتيبات مالئمة للتمويل خالية من التعقيدات امل�سطرية التي
ت�ستلزمها املراقبة القبلية .وكان من الأهداف الرئي�سية لهذا الربنامج ،الذي يعرف
بور�ش العهد ،و�ضع الإن�سان كركيزة حمورية يف و�ضع املرامي املن�شودة عرب
ال�سيا�سة االقت�صادية الوطنية .كما يعترب� ،إحالله حمل �إي طرف �آخر ،مبثابة �آلية
فعالة لتن�شيط وتعزيز العمليات التي يقوم بها باقي املتدخلني.
عرفت املبادرة غداة انطالقها  ،االلتزام بتنفيذ برنامج هام ،يغطي الفرتة ما بني
 2006و 2010وفق تركيبة مالية بلغت  10مليار درهم  ،وذلك لل�سهر على بلورة
�أربعة حماور ا�سرتاتيجية ،هي عبارة على تغطية مناطق "بي�ضاء" تطبعها العزلة،

حيث ال ال ت�شملها �أية تغطية �أو �إال قليال بربامج مالئمة .ويتجلى الأمر �أوال
يف اتخاذ �إجراءات ملكافحة الفقر بالو�سط القروي ،وفق خارطة ت�ضم  400جماعة،
اع ُتربت من اجلماعات التي ت�أوي ال�ساكنة الأ�شد فقرا يف البالد  ،باعتبار البحث
امليداين التي قامت به املندوبية ال�سامية للتخطيط حول م�ستوى عي�ش الأ�رس .ويف
�إطار نف�س االهتمام بتحقيق العدالة االقت�صادية واالجتماعية ،ي�سعى املحور الثاين
للحد من االق�صاء االجتماعي بالو�سط احل�رضي وذلك يف ما جمموعه  250ح ّي ًا
من الأحياء الأكرث احتياجا ،مت ح�رصها ح�سب نف�س البيانات ،ويهدف هذا املحور
�إىل القيام بعمليات مبا�رشة للفرع من قيمة الر�أ�سمال الب�رشي� .أما املحور الثالث ،فقد
مت تخ�صي�صه لتخفيف اله�شا�شة لدى الفئات االجتماعية يف و�ضعية �صعبة  ،وذلك
برعاية حوايل � 50.000شخ�صا يف مراكز متخ�ص�صة واعتماد التدابري املرافقة بهدف
م�ساعدتهم على االندماج الأ�رسي واالجتماعي واالقت�صادي .هذا ،وقد �أدرج
حمورا رابعا ،وهو ذو طابع �أفقي ،لتعزيز احلكامة الر�شيدة ،وتو�سيع ولوج ال�سكان
�إىل اخلدمات االجتماعية وحت�سني الأن�شطة االجتماعية والثقافية والريا�ضية .ومن
�أهداف هذا املحور الأخري  ،الذي يغطي جمموع الرتاب الوطني ،حتفيز الديناميات
املحلية للتنمية الب�رشية مع تعزيز ر�أ�س املال االجتماعي.
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برنامج املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ح�سب م�صادر التمويل
( 2010 - 2006مباليني الدراهم)
2006
1.000
الدولة
اجلماعات املحلية 300
التعاون الدويل 200
1.500
املجموع

2007
1.100
350
300
1.750

2008
1.200
400
400
2.000

2009
1.300
450
500
2.250

2010
1.400
500
600
2.500

املجموع
6.000
2.000
2.000
10.000

امل�صدر  :وزارة الداخلية

وقد َي رّ َ�س الطابع املبدع وال�سديد املتبع يف حتديد الأهداف ،ان�ضمام الأطراف
الفاعلة يف هذه املبادرة  ،و�ساعد ذلك على تعبئة املوارد الالزمة للتمويل .وعليه،
تقرر تزويد الربنامج ب  6مليار درهم من امليزانية العامة للدولة  ،يف حني �سيتم
تخ�صي�ص ملياري درهم با�سم اجلماعات املحلية من خالل �إعادة توزيع جزء من
ح�صتها من ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة � .أخريا  ،ف�إن طموحات املبادرة الوطنية
للتنمية الب�رشية واحلملة الإعالمية التي واكبتها ،ما فتئت تقنع كذلك هيئات
التعاون الدويل ،التي تعهدت بدورها بتخ�صي�ص م�ساهمة ،بلغت ملياري درهم.

ويعترب البنك الدويل  ،الذي �أعجب باجلانب الإبداعي لهذه العملية ،وكذا
طموحها وحجمها ،والتي ت�سعى ل�ضمان التكامل بني �أهداف النمو وااللتزام
بتح�سني امل�ستوى املعي�شي لل�سكان ،املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ،من �أكرب
و�أ�شمل الربنامج املجتمعية املحلية ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وي�أتي
االهتمام الوارد عن هذه امل�ؤ�س�سة الدولية الكربى للتمويل ،من قدرة الربامج
املقرتحة على �إعادة توزيع الرثوات ووازع الإن�صاف الذي تطمح �إليه املبادرة يف
اقت�سام فوائد النمو.
وي�أتي الإغراء الناجت عن املبادرة الوطنية ،من عزمها على البحث للت�أثري
على اال�سرتاتيجية التنموية من خالل �إلزامية دعم ال�ساكنة الفقرية ،موازاة مع
انخراطها يف دعم قدرات الهياكل ال�صغرى ل�صغار املنتجني والتجار وعاملي
القطاع غري املنظم ،.فيما يرجع خللق فر�ص ال�شغل وتوليد الدخل وكذلك يف تعزيز
البنية التحتية االجتماعية .ولت�أكيد دعمه ،مل يرتدد البنك الدويل يف امل�شاركة� ،إىل
جانب  17م�ؤ�س�سة مانحة �أخرى ،للم�ساهمة مبا يعادل  100مليون دوالر.
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على م�ستوى الإجناز ،حتظى املبادرة ،فيما يرجع ملداخيلها وم�صاريفها ويف
�إطار احرتام املقت�ضيات املنظمة لل�صفقات العمومية  ،مب�سطرة جد مب�سطة ،
ت�سمح بتو�سيع م�شاركة املجتمع املدين وال�سكان امل�ستفيدين الذين مل ي�ألفوا اتباع
الإجراءات املعقدة التي تفر�ضها �رصامة امليزانية .ومن املرتقب �أي�ضا �أن تعمل هذه
الت�سهيالت على رفع الفعالية وت�رسيع تنفيذ خمتلف مراحل دورة امل�رشوع

 2.4ح�صيلة واعدة ينق�صها تقييم الت�أثري على االقت�صاد االجتماعي
جتدر الإ�شارة حاليا على عدم القدرة على الكالم حول تقييم ،باملعنى الدقيق
للكلمة  ،مراعاة للأهداف اال�سرتاتيجية التي ترمي �إليها املبادرة ،وعلى �ضوء
امل�شاريع التي مت �إجنازها خالل الفرتة اخلما�سية الأوىل من هذا الربنامج ال�ضخم.
هذا وال يزال املر�صد الوطني للتنمية الب�رشية ( ، )ONDHوهو م�ؤ�س�سة �أن�شئت
و�أوكلت �إليها مهمة تتبع تنفيذ العمليات املدرجة يف هذا الإطار ،ي�ضع اللم�سات
الأخرية ملناهج البحوث التي �سيقوم بها ،غري �أنه بادر بو�ضع تقرير �سنة ،2009
يعترب مبثابة تقييم جزئي للخما�سية ،قدم على �إثره م�ؤ�رشات ت�سمح بالوقوف على
نوعية الت�أثري وظروف تقدم الإجناز.
ا�ستنادا �إىل ا�ستغالل قاعدة املعطيات للم�شاريع املنجزة �أو تلك التي هي قيد
االجنازُ ،ي�ستخل�ص �أن ال�سلطات املحلية وامل�صالح اخلارجية للإدارة كانت هي

�صاحبة امل�شاريع يف �أغلب الأحيان ،حيث �أوكلت �إليها  83٪من جمموع امل�شاريع،
يف حني كان ن�صيب اجلماعات املحلية ومنظمات املجتمع املدين (اجلمعيات
والتعاونيات) ال يتعدى  ٪ 17من احلاالت.
بالإ�ضافة �إىل ذلك � ،أجري تقييم للعمليات الت�شاركية مع  480جمعيات
مع جتميع بيانات لدى عينة من حوايل � 2300شخ�صا .وقد �سمحت هذه
اال�ستطالعات من التقاط الت�صورات حول املبادرة الوطنية والوقوف على مدى ت�أييد
ال�سكان ونوعية انتظاراتهم .وجاءت النتائج بكون  ٪ 40من الأ�رس امل�ستهدفة (44
 ٪يف الو�سط احل�رضي و ٪ 35يف الو�سط القروي) �أجابوا �أنهم ا�ستفادوا من ما
ال يقل عن م�رشوع واحد يف �إطار املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ،بينما كان
جواب  ٪ 78من الأ�رس امل�ستطلعة حول اخلدمات االجتماعية واالقت�صادية� ،أنه
مل مل يتلق �أي من �أع�ضائها �أية خدمة .وت�أتي العزلة على ر�أ�س الأ�سباب الرئي�سية
التي تعيق الو�صول �إىل اخلدمات يف املناطق القروية ،يف حني يرى �آخرون �أن عدم
اال�ستفادة يرجع �إىل �ضعف الطاقة اال�ستيعابية وافتقار اجلودة اخلا�صة بالبنيات
التحتية واملعدات  .هذا يقودنا �إىل الت�سا�ؤل حول مالئمة امل�شاريع املنجزة يف �إطار
املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية (التي تقدر ب  ٪ 54من امل�ستفيدين) وحاجيات
الأ�رس .على م�ستوى �أو�سع  ،يفيد اال�ستطالع �أن  ٪ 46من الأ�رس �سجلوا حت�سن�أ
يف م�ستوى معي�شتهم  ،دون �أن نتمكن من ف�صل ما بني الآثار الناجمة عن
م�شاريع املبادرة و�أخرى تنجم عن م�شاريع يتم �إجنازها يف �إطار اخلطط القطاعية
التقليدية.
العنا�رص املتوفرة حاليا  ،باعتبارها م�ؤ�رشات ميكن التحقق منها مو�ضوعيا
( ، )IOVهي تلك التي مت ن�رشها مبنا�سبة املناظرة املنعقدة ب�أكادير يف نوفمرب
 ،2010حيث مت االطالع على �أن تعبئة املوارد املالية و�صلت �إىل  13مليار درهم
� ،أي بزيادة تفوق  ٪ 30من ما كان مرتقبا يف الربجمة الأ�صلية .وقد غطى هذا
التمويل ما يقرب من  22.000م�رشوعا ،خللق ما يزيد عن  40.000فر�صة ،مع
تلبية احلاجيات التي عرب عنها حوايل  5ماليني م�ستفيد.
وقد �سجل معدل الفقر (الذي كان يعرف  ،وفقا للبيانات ال�صادرة عن املندوبية
ال�سامية للتخطيط ،تقلبات غري قارة ،منذ منت�صف العقد  )1980انخفا�ضا
ملحوظا منذ بداية الألفية اجلديدة  ،ال �سيما يف املناطق القروية .وبالنظر �إىل
البحث حول م�ستوى املعي�شة  ،ال ميثل الفقر بحلول عام � ، 2007سوى  ٪ 58من
ما كان عليه �سنة  ، .2000وقد عرف معدل الفقر ،خالل الفرتة نف�سها وبنف�س
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الو�سط ،تدنيا من � ٪ 36إىل  ٪ 21من ال�سكان يف اجلماعات التي �شملتها املبادرة.
�أما بالو�سط احل�رضي للمبادرة  ،ف�إن تراجع الفقر ال يكاد يختلف عم ما تعرفه
باقي املناطق احل�رضية يف �شموليتها  ،وذلك راجع ل�ش�ساعة الفوارق يف ولوج
اخلدمات ما بني �سكان الأحياء الهام�شية وبقية �سكان الأحياء الأكرث حظوة
وجتهيزا.
هذا ،وت�ستلزم هذه امل�ؤ�رشات تدقيقا حتى ت�سمح بتقييم �أف�ضل ملدى فعالية
وجناعة لهذا الور�ش الكبري .و�سي�سمح التقييم املف�صل  ،عند توافره  ،ب�ضمان
حت�سني ا�ستهداف ال�سكان  ،والتعرف ب�شكل �أف�ضل على الأن�شطة والقطاعات التي
ت�ستلزم االنعا�ش وكذا بح�رص �إجراءات و�آليات الت�سيري.

