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ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ،قــرر هــذا األخيــر
ـس االقتصـ ّ
طبْقـاً للمــادة  16مــن القانــون التنظيمـ ّـي للمجلـ ُ
ـوع االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي فــي إطــار إحالــة ذات ّيــة؛
بتاريــخ  27يونيــو  ،2013دراسـ َة موضـ ِ
ـت أشــغا ُل اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا التكويــن والتشــغيل والسياســات القطاعيــة إلــى
وقـ ْد أفْضـ ْ
إعــدادِ وتقديـ ِـم تقريـ ٍـر بعنــوان «االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي :رافعــة لنمـ ّو ُم ْدمِ ـ ٍـج»؛ وهــو التقريــر

باإلجمــاع الجمعيــة العا ّمــة للمجلــس فــي دورتهــا الســابعة و األربعيــن العاديــة،
ـت عليــه
الــذي صادقـ ْ
ْ
بتاريــخ  26فبرايــر 2015؛
وقد ترتّب عنه هذا ال ّرأي:
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بيان األسباب
ـاص ،نظــرا لطابعــه ال ُم ْدمِ ـ ِـج المتمثــل
■اعتبــارا ّ
أن االقتصــا َد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي بـ َ
ـات اليــوم موضـ َع اهتمـ ٍـام خـ ّ
فــي الحـ ّد مــن التفاوتــات؛
أن االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتّضامنـ ّـي يســعى إلــى التوفيــق بيــن مبــادئ اإلنْصــاف والعدالــة االجتماعيــة
■واعتبــارا ّ
ً
ضف ًيــا علــى العالقــات االقتصاديــة بُ ْعــدا إنســانيا؛
وبيْــن النجــاح االقتصــاديُ ،م ْ
■وبالنظــر إلــى أ ّنــه يهــدف إلــى أ ْن يكــون اقتصــاداً ُموازيـاً ،باعتبــاره دعامــة ثالثــة يرتكــز عليهــا االقتصــاد ال ُمتــوازن
وال ُمدمــج ،إلــى جانــب القطــاع العمومـ ّـي والقطــاع الخــاص؛
أن لالقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي مـ َن اإلمكانــات والوســائل مــا يجعلــه قــاد ًرا علــى تعبئــة الثــروات الماديــة
■وبمــا ّ
ّ
تضامِ
ـ ٍـن كفيـ ٍـل بمواجهــة متطلبــات التنْميــة ال ُم ْدمجــة وال ُمنْدمجــة (محل َّيــا وجهو ّيــا
وغيــر الماديــة ،فــي إطــار تــآز ٍُر ُم
ووطن ّيــا) والحـ ّد مـ َن آثــار األزمــات االقتصاديــة المحتملــة؛
أن النمــوذ ّج الــذي يقــو ُم عليْــه االقتصــا ُد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي يم ّك ـ ُن مــن ضمــانِ ت ْوطيــنِ رأس
■وبالنظــر إلــى ّ
أن هــذا النمــوذج يتيــح لجميــع الفئــات االجتماع ّيــة،
المــال الجماعـ ّـي ،والتــوازن الج ّيــد فــي توزيــع االســتثمار؛ وإلــى ّ
ـادي؛
ومقــاوالت مختلــف القطاعــات واألقاليــم ،ال ُمشــاركة فــي ت ْوطيــد التماســك االجتماعـ ّـي وتحســين النمــو االقتصـ ّ

ووعي ـاً مــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بأه ّميــة إنْجــاح رِ َهــان النم ـ ّو ال ُم ْدمِ ـ ِـج ،ق ـ ّرر هــذا األخيــر
■ ْ
تنــاول هــذا الموضــوع ،فــي إطــار إحالــة ذات ّيــة ،وجعــل مــن هــذه القض ّيــة موضوعــا مركز ّيــا ضمــن تدخّ التــه
واهتماماتــه ذات األولويــة.

الرأي
موضوع ّ

■فاســتنا ًدا إلــى ال ُمعطيــات المتو ّفــرة ،وجلســات اإلنْصــات بحضــور مختلــف األطــراف المعنيــة ،أراد المجلــس ،فــي
موحــدة بشــأن األهــداف والمقتضيــات ال ُمرتبطــة بِاالقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي.
البدايــة ،الوصــول إلــى رؤيــة َّ
َ
وذلــك مــن أجــل إدراك
توصــل بهــا مــ ْن ُمختلــف الفاعليــن،
كمــا قــام المجلــس
ِ
باســتعراض ال ُمقت َرحــات التــي ّ
ـادر علــى أ ْن يكــو َن بمثابــة رافعـ ٍـة
أحســن الســبل الكفيلــة بت ْمكيــنِ بالدنــا مـ ْن تطويــر اقتصـ ٍـاد اجتماعـ ٍّـي وتضامنـ ٍّـي قـ ٍ
أساسـ ّية للنّمـ ّو ال ُم ْدمِ ـ ِـج.
■وانْطالقـاً كذلــك مــن الدراســة الموثقــة ،ومــن وقوفــه علــى ال ُم َما َرســات المحل ّيــة الج ّيــدة والتّجــارب الخارج ّيــة فــي
ـب المجلــس علــى تعميــق النقــاش بيــن ْ
هــذا ّ
األطـ ِ
ـراف المعن ّيــة .وهــو ي ْعـ ِـرض فــي هــذا الـ ّرأي جملــة مــن
الشــأن ،انكـ ّ
االجتماعـ ّـي والتضا ُمنـ ّـي قــادراً علــى لعــب دوره بصــورةٍ
المقترحــات والتدابيــر ال َع َمليــة الكفيلــة بج ْعــل االقتصــاد ْ
كاملــة وبشــكل أفضــل.

تشــخيص المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي لقطــاع االقتصــاد
االجتماعــي والتضامنــي
ّ
متجذر في الثقافة المغربية:
وتضامني
1 .1اقتصاد اجتماعي
ّ
المغــرب يعــرف عــدداً مــن ال ُممارســات التضامن ّيــة
بــأن
واالجتماعــي
االقتصــادي
المجلــس
■يالحــظ
والبيئــي ّ
ّ
َ
ُ
ّ
ّ
خاصــة تع ّبــر عــن هــذا الن ـ ْوع مــن
ـإن مصطلحــات
يتج ـزّأ مــن تقاليــده .وهكــذا فـ ّ
والتعاضد ّيــة التــي تع ـ ّد ج ـ ْز ًءا ال ّ
ّ
ً
المناطــقِ وطبيعــة األنشــطة ،بــدأ بالتّويــزة وأكاديــر والعكــوك إلــى ّ
ِ
الشــرد
المســاهمة الجماع ّيــة وتختلــف بحســب
ّ
والخطــارات؛
وال ْوزيعــة
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رغ ـ َم ك ـ ْونِ المغــرب قــد اعتـ َ
■كمــا يالحــظ المجلــس أ ّنــه ْ
ـرف بأه ّميــة التعاونيــات والجمعيــات ســنة  ،1958وكــذا
بأهم ّيــة التعاضديــات ســنة  ،1963فــإن ظهــور القطــاع فــي صــورة ُمن ََّظمــة و ُمهيْ َكلَــة يرجــع لبدايــة األلفيــة الثالثــة.
ـإن المغــرب قــد اختــار اســم «االقتصــاد االجتماعـ ّـي
وإذا كانــت تســمية هــذا القطــاع تختلــف مــن بلــد إلــى آخــر ،فـ ّ
والتضامنـ ّـي».
والتضامنــي مــن بلــد آلخــر ،إال أن المنتظــم الدولــي ال يختلــف حــول
االجتماعــي
■ويختلــف تعريــف االقتصــاد
ّ
ّ
مجموعــة القيــم التــي ِّ
ـادي
تؤطــر مجــال االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي .وبنــا ًء عليــه ،يقْتــر ُح المجلــس االقتصـ ّ
واالجتماعـ ّـي والبيئــي التعريـ َ
ـف التالــي:
«يعبــر االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي عــن مجمــوع األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تنتظــم فــي شــكل
تجمعــات ألشــخاص ذاتييــن أو معنوييــن ،بهــدف تحقيـ ِـق المصلحــة الجماع ّيــة والمجتمع ّيــة،
بنيــات مه ْي َك َلــة أو ّ
ـاركي ،يكــون االنخـ ُ
ـراط فيــه ح ـ ّرا.
وهــي أنشــطة مســتقلة تخضــع لتدبيـ ٍـر مســتقلّ وديمقراطـ ّـي وتشـ ّ
كمــا تنتمــي إلــى االقتصــاد االجتماعــي والتضامنـ ّـي جميــع المؤسســات التــي ترتكــز أهدافهــا األساس ـ ّية بالدرجــة
ومدمجــة من الناحيــة االقتصاد ّية ،وإنتاجها
ـال تقديمهــا لنمــاذج مســتدامة
ِ
األولــى ،علــى مــا هــو اجتماعـ ّـي ،مــن خـ ِ
ـري ،وت ْنــدرج فــي التنميــة المســتدامة ومحاربــة اإلقصــاءِ ».
ســلع ًا وخدمــات تر ّكــز علــى العنصــر البشـ ّ

