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ــي،  ــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ ــق بالمجل ــون التنظيمــي المتعل ــاً للمــادة 10 مــن القان طبق
يشــرفني أن أرفــع إلــى الســدة العاليــة بــاهلل التقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2016، وهــو 
التقريــر الــذي يتضمــن رصــداً وتحليــاًل للوضعيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة لبالدنــا 

ــي أنجزهــا المجلــس خــالل هــذه الســنة. وجــرداً لألنشــطة الت

لقــد تميــزت ســنة 2016 بتقديــم المغــرب رســميا لطلــب العــودة إلــى االتحــاد اإلفريقــي، بعــد نَْحــِو 
اثنتيــن وثالثيــن ســنة مــن الغيــاب. وقــد تحققــت هــذه العــودة ســنة 2017 بمناســبة انعقــاد قمــة 
االتحــاد اإلفريقــي والتــي أعلنتــم فيهــا جاللتكــم : »لقــد اختــار المغــرب ســبيل التضامــن والســلم 
ــة والرخــاء للمواطــن اإلفريقــي. فنحــن،  ــق التنمي ــا مــن أجــل تحقي ــا نؤكــد التزامن والوحــدة. وإنن
شــعوب إفريقيــا، نتوفــر علــى الوســائل وعلــى العبقريــة، ونملــك القــدرة علــى العمــل الجماعــي مــن 

أجــل تحقيــق تطلعــات شــعوبنا«.

مــن جهــة أخــرى، اتســمت ســنة 2016 بنجــاح الــدورة 22 مــن مؤتمــر األطــراف فــي اتفاقيــة 
األمــم المتحــدة اإلطاريــة حــول التغيــرات المناخّيــة )الكــوب 22( المنعقــدة بمدينــة مراكــش، 
والتــي أكــدت قــدرة بالدنــا علــى االضطــالع بمســؤولية اإلشــراف علــى تظاهــرة عالميــة مخصصــة 
لموضــوع يكتســي طابعــا حيويــا لكوكــب األرض. وقــد تــم إحــراز تقــدم مهــم خــالل هــذا المؤتمــر، 
ســيما مــن خــالل تحديــد ســنة 2018 أجــاًل إلعمــال اتفــاق باريــس، بــدل 2020، كمــا كان محــددا 

هــة إلــى مشــاريع التكييــف. مســبقا، باإلضافــة إلــى الرفــع مــْن حصــة التمويــالت الموجَّ
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الوضعية االقتصادية واالجتماعية  والبيئية

 الوضعية االقتصادية  

علــى المســتوى االقتصــادي، اتســم الســياق الدولــي خــالل ســنة 2016 بنمــو متباطــئ القتصــاد البلــدان 
المتقدمــة وبشــكل خــاص علــى مســتوى أبــرز البلــدان الّصاعــدة والبلــدان الّناميــة. وبالمــوازاة مــع ذلــك، 
ــدان المتقدمــة  ــة وتوجــه بعــض البل ــي أيضــا تواصــل تباطــؤ حجــم التجــارة العالمي ــاخ الدول ســجل المن
والصاعــدة نحــو الّتدابيــر الحمائّيــة، فضــاًل عــن تواصــل عمليــة إعــادة تــوازن االقتصــاد الّصينــي الراميــة 

إلــى إعــادة توجيــه نموذجــه للنمــو نحــو االعتمــاد علــى الطلــب الّداخلــي.

علــى الصعيــد الوطنــي، اتســمت ســنة 2016 بضعــف األداء االقتصــادي، إذ عــرف نمــو الناتــج الداخلــي 
الخــام تباُطــؤاً ملموســا بلــغ 1.2 فــي المائــة بعدمــا حقــق 4.5 فــي المائــة ســنة 2015، وذلــك فــي أعقــاب 
تراجــع القيمــة المضافــة الفالحيــة بالنظــر للنقــص الكبيــر فــي التســاقطات المطريــة، األكثــر حــّدة طيلــة 

30 ســنة، فــي وقــت ســجلت فيــه القيمــة المضافــة غيــر الفالحيــة نمــواً جــد متوســط.