�  3.4آفاق التوطيد على املدى الطويل
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يعترب التقييم ال َبعدي املف�صل  ،الذي يربز الآثار على م�ستوى الطبقات الفقرية
� ،رضوريا ،خا�صة و�أن ملتقى �أكادير عرف ظرفا متميزا عرب اخلطاب امللكي الذي
�أعطى التوجيهات والتعليمات اخلا�صة لتهييء الربامج اخلا�صة بال�شطر الثاين
للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ،لتغطية الفرتة .2011-2015
رغم غياب التقييم املو�ضوعي لهذه التجربة ،ال ميكن �إغفال بع�ض الإجنازات
البارزة التي رافقت تنفيذ برامج املبادرة يف مرحلتها الأوىل .ويتعلق الأمر �أ�سا�سا
بالتجربة اخلا�صة باملقاربة الت�شاركية ،التي مت تطبيقها على نطاق وا�سع  ،والتي
�سمحت لل�سكان امل�ستفيدين من امل�ساهمة يف مراحل �أ�سا�سية معينة من مراحل
دورة امل�رشوع (تعريف امل�رشوع ،درا�سة اجلدوى  ،التعاقد ،التمويل  ،التنفيذ) .وقد
�ساعدت ور�شات العمل يف هذا ال�صدد على �إبراز املنطق املحلية للتنمية  ،وذلك
ب�إ�رشاك املجتمع املدين والهياكل الإنتاجية ال�صغرى ،التابعة لالقت�صاد االجتماعي
والت�ضامني ،و من خالل اعتماد مقاربة النوع االجتماعي وعرب البحث عن حلول
معينة لإ�شكالية العمالة والدخل.
على م�ستوى النظرة امل�ستقبلية  ،تهدف الربامج اجلديدة التي ت�شكل املرحلة
الثانية من املبادرة الوطنية  ،والتي تغطي الفرتة اخلما�سية �  ،2011-2015إىل
تو�سيع وتعزيز �إجنازات املرحلة الأوىل  ،وال �سيما املقاربة الت�شاركية التي �رشع يف
اتباعها يف املرحلة ال�سابقة  ،وذلك ملواكبة تدعم الأعمال التح�ضريية للجهوية
املو�سعة  ،التي �ستبدي احتياجات كبرية ووا�ضحة لإبراز ريادة حملية ،تعمل على
بناء من�صات للحوار والتعبري وتطوير مبادرات التنمية اجلماعية .لهذا ال�سبب

�سوف يتم تعزيز هذا اجلانب ال �سيما عن طريق تعزيز احلكامة املحلية  ،وخلق
تن�سيقيات �إقليمية للتنمية الب�رشية والعمل االجتماعي والت�ضامني.
وهكذا ،وموازاة مع العمل على تر�سيخ فل�سفة املبادرة الوطنية التي عرفتها
املرحلة الأوىل ،عرب االحتفاظ بالربامج الأ�سا�سية الأربعة ،تدرج املرحلة اجلديدة
حلقة جديدة كانت مفتقدة حتى الآن .ويتعلق الأمر بفك العزلة وت�أهيل املجال
الرتابي ،والتي بدونها ال ميكن �أن تكت�سي العمليات اخلا�صة بالأن�شطة املدرة
للدخل ( )AGRطابعا مربحا وم�ستداما  ،وذلك يف غياب �سبل املوا�صالت
امل�ؤدية للأ�سواق .ويتجلى ذلك �أ�سا�سا لذى �صغار جتار االقت�صاد االجتماعي
والت�ضامني.
توزيع اعتمادات للمبادرة
2015-2011

مكافحة الفقر بالو�سط
القروي 20%

حماربة الإق�صاء الإجتماعي يف
الو�سط احل�رضي 21%
مكافحة اله�شا�شة
9%

الرتكيبة املالية للمبادرة
ب�أالف الدراهم

)(%

2011-2015

ت�أهيل الربنامج الرتابي
32%

اجلماعات املحلية:
5600

امليزانية العامة للدولة:
9400

الربنامج الأفقي
18%
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القطاعات الوزارية وامل�ؤ�س�سات
العمومية1000 :

التعاون الدويل1000 :

وعالوة على ذلك ،متتاز �أهداف الربنامج اجلديد مبزيد من الطموح ،حيث
�أن تراجع معدل الفقر من � ٪ 30إىل  ، ٪ 14جعل عدد اجلماعات املعنية يرتفع
�إىل  ، 701وعدد الأحياء احل�رضية املحرومة املزمع تغطيتها يزيد عن  .530ويف
هذا ال�سياق ،ت�شكل الربامج خم�سة حماور رئي�سية:
 - 1مكافحة الفقر يف املناطق القروية ،بتكلفة قدرها  3.1مليار درهم لتمديد
الدينامية التي �شرُ ع فيها يف عام  ، 2006فيما يتعلق بتح�سني م�ستوى
املعي�شة لل�سكان والرفع من ولوجهم للخدمات واملرافق االجتماعية؛
 - 2مكافحة الإق�صاء االجتماعي يف املناطق احل�رضية  ،مما يتطلب  3.4مليار
درهم  ،لتو�سيع فر�ص احل�صول على اخلدمات العمومية املحلية ل�ساكنة
االحياء املحرومة ؛
 - 3مكافحة اله�شا�شة مبا يعادل  1.4مليار درهم .مت ت�صميم هذا الربنامج
ملعاجلة �إ�شكالية مر�ضى الإيدز ومدمني املخدرات ؛

 - 4الت�أهيل املجايل مبا جمموعه خم�سة مليارات درهم من اال�ستثمارات
املخ�ص�صة لتلبية احتياجات ما يقرب من  3300دوار ت�ضم مليون ن�سمة
من امل�ستفيدين ؛
 - 5الربنامج الأفقي ،الذي �سي�ستلزم  2.8مليار درهم  ،من �أجل تعزيز قدرات
اجلمعيات وخمتلف اجلهات الفاعلة يف التنمية الب�رشية من خالل عمليات
التكوين ودعم االت�صال خا�صة.
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وقد يكون من املفيد �أن ي�سعى تدخل الدولة هذا � ،إىل حت�سني ا�ستهداف
�أف�ضل للم�ستفيدين لتح�سني وحتديد امل�شاريع الأكرث احتماال لتلبية االحتياجات
الفورية لغالبية املعنيني .علما �أن مكافحة الفقر تعتمد �إىل حد كبري على درجة من
التن�سيق والتقارب بني مبادرات خمتلف الأطراف الفاعلة .وعليه ،وجب ال�سعي
ب�شكل متزامن ما بني حت�سني الإجراءات امل�ؤدية �إىل الرفع من م�ستوى الدخل
والعمليات التي تهدف �إىل رفع م�ؤ�رشات التغطية فيما يرجع للتجهيزات وغريها
من البنيات التحتية والأ�سا�سية الأخرى .كما يجب على هذه اال�سرتاتيجية �أن
تكون متمايزة حتى ت�أخذ بعني االعتبار االختالالت والتفاوتات ما بني املناطق
وما بني العجز واالحتياجات ذات الأولوية لل�سكان امل�ستهدفني.
كما يبقى �أنه من حيث حتليل ما يدعى ب �، SWOTأي «القوة وال�ضعف
والفر�ص والتهديدات»� ،أن قوة املبادرة الوطنية تكمن يف تطبيق املقاربة الت�شاركية
االبتكارية  ،ويف اتباع �إجراءات يتم تقريرها على امل�ستوى املحلي ،بهدف ت�أويج
العمليات املبا�رشة الرامية �إىل الق�ضاء على الفقر و اله�شا�شة ال�ضعف والإق�صاء.
�أما الفر�ص التي ميكن ا�ستغاللها فيمكن العثور عليها ب�شكل رئي�سي يف تكاثر
الأورا�ش الكربى على مدى جمموع الرتاب الوطني .كما يجب عدم غ�ض الطرف
عن التهديدات التي ميكن �أن تنجم عن النق�ص يف �إدماج االقت�صاد االجتماعي
والت�ضامني ،وعن عدم �إ�رشاك ،مبا فيه الكفاية ،املنتجني ال�صغار وجتار وعمال
القطاع غري املنظم ،وذلك عرب البحث عن الإلتقائية يف و�ضع الربامج اخلا�صة
بالعمليات املدرة للدخل وال�سهر على �إدراجها يف القطاعات وال�شعب احلاملة
للقيم امل�ضافة واملت�ضمنة ملعدالت امل�ضاعفة العليا� .أما مواطن ال�ضعف فت�ستدعي
االنتباه �إىل االلتزام الذي قد يكون غري كافيا كم ًا وكيف ًا اجتاه الهياكل االنتاجية
من نوع التعاونيات والت�أطري اخلا�ص بها.

وهكذا ،يكون من ال�رضوري تقوية قدرات املجموعات والتكتالت يف �أفق
ا�ستدامة لعمليات املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية .كما �أنه يجب بدل جمهود
خا�ص لتح�سني ت�سيري و�أداء اللجان املحلية ،وذلك ل�ضمان تطبيق املمار�سة
اجليدة يف امل�شاركة الفعالة ويف حتديد وتنفيذ وتقييم امل�شاريع.
ويتجلى من كل ما �سبق ذكره� ،أن الربامج اخلما�سية اجلديدة 2011-2015
للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ،هي فر�صة حتمل يف طياتها ،كل ما من �ش�أنه
�أن يربهن �أنه بو�سع املغرب �أن يبني ،على املدى الطويل ،ر�ؤية م�شرتكة يتم ن�رشها
على نطاق وا�سع ملواجهة حتديات التنمية املحلية ذات القيم والرتكيبة امل�ستدامة.
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� - 4.4شجرة امل�شاكل

�ضعف قدرات
التمويل الداتي

�صعوبة احل�صول على
القرو�ض البنكية

�ضعف الولوج �إىل
م�صادر التمويل

عجز يف �أجهزة تكوين
م�سريي التعاونية

غياب �آليات التن�سيق
لدعم التعاونيات

املنتوجات الت�ستجيب
دائما للطلب

غياب نخب قيادية

ح�ضور مكثف للدولة
�رشوط جمحفة لقبول
انخراط الأ�شخا�ص املعنويون ي�ؤدي �إىل و�صاية �شلل

نق�ص يف البحث العلمي نق�ص يف التجهيز وا�ستعمال
تقنيات �إنتاج تقليدية
اخلا�ص بالتنمية

نق�ص يف التوا�صل ب�ش�أن
الربامج التي ي�ضعها
عدم الرفع من
قيمة املنتجات عن طريق
القطاع العام
املعاجلة و التلفيف

غياب خطط العمل و�ضعف
حمدودية املعرفة لدى
املهارات
امل�س�ؤولني
فيما يرجع للمهن الأ�سا�سية يف ر�صد وتتبع امل�شاريع

�ضعف املهارات يف الإدارة املالية
من�ضمات �ضعيفة
واملحا�سباتية واللوج�ستية والتجارية الهيكلة وعدم احرتام
قيم التعاون
واحلكامة الر�شيدة

�ضعف يف تطبيق
مقارنة النوع

�ضعف يف تثمني
املوارد الب�رشية
(تف�شي الأمية ،وتدين
م�ستوى املهارات)....

