الـــتــــــقــــريـــر
في إطار استراتيجيته الرامية إلى المساهمة في تقوية الفعل الجمعوي ،من أجل تحقيق تنمية ديمقراطية،
نظم الفضاء الجمعوي يومه الجمعة  72شتنبر  7102مائدة مستديرة حول" منظمات المجتمع المدني
في المغرب :أية آليات لرصد و مساءلة أجندة  ، "7101و ذلك بحضور ممثلي و ممثالت جمعيات
المجتمع المدني.
تندرج هذه المائدة المستديرة ضمن مشروع الفضاء الجمعوي " آليات منظمات المجتمع المدني في تتبع
أهداف التنمية المستدامة في أفق  ،"7101و تهدف بشكل عام إلى التحسيس و التأثير في صانعي
القرار فيما يتعلق بتفعيل الرهانات و االنتظارات المجتمعية ،و أهداف التنمية المستدامة ،و كذلك فيما
يتعلق بمسؤولياتهم و التزاماتهم في المساءلة ،وتهدف بشكل خاص إلى:
 المساهمة في إدماج أهداف التنمية المستدامة في رؤى و استراتيجيات الجمعياتالمستهدفة.
 تقوية الوعي الموضوع لدى الجمعيات المستهدفة-

القيام بالترافع من أجل جعل أهداف التنمية المستدامة واقعا ملموسا وفقا لألولويات
المحلية

 ترسيخ مساءلة الفاعلين و صانعي القرار فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خلق بنية تنسيقية لتتبع أهداف التنمية المستدامة في أفق .0202المداخالت التأطيرية:
في البداية تقدم السيد سعد بنكيران بالترحيب بالحضور وتقديم اإلطار العام الذي تندرج ضمنه هذه
المائدة المستديرة ،و التي تعتبر حلقة من مجموعة من اللقاءات التي سينظمها الفضاء الجمعوي ،من أجل
خلق إطار للتفاعل و التبادل الفكري و المعلوماتي و مساءلة السياق الوطني في مجموعة من المجاالت و
القضايا المجتمعية الراهنة ،و اليوم و في إطار دور المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية،
يطرح على المغرب مجموعة من التساؤالت حول نموذجه االقتصادي ،وحول االلتزامات الدولية و
الوطنية ومدى بلورة مجموعة من القضايا المتضمنة في الدستور إلى واقع.