وطني ُم ِل ٌّح
تحد
والمجالي:
االجتماعي
2 .2اإلدماج
ٍّ
ّ
ّ
ّ
أن المغــرب ع ـ َر َف نم ـ ّوا اقتصاديــا بــارزا إلــى حــدود ســنة
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ّ
■يالحــظ المجلــس االقتصـ ّ
ْ
منتظــم،
أن النم ـ ّو االقتصــادي لبالدنــا يظ ـ ّل غيْ ـ َر
 ،2010وال س ـ ّيما بفضــل ارتفــاع االســتثمار واإلنتاجيــة .غيــر ّ
َ
ـاع الفالحــي الــذي يعتمــد أساسـاً علــى التســاقطات ال َمطريــة .ومــن ثـ ّم ،فقــد ســجل المغــرب
بســبب تبع ّيتــه للقطـ ِ
نم ـ ّوا بلــغ  2.7%ســنة  2012و % 4.4ســنة 2013؛
ـأن النســبة المنخفضــة لمســاهمة الســاكنة فــي التنميــة االقتصاديــة للبــاد،
■عــاوة علــى ذلــك ،يالحــظ المجلــس بـ ّ
والهشاشــة الكبيــرة التــي يعانــي منهــا العديــد مــن العمــال المغاربــة ،و ال ســيما فــي القطــاع الغيــر مهيــكل (أجــور
ـري
متد ّنيــة ،انعــدام عقــود العمــل ،غيــاب الحمايــة االجتماعيــة  )...وكــذا التفــاوت الكبيــر بيــن الوســط الحضـ ّ
ـجع علــى تحســين الظــروف المعيشــية لجــزء كبيــر مــن الســكان .وبالتالــي،
والوســط القـ ّ
ـروي ،كلّهــا عوام ـ ُل ال تشـ ّ
فالمغــرب يحت ـ ّل المرتبــة  127مــن أصــل  187بلــدا بالنســبة لمؤشــر التنميــة البشــرية؛
ملحــة علــى مســتوى اإلدمــاج االجتماعـ ّـي ،وعلــى
■وبنــاء عليــه ،يســتنت ُج المجلــس بـ ّ
ـأن المغــرب يواجــه تح ّديــات ّ
المجالــي:
مســتوى اإل ْدمــاج
ّ
ـتعجالي للتخفيــض مــن معـ ّدل الفقــر فــي بالدنــا ،وفــي
•تتلخّ ــص تحديــات اإلدمــاج االجتماعــي فــي الطابــع االسـ
ّ
الح ـ ّد مــن التفاوتــات بيــن األغنيــاء والفقــراء ،والتفاوتــات علــى مســتوى ال ّدخــل ،وفــي التخفيــض مــن نســبة
البطالــة ،وتحســين ظــروف العمــل ،والتقليــص م ـ ْن نســبة اله ـ ْدر المدرسـ ّـي ،و ُمحاربــة األ ّميــة ،وفــي معالجــة
مســألة التفاوتــات بيْــن الجنس ـيْن ،وتحســين الولــوج إلــى الخدمــات الصح ّيــة والبنيــات التحت ّيــة؛
فــإن التحديــات األكثــر ضغطــا تتلخّ ــص فــي التقليــص مــن التفاوتــات
•أمــا فيمــا يتعلــق باإل ْدمــاج المجالــيّ ،
القائمــة بيــن الجهــات االقتصاديــة للمملكــة ،وبيْــن المناطــق القرويــة والمناطــق الحضريــة ،وتحســين الولــوج إلــى
والصحــة فــي المناطــق القرويــة.
البنيــات التحت ّيــة وخدمــات التربيــة والتعليــم
ّ
ـاص ،يســعى االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي إلــى أ ْن يكــون هــو
■وإلــى جانــب القطــاع العمومـ ّـي والقطــاع الخـ ّ
ـول لجــزء
الوافــد الجديــد القــادر علــى إعطــاءِ نَ َفـ ٍـس جديـ ٍـد للنمــو االقتصــادي مــن خــال مســاهمته فــي إيجــاد حلـ ٍ
كبيــر مــن تحد ّيـ ِ
إن الطابــع «اإلدماجــي» هــو الــذي يمنــح النمـ ّو الوطنـ ّـي بُ ْعــداً متعـ ّدد القطاعــات،
ـاج .ثـ ّم ّ
ـات اإل ْدمـ ِ
ً
ً
ُ
ُ
ِ
ويدمــج جميــع مك ّونــات البــاد بتوفيــره ُولوج ـا منْصف ـا إلــى الف ـ َرص االقتصاديــة.
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الوطني:
االقتصادي
حيويون في المشهد
3 .3فاعلون
ّ
ّ
ّ
 .أالتعاونيات
ئيســي لقطــاع االقتصــاد
التعاونــي ال ُمكــ ّو َن ال ّر
أن النســي َج
واالجتماعــي
االقتصــادي
■يعتبــ ُر المجلــس
والبيئــي ّ
ّ
ّ
َّ
ّ
ّ
االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي فــي المغــرب ،ســواء مــن حيْــثُ عــدد مناصــب الشــغل التــي يوفرهــا ،أو مـ ْن حيــثُ مســاهمته
ـاص بهــا ،هــو القانــون
فــي التنْميــة االقتصاد ّيــة واإلدمــاج االجتماعـ ّـي .وتتو ّفــر التعاونيــات علــى إطــار قانونـ ّـي خـ ّ
رقــم  112.12الــذي يع ـ ّرف بالج ْمعيــات ،ويح ـ ّدد وضعيتهــا القانون ّيــة وأهــداف مكتــب تنميــة التعــاون؛
ـاون،
أن عــدد التعاونيــات بلــغ ســنة  ،2013مــا إجمالــه  12.022تعاونيــة تض ـ ّم  440.372متعـ ٍ
■ويُالحــظ المجلــس ّ
وذلــك إثْـ َر تزايــد ُم ّطـ ٍ
ـرد لعــدد التعاونيــات وعــدد منخرطيهــا .وإذا كانــت الفالحــة والصناعــة التقليدية والســكن هي
ـإن هنــاك مجــاالت أخــرى كالتســيير والمحاســبات ّية
مجــاالت األنشــطة التــي تضــم العــدد األكبــر مــن التعاونيــات ،فـ ّ
الخاصــة
التعاونــي ،مســتجيب ًة للحاجيــات
وتكنولوجيــات المعلومــات واالتصــال رأت النــور حديثــا فــي النســيج
ّ
ّ
للنســاء والشــباب الحاصــل علــى الشــهادات؛
أن المجلــس ق ـ ْد الحـ َ
ـأن تط ـ ّور القطــاع التعاونـ ّـي يواجــه عــدداً مــن اإلكراهــات ذات الطابــع السوســيو-
ـظ بـ ّ
■غيْــر ّ
صاح َبــة مــن جانــب الدولــة ،التــي تهــدف إلــى ت ْمكيــن التعاونيــات مــن التغلّــب علــى
اقتصـ ّ
ـادي .وتظــل التدابيــر ال ُم َ
التعاونــي يعانــي مــن الغمــوض فــي القانــون
فــإن النّســيج
هــذه اإلكراهــات غيــر كافيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــكّ ،
ّ
اإلصــاح األخيــر لهــذا القانــون .فقـ ْد عانــى مــن العديــد مــن أ ْوجــه القصــور
المنظــم للتعاونيــات ،علــى ال ّرغــم مــن
ْ
صاحبَــة التعاونيــات ،وباالفتقــار إلــى الحكامــة الناتــج عــن
خصصــة لهيْئــات ُم َ
الصلــة بض ْعــف المــوارد ال ُم ّ
ذات ّ
ْ
انخفــاض مســتوى تأهيــلِ المس ـ ّيرين والمنخرطيــن .وعــاوة علــى النســبة الضعيفــة للتأطيــر المؤسســاتي ،يجــد
ـوج إلــى التمويــل ،وانعــدام التغطيــة االجتماع ّيــة للمنخرطيــن.
النســي ُج التعاونـ ّـي نفســه أمــام صعوبــات تتعلــق بال ُولـ ِ
،1.5٪وأن خلــق
أن مســاهمة التعاونيــات فــي الناتــج المحلــي الخــا ّم ال تتعـ ّدى
ّ
والنتيجــة مــن كل هــذه النقائــص هــي ّ
فــرص العمــل المــؤ ّدى عنــه ،فــي ك ّل قطــاع علــى حــدةٍ  ،يظ ـ ّل منخفض ـاً.
.بالتّ
عاضديات
ّ
•يُعتبــ ُر ظهيــر رقــم  ،1-57-187الصــادر بتاريــخ  24جمــادى  II 1383 (12نونبــر  ،)1969المحــ ّدد للوضعيــة
القانون ّيــة للتعاضديــات ،ولمجــاالت أنشــطتها وأهدافهــا .كمــا يشــر ُح هــذا الظهيــر د ْور المؤسســة التعاضد ّيــة
وهيئاتهــا وكيف ّيــة اشــتغالها؛
ـي خمســين مؤسســة ،تتــوزع أساسـاً مــا بيْــن
■ويُالحــظ المجلــس بـ ّ
ـأن النســي َج التعاضــدي المغربـ ّـي يتكـ ّون مــن حوالـ ْ
ـي تشــكل مبــادرات
الصحــة وتعاضديــات التأميــن
تعاضديــات
ّ
ّ
ومؤسســات التكافــل .أ ّمــا التعاضديــات الجماعيــة فهـ َ
حديثــة ال َع ْهــد:
•تشـ ّكل تعاضديــات التغطيــة الصح ّيــة  50%مــن مؤسســات النســيج التعاونـ ّـي ،حيــث يبلـ ُغ عددهــا  25مؤسســة
ـت
ـاص ،والقطــاع الليبرالـ ّـي .وقــد ض ّمـ ْ