مهارات مقاوالتية
حمدودة

�ضعف اندماج التعاونيات يف
االقت�صاد الوطني
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اتباع م�سطرة معقدة عند
�إحداث التعاونية

.5

5التعاونية � ،آلية مالئمة لتحقيق التنمية الب�شرية

تعرتف منظمة العمل الدولية بالتعاونية ،خا�صة يف تو�صيتها  193لعام ،2002
باعتبارها الهيكل الذي يجمع يف عالقاته ما بني االقت�صادي واالجتماعي .هذه
الأهلية ،هي عبارة عن خال�صة ناجتة عن قدرة التعاونية على تن�شيط االقت�صاد
من خالل حتفيز اال�ستثمار وتعبئة املوارد  ،وكذا ميلها ل�ضمان �إ�رشاك �أعمق
لل�سكان يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية .وعليه ،ف�إنها تك�شف على كونها
�آلية بارعة لتحقيق االندماج االجتماعي ،اعتبارا ملهمتها املتمثلة يف توليد الرثوة
و�سعتها ل�ضمان توزيعها العادل .هذا ما يف�رس ال�سبب الذي جعل اجلمعية العامة
للأمم املتحدة تعلن عام  2012مبثابة "ال�سنة الدولية للتعاونيات" ،وذلك لرفع
م�ستوى الوعي ،لدى الفاعلني االجتماعيني واالقت�صاديني ،بالدور الذي تلعبه
التعاونيات يف حماربة الفقر واله�شا�شة ،من خالل حت�سني الدخل ،وخلق فر�ص
الت�شغيل وتو�سيع امل�شاركة واالندماج االجتماعي.
وهكذا ،تظهر الطاقة ،كما مت االعرتاف بها من طرف الهيئات الدولية ،ك�أن�سب
وعاء لتلقي وتنفيذ �أهداف املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ( ،)INDHال
�سيما فيما يتعلق باحلد من الفوارق االجتماعية و مكافحة االق�صاء .وبالتايل
ميكن للربنامج اخلا�ص بالأن�شطة املدرة للدخل والت�شغيل (� ،)AGREأن يجد
هنا �أر�ضية خ�صبة لتحقيق النجاح  ،باعتماده على القيم واملبادئ التي حتكم
العمل التعاوين .وهي فر�صة يجب ا�ستغاللها يف خدمة م�صلحة �صغار املنتجني
املنتمني لالقت�صاد الت�ضامن االجتماعي  ،وذلك حتى ن�ضمن لهذه املجموعة،
التي تعاين �أكرث من غريها من االق�صاء ،للعمل �سويا من �أجل تلبية احتياجاتها
وتطلعاتها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية  ،من خالل هذه املقاولة املبنية
على �أ�سا�س امللكية اجلماعية والدميقراطية يف ممار�سة �سلطة اتخاذ القرار.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املرحلة الأوىل من املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية (2005-
 ، )2010والتي كان يرتقب �أن ت�ضطلع بها الأن�شطة املدرة للدخل والت�شغيل بدور
املحور الرئي�سي ،مل تخ�ص�ص يف الواقع �سوى ن�سبة �أقل من  ٪ 20من جمموع
الربامج وامل�شاريع والأن�شطة الأخرى الرامية �إىل مكافحة الفقر يف �إطار املبادرة
الوطنية .هذا يدل على �أن الأهداف التي �أفرزتها املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية
يف مرحلتها الثانية ( ، )2015-2011تبقى رهينة بقدرتها على تنظيم ومواكبة
خمتلف املهن  ،وذلك بالبحث عن املزيد من ت�ضافر اجلهود عرب تو�سيع م�شاركة
�صغار منتجي وجتار االقت�صاد االجتماعي والعاملني يف القطاع غري النظم.
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وقد اعرتفت الهيئات الإدارية امل�رشفة على املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية
 ،بعد التذكري بالدور الفعال الذي تلعبه الأن�شطة املدرة للدخل والت�شغيل يف
دمج الفقراء يف الدواليب االقت�صادية واالجتماعية وكذلك يف البنيات الأ�رسية
واملجتمعية ،بال�ضعف الكمي والنوعي يف تعبئة الهياكل االنتاجية ال�صغرية
َّ
واملنظمة ،والتي بو�سعها تناول القطاعات الواعدة واملت�ضمنة ل�سال�سل القيم .ويف
هذا ال�صدد ،ف�إن القطاع التعاوين يتوفر على القدرة الالزمة للقيام بهذه املهمة ،
�إذا ما متت معاجلة امل�شاكل التي يعاين منها هذا القطاع ومن �أهمها:
•عدم مالئمة القانون  84-23املنظم للتعاونيات والذي يتكون من العديد
من الأحكام التي تعوق التنمية املتناغمة لهذا النوع من التنظيم الإنتاجي
؛
•املهارات غري الكافية ،وقلة اخلربة والنق�ص يف التكوين املنا�سب ،كلها
عوائق تقف يف وجه �أهلية التعاونيات للم�ساهمة يف بلورة برامج الأن�شطة
املدرة للدخل والت�شغيل ؛
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•ال�صعوبات يف حتديد امل�شاريع القابلة للحياة والتي ترجع �إىل العجز يف
الكفاءات يف جمال انتقاء امل�شاريع وقلة الدراية بالإجراءات الإدارية ؛
•�ضعف �إدماج امل�شاريع باعتبار �سل�سلة القيم ؛
•االفتقار �إىل الإبداع واالبتكار ،مما ي�شجع على االكتفاء بتكرار التجارب
وامل�شاريع القائمة؛
•النق�ص يف املعدات وا�ستخدام التقنيات الإنتاجية البدائية من طرف
معتمدي امل�شاريع...
يف هذا ال�صدد ،يعترب ت�أهيل القطاع التعاوين ك�رشط م�سبق لإجناح �أية
ا�سرتاتيجية تنموية لقطاع االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ،وبالتايل فهو �رشط
�أ�سا�سي لتح�سني الآثار املرتقبة من برامج املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية .وعليه
تظل عملية توليد الدخل وخلق فر�ص ال�شغل ،التي تتطلع �إىل حتقيقها املبادرة
الوطنية ،رهينة �إىل �أق�صى حد اعتماد ا�سرتاتيجية ت�سمح للقطاع التعاوين
بالو�صول �إىل م�ستوى منا�سب كمقاولة مبتكرة وذات قدرة تناف�سية.
وعليه ،فقد يجد هنا ،التطبيق الفعلي لربنامج "مرافقة" كل معناه� ،إذا ما هو
�أعطى م�ضمونا حقيقيا للح�صول على التمويل والقيام بالتكوين املالئم للم�سريين
والتدريب يف جمال الإدارة  ،وتقدمي امل�ساعدة التقنية  ،و�إنعا�ش الت�سويق ،و�إن�شاء

�أر�ضية للمقاربة ح�سب النوع .كما �أن التدخل ال�رصيح لوكاالت التنمية املجالية،
وخا�صة منها وكالة التنمية االجتماعية (� ، )ADSسي�سمح ب�ضمان الظروف
الالزمة لتزويد القطاع التعاوين بالإمكانيات التي يفتقر �إليها يف تطويره.
كما ينبغي �أن يزود مكتب تنمية التعاون بالو�سائل ال�رضورية ،الكفيلة
بتمكينه من �أداء مهمته  ،فيما يرجع للم�ساعدة على بناء القدرات التعاونية والقيام
مب�شاريع اجتماعية ل�صالح املتعاونني وبناء و�إدارة قاعدة املعطيات اخلا�صة
مبعاجلة معلومات القطاع التعاوين .ويجب �إيالء عناية خا�صة لت�سويق املنتجات
واخلدمات .كما �أنه بو�سع الدعم الذي قد تقدمه القطاعات احلكومية (التجارة ،
وال�صناعة التقليدية وال�سياحة� )...أن يكون حا�سما يف ت�سويق املنتجات واخلدمات
املقدمة من طرف �صغار املنتجني املنخرطني يف التعاونيات وجتميعها عند احلاجة
يف جمموعات ذات امل�صلحة االقت�صادية (.) GIE
�أخريا  ،ف�إن الر�ؤية التي تنبني على �إ�سناد �إنعا�ش الأن�شطة املدرة للدخل
والت�شغيل �إىل �إعادة ت�أهيل التعاونيات ،هو �أف�ضل رد على �إن�شاء حكامة حملية
ر�شيدة .كما �أن التعاونيات التي ت�ؤكد بعد املواطنة ،بف�ضل جتذرها الرتابي املحلي
وتطبيقها للدميقراطية الت�شاركية ،من �ش�أنها �أن ت�ضفي على برامج املبادرة ،طابع
وخا�صيات جمال اال�ستقبال .وبه ،تكت�سي العمليات التنموية املحددة واملربجمة
يف هذا الإطار � ،أكرب قابلية للحياة و�أكرث قدرة على اال�ستدامة.
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6الغايات والأهداف

تعك�س هذه املرافعة ،التي متثل املرحلة النهائية من م�رشوع "�سند"،
االهتمام بالتوجه �إىل احلكومة وامل�ؤ�س�سات العمومية ،بطلبات لتعزيز وحت�سني
تطوير مقاوالت االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني .وبهذا تتطلع ال�شبكة املغربية
لالقت�صاد االجتماعي والت�ضامني (� ،)REMESSإىل دعم تطوير الو�سائل والتدابري
التي من �ش�أنها متكني �صغار املنتجني والتجار والعمال غري النظاميني  ،لتحقيق
اال�ستفادة الكاملة من حقوقهم االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .ويف هذا
ال�صدد ،تعترب املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية ( ،)2011-2015ور�شا هاما،
حامل لفر�ص حقيقية لبلوغ هذا الهدف ،من خالل حت�سني فر�ص العمل والدخل،
وعن طريق القيام ب�أن�شطة مولد للدخل والت�شغيل ( )AGREخا�صة.
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وعليه يهدف هذا النهج الت�شاركي �إىل :
•امل�ساهمة يف زيادة الوعي والإح�سا�س بامل�س�ؤولية من لدن �صانعي القرار
جتاه �رضورة �إدماج �صغار منتجني االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني
وجتار وعمال القطاع غري املنظم ،يف جمال التنمية الب�رشية امل�ستدامة ؛
•امل�ساهمة يف الرفع من م�ؤهالت الفاعلني االجتماعيني ومنظمات املجتمع
املدين لتمكينهم من القيام بدور بناء يف وعي كل من �صغار املنتجني
الفاعلني العموميني املعنيني؛
•الدفع مبقاوالت االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني (التعاونيات واجلمعيات
والتعا�ضديات) للقيام بدور حيوي يف ا�ستقطاب وت�أهيل �أن�شطة القطاع
غري املنظم ؛
•تقدمي مواكبة عرب التكوين العملي ل�صالح �صغار املنتجني لتمكينها من
اغتنام فر�ص االندماج يف �سريورة الإنتاج الوطني.
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.7

 7حتديد الفئة امل�ستهدفة

تتكون الفئة امل�ستهدفة من �صناع القرار و � /أو الأ�شخا�ص وم�ؤ�س�سات
الدعم  ،التي تتوفر على ال�سلطة الالزمة وال�صالحيات للعمل على الإدماج الأمثل
ل�صغار منتجي االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني يف بلورة الأن�شطة املدرة للدخل
والت�شغيل ،يف �إطار الربجمة الثانية للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية (:)INDH