كما ذكر بأن الفضاء الجمعوي قد نظم مجموعة من اللقاءات الفكرية و التشاورية حول مجموعة من
القضايا ،هذه اللقاءات التي خلقت و أفرزت مجموعة من النقاشات و الخالصات ،و هي لقاءات ذات
طابع نوعي أكثر منه كمي و ذلك بهدف أن يكون المنتوج الفكري لهذه اللقاءات في مستوى القضايا
المطروحة للنقاش ،مبرزا انه سيتم خالل الفترة القادمة فتح نقاشات حول قضايا راهنة من منظور
المجتمع المدني ،و ستكون موجهة ليس فقط للدولة بل حتى لمنظمات المجتمع المدني ،و كيف يمكن تقييم
قدرة هذا األخير على مواجهة التحديات المطروحة ،و بأي آليات و معايير تتم المتابعة و التقييم.
بعد ذلك اعطيت الكلمة للسيد عبد الحكيم الشافعي ،و التي لم تخرج عن نفس اإلطار التمهيدي للنقاش،
حيث أكد بدوره أن هذه المحطة تدخل في إطار دور المجتمع المدني المحدد دستوريا في الفصل  20و
 20و الذي يعطي الحق للمجتمع المدني في بلورة و تتبع و تنفيذ و تقييم السياسات العمومية ،و بما أن
أهداف التنمية المستدامة تعتبر أيضا من السياسات العمومية لدى الدولة ألنها أدمجتها في مجموعة من
القطاعات ،فالدولة ملزمة بتنفيذ التزاماتها في تنفيذ هذه األهداف.
ليؤكد بعد ذلك أنه سيتم التركيز في لقاء اليوم على الهدف  21من اهداف التنمية المستدامة و الذي
يتمحور حول عقد الشراكات لتحقيق األهداف ،و ذلك نظرا ألهمية هذا الهدف الذي يرتكز على أربع
محاور ،و اليوم و بتسليط الضوء على الهدف  21سيتم توضيح مجموعة من اإلشكاالت الدولية و
الوطنية المرتبطة به ،خاصة في ما يتعلق بمشاركة المجتمع المدني في التتبع ،و ذلك للوصول إلى
صياغة تقرير وطني موازي يرصد جميع اإلشكاالت و االختالالت يوجه إلى الدولة و إلى هيئة األمم
المتحدة.
ليتم االنتقال بعد ذلك إلى المداخلة الرئيسية التي قدمها السيد أنس الحسناوي تحت عنوان" تمويل التنمية
المستدامة إكراهات و فرص التضمين:
في البداية أشار إلى ان جمعيات المجتمع المدني في هذه المحطة الراهنة لم تساهم في الموضوع بالشكل
الكافي ،حيث أن النقاش حول أهداف التنمية المستدامة لم تتناوله منظمات المجتمع المدني بشكل كبير ،ما
عدا بعض المبادرات المحدودة و الخجولة ،أو تضمينه في مشاريعها و برامجها من أجل الحصول على
التمويل ،و التعامل معه كموجة و ليس كرغبة حقيقية ،لذلك يجب االنخراط الحقيقي للمجتمع المدني في
هذه القضية.

بعد ذلك ذكر بالتقرير الذي قدمه المغرب سنة  0222حول أهداف التنمية ،و الذي يحتوي على مغالطات
كبيرة  ،حيث يقول أنه حقق مجموعة من المؤشرات ،و انه احيانا تجاور السقف المتفق عليه و في
قطاعات الجميع يعرف المشاكل التي يعاني منها مثل قطاع التعليم.
لينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الهدف  21من اهداف التنمية المستدامة و الذي هو محور لقاء اليوم،
حيث أبرز أن هذا الهدف هو الذي يؤطر ما يسمى بالشراكات الدولية ،و هو الهدف الذي يوازيه في
أهداف التنمية الهدف الثامن ،حيث أكد أنه تم االحتفاظ بنفس المداخل و التي هي التجارة الخارجية،
التمويالت الدولية و القطاع الخاص ،فقط الهدف  21يضيف أن هناك آليات للتبع و المراقبة ،و من بين
هذه اآلليات عقد منتدى سنوي للنقاش حول التطور الحاصل فيما يتعلق بهذه القضايا ،و هو ما يتيح
المشاركة لمنظمات المجتمع المدني ،كما توجد هناك إمكانية التقرير الطوعي الذي تقدمه بع الدول و
منها المغرب و الذي يقتضي إشراك منظمات المجتمع المدني ،و المغرب سيقدم تقريره الطوعي سنة
 ،0202و كان قد قدم تقريرا سنة  0222في أول سنة تم تبني فيها أهداف التنمية ،و هنا يطرح سؤال
ماذا قدم في هذا التقرير؟ حيث كان الهدف فقط هو إيهام المجتمع الدولي أن هناك إشراك للمجتمع المدني
و الجميع يعرف كيف تم هذا اإلشراك.
لي وضح بعد ذلك ان الوضع على المستوى الدولي و اإلقليمي ال يختلف كثيرا عن السياق الوطني ،لينتقل
إلى الحديث عن اللقاء الدولي الذي نظم بتاريخ  02شتنبر للحوار الدولي حول تمويل أهداف التنمية
المستدامة الذي استهله غوتيريس بالمقولة المعتادة " التمويل اختبار لجديتنا" ،مبرزا انه تم تحديد مبلغ
 0222مليار دوالر سنويا لسد الخصاص إلى حدود 22سنوات المقبلة ،ليؤكد السيد انس الحسناوي أنه
ليس هناك دولة تقدم أرقام و مبالغ محدد لتحقيق أهداف التنمية و منها المغرب.
انتقل بعد ذلك إلى السؤال حول أين الموارد؟ و الذي تتحكم فيه مؤسستين  )0:المؤسسات المالية الدولية
و على رأسها البنك الدولي )7 ،القطاع الخاص.
بعد ذلك قدم رسما توضيحيا عبارة عن هرم يوضح كيف يتم تحليل و الوصول إلى الخالصات التي
تؤطر تمويل أهداف التنمية المستدامة ،و الذي قدم خاللها مجموعة من المعطيات المتعلقة بمصادر
تمويل هذه األهداف و أهم ما يطبع و يحدد هذه المصادر.
المصدر األول :تمويالت المهاجرين ،و الذي تستفيد منه بشكل كبير شركات تحويل األموال ،و هو يعتبر
مورد مهم و مريح خاصة لألبناك  ،تحول هذه التمويالت إلى المجال االجتماعي وبالتالي هي غير منتجة