ـاع العمومـ ّـي ،والقطــاع ش ـبْه العمومـ ّـي ،والقطــاع الخـ ّ
موز ََّعــة علــى القطـ ِ
ـي  1،5مليــون منخـ ٍ
ـرط و 4،5مليــون مسـ ٍ
مجاني أو
ـتفيد مــن خدماتهــا .فرغــم توفير ولــوج ّ
خــال ســنة  2012حوالـ ْ
بفضــل شـ ٍ
ـبكة
بكلفــة منخفضــة للخدمــات العالجيــة ،ورغــم اكتســاب الخبْــر ِة فــي مجــال تغطيــة مخاطــر ال َمـ َرض ْ
الص ّحــة تعانــي انتقــادات مــن
موســعة مــن األعمــال االجتماع ّيــة ،فــإن هــذه التعاضديــات التــي تعمــل فــي مجــال ّ
َّ
حيــث ضعــف نوع ّيــة الخدمــات بالنســبة للمســتفيدين ،وغيــاب الحكا َمــة ،والنّقــص الحاصــل علــى صعيــد آليــات
ـاتي للمجلــس األعلــى للتعاضــد؛
ال ُمراقبــة الداخليــة والخارج ّيــة ،وغيــاب ال ّد ْعــم المؤسسـ ّ
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ِ
المخاطـ ِـر المرتبطــة بمختلــف األنشــطة االقتصاديــة .فالتعاضديــة الفالح ّيــة
•تقــو ُم تعاضديــات التأميــن بتغطيــة
ِ
الصلــة باألنْشــطة الفالح ّيــة .أ ّمــا التعاضديــة
المغربيــة للتأميــن  La MAMDAتهت ـ ّم بتغطيــة
المخاطـ ِـر ذات ّ
الم ْركز ّيــة المغربيــة للتأمينــات  ،La MCMAالمتف ّرعــة عــن التعاضد ّيــة الفالح ّيــة المغرب ّيــة للتأميــنِ  ،فإنهــا
ّ
ـإن تعاضديــة التأمينــات أل ْربــاب النقــل
تغطــي جمي ـ َع المخاطــر التــي ال ترتبــط بالقطــاع الفالحـ ّـي .وأخيــرا ،فـ ّ
ـص فقــط بالنقــل العمومــي للمســافرين .وتش ـغّل مختلــف هــذه التعاضديــات مــا يربــو
ال ُمتّحديــن  MATUتختـ ّ
ـخص؛
علــى  500شـ ٍ
•أ ّمــا شــركات التكافــل ،فتهـ ّم مؤسســات االئتمــان ،وتهــدف إلــى ضمــان تســديد القــروض البنك ّيــة الممنوحــة فــي
إطــار االســتثمارات المهن ّيــة .ويبلــغ عــدد هــذه المؤسســات  22تض ـ ّم  8.840صانعــا تقليديــا ،و 8979مســتغ ّل
بحــاراً ،و 517تاجــراً وشــابا ُمقــاوِ الً.
لسـ ّيارات النقــل (ســيارات األجــرة الصغيــرة) ،وّ 675
•وأخيــرا ،فق ـ ْد انطلقــت التعاضديــات الجماعيــة فــي بعــض الجماعــات مــن أجــل تعويــض العجــز الــذي تعرفــه
المنظومــة الصح ّيــة فــي المناطــق القرويــة ،وس ـ ّد نقــص التأميــن مــن طــرف التعاضديــات التقليديــة للصحــة
لفائــدة ســاكنة هــذا الوســط.
 .جاجلمعيات
ـأن الج ْمعيــات ّ
■ ِ
ينظمهــا الظهيــر الشــريف رقــم ،1-58-376
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي بـ ّ
يالحــظ المجلــس االقتصـ ّ
َ
ـص القانونـ ّـي
الصــادر فــي جمــادى  Iســنة  1378هجريــة ( 15نونبــر  )1958حقــل الجمع ّيــات .وقــد َعـ َرف هــذا النـ ّ
ّ
المنظــم عــددا مــن التعديـ ِ
ـات بواســطة ظهائــر أو مراســيم؛
ـوي يبقــى مجهــوالً إلــى حـ ّد مــا ،وذلك بســبب غياب إحصائيــات مضبوطة.
■كمــا يالحــظ المجلــس ّ
أن النســيج الجمعـ ّ
ـإن َع ـ َد َد الجمعيــات بلــغ  44.771ج ْمعيــة ســنة  ،2009بينمــا
وحســب معطيــات المندوب ّيــة الســامية للتخطيــط ،فـ ّ
يصــل العــدد ،حســب ُمعطيــات وزارة الداخل ّيــة 89.385 ،ســنة  .2012وفــي جميــع الحــاالت ،فقـ ْد عــرف تأســيس
الجمعيــات تزايُــداً ّ
مطــرداً منـ ُذ انطــاق المبــا َد َرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية ســنة 2005؛
ـت علــى ديناميــة هائلــة فيمــا يتعلّــق بالتعبئــة التشــارك ّية
■ويالحــظ ّ
أن الج ْمعيــات ،خــال الســنوات األخيــرة ،قـ ْد برهنـ ْ
س دســتور  2011هــذه المشــاركة فــي
لمختلــف الشــرائح االجتماع ّيــة ،وفــي ولــوج مجــاالت جـ ّد متن ّوعــة .وقــد كـ ّر َ
الصعيديْــن المحلّـ ّـي
التنميــة الوطن ّيــة .وبذلــك أصبحــت الج ْمع ّيــات شــريكا أساس ـ ّياً للســلطات العموميــة ،علــى ّ
والوطنـ ّـي ،فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ،وفــي أعمالهــا المتعلقــة بالحـ ّد مــن الهشاشــة و ُمحاربــة األميــة
والتجهيــزات األساسـ ّية؛
والســكن ،والبنيــات التحتيــة المحليــة،
ْ
والنقصالحاصــل علــى مســتوى الخدمــات الصح ّيــةّ ،
ـوي يســتفي ُد م ـ ْن مصدريْــن أساســييْن مــن
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ّ
أن النّســيج الجمعـ ّ
■يالحــظ المجلــس االقتصـ ّ
صـ ُل عليهــا فــي صــور ِة تجهيــزات ومِ نَـ ٍـح علــى ســبيل المثــال ،ومــن
تح ُ
مصــادرِ الت ْمويــل :مـ ْن ميزانيــة الد ْولــة التــي ْ
المســاعدات الدولية .وينضــاف إلــى هاذيــن المصدريــن كل مــن انخراطــات األعضــاء والتبرعــات ومنــح القطــاع
ـت الج ْمعيــات ،حســب المنْدوبيــة الســامية للتخطيــط ،مــن تعبئــة  8،8مليــار درهــم ســنة 2007؛
الخــاص .وق ـ ْد تم ّكنـ ْ
ـي  15مليــون منْخـ ٍ
■مثلمــا يُ ِ
ـرط ،1ثلثهــم مــن النّســاء ،وتُع ّبئ ثــاث فئات من
الحــظ ال َم ْجلــس ّ
أن الج ْمعيــات تضـ ّم حوالـ ْ
رهــن إشــارة الج ْمعيــات.
حيــث المــوارد البشــرية يتوزّعــون مــا بيْــن ُمتط ّوعيــن و ُمســتخ َدمين وأشــخاص م ْو ُ
ضوعيــن ْ
وتهــدف هــذه األخيــرة ،فــي المقــام األ ّول ،إلــى تقديــم المســاعدة للنّســاء ،ال سـ ّيما فــي المناطــق القرو ّيــة ،وللشــباب
يوج ـ ُدون فــي أوضــاع
واألطفــال والمســنين واألشــخاص فــي وضع ّيــة اإلعاقــة وجميــع فئــات المواطنيــن الذيــن َ
ّ
هشــة ،والمحروميــن مــن وســائل الحصــول علــى الخدمــات األساســية؛
.Enquête HCP, 2011 - 1
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الجمعوي
خاصــة حــول قطــاع القــروض الصغــرى ،باعتبــاره ف ْرعـاً من النســيج
ـس دراســة
ّ
ّ
■وقــد ســبق أ ْن أنْ َجـ َز المجلـ ُ
تضـ ّم  13جمعيــة .وهــي الجمعيــات
التــي تمثلهــا الفدراليــة الوطن ّيــة لج ْمعيــات القــروض الصغــرى ( ،)FNAMالتــي ُ
التــي أنشــئت بموجــب قانــون  15نونبــر  1958غيْــر أنهــا تخضــع لنصــوص محــددة تتعلــق بالقــروض الصغــرى .كمــا
أن هــذه الجمعيــات تخضــع لمراقبــة بنــك المغــرب طبقــا لقانــون البنــوك لســنة 2006؛
ّ
■ويالحــظ المجلــس أيضــا أن المؤسســات ،التــي تختلــف عــن الجمعيــات بكونهــا تنتــج عــن توظيــف ال رجعــة فيــه
لمــوارد وحقــوق قصــد تحقيــق أعمــال ذات منفعــة عامــة وبــدون غايــة ربحيــة ،تتواجــد فــي المغــرب فــي عــدة
أشــكال ،ولكــن كجمعيــات بموجــب القانــون.
■ورغــم الديناميــة التــي يعرفهــا ،يُواجــه النســي ُج االجتماعــي عــددا مــن اإلكراهــات التــي تحـ ُّد مـ ْن تطـ ّوره ،مــن بينهــا
صعوبــة الحصــول علــى التمويــل ،وغيــاب المق ـ ّرات والتجهيــزات ،وصعوبــة تعبئــة المتط ّوعيــن والمــوارد البشــرية
المؤهلــة.
ّ