.i

iوزارة الداخلية

iiiiهياكل املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية:
•على امل�ستوى املركزي  ،يتعلق الأمر باللجنتني املكلفتني بالت�أطري املايل
وتوزيع املوارد واالت�صال والتعاون والتقييم العام للمبادرة الوطنية للتنمية
الب�رشية وهما :
– –اللجنة الوزارية للتنمية الب�رشية اال�سرتاتيجية (املركز)  ،والتي يرت�أ�سها
رئي�س احلكومة وت�ضم �أع�ضاء من احلكومة ومنظمات وم�ؤ�س�سا
عمومية؛

– –اللجنة الإدارية برئا�سة وزير ،وت�ضم وزارات الداخلية ،واملالية ،والتنمية
االجتماعية والتنمية القروية.
•على ال�صعيد اجلهوي ،يتعلق الأمر باللجنة املكلفة بالتن�سيق العام
والتقائية الربامج الواردة عن املبادرات الإقليمية للتنمية الب�رشية  .وير�أ�س
هذه الهيئة وايل اجلهة وت�شمل عمال الأقاليم والعماالت  ،رئي�س اجلهة،
ور�ؤ�ساء املجال�س الإقليمية والعماالت  ،ور�ؤ�ساء امل�صالح اخلارجية ،
وكذا الن�سيج اجلمعوي ،وقطاع القرو�ض ال�صغرى  ،والأو�ساط اجلامعية
والقطاع اخلا�ص.
•على امل�ستوى املحلي  ،تت�ضمن الفئة امل�ستهدفة ال�سلطات املحلية،
وممثلني عن املنتخبني املحليني  ،و رئي�س اللجنة املكلفة بالتنمية
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وامل�صالح التقنية اخلارجية وممثلي
اجلمعيات .يجتمع كل ه�ؤالء يف اللجنة املحلية للتنمية الب�رشية املكلفة
بتهييئ وتنفيذ عمليات املبادرات املحلية للتنمية الب�رشية.

iiiiiجمعيات القرو�ض ال�صغرى وم�ؤ�س�سات القرو�ض
ينبغي العمل على �أن تكون هذه الكيانات على بينة من الإجراءات املو�ضوعة
ل�صالح �صغار منتجي االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني والتجار وعمال القطاع
غري املنظم .كما �أنها تلعب دورا هاما كو�سيط ،ي�ساعد على التح�سي�س  ،والت�أطري،
والتكوين على م�ستوى جميع مراحل امل�رشوع.

ivivاملتدخلني امل�ستهدفني الآخرين
يتعلق الأمر مب�ؤ�س�سات التي بو�سعها تقدمي الدعم وامل�ساعدة ل�صغار منتجي
االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني  ،وال �سيما يف جمال الدرا�سات  ،وتقدمي
امل�شورة التقنية والتمويالت التكميلية ،ومنها:
•وكاالت التنمية اجلالية ؛
•الفاعلون االقت�صاديون واملهنيون الإقليميون واجلهويون ؛
•وامل�صالح التقنية اخلارجية الغري ممركزة والتابعة للقطاعات الوزارية
وامل�ؤ�س�سات العمومية.
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.8

8اختيار قنوات االت�صال

ت�ستدعي خطة املرافعة ،العمل على اختيار الو�سيلة الأن�سب لربط احلوار مع
الفئات امل�ستهدفة ،حيث ترمي الر�سالة �إىل:
•الت�أثري على �صانعي القرار ،قدر امل�ستطاع ،حتى يعملوا على اللجوء �إىل
هياكل ومنظمات االقت�صاد االجتماعي والت�ضامنني ،يف برجمة و�إجناز
الأن�شطة املدرة للدخل والت�شغيل ،يف �إطار برامج املبادرة الوطنية للتنمية
الب�رشية ؛
•تقوية انخراط املنتجني والتجار ال�صغار  ،ب�صفة فردية �أو يف �إطار تكتالت
على �شكل تعاونيات �أو جمعيات  ،يف عملية الأن�شطة املدرة للدخل
والت�شغيل املنجزة يف �إطار املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية.
•ومن القنوات التي ميكن اللجوء �إليها للتعريف بهذا النداء:
•�إعداد كتيبات ون�رشات �صحافية،
•تنظيم م�ؤمترات �صحفية،
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•حت�ضري جذاذات حول وقائع مقاوالت االقت�صاد االجتماعي
والت�ضامني،
•تن�شيط حوارات مفتوحة على العموم،
•تنظيم حلقات درا�سية خا�صة ب�صانعي القرار،
•الخ.

 - 3مرافعة حول جتارة منصفة ترقى إلى مستوى تطلعات اجلمهور
.1

1املدخل

يزداد يوما عن يوم ،اهتمام اجلمهور يف املغرب بالتجارة املن�صفة كو�سيلة
ملحاربة الفقر ب�صفة م�ستدامة و �إعادة الكرامة االقت�صادية و االجتماعية و الب�رشية
للإن�سان.
وعيا منها ب�أهمية املفهوم يف حركية التنمية الب�رشية ،ووفقا ملبادئها يف
تعبئة طاقاتها و تهيئ الأر�ضية املالئمة حلمل و النهو�ض بالتجارة املن�صفة ل�صالح
فعاليات االقت�صاد الت�ضامني و االجتماعي ،ا�ستثمرت ال�شبكة املغربية لالقت�صاد
االجتماعي و الت�ضامني كل قدراتها لتنمية و ترويج مفهوم التجارة املن�صفة ك�أداة
فعالة يف يد االقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني .من �أجل ذالك قامت بعدة �أن�شطة
للوقوف على الو�ضع احلايل و ا�ستقاء مواقف و�آراء الفاعلني يف امليدان �أوال ،و
بالتايل �سن عار�ضة ُترفع �إىل ال�سلطات وامل�ؤ�س�سات العمومية حلثها على اعتبار
التجارة املن�صفة يف تهيئ �سيا�ستها العامة يف جمال التنمية االقت�صادية و
االجتماعية.
فقد نظمت يف هذا الإطار ،ال�شبكة املغربية لالقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني
عدة لقاءات و �أيام درا�سية يف كل من �سال ،مي�سور ووجدة وختمها مبناظرة
وظنية ببوقنادل يوم  16يوليوز  ،2011خ�ص�صت خالله ور�شة ملناق�شة ودرا�سة
التجارة املن�صفة.
كانت م�ساهمة كل الفعاليات امل�شاركة� ،سواء يف اجلل�سات العامة �أو يف
الور�شات غنية ،ثمنتها جتاربهم املرتاكمة و�أف�ضت �إىل موقف م َوحد ي�ؤخذ ك�أ�سا�س
ل�صيغة عار�ضة ترفع �إىل ال�سلطات املخت�صة من �أجل �إعطاء التجارة املن�صفة مكانة
متميزة يف �سيا�سات التنمية االقت�صادية و االجتماعية العامة.
وي�شكل تنوع و اختالف الكفاءات امل�شاركة ،بانتمائها �إىل كل املرافق والأ�سالك
التي يعنيها مو�ضوع التجارة املن�صفة ،يف حد ذاته ،رافعة ومتك�أ قويني للمبادرة.
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2املو�ضوع:
.2
�أورا�ش التنمية االقت�صادية واالجتماعية احلالية والتجارة املن�صفة
يعترب انعدام معطيات مو�ضوعية عن مكانة التجارة املن�صفة يف االقت�صاد
الوطني يف حد ذاته عائق يواجه تقدير املفهوم ،ذالك �أنه يتعذر من خالل غيابها
تقييم م�ساهمة التجارة املن�صفة يف االقت�صاد الوطني .وبالرغم من ذالك و
بتوافق اجلميع ،فان م�ساهمة هذا ال�صنف من التجارة ال ي�ساهم �إال بق�سط
�ضئيل يف االقت�صاد الوطني ،حيث ال يتعدى  1%من الناجت الداخلي اخلام.
وحدها ت�ضافرجمهودات قوية ومدعمة من طرف كل الفعاليات والقوى ،ال�سلطات
احلكومية ،املجتمع املدين ،املجال�س املنتخبة من جميع امل�ستويات ،الغرف املهنية،
النقابات �إىل غريها من امل�ؤ�س�سات املجتمعية ،قادرة على حت�سني ن�سبة التجارة
املن�صفة يف االقت�صاد الوطني.
ولبلوغ هذا الهدف ،توجب طرح �أ�سئلة معينة و�إيجاد الإجابة دقيقة لو�ضع
الإ�شكال يف �إطار �شمويل لفهمه و ا�ستيعابه.
•كيف يعرف املفهوم �أوال ال�ستيعابه و ا�ستعماله �أخريا يف ت�سيري ال�ش�أن
العام؟

38

•ما هي الن�سبة التي ميكن للمفهوم �أن ي�ساهم بها يف �إطار �أورا�ش التنمية
االقت�صادية احلالية؟
•ما هي الو�سائل التنظيمية واللوج�ستية ال�رضورية توفرها لتمكني املفهوم
من نيل الأهداف املتوخاة؟
.3

3الو�ضع احلايل للتجارة املن�صفة يف املغرب

 - 1.3املفهوم
مر تعريف التجارة املن�صفة من مراحل متعددة وخمتلفة ح�سب تطور املفهوم
يف الزمان ويف عادات وتعامل املجتمعات التي احت�ضنته.
ميكن تعريف التجارة املن�صفة ك�رشاكة بني عدة فعاليات اقت�صادية من �أجل
�إجناز عملية جتارية ،مواد �أو خدمات ،يف جو من ال�شفافية والثقة و االحرتام
املتبادل والإن�صاف� .رشاكة ت�سودها الروح اجلماعية والفردية يف �آن واحد من
�أجل احلماية واحلفاظ على احلقوق االقت�صادية لكل الأطراف املتعاقدة� .رشاكة

حتفظ باخل�صو�ص حقوق املنتج ال�صغري مبراعاة القيمة احلقيقة للعمل الذي �أ�سداه
لإنتاج اخلدمات �أو املواد بتحديد الثمن العادل ،حتى ميكن العامل من �أن يعي�ش
دوما من عمله بكرامة وعزة.
ت�شكل التجارة املن�صفة منظومة اقت�صادية خالية من امل�ضاربني وال�سما�رسة
الذين يزاولن يف خفاء و يت�سابقون وراء الربح الأكرث م�ستغلني يف ذالك ه�شا�شة
و�ضعف املنتج ال�صغري غري مبالني به .كما تق�صي هذه املنظومة االقت�صاد الالمادي
الذي يهم�ش الإن�سان ودوره كمحور �أ�سا�سي يف املعاملة التجارية� .إنها منظومة
اقت�صادية واجتماعية متميزة� ،سل�سلة حلقاتها مرتبطة بوثاق قوي �أ�سا�سه التكافل
االجتماعي.
تبني الر�سوم البيانية الآتية ت�أثري امل�ضاربني الو�سطاء يف الزيادة من فقر املنتج
ال�صغري يف الإطار التقليدي للمبادالت التجارية (الر�سم رقم )1؛ كما يظهر الر�سم
رقم � 2أهمية االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني كبديل ال�سرتجاع حقوق املنتج
ال�صغري االقت�صادية.
الر�سم البياين رقم : 1
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املنتج