غيــر أن هــذا التطــور يؤكــد هشاشــة االقتصــاد المغربــي إزاء التقلّبــات المناخّيــة، وإْن أضحــت هــذه 
ــلُّ حــّدة مقارنــة مــع الماضــي، وذلــك علــى الخصــوص بفضــل مواصلــة الجهــود المبذولــة  الهشاشــة أَق
ــل القطــاع الفالحــي وبفضــل المخطــط  ــة تحوي فــي إطــار مخطــط المغــرب األخضــر مــن أجــل مواكب

ــه ســنة 2016. ــم إطالق ــذي ت ــار الجفــاف ال ــة آث االســتعجالي لمواجه

ويظــل نمــو القيمــة المضافــة غيــر الفالحيــة متواضًعــا، رغــم االنتعــاش الطفيــف الــذي عرفــه ســنة 2016 
بنســبة 2.2 فــي المائــة عــوض 1.8 فــي المائــة خــالل الســنة الســابقة. ويعــزى ذلــك باألســاس للتباطــؤ 
الكبيــر علــى مســتوى التصنيــع واألداء الضعيــف فــي قطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة والصناعــات 
ــى الرغــم مــن االنتعــاش المســجل ومــا ُســجل مــن تســارع طفيــف للقيمــة المضافــة  االســتخراجّية، عل

للقطــاع الثالثــي.

ــت مســاهمة مكــّون »صافــي الصــادرات« فــي النمــو ســلبية ســنة 2016، )4.7-  فــي هــذا الســياق، كان
ــف  نقطــة مائويــة(، بعــَد مســاهمة إيجابيــة ســنة 2015. وبالمقابــل، اضطلــع الطلــب الداخلــي بــَدْوِر الُمخفِّ
بالنســبة لالقتصــاد الوطنــي. وفعــال، فــإّن هــذا الطلــب ارتفــع بوتيــرة متســارعة إذ ســجل 5.5 فــي المائــة 
مقابــل 1.9 فــي المائــة فــي الســنة الفارطــة. عــالوة علــى ذلــك، كانــت مســاهمته فــي النمــو إيجابيــة، أْي 

5.9 نقطــة مائويــة، عــوض 2.1 نقطــة ســنة 2015.
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وقــد شــكل االســتهالك النهائــي لألســر واالســتثمار العمومــّي وارتفــاع وتيــرة قــروض الّتجهيــز )ابتــداء 
ــة الطلــب الّداخلــي فــي 2016. وبالفعــل، فــإّن  مــن شــهر شــتنبر(، العوامــل المحّركــة الرئيســّية لدينامّي
االســتهالك النهائــي لألســر، الــذي ارتفــع بنســبة 3.4 فــي المائــة ســنة 2016، اســتفاد مــن نســبة التضخم 
المنخفضــة ومــن ارتفــاع عائــدات المغاربــة المقيميــن بالخــارج بنســبة 3.4 فــي المائــة وارتفــاع وتيــرة 
قــروض االســتهالك بنســبة 5.4 فــي المائــة، وذلــك علــى الرغــم مــن االنخفــاض الطفيــف الــذي عرفــه 
مؤشــر ثقــة األســر ســنة 2016 بالقيــاِس لســنة 2015. وبالمــوازاة مــع ذلــك، ارتفعــت نســبة االســتثمار، إذ 
ســجلت 33.1 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــاّم ســنة 2016، عــوض 30.8 فــي المائــة ســنة 2015.

فــي هــذا الســياق، شــهد االقتصــاد المغربــي فقــدان 37.000 منصــب شــغل، مقابــل 33.000 منصــب 
شــغل جــرى خلقهــا ســنة 2015. وســجل قطــاع »الفالحــة والغابــات والصيــد البحــري« فقــدان عــدد 
صــاٍف مــن مناصــب الشــغل بلــغ نحــو 120.000 منصــب مــا بيــن 2015 و2016، بســبب ضعــف الموســم 
الفالحــي. غيــر أن ســنة 2016 شــهدت إحــداث عــدد صــاٍف مــن مناصــب الشــغل فــاق 20.000 منصــب 

مــؤدى عنــه وحوالــي 100.000 منصــب شــغل فــي إطــار التشــغيل الذاتــي.