والتضامني بالمغرب
االجتماعي
قوي لالقتصاد
أجل
من ِ
تطور ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
والتضامني
يقْتــرح المجلــس االقتصــادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي مجموعـ ًة مــن التدابير التي ســتم ّكن االقتصاد االجتماعـ ّـي
ّ
مـ ْن أ ْن يصبـ َح قطاعـاً كامــا ،ويعـ َ
ـرف تطـ ّوراً قويــا مــن حيــث قدرتــه علــى خلــق القيمة االقتصاد ّيــة وإنْتاج نمـ ّو ُم ْدمِ ٍج.

التوجهات العامة لسياسة عمومية لالقتصاد االجتماعي والتضامني
1 .1
ّ
يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي:
خــاص ميكّ ــن املغــرب مــن املســاهمة يف احلركــة العامليــة لالعتــراف
قانونــي
 .أباعتمــاد إطــار
ّ
ّ
والتضامنــي؛
االجتماعــي
املتزايــد بقطــاع االقتصــاد
ّ
ّ
اإلجــراء ،فــي نظــر المجلــس ،إلــى سـ ّد ثغــرة تنظيميــة تضعـ ُ
ـف مــن دور قطـ ٍـاع غنـ ّـي بإمكاناتــه الماديــة
■يســعى هــذا ْ
ْ
وال ّ
الماديــة مثــل قطــاع االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي .وبالتالــي ،فمـ ْن شـأن هــذا اإلطــار القانونـ ّـي أ ْن يسـ َم َح
يج َم ـ َع مختلــف مك ّوناتــه فــي إطـ ٍـار مرجعـ ّـي
بالتحديــدِ الواضــح لقطــاع االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي ،وأ ْن ْ
م َو َّحــد .مثلمــا يســتجيب لضــرور ِة تمكيــن جميــع فاعلــي االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتّضامنـ ّـي مــن الســامة القانونيــة
وجــه الخُ صــوص ،مــن راحــة قانونيــة أ ْك َبــر فــي بنــاء مختلــف الصيــغ
والتنظيم ّيــة ألنشــطتهم ،وت ْمكينهــم ،علــى ْ
القانون ّيــة لتنظيــم القطــاع؛
ـجام فــي السياســات العموم ّيــة ،وفــي دور مختلــف
ـس بـ ّ
■مــن ث ـ ّم ،يــرى المجلـ ُ
ـأن هــذا اإلطــار سيســمح بخلْــق انسـ ٍ
سيســمح ،أيضــا ،بإدخــال معيــار «المنفعــة االجتماعيــة» باعتبــاره
الفاعليــن الحكومييــن للنّهــوض بهــذا القطــاع .كمــا
ْ
مقْياسـاً ألداءِ الفاعليــن فــي القطــاع.
.بتعزيــز وإح ــداث منظومــة للحكامــة الوطنيــة واجلهويــة مــن شــأنها حتفيــز ومصاحبــة تطويــر
هــذا القطــاع ومن ـ ّـوه
بتحســينِ حكامــة قطــاع االقتصــاد
■يتعلــق األمــر ،هنــا ،حســب رأي المجلــس االقتصـ ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــيْ ،
االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي ،وإ ْدراجــه فــي إطــارِ الجهويــة المتق ّدمــة .ولهــذه الغايــة ،يُوصــي المجلــس بتعبئــة المبــادرات
أن الغايــة هــي خلــق تــآزر أكبــر ،وف ّعاليــة أكثــر فــي
المحلّ ّيــة بواســطة عمليــات ال ّدعــم والتأهيــل واالحتراف ّيــة .بمــا ّ
وضــع وتنفيــذ برامــج ُمهيْكِ لَــة .كمــا يتعلــق األ ْمــر بتنظيـ ِـم اســتقاللية هيْئــات حكا َمــة القطــاع ،الموجــودة أو التــي
ْ
الحكامــة هــذه ،فــي نظــر المجلــس ،علــى إصــاح ود ْمــج عـ ّدة هيْئــات
ـة
ـ
منظوم
ـز
ـ
ترتك
ن
أ
ـن
ـ
ي
ويتع
ـا.
ـ
إحداثه
م
ـيت
ّ ْ
َ
سـ ّ
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عموميــة مثــل وكالــة التنميــة االجتماعيــة ( ،)l’ADSومكتــب تنميــة التعــاون( ،)ODCOو”مغــرب تســويق“ داخــل هيْئـ ٍـة
ـوض باالقتصــادِ االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي» .وينْبغــي لهــذه الهيْئــة الجديــدة
جديــدة يُ ْطلـ ُق عليْهــا «الهيْئــة الوطن ّيــة للنهـ ِ
أ ْن تدعمالصالحيــات ال ُم َخ َّولــة لمختلــف القطاعــات الوزاريــة؛
الصعيــد الوطنـ ّـي بتنســيق مــع
ـارس الهيْئ ـ ُة الوطن ّيــة لالقتصــادِ االجتماعـ ّـي والتّضامنـ ّـي ع َملَهــا علــى ّ
■ينبغــي أ ْن تمـ َ
الهيئــات المركزيــة وعلــى الصعيــد الجهــوي عــن طريــق الهيئــات الجهويــة لالقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي وذلــك
ـص عليْهــا اإلطــا ُر الجديـ ُد المتعلّــق بالجهويــة المتق ّدمــة.
باســتناد علــى الــوكاالت الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع التــي ينـ ّ
وتن س ــيق وتطويــر الفاعلــن يف القطــاع بهــدف االنْدمــاج ،بصفــة ك ّل ّيــة ،يف السياســات
 .ج ُم صاحبــة ْ
الكبــرى للبالد.
االقتصاديــة ،واألوراش ْ
التوجــه ،إلــى تطويــر سياســة اقتصاديــة وصناعية
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي ،مــن وراء هــذا
■يرمــي المجلــس االقتصـ ّ
ّ
القِ
مِ
فــإن
االجتماعــي
مــاج الفاعليــن فــي االقتصــاد
والتضامنــي داخــل سلســلة يَ ــة .وبنــا ًء عليــهّ ،
تعمــل علــى إ ْد ِ
ّ
ّ
ـودي واألفقـ ّـي لمختلــف الفاعليــن فــي القطــاع.
ـ
العم
ـاج
ـ
م
د
اإل
ـى
ـ
عل
ـة
ـ
مبني
ـة
ـ
سياس
ـاد
ـ
اعتم
ـى
ـ
إل
المجلــس ي ْدعــو
ّ
ْ ِ
الجهــوي
ويتع ّيــن أ ْن يندمــج هــؤالء مــع فاعليــن آخريــن فــي أ ْقطــاب تنافســ ّية (التج ّمعــات) ،علــى المســتويين
ّ
وال َع َرضـ ّـي .ويُنتظــر مــن هــذه السياســة ،حســب المجلــس ،أ ْن تعمــل علــى تحســين الولــوج إلــى أســواق الفاعليــن
إعطــاء دفْعــة لتوفيــر فــرص الشــغل بكيف ّيــة أ ْكثــر إدماجـاً طيلــة
فــي االقتصــاد االجتماعــي والتضامنـ ّـي ،وبالتالــي ْ
حلقــات سلســلة القيمــة.

قانوني لحكامة وطنية مالئمة:
2 .2ضرورة توفير إطار
ّ
ـاص :مــن أج ــل مدونــة جديــدة أو قان ــون -إطــار جديــد لالقتص ــاد االجتماع ــي
ـي خـ ّ
 .أإطــار قانون ـ ّ
ـي
والتضامن ـ ّ
قانون–إطــار
القانونــي عــ ْن طريــق مدونــة او
واالجتماعــي والبيئــي إلــى تجديــد اإلطــار
المجلــس االقتصــادي
يدعــو
ٍ
ُ
ّ
ّ
(يشــار إيــه فــي مــا يلــي بالقانــون) يســمح بانفتــاح القطــاع علــى المحيــط الدولـ ّـي ،وتوفيــر أكبــر قــدر مــن الراحــة القانونيــة
ألشــكال تنظيــم القطــاع .ومــن شــأن هــذا القانــون أ ْن يُح ـ ّدد ،حســب المجلــس ،المعاييــر المتعلّقــة بقطــاع االقتصــاد
االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي ،ويحـ ّدد مبادئــه ،وأدوات التدخــل ،والوســائل الالزمــة لدعــم تطويــر هياكلــه ،مــع الحفــاظ علــى
المقاربــة ال ُم ْدمجــة .ويتجلّــى واحــد مــن مبــادئ هــذا القانــون فــي تحديــد وتدقيــق معيــار المنفعــة االجتماعيــة الــذي
ـي ينتمــي إلــى االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنــي.
ينبغــي أن يتو ّفــر عليــه كل فاعــل لكـ ْ

وجــه التحديــد ،ينبغــي أ ْن يم ّكــن هــذا القانــون لــك ّل بنْيــة مــن بنْيــات االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتّضامنـ ّـي مـ ْن إنجــاز
وعلــى ْ
مها ّمهــا كاملــة:

بالنسبة للتعاونيات:
األحــكام القانون ّيــة التــي تتعلّــق بعالقــات مختلــف المنخرطيــن بتعاونياتهــم ،وعالقــات التعاونيات
■مراجعــة عــدد مــن ْ
والمؤسســاتي ،وبالمنظومــة الضريب ّيــة الخاضعيــن لها؛
ـادي
بمحيطهــا القطاعـ ّـي واالقتصـ ّ
ّ
وضــع ضمانــات قانونيــة لحمايــة التــراث الجماعــي للتعاونيــات التــي وصلــت إلــى مرحلــة متق ّدمــة مــن التط ـ ّور
■ ْ
أن األســهم االجتماع ّيــة
ـص علــى ّ
بفضــل المجهــود الجماعـ ّـي ألعضائهــا .يتعلــق األمــر باإلبْقــاء علــى المبْــدأ الــذي ينـ ّ
المك ّونــة لرأســمال التعاونيــة غيــر قابلــة للتفــاوض وال يمكــن المســاس بهــا ,ويهــدف هــذا اإلجــراء إلــى حمايــة
التعاونيــات مــن كل محــاوالت التحويــل ألشــكال قانونيــة أخــرى قــد تــؤدي إلــى تعطيــل هيــاكل حققــت مكاســب
مبنيــة علــى المشــاركة الديمقراطيــة مــن خــال العمــل الجماعــي ألعضائهــا ,هــؤالء األعضــاء الذيــن قــد يصبحــون
أقليــة وعاجزيــن بســبب هــذا التحويــل ،وكذلــك فــي وضعيــة هشــة معرضيــن إلــى خطــر التعليــق أو اإلقصــاء؛
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قانونــي يتعلــق بتعاونيــات األجراءيخــول لمســتخدمين أجــراء شــرا َء غالبيــة أســهم المقاولــة التــي
■توفيــر إطــار
ّ
يعملــون بهــا ،عندمــا تكــون فــي وضعيــة اإلفــاس .وينبغــي أنْيتـ ّم دعــم هــذا الشــراء عــن طريــق شــراكة مــن طــرف
الدولــة والنقابــات المعنيــة ،حفاظ ـاً علــى عمــل المشــتغلين بهــا ،والحفــاظ علــى نشــاط المقاولــة؛
ـجام فــي قانــون التعاونيــات ،مــع األخــذ بعيْــن االعتبــار وضع ّيــة التعاونيــات الخاضعــة للضرائــب وال ّرســوم،
■خلــق انسـ ٍ
والتــي يت ـ ّم حاليــا التعامــل معهــا بنفــس الطريقــة التــي تُعامــل بهــا التعاونيــات األخــرى (كثــرة القيــود ،المراقبــة
المتعــددة لمختلــف اإلدارات )...؛
مســطرة ح ـ ّل التعاونيــات الخاضعــة للضرائــب وال ّرســوم ،وذلــك حتــى تعــو َد المبال ـ ُغ المتبقيــة مــن ح ـ ّل
■ ُمراجعــة ْ
التعاونيــة بعــد تســديد الديــون وباقــي المســتحقّات ،إلــى أعضــاء التعاونيــة التــي تــم حلهــا؛
■إحــداث نظــام وطنــي للتجــارة المنصفــة يقــدم ضمانــات وعالمــات جــودة عادلــة لسلســلة القيمــة بأكملهــا .وينبغــي
لهــذا النظــام أن يعــزز الهويــة المغربيــة للتجــارة المنصفــة ويحــث علــى التربيــة علــى االســتهالك المنصــف.

بالنسبة للتعاضديات:
ـدي ،وتســهيل اإلجــراءات اإلداريــة ،وإضفــاء صبْغــة تحفيز ّيــة علــى
تح ُكـ ُم العمــل التعاضـ ّ
■تحديــد ال ُمقتضيــات التــي ْ
معاييــر التأســيس؛
ـدي بالــوزارة المكلَّفــة باالقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي
■توضيــح وعقلنــة مبــادئ وقواعــد ارتبــاط القطــاع التعاضـ ّ
(الوصاية)؛
ّعاضد؛
■توضيح أدوار واختصاصات مختلف الفاعلين
المؤسساتيين المتدخّ لين في موضوع الت ُ
ّ
الجماعي؛
■تنظيم التعاضد
ّ
فســح المجــال أمــا َم المبــا َد َرة التعاضد ّيــة ،لرفْــع التضــارب والتناقــض بيــن أحــكام مد ّونــة التعاضــد وأحــكام
■ ْ
التعاضــدي.
الصلــة بالقطــاع
ّ
النصــوص األخــرى ذات ّ

بالنسبة للجمعيات:
■تحديد فئات وأنواع الج ْمعيات؛
■تحديد مجال عمل ك ّل نوع من أنواع الجمعيات؛
ٍ
عقود -برامج؛
■تسهيل الولوج إلى التمويل وتفاعلها مع الهيئات العموم ّية في إطار
■وضــع القواعــد العامــة بشــأن شــروط وإجــراءات التقييــم والرقابــة (الجمعيــات المدعومــة ،والجمعيــات التــي
تتجــاوز ميزانيتهــا الســنوية  500.000درهــم .)...