المصدر الثاني :المساعدات الرسمية و التي يتحكم فيها نادي المانحين ،الذي له توجه إلى أين تذهب هذه
التمويالت ،نسبة هذا المصدر في انخفاض قوي ،و هي تمويالت غير تنموية تتوجه إلى أماكن الضعف
و الخصاص في بعض القطاعات الغير المنتجة.
المصدر الثالث :الديون ،في تصاعد متزايد ،مما يؤدي إلى إضعاف استقاللية القرار االقتصادي بالنسبة
للدول المدينة.
بعد ذلك انتقل إلى إشكالية أخرى مرتبطة بتمويل أهداف التنمية و هي مؤسسة التجارة الخارجية و التي
جاءت كبديل و ضد لمؤسسة مؤتمر االمم المتحدة للتجارة و التنمية ،و قد وضعت مؤسسة التجارة
الخارجية من خالل مشروعها مجموعة من القواعد الغير المنصفة و التي تعطي ميزان تجاري مختل و
تضعف التنافسية على المستوى الدولي .
ثم هناك االستثمارات األجنبية تعتمد على الرساميل المستثمرة ،و هي عابرة تؤثر على المناخ االجتماعي
و ال تلتزم باالتفاقات الدولية خاصة منظمة العمل الدولي فيما يتعلق بالعمل الغير الالئق ،فيما يخص
اإلنتاجية فهي غير مؤثرة بشكل كبير ،حتى و غن توجهت لبعض القطاعات المنتجة فهي ال تثر على
سلسلة االنتاج بكاملها بل في جز فقط منها.
ثم ه ناك ما يسمى بالتمويالت المناخية ،و التي عرفت نقاشات كبيرة ،أخذت بعد قوي مع إدماجها مع
التنمية ،و تم إحداث صناديق لالشتغال على هذه المواضيع ،و هنا أصبح المؤثر هو المجال المالي الذي
هاجس ربحي باألساس خاصة و أن المجال المناخي مرتكز االشتغال عليه يوجد في الدول القوية و
المنتجة بالنظر إلى التطور التكنولوجي.
ليخلص إلى أن هذه الحلقة كاملة تعطي في نهاية المطاف هذا النوع من برنامج التمويل الذي طرحه
البنك الدولي و تبنته مجموعة من المؤسسات المالية ،و هو مبني على ثالث عناصر:
 -2الموارد المحلية ،من خالل إعادة النظر في نمط األنظمة الضريبية و إعادة التوزيع و مراعاة
الفقراء
 -0التمويل المختلط
 -0القطاع الخاص و الذي يجب أن يلعب دورا رياديا ألن له التجربة و الخبرة
كل ذلك يطرح توفر مجموعة من االحتياطات:

 على مستوى التمويل المختلط ،يجب التحفيز على تحمل المخاطر. توفر حكامة في النظام الضريبي توفير البيئة المواتية للقطاع الخاص ليكون اكثر فعالية التضمين المالي و الذي يعتمد على مساهمة و مشاركة المواطنين/ات في التمويل.ليوضح ان ما تم طرحه خالل يبرز ان المواطن في آخر القائمة ،باعتباره مستهدفا فقط من كل
هذا النسق و ليس مساهما فيه ،و بذلك يقترح ان يتم قلب كل ذلك انطالقا من اعتبار ان المرجع
هو حقوق اإلنسان في التعامل مع التمويل ،و ان تمويل التنمية يجب أن ينطلق من حاجيات
المواطنين/ات وفق مقاربة تراعي أن البدائل موجودة و لكن يجب البحث عنها لدى المواطن،
مؤكدا ان هاذ المقترح الذي يطرحه هو ما يؤطر نقاش اليوم و ربما النقاشات القادمة.
ليؤكد بعد ذلك ان هناك آلية أخرى ممكنة تعتمد على:
 -2تملك ديمقراطي لتصور التنمية/سياسات تنموية /األفق كيف يعالج األثر
 -0اقتصاد منتج /اطر وطنية /وحدات إنتاجيو وطنية  /تملك سالسل اإلنتاج
 -0السيادة على القرار االقتصادي و المالي
يتم هذا عبر :
 المعرفة و االبتكار و البحث العدالة الضريبية قطاع خاص وطني قوي االنخراط في سالسل اإلنتاج االولويات الوطنية و المحلية تطوير آليات تتجاوز المحلي تعاوم جنوب جنوب شراكة خاص/عام استثمار أجنبي جيد يقوم على نقل التكنولوجيا و المعرفة ،و يتقاسم المنافع و المخاطر التمويل المختلط غير مرفوض و لكن يجب ان يقوم على تحمل المخاطرو هذا كله ال يتم دون:

 المساءلة المتبادلة المقاربة الحقوقية العدالة الجندرية رصد متعدد األطراف للتقدم بيئة مواتية لجميع االطراف بما فيها المجتمع المدنيو البدائل موجودة في النسق و المجتمع الدولي ،حيث رصد مجموعة من األليات و المنظمات
الدولية التي يمكن االعتماد عليها في تحقيق تمويل يقوم على ما تم ذكره.
النقاش و التفاعل:
بعد ذلك فتح النقاش أمام المشاركين و المشاركات ،و الذي أفرز مجموعة من األفكار و النقط التي
تصب في الموضوع ،و التي يمكن إجمالها في:
 هناك مجموعة من المعطيات المتعلقة بالسياق الدولي و اإلقليمي و الوطني ،يجب علىالفضاء الجمعوي استحضارها أثناء تناوله للموضوع.
 االصالح االقتصادي و االجتماعي مرتبط بالنضال المحلي ،فالمغرب له من اإلمكانياتالتي تجعله قادرا على االعتماد على اإلمكانيات الذاتية لإلصالح.
 يجب اليوم فتح النقاش حول طبيعة الحكم اكثر مما يتطلب النقاش حول الحكامة ،فإذا لميحسم في اإلصالح السياسي لن تتحقق الحقوق االقتصادية و المدنية ،فالجميع يعرف
المؤسسة التي تتمركز فيها القرارات السياسة و االقتصادية.
 هناك آليات دستورية غير مفعلة، هناك هدر للموارد المالية و المائية ،و الذي تساهم فيه سياسة الريع يجب إقرار نظام ضريبي عادل يحقق عدالة اجتماعية ،و توفير الموارد و اإلمكانياتلإلدارة الضريبية من أجل تحسين أدائها.
 ترسيخ الديمقراطية المحلية رهان مطروح بقوة يجب تغيير المنظور الذي تتم به مناقشة الحقوق االقتصادية و االجتماعية في عالقتهابأهداف التنمية المستدامة.
 من اإلشكاالت الكبرى هي التوفيق بين األولويات الوطنية على المستوى االقتصادي واالولويات الدولية ،و تحديد هذه األولويات و بالتالي تحديد القطاعات المنتجة للتنمية
المستدامة.