النقال رقم = 4
 0.05درهم للكيلو

تاجر ن�صف
اجلملة = 3.75
درهم للكيلو

النقال رقم =1
 0.20درهم للكيلو

تاجر اجلملة =
 0.05درهم للكيلو

النقال رقم = 5
 0.15درهم للكيلو

الو�سيط املحي =
1.15درهم للكيلو

النقال رقم = 3
 0.40درهم للكيلو

تاجر التق�سيط =
4.50درهم للكيلو

النقال رقم = 2
 0.05درهم للكيلو

م�صاريف املع�رصة
= 0.50

امل�ستهلك ي�ؤدي
 35.00درهم للرت

ت�أثري كرثة الو�سطاء على �إفقار املنتج ال�صغري يف �إطار التجارة التقليدية .املثال
املتخذ لبلورة الو�ضع هو الزيتون  .تتحكم قواعد ال�سوق (العر�ض و الطلب) يف
حتديد الثمن النهائي للمنتوج (زيت الزيتون)
يبني الر�سم �أعاله �أن ن�سبة عائدات الو�سطاء املتدخلني بني املنتج وامل�ستهلك
النهائي تقارب  65يف املائة من الثمن النهائي للمنتوج (زيت الزيتون)
الر�سم البيان رقم 2
املنتج ين�شط يف مقاولة
الإقت�صاد الت�ضامني
الإجتماعي

مقاولة الإقت�صاد الت�ضامني
الإجتماعي للنقل
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مقاولة الإقت�صاد
الت�ضامني الإجتماعي للنقل

الو�سيط /تاجر اجلملة

مقاولة الإقت�صاد الت�ضامني
الإجتماعي للنقل

الو�سيط /ن�صف اجلملة

الو�سيط املحلي

مقاولة الإقت�صاد الت�ضامني
الإجتماعي للنقل

مقاولة الإقت�صاد الت�ضامني
الإجتماعي للنقل

مقاولة الإقت�صاد الت�ضامني
الإجتماعي للنقل

معمل ع�رص الزيتون  /ملك
جتمع ذو نفع �إقت�صادي

التجار بالتق�سيط

امل�ستهلك

تكون مقاولة االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني املحور الأ�سا�س يف املبادالت
التجارية بني مكونات النمط .وجتمع كالتايل:
•املنتجون يف تعاونيات
•تعاونيات منتجي الزيتون يف جتمع ذو نفع اقت�صادي
•النقالون يف مقاولة االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني ،لنقل ب�ضائع
مقاوالت االقت�صاد االجتماعي الت�ضامني
تبقى وحدة ع�رص الزيتون يف ملكية جتمع ذو نفع اقت�صادي امل�ؤ�س�س من
طرف التعاونيات

حتول م�ؤ�س�سة التجارة بالتق�سيط �إىل مقاولة االقت�صاد االجتماعي
الت�ضامني
ي�ؤدي هذا التنظيم حتما �إىل النمط التايل الذي يظهر توفري مبالغ مهمة التي
قد ي�صل �إىل �أكرث من  25يف املائة ،يعود كلها �إىل املنتج ال�صغري.
كما ي�ؤدي نظام حتديد الثمن العادل وتوزيع الفائ�ض الذي تنجزه مقاولة
القت�صاد الجتماعي والت�ضامني �إىل الرفع من عائدات املنتج ال�صغري

 - 3.3احلالة الراهنة
• الإطار القانوين
ال ي�شري �رصاحة �أي ن�ص قانوين �إىل التجارة املن�صفة ،كي يعطيها تعريفا مييزها
عن التجارة التقليدية لت�شخي�صها كمفهوم ذو مكانة خا�صة .ويرجع هذا الفراغ
القانوين �إىل هيمنة مفهوم التجارة التقليدية يف الثقافة االقت�صادية املتجدرة يف
املجتمع املغربي والتي تفر�ضها عليه متطلبات و�رشوط التجارة الدولية .وال ميكن
اعتبار بع�ض الإ�شارات والتلميحات اخلجولة �إىل االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني
كمبادرة تبني املفهوم ك�أداة ت�سيري �أل�ش�أن العام .وحدها امل�ستلزمات الظرفية و�سعيا
وراء التمو�ضع يف احلقل االجتماعي ،و على غرار الدول الأخرى ،هي التي ا�ضطرت
ال�سلطات املخت�صة ال�ستعمال مفهوم التجارة املن�صفة ك�أداة التنمية االقت�صادية
واالجتماعية.
• التنظيمات و الهياكل احلالية للتجارة املن�صفة
با�ستثناء بع�ض املبادالت التجارية املحدودة بني املتدخلني االقت�صاديني املغاربة
فيما بينهم من جهة ومع بع�ض املكونات اخلارجية من جهة �أخرى ،تبقى هنالك
مبادرتني حممودتني طبعت املجال املغربي بخ�صو�ص التجارة املن�صفة .الأوىل
تعود �إىل جهود املجتمع املدين التي تتج�سد يف خلق جمعية» الأر�ضية املغربية
للتجارة املن�صفة» .والثانية يف طور الإجناز ،هي حتويل �إىل �رشكة جمهولة اال�سم
مكتب الت�سويق و الت�صدير ،والذي ي�سعى يف انتظار ذالك و من خالل قراءة
خمططه اال�سرتاجتي الأخري� ،إىل العناية ببع�ض جوانب تنمية الفالحة ال�صغرية.
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يهدف م�ؤ�س�سو "الأر�ضية املغربية للتجارة املن�صفة" من وراء خلق هذه
اجلمعية �إىل �إعطاء مفهوم التجارة املن�صفة دفعة قوية على ال�صعيد الوطني و�إىل
توفري الهياكل اللوجي�ستية الحت�ضان املفهوم ،بتجديد الأهداف و توفري الو�سائل
ال�رضورية لبلوغها.
�أهم هذه الأهداف هي:
•تنمية التجارة املن�صفة بتح�سي�س ،وثقيف و�إخبار جميع الأطراف املعنية
حول تعاليم و قيم مفهوم التجارة املن�صفة .ولأجل ذاك ،تقدم اجلمعية
هياكلها ل�صالح املهتمني واملعنيني الوطنية والدولية على حد �سواء ،ك�أر�ضية
للتالقي و تبادل اخلربات و التجارب.
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•مرافقة املنتجني املنخرطون يف التجارة املن�صفة و الذين ي�سعون �إىل ذالك
من �أجل �إدماجهم يف املنظومة الدولية للتجارة املن�صفة .وقد �أ�س�ست
اجلمعية مندوبيات يف كل من فرن�سا و كندا ،التي �ستكون مبثابة حلقة
و�صل بني الفاعلني املغاربة وزمالئهم الفرن�سيني والكنديني يف �إطار
العالقات �شمال/جنوب من مرحلة �أوىل .كما تبقى العالقات جنوب/جنوب
كذالك من بني متطلعات اجلمعية.
•ت�شخي�ص و�إجناز عمليات جتارية من�صفة فيما بني ال�رشكاء .حلل �إ�شكالية
الت�سويق التي كانت و�ستبقى ال�صعوبة الكبرية التي تواجه املنتجني ال�صغار،
ف�إن اجلمعية و�ضعت من بني �أهدافها القيام بعمليات ربط جتارية ما بني
املنتجني ال�صغار املغاربة فيما بينهم ومع زمالئهم يف الأ�سواق اخلارجية.
•ال�صهر على احرتام معايري و مبادئ الأ�سا�سية التجارة املن�صفة من طرف
منخرطي اجلمعية.
يعترب حتويل مكتب الت�سويق و الت�صدير �إىل �رشكة جمهولة اال�سم كحركة
�إعادة متو�ضع ا�سرتاجتي للم�ؤ�س�سة ،متليها رغبة �إ�رشاك الفالح ال�صغري يف هياكل
الت�سيري �سواء بوا�سطة تقنية التجميع �أو عن طريق م�ساهمته يف ر�أ�سمال ال�رشكة
�أوبهما معا .وهكذا �سيمهد لهم الطريق للم�شاركة يف حكامة امل�ؤ�س�سة و تنمية
التجارة.
فيما يخ�ص �شق التجميع� ،ست�سهر امل�ؤ�س�سة/ال�رشكة اجلديدة على تثمني
منتجات الفالح ال�صغري ،و توفري اللوج�ستية والت�سويق وا�ستخال�ص عائداتهم .كما
�ستجمع املواد الفالحية الأولية لتموين ال�صناعة الغذائية الوطنية .وهكذا �سريقى

املنتج ال�صغري �إىل درجة ممول ال�صناعة الغذائية ،تعطيه �صفة حماور ،تدعمه
ال�رشكة/امل�ؤ�س�سة اجلديدة وتقويه با�ستعماله لهياكلها اللوج�ستية التي �سرتثها عن
املكتب.
�أما م�ساهمة الفالح ال�صغري يف ر�أ�سمال ال�رشكة ،ف�ستفتح �أمامه املجال للو�صول
�إىل هياكل حكامة امل�ؤ�س�سة للإ�رشاك يف ت�سيريها .ويبقي جناح العملية رهني
بتجميع الفالحني ال�صغار يف �شكل مقاولة �أالقت�صاد االجتماعي الت�ضامني املالئمة
واملميزة� ،أي التعاونية� .إنها ال�صيغة املثلى التي ت�ضمن احل�ضور الفعلي للفالح ال�صغري
يف هياكل الت�سيري من خالل متثيل التعاونية لأع�ضائها وم�شاركتها يف اتخاذ
القرارات التي تالئم قيمها وتطلعاتها.

 - 3.3التجارة املن�صفة واالقت�صاد املغربي
مل يح�ض مفهوم التجارة املن�صفة ب�أي مكانة يف �سيا�سات التنمية االجتماعية
واالقت�صادية املغربية رغم ظهوره و تداوله منذ الأربعينيات من القرن املا�ضي.
لذا وكما �أ�شري �إليه �سابقا ،ف�إن �إ�سهام التجارة املن�صفة يف االقت�صاد املغربي ال
يتعدى  % 1من الناجت الداخلي اخلام.
ما الأ�سباب لهذا الفقر؟
�أظهرت مناق�شات املو�ضوع خالل الأيام الدرا�سية التي نظمتها ال�شبكة املغربية
لالقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني يف كل من �سال ،مي�سور ووجدة وخالل املناظرة
الوطنية ل 16يوليوز  2011ببوقنادل �أن انعدام �أو �ضعف التجارة املن�صفة
كمكون لالقت�صاد االجتماعي الت�ضامن �إىل �أ�سباب عديدة وخمتلفة� .إنها �أ�سباب
هيكلية نابعة من املمار�سات التجارية االقت�صادية العتيقة:
•هيمنة االقت�صاد الر�أ�سمايل يف مفهومه الوا�سع املتمثل يف ح�ضور الو�سطاء
القوي الذين يتحكمون يف العالقات ما بني املنتج وامل�ستهلك النهائي
ل�صاحلهم؛ م�ستغلني يف ذالك �ضعف قدرة املنتج ال�صغري على ت�سويق
منتجاته يف �أح�سن الظروف ،م�ستحوذين ب�أقل جمهود على ن�سبة كبرية
من ثمن املنتوج.
•عدم مالئمة و�ضعية املنتج ال�صغري مع حميط التجارة الدولية و تعقيدات
قواعدها ،حيث �أن ثقافته االقت�صادية و�إمكاناته ال ت�سمح له بت�سويق
منتجاته يف ال�سوق الدولية.
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•ت�شكل ن�سبة الفوائد على القرو�ض البنكية املرتفعة عقبة يف وجه املنتج
ال�صغري ،حيث يجد نف�سه مق�صيا من اال�ستفادة من الو�سائل التمويلية
املمنوحة للفعاليات االقت�صادية الأخرى من طرف النظام البنكي العتيق.
•�رشا�سة امل�ضاربة يف �سوق املواد الأولية و ت�أثريها على العنا�رص املكونة
لتكلفة الإنتاج ،ال متكن املنتج ال�صغري ،بحكم �صغر حجمه ،من عر�ض
منتوجه يف الأ�سواق الدولية والوطنية و املحلية ب�أثمان تناف�سية.
•هيمنة االقت�صاد الالمادي (الوهمي) وليد تكاثر الو�سطاء التجاريني،
ت�شكل يف حد ذاتها النقي�ض القاتل للتجارة املن�صفة
•انعدام التوافق حول �أ�س�س و مبادئ التجارة املن�صفة كواحدة من مكونات
االقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني
•�إذا كان مفهوم التجارة املن�صفة واحدة من الأدوات املميزة يف خدمة
التنمية امل�ستدامة لالقت�صادية االجتماعي والت�ضامني ب�صفة خا�صة،
واالقت�صاد الوطني ب�صفة عامة ،واعتبارا �ضعف �أو انعدام م�ساهمة
التجارة املن�صفة يف التنمية االقت�صادية الوطنية ،وجب �إذا على ال�سلطات
املخت�صة الت�سا�ؤل حول:
• عالقة التجارة املن�صفة باالقت�صاد االجتماعي
•الفعاليات الن�شيطة يف امليدان ك�إن�سان
•القناعة ال�سيا�سية لتهيئ املناخ املالئم للتنمية امل�ستدامة ،ودعمها و
اعتبارها واحدة من �أدوات التنمية االقت�صادية للبالد.
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 4املرافعة :التدابري املنتظرة من وراء ال�سيا�سات العامة