بالنسبة للفاعلني اجلدد ،وال س ّيما تعاونيات املستخدمني ُ
األ َج َراء واملؤسسات واملقاولة االجتماع ّية:
ـاص (إطــار
■تســهيل إدماجهــم كفاعليــن فــي االقتصــاد االجتماعــي والتضامنـ ّـي ،والس ـ ّيما عبْــر إطــار قانونـ ّـي خـ ّ
خــاص بالمؤسســات ،مراجعــة القانــون الخــاص بالشــركات)؛
■آليات تتعلق بال ّدعم والتّطوير؛
■تسهيل الولوج إلى التمويل؛

12

االقتصاد االجتماعي والتضامني :رافعة لنمو ُمدمِ ج

والتضامني؛
التشاركي
■ت ْوفير راحة قانونية لمبادرات التمويل
ّ
ّ
■توسيع تدابير التحفيز الضريبي للتعاونيات لتشمل المقاولة االجتماع ّية.
وإلضفــاء نــوع مــن المرونــة ،يوصــي المجلــس بــأن يســعى هــذا القانــون إلــى إقامــة جســور تســمح للفاعليــن فــي االقتصــاد
االجتماعــي والتضامنــي مــن مالءمــة مهامهــم مــع األشــكال القانونيــة التــي مــن شــأنها تعزيــز تطويــر أنشــطتها.
ويمكــن لهــذا اإلجــراء ،علــى ســبيل المثــال ،منــح الجمعيــات التــي اســتفادت مــن تمويــل برنامــج المبــادرة الوطنيــة للتنميــة
البشــرية بخصــوص أنشــطة مــدرة للدخــل ،إمكانيــة ولــوج شــكل قانونــي مختلــف قــادر علــى دعــم توســعها وتطويرهــا،
كشــكل تعاونيــات مثــا .كمــا يمكــن لهــذا اإلجــراء أيضــا ،منــح التعاونيــات أو مجموعــات تعاونيــات إمكانيــة التوفــر علــى
تعاضديــات خاصــة بهــم.
.بهيئة وطنية للنهوض باالقتصاد االجتماعي والتضامني
أفقــي يُ ّ
ِّ
ِ
المتدخليــن فــي القطــاع،
غطــي مجمــوع
وطنــي مســتق ّل يقــوم ب َع َم ٍــل
بإحــداث جهــاز
■يوصــي المجلــس
ّ
ّ
صاحبَــة )...ومم ّثلــي الهيْئــات
الذيــن يم ّثلــون ،م ـ ْن بيــن مــا يم ّثلــون ،أجهــزة الدولــة (الــوزارة الوص ّيــة ،هيئــات ال ُم َ
اإلداري ،الــذي يرأســه رئيــس الحكومــة ،هــو
االجتماعــي والتضامنــي“ .ويُ ْعتَبــر مجلســها
الجهويــة لالقتصــاد
ّ
ّ
الهيئــة التقريريــة التــي يتع ّيــن أ ْن تض ـ ّم جميــع هــذه األطــراف بنــاء علــى تمثيل ّيــة أغلبيــة للفاعليــن فــي االقتصــاد
االجتماعــي والتضامنــي بالقيــاس إلــى باقــي الممثليــن.

أن إحــداثَ هــذا الهيْئــة الوطن ّيــة يمكــن أ ْن يتـ ّم بنــا ًء علــى الج ْمــع مــا بيْــن مكتــب تنميــة التعــاون ووكالــة
ويعتبــر المجلــس ّ
ّ
التنميــة االجتماعيــة و”مغــرب تســويق“ ،ويتولــى القيــا َم بالمهــا ّم التاليــة:
■بلورة رؤية استراتيج ّية تتعلّق بالقطاع ،وإعداد برامج خاصة بها؛
وضع سياسة وطنية لالقتصاد االجتماعي والتضامني ،وتت ّبع تنفيذها؛
■ ْ
ّ
والمنظمات الدولية؛
والتضامني لدى السلطات العموم ّية
االجتماعي
■تمثيل قطاع االقتصاد
ّ
ّ

أجــلِ تطويـ ِـر وتأهيــلِ االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي ،وإضفــاء ّ
الطابــع
■توفيــر إطــار وطنـ ّـي للتشــاور والحــوار مــن ْ
االحترافـ ّـي عليْه؛
■المساهمة في إعداد النظام الوطني للتجارة المنصفة؛
■ضمــان المســاهمة الكاملــة والف ْعل ّيــة لمجمــوع المتدخّ ليــن فــي قطــاع االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي فــي عمل ّيــة
الخاصــة بهــذا القطــاع؛
إعــداد وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة
ْ
ّ
والتضامني؛
االجتماعي
وطني عن وضع ّية االقتصاد
■إعداد تقرير
ّ
ّ
ّ
■تمثيــل مجمــوع الفاعليــن وهيئــات قطــاع االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي فــي بالدنــا ،والعمــل بصــورةٍ ش ـفّافة
ومســتقلّة ،وخدمــة المصلحــة العا ّمــة؛
بطلب من الحكومة ح ْول سائر القضايا التي يمكن أ ْن ته ّم تطوير القطاع؛
■إبْداء آراء استشرافية
ٍ
ِ
إحــداث م ْر ٍ
إحصائيــات تتعلــق باالقتصــادِ
وطنــي لالقتصــاد
صــد
االجتماعــي والتضامنــي مــ ْن خــال
■توفيــر ْ
ّ
ّ
والتضامنــي؛
االجتماعــي
ّ
ّ
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■إحــداث صنــدوق لدعــم االســتثمار االجتماعـ ّـي يتــم تمويلــه مــن صنــدوق التأهيــل االجتماعــي حســب المعاييــر التــي
ســتحددها الســلطات الحكوميــة المكلفة؛
صاحبَة.
■ ْ
وضع برامج للتكوين والتكوين المستم ّر وال ّدعم وال ُم َ
والتضامني
االجتماعي
 .جهيئات جهوية لالقتصاد
ّ
ّ
ـس بإحـ ِ
ـداث هيئــات جهو ّيــة لالقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي تتش ـ ّكل ،فــي غالبيتهــا ،م ـ ْن ممثليــن عــن
يوصــي المجلـ ُ
الفاعليــن فــي االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي ،وممثلــي الجهــة ،وممثلــي الجامعــات ومراكــز البحــث.

تتجلّى المها ّم الرئيس ّية لهذه التمثيل ّية الجهو ّية في العمل على:

والتضامني على ُمستوى الجهة؛
االجتماعي
■تطوير االقتصاد
ّ
ّ
صعيد الجهة؛
■استدامة الفاعلين في هذا االقتصاد على َ
والتضامنــي ،وتعزيــز العالقــات مــع ُّ
■النّهــوض باالقتصــادِ
(المؤسســاتيين
الشــ َركاء الجهو ّييــن
االجتماعــي
ّ
ّ
ّ
والحكومييــن).
وفض ـ ً
ـإن
ْ
اإلعــام ،...فـ ّ
ـاع علــى المســتوى الجهـ ّ
الســلطات العموم ّيــة واإلدارات ووســائل ْ
ـوي ،لــدى ّ
ا ع ـ ْن تمثيــلِ القطـ ِ
الهيْئــات التمثيل ّيــة تتولــى:
سنوي لالقتصادِ
والتضامني؛
االجتماعي
جهوي
■إعداد ج ْر ٍد
ّ
ّ
ّ
ّ
والتضامني؛
االجتماعي
الوطني للمعلومات المتّصلة باالقتصاد
■ضمان التزْويد المنتظم للنظام
ّ
ّ
ّ
والتضامني في ض ْوء المعايير الوطنية والدول ّية.
االجتماعي
■ال ُمساهمة في تأهيلِ مختلف مك ّونات االقتصاد
ّ
ّ
التنافسية اجلهوية
 .دسياسة األقطاب
ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي بتطويـ ِـر قطــاع االقتصــاد االجتماعـ ّـي والبيئــي بنــا ًء علــى إحـ ِ
ـداث
يوصــي المجلــس االقتصـ ّ
ـاب تنافس ـ ّية (أو «تج ّمعــات») جهويــة ،وذلــك بُغْي ـ َة تعزيــز الق ـ ْدرة اإلنتاج ّيــة للفاعليــن ،وتشــجيع االبتــكار.
أ ْقطـ ٍ
تجميعـاً ،علــى صعيــد جهــة مع ّينــة ،للفاعليــن مــن االقتصــاد االجتماعـ ّـي
ويتعلّــق األ ْمــر ببنْيــات يمكــن تعريفهــا باعتبارهــا ْ
مؤسســاتيين (ممثلــي المجالــس الجهويــة) ،وفاعليــن مــن التعليــم العالــي والبحــث العلمــي،
والتضامنــي ،ولفاعليــن ّ
ّ
المنخرطيــن فــي مقاربــة تشــارك ّية تهــدف إلــى تحقيــق التوافــق حــول المشــاريع المشــتركة ذات الصبْغــة االبتكاريــة.
ومن ش ْأن هذه البنيات أ ْن تعمل على:
■ال ُوصــول إلــى حجــم أكبــر ،وإلــى ُمســتوى أعلــى مــن التم ّيــز ،بج ْمعهــا بيْــن الكفــاءات الالزمــة ْ
إلطــاق وإنجــاح
مشــاريع طموحــة ،ولالبتــكار مــن خــال اعتمادهــا علــى كفـ ٍ
ـاءات يتو ّفــر عليهــا شــركاؤهم ،وكــذا لت ْأهيــل جميــع
الفاعليــن؛
أعمــال
الس ـ ْمعة ،ومــن مجــال العمــل الفـ ّ
ـاص بــك ّل فاعـ ٍـل علــى حــدةٍ  ،وكــذا ت ْوضيــح رؤيــة ْ
ـردي الخـ ّ
■ ال ّرفــع مــن ّ
والدولــي.
الوطنــي
ّضامنــي علــى صعيــد الجهــة ،وعلــى الصعيديْــن
االجتماعــي والت
االقتصــاد
ّ
ّ
ّ
ّ
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يتماشــى هــذا التوجــه مــع الجهويــة المتقدمــة ومشــروع القانــون التنظيمــي حــول الجهــة والــذي يخــول لهــذه األخيــرة مهــام
النهــوض بالتنميــة المندمجــة والمســتدامة فــي مجالهــا الترابــي عبــر تحســين جاذبيــة المجــال الترابــي للجهــة وتقويــة
تنافســيته االقتصاديــة.
والتضامني يف منظومة التربية والتكوين
االجتماعي
إدماج االقتصاد
.ه ْ
ّ
ّ
مــن أجــل المحافظــة علــى المــوروث االجتماعــي والثقافــي المتج ـ ِّذر فــي اإلطــار الوطنـ ّـي ،يدعــو المجلــس إلــى إ ْدمــاج
راج:
االقتصــاد االجتماعـ ّـي والبيئــي فــي منظومــة التربيــة والتكويــن ،مــن خــال إ ْد ِ
■موضوعــات علــى مســتوى المقــ ّررات المدرســ ّية وورشــات تطبيق ّيــة فــي التعليــم االبتدائــي والثانــوي ،بهــدف
تســوية مختلــف
تحســيس وتوعيــة األطفــال بأه ّم ّيــة االقتصــاد االجتماعــي والتضامنـ ّـي ،وإمكانيــات ال ُمشــا َركة فــي ْ
اإلشــكاليات االجتماع ّيــة والبيئيــة؛
■مجزوءات على مستوى التعليم العالي في إطار تكوينات متع ّددة؛
ـجع علــى البحــث والتطويــر
■أطروحــات وتداريــب لهــا صلــة بقطاعــات االقتصــاد االجتماعــي والتّضامنـ ّـي ،ممــا سيشـ ّ