 يجب تحديد التموقع االستراتيجي للمغرب من خالل تحديد الخيارات االقتصادية خاصةفي مجموعة من القطاعات ،كقطاع السيارات مثال هل الخيار هو خلق فرص للشغل
فقط؟ ألنه إذا لم يكن هناك خيار اقتصادي محدد لالستثمار لن يكون هناك تطور .ثقافة
الريع من العراقيل الكبرى التي تحد من تحقيق التنمية و هي مرتبطة باألساس بالنظام
الجبائي.
 يجب إعطاء رؤية للتطور ،و هنا يطرح إشكال مدى تمكن و كفاءة الطبقة السياسية والنخب البرلمانية
 يجب مساءلة الفاعل السياسي حول البرامج التي يقدمها ،و المؤسسات المنتخبة جولالتنمية
 عدم بلورة رؤية واضحة حول الخيارات االقتصادية يجب أن تكون الخيارات االقتصادية هي الموجهة لوزارة المالية و ليس العكس. يجب االشتغال مع الجمعيات حول الرهانات المحلية لتطوير اقتصاد محلي مستدام. يجب توضيح إطار مفاهيمي يبنى من خالله التصور الذي يجب أن تكون به مساءلةأجندة أهداف التنمية المستدامة ،و تحديد اآلليات التي سيتم بها التتبع.
 يجب معرفة كيف تتم تصريف هذه الشراكة بين الدولة و البين المانحين الدوليين ،و كيفيتم تصريف المؤشرات و قياس األثر على المواطنين و المواطنات.
 كفضاء حمعوي يجب االشتغال مع مؤسسات المجتمع المدني حول وضع تصور واضحلهذه الشراكة.
 المساءلة الذاتية أولوية للمجتمع المدني ،قبل مساءلة المنتخبين. المقاربة الحقوقية تقتضي قطاع اقتصادي عام قوي و رائد ،اقتصدا يقوم على االستثمارو ليس على سياسة الريع.
 التنمية هي باألساس قرار سياسي قبل ان تكون إنتاج و بالتالي فجميع الخيارات السياسيةمرتبطة بالقرارات السياسية.
 ضرورة تملك و ضبط اآلليات الدولية من أجل الضغط من خارج ما هو وطني ،و علىرأس المهارات التي يجب تملكها هي اللغة اإلنجليزية ألنها لغة هذه اآلليات الدولية.
 إمكانية صياغة تقرير تركيبي يقدم للدولة و لهياة األمم المتحدة. يجب طرح إشكال الجمعيات التي أضبحت عبارة عن مقاوالت و بالتالي فإنها أصبحنإحدى مداخل الفساد
 -على الفضاء الجمعوي البحث و تطوير آليات للرصد و المساءلة

 فتح النقاش داخل الجامعات و المعاهد و المدارس العليا خلق أرضية تكون منطلقا للنقاش و التفاعل مع جميع األطراف. كنسيج جمعوي ديمقراطي يجب علينا وضع تصور واضح و تحديد تموقعنا في سياقمعولم ،سواء بمصالح األطراف المتحكمة في القرار السياسي ،أو بالمنتظم الدولي،
خاصة و أن اإلمكانيات المتوفرة جد محدودة.
 يجب بناء الذات الجمعوية مع األقرب و المنسجم مع مبادئنا ،و االشتغال ضمن اإلمكاناتالمتاحة ،كما يجب االشتغال مع األرضيات الموجودة و التي تشتغل على نفس القضية.
 المساهمة في المشروع المجتمعي و الذي تتدافع فيه مجموعة من األطراف -يجب االنتباه إلى التمويل اإلسالمي الذي يشكل منعطفا خطيرا..