ت�سعى ال�شبكة املغربية لالقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني من خالل �سن
هذه املرافعة �إىل� ،أوال حث كل الفعاليات ال�سيا�سية والنقابات و املنظمات املهنية
على تبني مقاربة �سيا�سية الحت�ضان التجارة املن�صفة باعتبارها كواحدة من
�أدوات تهيئ �سيا�سات التنمية الب�رشية امل�ستدامة ،وثانيا تفعيلها على �أر�ض الواقع
باعتماد املفهوم يف ال�سيا�سات االقت�صادية و االجتماعية.
ولقد ناق�شت الفعاليات املجتمعة يف الندوة الوطنية يوم  16يوليوز 2011
ببوقنادل مببادرة من ال�شبكة ،مو�ضوع التجارة املن�صفة بعمق ومن كل جوانبه؛
�أ�صدرت على �أثره تو�صيات موجهة لكل امل�ؤ�س�سات التي متلك ال�سلطة �أو مبقدورها
الت�أثري يف اتخاذ القرار بخ�صو�ص مو�ضوع التجارة املن�صفة.

وتعني هذه التو�صييات الإطار القانوين ال�رضوري خللق املناخ املالئم لإر�ساء
دعائم املفهوم وتعميمه �أوال ،ثم اعتماد التجارة امل�صنفة مبثابة ع�ضو مكون
لل�سيا�سة االقت�صادية و االجتماعية .كما تعني تو�صيات �أخرى اجلهود املنتظرة
�أن تقوم بها ال�سلطات املخت�صة من �أجل �إدماج التجارة املن�صفة �ضمن الأورا�ش
ال�سو�سيو-اقت�صادية احلالية.
ميكن �رسد خال�صة هذه التو�صيات كما يلي:
•م�شاركة الدولة باقتناع يف اعتبار التجارة املن�صفة يف �سيا�ستها العامة
التنموية بتخ�صي�ص مكانة مميزة لالقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني من
خالل اعتماد حتفيزات خا�صة كالإعفاء من ال�رضيبة املحلية ،و�ضع نظام
مراقبة وتقليل عدد الو�سطاء و امل�ضاربني،الخ..
•دعم التجارة املن�صفة على ال�صعيد الدويل .ميكن اعتبار املقاربة التي
يتبناها مكتب الت�سويق و الت�صدير يف هذا االجتاه خطوة حممودة،
غري �أنه يجب تركيز اهتماماته و �أعطاء الأولوية ملقاوالت االقت�صاد
االجتماعي والت�ضامني التي متار�س يف ال�شفافية (التعاونيات ،احتادات
التعاونيات ،جتمعات ذات منفعة اقت�صادية للتعاونيات)
•�إدماج املفهوم يف برامج التعليم و التكوين املهني كمادة تدر�س يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية .ويرجى من ورائه تعميم املفهوم و حت�سي�س جمهور
وا�سع قد ي�صبح فعاليات حمتملة ملمار�سة التجارة املن�صفة
• اعتماد االقت�صاد االجتماعي الت�ضامن يف تهيئ الربامج التنموية
اجلهوية واملحلية
• توفري و�سائل قانونية حلماية التجارة املن�صفة من عنف التجارة التقليدية
لأجل توفري ظروف املناف�سة ال�رشيفة.
•تنمية املفهوم وامل�ساعدة على تنميته لتعميم مقوماته من خالل عمليات
حت�سي�سية من �أجل �أح�سن �إدماجه يف ممار�سات اجلمهور االقت�صادية.
•توفري �رشوط امل�ساواة بني االقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني والأمناط
االقت�صادية الأخرى ،كالتخفيف من م�ساطر ولوج ال�صفات العمومية
واجلماعية.
•و�ضع نظام متويل التجارة املن�صفة يوافق مقوماتها من خالل ن�سبة
الفائدة تنا�سب القدرات املالية بخلق �صندوق خا�ص بتمويل االقت�صاد
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االجتماعي والت�ضامني ،وخلق �صندوق يتكفل ب�ضمان ا�ستثمارات
م�ؤ�س�سات االقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني على غرار ال�صندوق
املركزي لل�ضمان
•ت�سهيل م�ساطر ا�ستفادة التعاونيات من برامج الوكالة الوطنية لتنمية
املقاوالت ال�صغرى و املتو�سطة
•و�ضع هياكل ُتعنى بالتخفيف من م�صاريف �شهادة املطابقة ()certifiction
وعالمة اجلودة ( ) labellisationبوا�سطة �إعانات �أو متويالت خارجية،
لهذه امل�صاريف التي ال ي�ستطيع �أن يتحملها املنتج ال�صغري
اخلال�صة :من �أجل �إ�رشاك كل الفعاليات املعنية بكل ما من �ش�أنه �أن ي�ساهم
يف تنمية االقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني عامة ،وعلى غرار مبادرة ال�سلطات
املكلفة بتهيئة القانون اخلا�ص بالتجارة املن�صفة ،ف�إن املقاربة الت�شاركية تبقى
الو�سيلة الأجنع لبلوغ هذا الهدف .وتك ِّون اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات املعنية باملو�ضوع
واملنتخبة دموقراطيا ،القنوات املثلى للتحاور وامل�شورة و االت�صال وتنفيذ كل
الإجراءات املتعلقة بتنمية التجارة املن�صفة.
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�إنه من املف�ضل �أن ي�شمل عقد برنامج كل اال�ستجابات للتو�صيات ال�سالفة
الذكر تن�ضم ال�سلطات املخت�صة والن�سيج اجلمعوي واملنظمات املهنية املعنية و
النظام البنكي بكل �أنواعه �إىل حركية تفعيلها حتى تر�سو التجارة املن�صفة خا�صة
واالقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني عامة على �أ�س�س قوية متكنهما من التقدم
وامل�ساهمة الفعلية يف حل �إ�شكالية الأزمة وتنمية الإن�سان امل�ستدامة .
.5

5ت�شخي�ص اجلمهور املرفوعة �إليه العار�ضة

.- 1.5جمهور الدرجة الأوىل
يتكون من كل من ميلك �سلطات �أخذ القرار للتعامل مع التو�صيات:
•رئي�س احلكومة ملكانته يف هرم ال�سلطة التنفيذية
•الوزارات املعنية مبا�رشة و هي :التجارة الداخلية ،التجارة اخلارجية،
ال�سياحة ،ال�صناعة التقليدية� ،أالقت�صاد واملالية ،ال�شغل والتكوين املهني،
ال�ش�ؤون االقت�صادية العامة.

.2.5جمهور الدرجة الثانية:
يتكون من امل�ؤ�س�سات امل�ؤثرة على جمهور الدرجة الأوىل يف اتخاذ القرار:
•الغرف وجامعات الغرف املهنية املرتبطة بالتجارة عامة :التجارة ،ال�صناعات،
الفالحة ،الخ.
•املجتمع املدين و مكونات االقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني
•املجال�س املنتخبة املحلية ،اجلهوية والوطنية
.6

6قنوات االت�صال

تتحكم نوعية اجلمهور امل�ستهدف و املرافعة ذاتها يف اختيار قنوات االت�صال.
ويف هذه احلالة التي ت�سعى �إىل حمل وحث ال�سلطات العمومية على احت�ضان
مفهوم التجارة املن�صفة ،وتوفري الإطار القانوين املالئم لتنميته وا�ستعماله ك�أداة
�سن �سيا�ساتها التنموية العامة ،ميكن ترتيب قنوات االت�صال كما يلي ح�سب
الأهمية بدءا بالعليا:
•الت�سليم املبا�رش �إىل جمهور الدرجة الأوىل و الدرجة الثانية
•تنظيم ندوات حول املو�ضوع ب�إ�رشاف خرباء وتبث عرب و�سائل الإعالم
ال�سمعي الب�رصي
•تنظيم نقا�شات وموائد م�ستديرة ل�صالح �أ�صحاب القرار
•حمالت حت�سي�سية عرب الإعالنات ،املل�صقات.
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 - 4مرافعة من أجل ترشيد أحسن ملزايا مخطط املغرب األخضر في شقه:
الدعامة الثانية لفائدة الفالح الصغير
.1

 1املدخل

الي�ستفيد الفالح ال�صغري يف املغرب ،كما هو احلال يف العامل ب�أ�رسه ،من كل
ثمرات عمله؛ حيث �أن ج�شاعة �شهية الر�أ�سمالية تلتهم الق�سط الأكرب من ثمن
جهده و ال ُتبقي �إال على القليل الكايف لبقائه حيا واالحتفاظ به فقط لأجل
ا�ستمراره يف خدمة النظام .العمل يف و�سط غري منظم� ،ضعف الثقافة الدفاعية
عن النف�س وق�سوة قواعد ال�سوق الر�أ�سمالية ،كلها ظروف تلزم الفالح ال�صغري يف
املغرب �أن يعي�ش طوال حياته فقريا ،مهم�شا وبدون كرامة.
وعمال مببادئها يف م�ساندة املنتج والتاجر ال�صغار الذين ميار�سون يف جمال
االقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني ،والباعة املتجولون  ،ويف �إطار �أجناز م�رشوع
"�سند" املنبثق من عقد �رشاكتها مع الوكالة الأمريكية للتنمية ،بادرت ال�شبكة
املغربية لالقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني بتنظيم �أيام درا�سية يف كل من مي�سور،
وجدة و�سال ،وم�ؤمتر وطني ببوقنادل يوم  16يوليوز .2011
م�ؤمتر وطني تدار�ست فيه املكونات الأ�سا�سية لعار�ضة ترفع �إىل ال�سلطات
املخت�صة� ،ساهمت فيه و�أغنته بتجربتها القوات احلية الفاعلة يف حقل االقت�صاد
االجتماعي والت�ضامني ،الوطنية منها والدولية :جمعيات ،خرباء� ،سلطات حكومية
وحملية ،الخ.
وخُ �ص�صت ور�شة لتعميق النقا�ش واخلروج بالئحة تو�صيات ت�صب كلها
يف اجتاه �إ�شكالية" خمطط املغرب الأخ�رض وحتديات االقت�صاد االجتماعي
والت�ضامني" .تو�صيات تقوت بعزمية امل�شاركني بان�ضمامهم �إىل املخطط بت�صحيح
م�ساره حتى تكون ا�ستفادة امل�ستهدفني منه ايجابية كاملة.
و ُتعرب كل التو�صيات عن املوقف املوحد للفعاليات احلاملة ملبادئ االقت�صاد
االجتماعي والت�ضامني املتمثل يف عملية ت�صحيح م�سار املخطط ،بو�ضع الفالح
ال�صغري يف مركز اهتمام املخطط ،هو وكل القوى احلية املتمركزة حوله :املر�أة
البدوية وال�شباب املعطل.