ـجع علــى بــروز
واالبتــكار .ومــن شــأن هــذه التدابيــر أ ْن تعمــل علــى إنمــاء روح ال ُمبــا َد َرة والعمــل التضامنـ ّـي ،ممــا يشـ ّ

جيـ ٍـل جديــد مــن المقاوليــن.

االجتماعي والتّ
ضامني:
مكونات االقتصاد
3 .3تقويم وتعزيز مختلف ّ
ّ
ّ
التعاوني
القطاع
 .أ
ُ
ّ

القانوني
i.iحتسني اإلطار
ّ
األحــكام التي تتعلّــق بالعالقات
وتحقيــق اًلمزيـ ٍـد مــن الشــفاف ّية والنجاعــة اإلجرائ ّيــة ،يوصــي المجلــس ب ُمراجعــة َعـ َد ٍد من ْ
بيــن مختلــف المنخرطيــن المنتميــن إلــى نفــس التعاون ّيــة (أشــخاص ذاتيــون ،أشــخاص معنو ّيــون ،)...،وكــذا تدابيــر أخــرى
ّ
مؤسســات.)...،
تنظــم عالقــات التعاونيــات بقطاعــات أخــرى (اتحادات ،فدرالياتّ ،
ويوصــي المجلــس بتوضيــح أحــكام أخــرى تتعلــق بتح ـ ّول التعاونيــة إلــى شــركة ،وبالســقف المح ـدِّد لتعييــن المس ـ ّيرين،
اإلداري بصفــة مسـ ِّير دائــم ،وبتحديــد المســؤوليات فــي حالــة ســوء التدبيــر .ويجــب توضيــح
وبتعويــض أعضــاء المجلــس
ّ
مؤخّ
ــرا.
هــذه األحــكام قبــل دخــول القانــون رقــم  112-12الجديــد ح ّيــز التنفيــذ ،هــذا األخيــر الــذي تـ ّم تعديلــه

iiiiحتسني احلكامة
ـص فــي مجــال الحكامــة ،يرجــع أساســا لمســتوى المــوارد البشــرية المكلّفــة بالتدبيــر.
تعانــي معظــم التعاونيــات مــن نقـ ٍ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي بتكوينــات مدعمــة لفائــدة المس ـ ّيرين.
ـس االقتصـ ّ
وللتغلــب علــى هــذا العائــق ،يوصــي المجلـ ُ
ويتعيّــن أنْ يع ـزّز هــذا التأهيــل القــدرات التدبيريــة والتســييرية للمســؤولين ،وذلــك عبْــر اعتمــاد:
ٍ
تكوينات أساسية لفائدة مس ّيري التعاونيات ال ُمستحدثة؛
■
■تكوينـ ٍ
ـات مســتم ّرة لفائــدة المس ـ ّيرين الدائميــن للتعاونيــات ،والعامليــن والذيــن يواجهــون صعوبــات علــى مســتوى
االقــاع (قــد يســاعد اســترداد ال ّرســوم المهن ّيــة فــي هــذا الشــأن).
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iiiiiحتسني تنافس ّية التعاونيات
األفقي
1.1باإلدماج
ّ

األفقي ،يوصي المجلس:
بخصوص اإل ْدماج
ّ
■بتقويــم وتعزيــز البنْيــات الموجــودة ،وبإقامــة تج ُّمعــات مــن ال ّدرجــة الثانيــة تدمــج البعديْــن القطاعـ ّـي والجغرافـ ّـي،
وذلــك اســتنادا إلــى دراســات حــول الجــدوى والرؤيــة الواضحــة؛

■ ّ
بالشــروع فــي هيْكلــة جهو ّيــة كفيلــة باالســتجابة النتظــارات النمـ ّو ال ُم ْدمِ ـ ِـج علــى صعيــد الجهــة ،وإعطــاء االنطالقــة
لإلدمــاج ال ُم َو َّســع لباقــي الفاعليــن فــي االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتضامنـ ّـي.
2.2باإلدماج العمودي

التعاوني العمل على:
العمودي ،يتع ّين على القطاع
يخص اإلدماج
فيما
ّ
ّ
ّ
ـاج مــع ال ُم َم ِّونيــن وال ُمنتجيــن والموزّعيــن ،مــن أجــل تحســين الف ّعاليــة الشــمولية
¨تطويــر عالقــات تعـ ٍ
ـاون واندمـ ٍ
لسلســلة القيمــة ،وتحســين التكاليــف اإلجماليــة ،والوصــول إلــى مواقــع تنافس ـ ّية أكثــر قــوة؛
¨تطويــر القــدرة التنافســية للنســيج التعاونـ ّـي ،مــن خــال دمــج قطاعــات األنشــطة ذات القيمــة المضافــة العاليــة،
وال ّرفــع مــن القيمــة المضافــة للقطاعــات التــي تســتثمر فيهــا التعاونيــات؛
¨تعزيــز القــدرة التنافســية للقطــاع مــن خــال إدخــال تكنولوجيــا المعلوميــات واالتصــال (وســائل وحلــول برمجيــة)
فــي التســيير وسلســلة القيمــة ،واعتمــاد آليــات الجــودة واإلشــهاد؛
¨تعزيــز تصنيــع القطــاع مــن خــال اعتمــاد حلــول معلومات ّيــة جديــدةْ ،
وتطويــر العالمــات التجاريــة وشــهادات
الجــودة؛
والتســويق ،و تكنولوجيــات المعلومات
إحــداث تعاونيــات الخدمــات ،وخاصــة في مجاالت المحاســباتية،
¨تشــجيع ْ
ْ
واالتصال ،واالستشــارة القانونية.
3.3مبنظومة ضريبية أكثر مالءمة

والبيئــي بتحقيــقِ العدالــة الضريبيــة بيــن التعاونيــات ومقــاوالت القطــاع
واالجتماعــي
االقتصــادي
يوصــي المجلــس
ّ
ّ
ّ
اإلجــراءات المق ِّيــدة لهــا ،مثــل مبــدأ االنفــراد ،وال ُمراقبــة المتع ـ ّددة التــي
ـاص .إمــا ْ
الخـ ّ
بتحريــر التعاونيــات مــن بعــض ْ
تنهجهــا الدولــة ،وحــدود التقســيم الترابــي ،وال ّرســوم الخاصــة ،أو بتمتيعهــا بمعاملــة ضريبيــة تراعــي خصائصهــا
ال ُم ْدمجــة ،وأهدافهــا غيــر الماديــة.
ويجــب أ ْن تأخذاإلجــراءات الضريبيــة فــي االعتبــار دخْ ـ َل أعضــاء التعاونيــات ،وليــس فقــط ر ْقــم معامــات التعاونيــات.
وعليــه يجــب أ ْن تتـ ّم إلزاميــة االقتطــاع علــى أســاس الحـ ّد األدنــى لألجــور ،المعفــي ،وذلــك للتمييــز بيــن الوحــدات ذات
الحجــم الصغيــر ،التــي تــدر عائــدات مرتفعــة لفائــدة أعضائهــا ،وبيــن الوحــدات الكبــرى التــي تكــون عائداتهــا أقـ ّل نظــرا
لوجــود عــدد كبيــر مــن األعضــاء.
كمــا يجــب أ ْن تكــون اإلجــراءات الضريبيــة تحفيز ّيــة وتعــزز إدمــاج القطــاع غيــر المهيــكل عبــر االســتفادة مــن نفــس
االمتيــازات عندمــا تلتحــق بالقطــاع التعاونــي.
وعلــى اإلجــراءات الضريبيــة أ ْن تحفــز عقــد شــراكات بيــن الدولــة وبيــن التعاونيــات فــي مجــال تكويــن وإ ْدمــاج الشــباب
حاملــي الشــهادات ،وفــي مجــال إنجــاز المشــاريع ،والبنيــات التحتيــة أو الخدمــات المقدمــة للجماعــة أو البلديــة.
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4.4بدعم وحتسني الولوج إلى التمويل

ـاع التعاو ِنــي أنظم ـ ًة مالي ـ ًة مالئم ـ ًة ومدمج ـ ًة
حســب المجلــس االقتصـ ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ،يتطلّــب تطويــر القطـ ِ
التوســع) .ولهــذه الغايــة ،يوصــي المجلــس
تتناســب مــع كل مرحلــة مــن مراحــل تطويــر التعاونيــات (التأســيس ،النم ـ ّو،
ّ
ـاص بــكل مرحلــة ،وذلــك مــن خــال:
بإنشــاءِ نظـ ٍـام مالئــم خـ ّ
لدعــم إنشــاء التعاونيــات تعمــل علــى تســهيلِ التمويــل األ ّولــي للمرافــق والرأســمال الجــاري وحاجيــات
¨منْظومــة ْ
ماليــة التعاونيــات؛
بفضــل صناديــق الضمــان لالســتثمار ،والترشــيح للصفقــات العموم ّيــة
توســع التعاونيــات ْ
¨منظومــة لدعــم ّ
وللتصديــر .يمكــن لهــذا النظــام أن يســتفيد مــن الخدمــات التــي يقدمهــا صنــدوق الضمــان المركــزي.
5.5بتطوير أسواق وقطاعات جديدة

ـوي للقطــاع التعاونـ ّـي ،فــي مواجهــة الطلــب الداخلــي ،فــي المقــام األ ّول ،ثـ ّم الطلــب الخارجــي،
مــن أجــل تعزيــز تطـ ّور قـ ّ
يوصــي المجلــس بمــا يلــي:
الصعيد الوطني
•على ّ
¨تحســين العــ ْرض الحالــي ،وال ســيما بالنســبة للمنتوجــات الفالحيــة مــن خــال تطويــر منتوجــات وخدمــات
التصنيــع؛
مبتكــرة وذات جــودة عــ ْن طريــق البحــث والترشــيد الج ّيــد لعمل ّيــات
ْ
¨تطويــر منتوجــات وخدمــات جديــدة فــي مجــاالت الطاقــات المتجــددة ،وتكنولوجيــات المعلومــات واالتصــال،
والمحاســباتية ،ومهــن االستشــارة ،والولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة والتعليــم ،وت ْوفيــر الخدمــات لألفــراد
واألســر ،وإعــادة ت ْدويــر النفايــات المنْزليــة ،وحمايــة البيئــة ،الــخ؛
فضـ ًـا عــن تخفيــف شــروط الولــوج إلــى الواجهــات
منصــات التســويق عبــر األنترنيــتْ ،
¨تطويــر الولــوج إلــى ّ
الكبــرى ،وال سـ ّيما بإلْغــاء شـ ْرط المــرور عبْــر ســوق الجملــة بالنســبة للمنتوجــات الخــا ّم المعبئــة والقابلــة للتتبــع
والتــي تالئــم التســويق عــن طريــق األنترنيــت؛
¨إدخــال تعديــات علــى بعــض نصــوص القوانيــن لتمكيــن التعاونيــات مــن ممارســة أنشــطتها وفقــا للقانــون ،ولهــذا
يجــب مطابقــة المرســوم رقــم  2.12.349الصــادر فــي  8جمــادى األولــى  20( 1434مــارس  )2013المتعلــق
بالصفقــات العموميــة ،مــع القانــون رقــم  112.12المتعلــق بالتعاونيــات الصــادر فــي  27مــن محــرم 21( 1436
نونبــر  )2014بموجــب الظهيــر الشــريف رقــم  1.14.189والــذي يســمح للتعاونيــات المشــاركة فــي الصفقــات
العموميــة.
الدولي
الصعيد ّ
•على ّ
¨تطوير تج ّمعات اقتصادية بأشكال مختلفة (اتحادات ،مجموعات ذات النفع االقتصادي)...؛
أسواق جديدة ،في الشرق األوسط أو أفريقيا أو آسيا أو أمريكا الالتينية...؛
¨البحث عن ْ
األســواق العموم ّيــة،
¨ ُولــوج أفْضــل لطلبــات العــروض علــى ّ
الصعيــد الوطنــي بواســطة أنظمــة لليقظــة فــي ْ
األســواق ال ّدوليــة؛
وشــهادات ال ُولــوج إلــى ْ
منصات التصدير.
¨الولوج إلى ّ
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تضامني»)
viviإحداث عالمة جتارية («منْتوج
ّ
تجــد ُمعظــم التعاونيــات صعوبــة كبيــرة فــي مواجهــة متطلبــات ســوق مفتوحــة ،وزبائــن محترســين علــى نحــو متزايــد .ذلــك
ـاب عالمــة ُمم َّيــزة ،ال تجــذب بمــا يكفــي ،ال االهتمــا َم وال ال ّرغبــة فــي
أن المنتوجــات التــي تُبــاع فــي هــذه الســوق ،فــي غيـ ِ
َّ
الشــراء التضامنــي عند المســتهلكين.
ولتجاوز هذا ال ّنقْص ،يوصي المجلس بما يلي:
¨دعــم التعاونيــات ،وال ســيما تلــك التــي تو ّفــر المنتوجــات المحلّ ّيــة ،وذلــك حتــى تتم ّكــن م ـ ْن إدخــال عمليــات
تصنيــع جديــدة تحافــظ علــى الجــودة المحليــة لمنتوجاتهــا ،وتتمكــن مــن تحســين ك ّل مــا يتعلّــق بحســن ع ْرضهــا
وشــروط تســويقها ،مــن أجــل تحســين جاذب ّيتهــا التجاريــة؛
¨مســاعدة التعاونيــات علــى تحســينِ أســلوب تثمينهــا للمنتــوج تحــت عالمــة «منتــوج ُمتضامــن» ،تكــون بــارزة
وتتمتّــع بالحمايــة التجار ّيــة فــي مجــال الجــودة والمصــدر؛
¨إ ْرســاء آليــة لمراقبــة الج ـ ْودة للحصــول علــى الشــهادات التــي تضمــن حمايــة العالمــات التجاريــة لمنتوجــات
التعاونيــات ،وطمأنــة مســتهلكي المنتوجــات التضامن ّيــة.

viviiإ ْرساء منظومة لل ّرعاية االجتماع ّية لفائدة منخرطي التعاونيات واملساعدين العائل ّيني
ـإن المجلــس
ـارت توســيع منظومــة الرعايــة االجتماع ّيــة لتشــمل جميــع فئــات المنتجيــن ،فـ ّ
بمــا ّ
أن الســلطات العموميــة اختـ ْ
يدعــو إلى:
ـاري عــن ال َمـ َرض) مــن إدمــاج منخرطــي التعاونيــات
اإلجبـ ّ
¨تمكيــن منظومــة التغطيــة الصحيــة للدولــة (التأميــن ْ
خاصــة .ويتع ّيــن وضــع صيغــة تعاضديــة منفصلــة أو بشــراكة مــع
والمســاعدين العائلييــن ع ـ ْن طريــق صيغــة
ّ
تعاضديــات التأميــن الموجــودة باالســتفادة مــن التجــارب التــي عرفتهــا بعــض الجماعــات المحل ّيــة (كإقليمــي
أزيــال وشفشــاون) وكــذا بعــض القطاعــات (كتعاونيــات ”أرگان“)؛
¨األخــذ فــي االعتبــار تغطيــة تقاعــد منخرطــي التعاونيــات فــي إطــار اإلصــاح الشــامل المنتظــر لمنظومــة
التقاعــد ،مــع الحــ ْرص علــى قدراتهــم الفرديــة علــى المســاهمة واال ّدخــار.
وينبغــي لهــذه التوصيــة أن تمكــن المنظومــة الصحيــة مــن جعــل التعاونيــات مقياســا لألهليــة مــن أجــل الدمــج فــي التأميــن
والنظــام العــام للحمايــة االجتماعية.

.بالقطاع التعاضديّ
ـدي فــي االقتصــاد االجتماعـ ّـي والتّضامنـ ّـي ،يذ ّكــر المجلــس بالمبْدأيْــن األساســييْن للتعاضــد،
لتطويـ ِـر القطــاع التعاضـ ّ
أن:
وهمــا :التضامــن والديمقراطيــة ،ممــا يعنــي ّ
¨التعاضد ّيــات تعمــل لخدمــة أعضائهــا ،بــدون هــدف ربْحـ ّـي ،وتضمــن مجان ّيــة االنخــراط فيهــا ،واحتــرام مبــدأ
عــدم التمييــز فــي انخــراط أعضائهــا؛
¨حــقّ األعضــاء فــي التمثيل ّيــة مكفــو ٌل ،انْســجاماً مــع قاعــدة عضــو واحــد يُســاوي صوتـاً واحــداً ،ممــا يتيــح لهــم
المشــاركة الفعل ّيــة والواعيــة فــي َح َكامــة تعاضديتهــم.
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i.iتعزيز احلكامة الداخلية للفاعلني يف قطاع ال ّت ُ
عاضد.
بتعزيز حكامة التعاضديات ،ويدعو إلى:
السياق ،يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
ِ
في هذا ّ
¨تحديــد صالحيــات الهيئــات المنتخبــة ،ووظائــف التدبيــر مــن خــال تمييــز واضــح بيــن وظائــف التوجيــه
والمراقبــة ،الم ْوكولــة إلــى اإلدارييــن المنت ََخبيــن ،م ـ ْن جهــة ،وبيــن وظائــف التدبيــر الم ْوكولــة إلــى المســيرين
َ
المنتخبــون بحيــث يصبحــون مســؤولين أمامهــم؛
التنفيذييــن الذيــن يع ّينهــم
¨إ ْرســاء ديمقراطيــة داخليــة حقيقيــة ،وذلــك عبــر إلزاميــة إجــراء االنتخابــات ،وتجديــد األجهــزة ،فــي اآلجــال
ـص عليهــا القوانيــن الداخليــة؛
التــي تنـ ّ
وضــع
¨تشــجيع الج ْمعيــات العامــة والمجالــس اإلداريــة علــى اعتمــاد المواثيــق المتعلّقــة بحســن الســلوك ،مــع ْ
مقتضيــات واضحــة تحـ ّدد تضــارب المصالــح المحتملــة ،والوســائل الكفيلــة باســتباقها والوقايــة منهــا ،الســيما
مــن خــال ّ
مؤشــرات دقيقــة وقابلــة للتح ّقــق مــن قِ بَــل أطــراف ثالثــة مســتقلة.