49

2املو�ضوع:
.2
مرافعة من �أجل تر�شيد �أح�سن ملزايا خمطط املغرب الأخ�ضر يف �شق
الدعامة الثانية لفائدة الفالح ال�صغري
احتلت الفالحة منذ اال�ستقالل مكانة �إ�سرتاتيجية يف خمططات التنمية
االقت�صادية واالجتماعية املتعاقبة .وقد عرفت عدة برامج تنموية متنوعة وخمتلفة
ح�سب الظروف ومتطلبات الع�رص ،مرورا بالتدخل املبا�رش للدولة من خالل �رشكات
وطنية تكلفت با�ستغالل الأرا�ضي امل�سرتجعة ،مرورا مبنح امتيازات حتفيزية
للخوا�ص و�صوال �إىل كراء الأرا�ضي الفالحية للخوا�ص ملدة طويلة الأمد.
كان الهدف ال�رصيح من وراء هذه املخططات والربامج هو توفري اال�ستقالل
�ألغدائي للمغاربة �أوال وثانية الرقي بقطاع الفالحة �إىل دور حمرك التنمية االقت�صادية
واالجتماعية للبالد.
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تدل وثرية تغيري وتعاقب املخططات التنموية وعدم جتاوز ن�سبة الفالحة يف
الناجت الداخلي اخلام عتبة  20%على فقدانها لقوة الو�صول �إىل الأهداف التي
ر�سمت لها .عدة �أ�سباب تكمن وراء هذا الف�شل ،من بينها على اخل�صو�ص �إهمال
القدرات املحلية للعامل القروي حيث غابت مقاربة امل�شورة معها حني تهيئ و�سن
هذه املخططات ،كما �أهمل واقع وخ�صو�صيات العامل القروي كعن�رص م�ؤثر.
ويف خ�ضم حركية التنمية التي تعي�شها البالد ،تبنى املغرب خمطط التنمية
الفالحية :خمطط الغرب الأخ�رض.
خمطط عبارة عن �إ�سرتاتيجية طموحة تتمحور حول مقاربة �شمولية ُتدمج
كل فعاليات القطاع �ألفالحي مبختلف توجهاته ،بدءا بالفالحة الع�رصية بكل
املوا�صفات ،و�صوال �إىل الفالح ال�صغري املحدود الإمكانات .خمطط مبني على
دعامتني ،يلغي املقاربة االزدواجية القدمية التي تتناق�ض فيها الفالحة الع�رصية
والفالحة ال�صغرية �أو الت�ضامنية.
و يتجلى اهتمام ال�شبكة املغربية لالقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني يف اجلانب
الأخري من املخطط بدعم الفالح ال�صغري مبرافعة ت�سعى من خاللها �إىل تع�شري
�أح�سن ملقت�ضيات املخطط لفائدة الفالحة لت�ضامنية.

.3

3دور الفالح يف التنمية االقت�صادية املغربية

حتتل الفالحة مكانة مهمة يف االقت�صاد املغربي ،حيث ت�ساهم يف الناجت
الداخلي اخلام بن�سب ترتاوح ما بني  15و 20%من �سنة �إىل �أخرى باعتبار
التقلبات اجلوية والت�ساقطات املطرية.
توفر ما بني  3و  4مليون من�صب �شغل مبا�رش يف العامل القروي و ما يقرب
100.000غري مبا�رش يف ال�صناعة الفالحية التحويلية .كما ي�ساهم القطاع يف
ال�صادرات ،يف امليزان التجاري والأداءات وتوفري العملة ال�صعبة .رغم كل ذالك،
يبقى قطاع الفالحة م�ؤهال للعب دور واحد من �أكرب حمركات النمو االقت�صادي و
االجتماعي للبالد والتنمية الب�رشية امل�ستدامة؛ زيادة على دوره يف �ضمان االكتفاء
الذاتي الغذائي.
يقدر رقم معامالت القطاع �ألفالحي ب 80مليار درهم �سنويا ،مق�سم على
ثالثة :
•احلبوب و العلف 12 ،مليار درهم �أي 15%
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•تربية املوا�شي 32 ،مليار درهم �أي 40%
•الفواكه ،احلوام�ض و اخل�رضوات 36 ،مليار درهم �أي 45%
احلبوب والأعالف
احلوام�ض ،البواكر
واخل�رضوات

12
احلبوب والأعالف

36
32

يك ًون �سلك اخل�رضوات ،الفواكه واحلوام�ض الفاعل الوحيد يف ال�صادرات
ب 13مليار درهم؛ منها ما بني  45و % 50منتجات ال�صناعة الفالحية ،و50
�إىل  55%املواد الطازجة .وما غريها فال يتوفر بعد على القدرات الكافية ملبا�رشة
املناف�سة ال�رش�سة التي ت�سود يف ال�سوق الدولية.

4خمطط املغرب الأخ�ضر :الإ�سرتاتيجية ،الإجنازات والتخمينات
.4
امل�ستقبلية.
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يف خ�ضم م�سايرة التحوالت الدولية ويف �سياق مراجعة �سيا�سة التنمية
الفالحية يف املغرب ،فقد تبنت ال�سلطات العمومية �سنة  2008خمطط املغرب
الأخ�رض ،خمطط التنمية الفالحية وفق مقاربة �شمولية و ُتعنى بكل مكونات
القطاع ،م�صنفة �إىل الفالحة الع�رصية احلديثة من جهة و الفالحة الت�ضامنية من
جهة ثانية.
« ...تهدف دعامة الفالحة الع�رصية �إىل تنمية فالحة متكاملة ،ت�ستجيب
ملتطلبات ال�سوق ،وذلك من خالل انخراط القطاع اخلا�ص يف ا�ستثمارات جديدة
ومن�صفة.
يف حني �أن دعامة الفالحة الت�ضامنية ت�سطر ملقاربة ترمي بالأ�سا�س �إىل حماربة
�.
الفقر يف العامل القروي عرب حت�سني دخل الفالحني ال�صغار”
تتمحور �إ�سرتاتيجية الدعامة الثانية حول م�صاحبة الفالحة الت�ضامنية لإدماجها
يف �شبكة االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني .وي�سعى اخلطط �إىل الو�صول �إىل
الأهداف التالية:
•ع�رصنة الفالحة ال�صغرية ملحاربة الفقر
•�إدماج هذه املحاور يف �إ�سرتاتيجية من�سجمة للنهو�ض بالعامل القروي
وخلق م�صادر بديلة للدخل
يهدف املخطط من خالل دعامته الثانية �إىل �إجناز  454م�رشوع ا�ستثماري
يف �أفق  2020مببلغ �إجمايل يقارب  75مليار درهم .كما ت�سعى الدولة من خالل
تدخالتها �إىل دعم املناطق الأكرث فقرا م�ستهدفة نذالك  840.000فالح �صغري.
الآليات ال�رضورية لإجناز هذه الإ�سرتاتيجية هم:
•حت�سني الإنتاجية عرب دورات ت�أطري و تنمية العامل القروي
•دعم عمليات حتويل الأن�شطة العتيقة �إىل �أخرى ذات مردودية مرتفعة
•تقوية �آليات التجميع يف هياكل اقت�صاد اجتماعي
•هياكل دعم م�شاريع التحويل وم�شاريع التكثيف
•�إعادة قواعد ت�سيري الرثوة املائية
•تلك هي اخلطوط العري�ضة ملخطط املغرب الأخ�رض .فما مكانة االقت�صاد
االجتماعي والت�ضامني منه؟

 5املرافعة :انتظارات اجلمهور امل�ستهدف من طرف خمطط املغرب
.5
الأخ�ضر
طرح امل�شاركون يف املناظرة الوطنية التي نظمتها ال�شبكة املغربية لالقت�صاد
االجتماعي والت�ضامني ببوقنادل يوم  16يوليوز  ، 2011الت�سا�ؤالت التالية :
•امل�شاكل وال�صعوبات التي تواجه املنتج ال�صغري
•املكانة التي يخ�ص�صها املخطط للمنتج ال�صغري
•حتديات االقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني وخمطط املغرب الأخ�رض
للإجابة عن هذه الت�سا�ؤالت� ،سعى امل�شاركون �أوال �إىل حتديد و ت�شخي�ص
العوائق التي حتجب م�ضامني خمطط املغرب الأخ�رض يف دعامته الثانية عن
املنتج ال�صغري:
تهمي�ش �أو �إق�صاء املنتج ال�صغري من طرف ال�سيا�سات التنموية ب�إيعاز و حتت
�ضغط الر�أ�سمالية حيث مل ي�ستفيد الفالح املنتج ال�صغري من كل املزايا والتحفيزات
التي منحت لغريه :بالإعفاءات ال�رضيبية  ،ا�ستغالل الأرا�ضي امل�سرتجعة ،الإعانات
املالية املبا�رشة والغري املبا�رشة.
•عدم و�ضوح الر�ؤيا عند الفالح ال�صغري عن مكونات املخطط ،من جانب
حامل املخطط �أوال ،الذي ي�ستعمل مقاربة ُمق�صية و ال يفهمها الفالح
املنتج ال�صغري بحكم ثقافته .وثانيا من طرف امل�ستهدف نف�سه الذي ال
ي�ستطيع ولوج عامل الإدارات بحكم �أ�صوله وو�سطه القروي
•انعدام �إ�سرتاتيجية التوا�صل مل�صاحبة املخطط كما تعد اجلهود املبذولة
لإي�صال املخطط �إىل اجلمهور امل�ستهدف خجولة جدا.
•انعدام معايري وا�ضحة وم�ضبوطة لتحديد �أهلية املنتج ال�صغري من �أجل
ا�ستهدافه و بالتاي اال�ستفادة مما مينح املخطط
•انعدام قدرة تكتل وتنظيم �أنف�سهم يف تعاونيات وغريها من التجمعات
لكي ت�ضفيهم �صفة املحاور القوي بعددهم و هياكلهم.
•ال�صعوبة �أو احلرمان من الو�سائل التي تعطيه �صفة الفالح :الأر�ض
وو�سائل متويل م�شاريعه
•طرق و م�ساطر ا�ستغالل الرثوة املائية التي مل تتطور جتاه اال�ستعمال
املن�صف والفعال،
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•�إق�صاء ال�ساكنة املجاورة من ا�ستغالل جمال الغابة بقوانني متهالكة
انطالقا من هذه احل�صيلة و �سعيا وراء نيل الأهداف املتوخاة من وراء
خمطط املغرب الأخ�رض ،خا�صة حت�سني م�ستوى عي�ش املنتج ال�صغري يف العامل
القروي ،ت�أتي التو�صيات التالية يف �شكل مقاربة �شمولية مل�صاحبة املخطط يف
اجتاه تع�شري �أف�ضل ملقت�ضياته لتح�سني م�ستوى عي�ش الفالح ال�صغري:
•حتديد ر�ؤيا جمالية وفق مقاربة ت�شاركية  :يبقى جناح كل �إ�سرتاتيجية
و �سيا�سة تنموية رهني ب�إ�رشاك كل الفعاليات املعنية يف كل مراحلها منذ
التهيئ �إىل التقييم.
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•تقوية القدرات التقنية والت�سيري للمنتج ال�صغري مب�صاحبته يف �أطوار
تهيئ م�رشوعه .ال يتوفر املنتج ال�صغري ال على الإمكانات الثقافية وال
املالية لإجناز ولت�سيري م�رشوعه من كل جوانبه ،وي�ؤهله للدخول �إىل
ال�سوق مبا يف ذالك ال�سوق الدولية .ولذالك وجب م�صاحبته بالتكوين
يف �إطار عملية جتميع يف هيكل يوفر له اال�ستفادة الكاملة من م�ضمون
هذا التكوين وبتكلفة �أقل .وتبقى التعاونية ال�شكل العملي للتجميع و
كو�سيلة ات�صال بني املنتجني ال�صغار وحاملي املخطط.
•جتنب مقاربة “املخاطب الوحيد” واعتماد مقاربة بيداغوجية ت�أخذ بعني
االعتبار اخل�صو�صيات الثقافية و املجالية لكل منطقة وناحية ،وذالك
ملطابقة مكونات املخطط وخ�صو�صيات املجال من �أجل حظوظ �أوفر
لبلوغ الأهداف :الثقافية ،املناخ ،الرتبة ،املاء الخ.،
•�إن�شاء �صندوق خا�ص ل�ضمان قرو�ض متويل ا�ستثمارات املنتج ال�صغري.
حق يخوله له م�شاركته يف الناجت الداخلي اخلام مثله يف ذالك مثل
الفاعلني االقت�صاديني الآخرين الذين متنحهم الدولة مزايا يف هذا الباب؛
رغم �ضعف �إ�سهامهم يف االقت�صاد الوطني .ذالك لأن النظام البنكي
اخلا�ص ال يقر�ض بدون �أخد �ضمانات عينية ،ال�ضمانات التي ال ميكن
للمنتج ال�صغري �أن يعطيها بحكم افتقاره لها.
•�إر�ساء �إ�سرتاتيجية التوا�صل بخ�صو�ص خمطط املغرب الأخ�رض .يبقى
بلوغ املخطط لأهدافه مرهون بالإ�رشاك الفعلي للم�ستهدفني حتى
ي�ستوعبوه ويقتنعوا �أنه ل�صاحلهم .وبدون ذالك �سيكون الف�شل م�صري
املخطط.
•تنمية وتقوية مقومات وميكانزمات االقت�صاد االجتماعي والت�ضامني
عند املنتج ال�صغري .مل يعد هناك �شك ب�أن االقت�صاد االجتماعي