التعاضدي ليشمل تطوير وحدات العالج
iiiiتوسيع املجال
ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ،فــي مرحلـ ٍـة أولــى ،بت ْوســيع
ـدي ،يوصــي المجلــس االقتصـ ّ
بخصــوص تنظيــم القطــاع التعاضـ ّ
مهــا ّم التعاضديــات ،ليشــم َل إ ْرســاء وتطويــر وتدبيــر وحـ ٍ
ـدات للعــاج ،وكذلــك بتحديــد الشــكلِ القانونـ ّـي الخــاص بهــذه
ـاط بالقوانيــن التنْظيم ّيــة الجــاري بهــا العمــل فــي هــذا الشــأن ،وبتنســيق مــع مختلــف ّ
المهــا ّم ،فــي ارتبـ ٍ
الشــركاء؛
وفــي مرحلــة ثانيــة ،يدعــو المجلــس إلــى إعــادة النّظــر فــي وضع ّيــة تعاضديــات التأميــن الثــاث (التعاضديــة الفالحيــة
المغربيــة للتأميــن  ،MAMDAوالتعاضديــة المركزيــة المغربيــة للتأمينــات ،MCMAوتعاضديــة التأمينــات ألربــاب النقــل
الخــاص والخدمــات التــي توفرهــا
المتّحديــن  )MATUبهــدف توضيــح مهامهــا ،والتمييــز مــا بيْــن خدمــات التأميــن
ّ
التعاضد ّيــات إذ تختلــف مبــادئ و أهــداف التعاضديــات عــن تلــك المعمــول بهــا فــي التأميــن الخــاص.

iiiiiتطوير هيئات تعاضد ّية للحماية االجتماعية للمواطنني غ ْي ر املشمولني بالتغطية
الصنّــاع
بالنســبة لمختلــف الفئــات السوســيو -مهن ّيــة الذيــن ال تشــملها أنظمــة التعاضــد الموجــودة (المهــن الحــ ّرةُّ ،
إحــداث
ـس االقتصـ ّ
ـجيع ْ
التقليديــون ،الت ّّجــار ،الفالحــون ،الطلبــة ،الــخ ،).يوصــي المجلـ ُ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي بتشـ ِ
ُ
خاصــة ومســتقلّة مكرســة لهــذه الفئــات ،تختلــف عــن التعاضديــات المهنيــة لأل َجــراء.
هيْئــات تعاضد ّيــة
ّ
ـس بإعــادة د ْمــج النشــاط ّ
الط ّبــي فــي مجــال األنْشــطة التعاضد ّيــة ،دون تمييــز ،وبنفــس الشــروط
كمــا يوصــي المجلـ ُ
ِ
الحاصــل فــي المغــرب فــي
ـب .ممــا سيُســاهم فــي سـ ّد الحاجــة لتغطيــة الن ْقــص
ونفــس القواعــد التــي تحكــم مهنــة الطـ ّ
مجــال توفيــر العــاج ،والولــوج إلــى ال ّرعايــة الطبيــة والــدواء.

ُ
دي
ويل
ivivت ْوسيع مجال األنْشطة َّ
تعاض ّ
املؤهلة ُ
للح ُصول على متْ ٍ
التعاضــدي ليشــمل أنشــطة جديــدة ،وال ســ ّيما
والبيئــي بت ْوســيع العمــل
واالجتماعــي
االقتصــادي
المجلــس
يوصــي
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ْ
والكشــف
العجــز ال ّذاتــي) ،والصيْدلــة وال ـ ّدواء،
االحتيــاط والتأمينــات التكميل ّيــة ،والتطبيــب االجتماعـ ّـي (مثــل حالــة ْ
ـوي
ـي إلــى تطويــر قطــاع قـ ّ
المب ّكــر ،وكــذا منْــح القــروض وتأمينــات المخاطــر المتن ّوعــة ،األمــر الــذي ي ْمكــن أ ْن يُفضـ َ
لالقتصــادِ
والتضامنــي.
االجتماعــي
ّ
ّ
وفــي الســياق ذاتــه ،يمكـ ُن ْ
تشــجيع تعاونيــات اإلنتــاج والخدمــات علــى تطويـ ِـر وخلــق وتدبيــر أنشــطة تعاضد ّيــة علــى أ ْو َســع
نطــاق ُم ْمكــن لفائــدة أعضائها.
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v.vتقييم التجارب احلالية
بمكان ،في رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،إجراءُ تقييم:
ٍ
إضافة إلى ذلك ،من األه ّمية

الصغــار وأصحــاب
¨لتجربــة شــركات التكافــل التــي أُحدثــت بدعــم مــن البنــك الم ْركـ ّ
ـعبي لتمكيــن الص ّنــاع ّ
ـزي الشـ ّ
والصياديــن التقليد ّييــن مــن الولــوج إلــى القــروض البنك ّيــة؛
الصغيــر
ّ
ســيارات األجــرة مــن الحجــم ّ
التعاضــد الجماعـ ّـي التــي أطقلتهــا ّ
ـي
منظمــة الصحــة العالم ّيــة ،ووزارة
¨ولتجــارب
ُ
ّ
الصحــة علــى مســتوى إقليمـ ْ
الص ّحيــة التــي
قصــد االســتفادة مــن تجــارب التأميــن الذاتــي ل ُمواجهــة األمــراض والمشــاكل ّ
أزيــال وشفشــاون ْ
تهـ ّدد األفــراد والجماعــة.
اجلم عيات
 .جقطاع
ْ

لتحســينِ عمــل وتأثيــر جمعيــات االقتصــاد االجتماعــي والتّضامنــي ،يوصــي المجلــس ،مــن جهــة ،باالعتــراف بالمنْفعــة
ٍ
بتصنيــف هــذه الجمع ّيــات تصنيفــا
االقتصــادي فــي المجتمــع ،ومــن
االجتماع ّيــة للجمعيــات ،وبدورهــا
ّ
جهــة أخــرى ْ
مالئم ـاً بحســب فئاتهــا.
ـوي بالسياســات القطاع ّيــة للدولــة ،وال س ـ ّيما فيمــا يتعلّــق بالتشــغيل
ومــن ث ـ ّم ،تتح ّقــق التقائ ّيــة تطويــر القطــاع الج ْمعـ ّ
ـوي ،وإرســاء
والحمايــة االجتماع ّيــة .وهــو األ ْمـ ُر الــذي مــن شــأنه أن يــؤ ّد َي فــي اتّجــا ِه تحقيــق احتراف ّيــة القطــاع الجمعـ ّ
نظـ ٍـام للتغطيــة االجتماع ّيــة لفائــدة منْخرطيــه.

للجمعيات
i.iن َْح و االعتراف باملنْفعة االجتماع ّية
ْ
ـادي والمنْفعــة االجتماع ّيــة للج ْمع ّيــات ،ممــا يو ّفــر لهــا مزيــدا مــن
الصريــح بالـ ّد ْور االقتصـ ّ
ـس باالعتــراف ّ
يوصــي المجلـ ُ
السالســة وال ُم ُرونــة فــي أنْشــطتها.
ّ
تحســين
ـوج إلــى ت ْمويــل وخدمــات الجمعيــات ،مســاهما بذلــك فــي ْ
ومــن شــأنِ هــذا ْ
يســمح ُ
بســهولةِ ال ُولُـ ِ
اإلجــراء أ ْن ْ
واحتراف ّيــة الجمعيــات ،وهــو مــا قــد يســاهم فــي االســتفادة مــن الحوافــز الضريب ّيــة ال ُمالئمــة لحاجياتهــا.
التدبيــرْ ،
ْ
ـدادِ
خاصــة بالج ْمعيــات تتعلــق بطلــب إنجــاز المشــاريع.
ويتع ّيــن أ ْن يدف ـ َع ذلــك الدولــة إلــى إعـ منْظومــة واضحــة
ّ
االقتصادي والمنْفعة االجتماع ّية للج ْمعيات عبْر:
ويم ّر االعتراف بال ّد ْور
ّ
قانوني؛
¨اعتراف
ّ

ص ُفــوف الســاكنة ،منـ ُذ سـ ّـن مب ّكــرة ،عــن طريــق إدمــاج برامــج جمعويــة فــي المــدارس
¨دعــم العمــل الجمعــوي فــي ُ
والجماعــات البلدية.

للجمعيات
iiiiنحو تصنيف
ْ
يســم ُح بت ْوجيــه العمــل االجتماعـ ّـي
يوصــي المجلــس بتصنيــف الج ْمعيــات بحســب ن ْوعيتهــا وطبيعــة مجــاالت عملهــا ،ممــا ْ
نحــو الحاجيــات الفعل ّيــة لل ُمجتمــع ،عبْــر تج ّنــب تكــرار المجهــودات فــي محيـ ٍـط يعمــل بــدون تنســيق.
التصنيف في االعتبار ّ
مؤشرات أداء الج ْمعيات لتسهيل استهدافها وت ْوجيها.
يجب أ ْن يأخذ هذا
ْ

iiiiiجمعيات القروض الصغرى
ـاص يم ّك ـ ُن الفاعليــن االقتصادييــن فــي
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي إلــى ْ
يدعــو المجلــس االقتصـ ّ
وضــع إطـ ٍـار قانونـ ّـي خـ ّ
هــذا القطــاع مــن التحـ ُّول إلــى بُنُــوك تضامن ّيــة .ممــا سيســمح لهــم باالســتجابة للحاجيــات الماليــة للمقــاوالت الصغيــرة
ج ـ ّدا والمقــاوالت الصغيــرة والمتوســطة لالقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي ،وتطويـ ِـر منتــوج ٍمالئــم فــي هــذا االتجــاه.
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ينبغــي أن يســمح هــذا التحــول المؤسســي لجمعيــات القــروض الصغــرى بإبــراز تحــدي علــى مســتوى نمــاذج أعمالهــا
ليســاهم فــي الرفــع مــن أدائهــا ويأثــر بشــكل إيجابــي علــى تكلفــة الخدمــات الموجهــة ألصحــاب المشــاريع الصغيــرة.
وينبغــي لهــذه الجمعيــات أن تضــع العنصــر البشــري فــي صلــب اهتمامهــا.

الطا َبع االحترا ّ
إضفاء ّ
يف على اجلمعيات
ivivنحو ْ
صلحــة العا ّمــة ،يتع ّيــن عليهــا تعزيــز ق ْدرتهــا
ـي تتم ّكــن الج ْمعيــات مــن االندمــاج بصــورةٍ ناجعـ ٍـة فــي العمــل لفائــدة ال َم ْ
لكـ ْ
المهن ّيــة وقــدرة العامليــن فيهــا.
ولهذه الغاية ،يوصي المجلس:
ٍ
تكوينات مستم ّرة لفائدة العاملين في الج ْمعيات؛
بمصاح َبة مؤسساتية تو ّفر
¨
َ
¨بوضع رهن إشارة الجمعيات عمال أكفاء وخبراء في المجاالت التي تتطلّبها فئات معينة م َن الجمع ّيات؛
¨بإحــداث أنــواع جديــدة مــن عقــود العمــل مثــل العقــد ذي المنفعــة االجتماعيــة الــذي أوصــى بــه المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي رأيــه حــول تشــغيل الشــباب (نصــوص قانونيــة مناســبة تحمــي حقــوق
العامليــن ،وتخــد ُم مصالــح الجمعيــات).
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