والت�ضامني هو الأر�ضية املثالية التي متكن املنتج ال�صغري من النمو
واملمار�سة االقت�صادية بكل ثقة وكرامة .وتبقى التعاونية هي ال�صيغة
املالئمة يف الدرجة الأوىل.
•تواجه �رشيحة كبرية من العاملني يف الفالحة ال�صغرية �صعوبات يف
اكت�ساب �أهلية الفالح وبالتايل الطموح يف اال�ستفادة من مزايا وحتفيزات
املخطط ،وذالك لفقدانهم �صفة “مالك الأر�ض” .ت�شكل �أرا�ضي اجلموع
احلل العادل لهذه الو�ضعية ،وذالك عرب برنامج �شمويل يرتكز �أوال على
مراجعة م�ساطر وقوانني ا�ستغالل �أر�ضي اجلموع ،وثانيا جتميع ذوي
احلقوق ،الن�ساء وال�شباب العاطل باخل�صو�ص ،يف �إطار مقولة االقت�صاد
االجتماعي و الت�ضامني (التعاونية) من �أجل ا�ستغالل هذه الأرا�ضي
ب�صفة جماعية و ب�شفافية.
•مبا �أن �أرا�ضي اجلموع متلكها جماعات تربطها خ�صائ�ص وثيقة ،فعليه
وجب متتيع هذه اجلماعات ب�إرجاعهم حق ا�ستغاللها يف �إطار ي�ضمن
لهم �صفة فالح و يحميهم من هجمات الر�أ�سمال ال�رش�سة و الذي يجري
وراء اال�ستحواذ على هذه الأرا�ضي ب�أبخ�س الأثمان .ويتم جتميع هذه
الفئة من املنتجني ال�صغار يف تعاونية ،تعا�ضديات التعاونيات ،جتمعات
ذات منفعة اقت�صادية ،تكرتي الأر�ض لأمد طويل ،ما بني  19و 99
�سنة؛ مما يهيئ �أمامهم املجال لإجناز ا�ستثمارات طويلة الأمد .وبهذا
�س ُيحقق �إن�صاف ذوى احلقوق با�سرتجاعهم �أمالكهم ،وميكنهم من
كمجمعني لأنف�سهم يف �إطار خمطط املغرب الأخ�رض؛
تن�صيب �أنف�سهم
ّ
ويكونون يف م�أمن من �أ�رضار التبعية للر�أ�سمال.
•مراجعة �أنظمة ا�ستغالل املاء :الظروف املائية احلالية ،التغريات املناخية
ونذرة املاء ،اال�ستغالل الب�شع للماء وتبذيره من طرف الفالحة الع�رصية،
عدم �إن�صاف الفالح ال�صغري ،كلها �أ�سباب تفر�ض حتمية مراجعة نظام
ا�ستعمال وت�سيري املاء.
•لقد �أدرج خمطط املغرب الأخ�رض �ضمن برناجمه الأفقي �إ�شكال مراجعة
�أنظمة ت�سيري مياه ال�سقي ،لكن دون �إ�شارة وا�ضحة للفالح ال�صغري.
�إنه من ال�رضوري �أن ت�شمل كل �سيا�سة تر�شيد املاء املنتج ال�صغري ب�إزالة
كل املعيقات واحلواجز �أوال ،ثم توفري ت�سهيالت ح�صوله على التجهيزات
والآليات املقت�صدة للماء.
• الرثوات الغابوية :تزخر الغابة املغربية برثوات كثرية ومتنوعة ،ميكن
تثمنها و ُت�رشك يف ذالك ال�ساكنة املجاورة ،
لل�سلطات العمومية �أن ّ
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خا�صة الن�ساء وال�شباب العاطل :يف �إطار عقود �رشاكة توفر لهم م�صادر
العي�ش.
خال�صة� :إذا كانت الفالحة الع�رصية تنفرد بامتيازات مهمة يف �إطار الدعامة
الأوىل ملخطط املغرب الأخ�رض ،ف�إنه ميكن للفالح ال�صغري �أن ي�ستفيد كذالك من
نف�س االمتيازات .ذالك بنهج مقاربة جتميع فعاليات م�شابهة حتت لواء مقاولة
االقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني .ثم تتكتل هذه املقاولة بدورها مع مقاوالت
ن�صب نف�سه كمجمِ ع لكل
�أخري لتكوين جتمع من �أجل منفعة اقت�صادية ،الذي ُي ّ
�أع�ضائه مثله يف ذالك مثل جممِ ع الفالحة الع�رصية.
ِ
لتمكني
مل يعد ي�شك �أحد يف قدرة التعاونية على تهيئ الأر�ضية املثالية
�أع�ضاءها من ممار�سة حقوقهم االقت�صادية يف و�سط ي�سوده الآمان والثقة بالنف�س
و الكرامة والرغبة يف املزيد من التنمية من �أجل العي�ش من ثمرات عمله .ولكل هذا
ا�ستعان م�صممو خمطط املغرب الأخ�رض بالتعاونية الفالحية لأكاد ير ()COPAG
كمثال ُيقتدى به للحث على الأخذ مبقاربة التعاونية من �أجل �إجناحه.
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�إن تطور مفهوم التعاونية و جتميع العديد منها يف مقاوالت االقت�صاد
االجتماعي و الت�ضامني (جتمع من �أجل منفعة اقت�صادية ،تعا�ضدية ،نقابة ،الخ).
لتكوين قوة اقت�صادية هو البديل الذي يجب على ال�سلطات العمومية وكل القوى
احلية امللتزمة �أن تدعمه.
يبني الر�سمني البيانني الآتيني اجلدوى من جتميع الفالح ال�صغري لتح�سني
مدخوله

الر�سم البياين الأول:
املنتج /املجمع =
 3.50درهم كيلو زيتون

املنتج /املجمع =
 3.50درهم كيلو زيتون

املنتج /املجمع =
 3.50درهم كيلو زيتون

املجمع/الر�أ�سمال يحقق
 2.65درهم ربح خام عن
كل كيلو من الزيتون

املنتج /املجمع =
 3.50درهم كيلو زيتون
املنتج /املجمع =
 3.50درهم كيلو زيتون

املنتج /املجمع =
 3.50درهم كيلو زيتون

املنتج /املجمع =
 3.50درهم كيلو زيتون
املنتج /املجمع =
 3.50درهم كيلو زيتون

املجمع
الدعامة الأوىل من خمطط املغرب الأخ�رض� :ألر�أ�سمال ِّ
يبني الر�سم البياين التايل عملية التجميع التي يتوىل الر�أ�سمال احلر تنظيمها
والذي يحدد الأثمان ح�سب قواعد العر�ض و الطلب .حالة يتحكم فيها الربح
الأكرث للر�أ�سمال.
الر�سم البياين الثاين:
مقاولة الإقت�صاد
الت�ضامني .ت�شرتي الزيتون
بثمن �أعلى من ثمن ال�سوق
مقاولة الإقت�صاد الإجتماعي
والت�ضامني ت�شرتي الزيتون
بثمن �أعلى من ثمن ال�سوق

مقاولة الإقت�صاد
الت�ضامني .ت�شرتي الزيتون
بثمن �أعلى من ثمن ال�سوق

جتمع ذو منفعة �إقت�صادية يوزع الربح
�أو الفائ�ض على مقاولة الإقت�صاد الإجتماعي
و الت�ضامني التي توزعه بدورها
على �أع�ضائها ،املنتجون ال�صغار

مقاولة الإقت�صاد
الت�ضامني ت�شرتي الزيتون
بثمن �أعلى من ثمن ال�سوق

مقاولة الإقت�صاد
الت�ضامني .ت�شرتي الزيتون
بثمن �أعلى من ثمن ال�سوق

املجمع ذو منفعة اقت�صادية ومقاولة االقت�صاد والت�ضامني
هيكل مركب من املنتج ال�صغري ،من مقاولة االقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني
و من التجمع ذو منفعة اقت�صادية ،يوزع الأرباح �أو الفائ�ض يف نهاية املطاف على
املنتج ال�صغري.
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.6

6ت�شخي�ص اجلمهور املرفوعة �إليه العار�ضة

 - 1.6جمهور الدرجة الأوىل
يتكون من كل من ميلك �سلطات �أخذ القرار للتعامل مع التو�صيات:
•رئي�س احلكومة ملكانته يف هرم ال�سلطة التنفيذية
•الوزارات املعنية مبا�رشة و هي :الفالحة و ال�صيد البحري ،االقت�صاد
واملالية ،ال�ش�ؤون االقت�صادية العامة.

 - 2.6جمهور الدرجة الثانية:
•يتكون من امل�ؤ�س�سات امل�ؤثرة على جمهور الدرجة الأوىل يف اتخاذ
القرار:
•الغرف وجامعات الغرف املهنية املرتبطة بالفالحة
•املجتمع املدين و مكونات االقت�صاد االجتماعي و الت�ضامني
•املجال�س املنتخبة املحلية ،اجلهوية والوطنية
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.7

7قنوات االت�صال

تتكحم نوعية اجلمهور امل�ستهدف و املرافعة ذاتها يف اختيار قنوات االت�صال.
ويف هذه احلالة التي ت�سعى �إىل حمل وحث ال�سلطات العمومية على مراجعة
املقاربة التي تنهجها يف �إنزال خمطط املغرب الأخ�رض على �أر�ض الواقع  ،ميكن
ترتيب قنوات االت�صال كما يلي ح�سب الأهمية بدءا بالعليا:
•الت�سليم املبا�رش �إىل جمهور الدرجة الأوىل و الدرجة الثانية
•تنظيم ندوات حول املو�ضوع من طرف خرباء تبث عرب و�سائل الإعالم
ال�سمعي الب�رصي
•تنظيم نقا�شات وموائد م�ستديرة ل�صالح �أ�صحاب القرار
•حمالت حت�سي�سية عرب الإعالنات ،املل�صقات.