ــق فــرص الشــغل بالمغــرب يكتســي طابعــا  ــة، فــإّن ضعــف خل وَفْضــاًل عــن الجوانــب المتعلقــة بالّظرفّي
ــن  بنيويــا يتفاقــم مــع توالــي الســنوات. فعلــى مــدى الفتــرة 2003-2006، كانــت نقطــة نمــّو إضافّيــة تُمكِّ
ِمــْن خلــق أزيــد مــن 38.000 منصــب شــغل فــي المتوســط. وقــد انخفــض هــذا األداء بصــورة مّطــردة، 
إذ بلــغ 25.000 منصــب شــغل لــكل نقطــة نمــو طيلــة الفتــرة 2007 – 2011 ثــم 12.000 منصــب شــغل 

خــالل الفتــرة 2015-2012.

فــي هــذا الســياق، اّتســمْت ســنة 2016 بانخفــاض معــدل نشــاط الســكان البالغيــن ســن الشــغل إلــى 46.4 
فــي المائــة، عــوض 47.4 فــي المائــة ســنة 2015. وال يــزال معــدل نشــاط النســاء آخــذا فــي التراجــع، 
ــن  ــة بالنســبة للرجــال. م ــي المائ ــل 70.8 ف ــة )16.6 بالوســط الحضــري( مقاب ــي المائ إذ بلــغ 23.6 ف
جهــة أخــرى، فــإن أزيــد مــن ثلثــي العاطليــَن عــن العمــل هــم عاطلــون ألكثــر مــن ســنة، كمــا أّن 64.8 فــي 
المائــة منهــم تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 15 و29 ســنة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نســب البطالــة فــي صفــوف 
خّريجــي التعليــم الجامعــي العالــي بلغــت أكثــر مــن 25 فــي المائــة، فيمــا تتجــاوز هــذه النســبة فــي صفــوف 

حاملــي شــهادات التكويــن المهنــي 22 فــي المائــة.

مــن جهــة أخــرى، عرفــت الماليــة العموميــة تحســنا طفيفــا خــالل ســنة 2016. إذ واصــل عجــز الميزانيــة 
منحــاه التناُزلــي منتقــاًل مــن 4.2 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام ســنة 2015، إلــى حوالــْي 4 فــي 
المائــة ســنة 2016. غيــر أّن هــذا المســتوى مــن العجــز يظــّل أعلــى مــْن ُمســتوى 3.5 فــي المائــة كمــا ورد 
فــي قانــون الماليــة. وقــد تحقــق هــذا االنخفــاض بفضــل التحكــم فــي النفقــات الجاريــة وتعبئــة أفضــل 
للمداخيــل الضريبيــة وذلــك رغــم ضعــف النمــّو االقتصــادي، وارتفــاع تســديدات الضريبــة علــى القيمــة 
ــرة  ــّل مــن التوقعــات، والوتي ــت أق ــي كان ــاون الخليجــي الت ــس التع ــات دول مجل ــل ِهبَ المضافــة، ومداخي

المســتدامة لنفقــات االســتثمار.
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علــى صعيــد الحســابات الخارجيــة، تفاقــم الَعْجــز الّتجــاري للّســلع خــالل ســنة 2016 بحوالــي 19.4 
فــي المائــة بالمقارنــة مــع الســنة الســابقة، حيــث بلــغ 184.6 مليــار درهــم. ونتيجــًة لذلــك، فقــد عرفــْت 
نســبة تغطيــة الــواردات عــن طريــق الصــادرات توّقًفــا للمنحــى التصاعــدي المســجل علــى مــدى الّســنوات 
الثــالث الماضيــة، حيــث تراجعــْت مــن 58.6 فــي المائــة ســنة 2015 إلــى 54.8 فــي المائــة ســنة 2016، 

وذلــك رغــم ارتفــاع عائــدات الســفر وتحويــالت المغاربــة المقيميــن بالخــارج.

ــة خــالل ســنة  ــي المائ ــت بنســبة 28.2 ف ــد تراجع ــة المباشــرة، فق ــا بالنســبة لالســتثمارات األجنبّي أم
واحــدة، كمــا أّن االســتثمارات المغربيــة المباشــرة بالخــارج ظلــت مســتقرة تقريبــا عنــد مبلــغ 6.3 مالييــر 
ــة الصعبــة  ــاُت العمل ل ســنة 2015. وفــي الوقــت نفســه، تعــّززت احتياطي درهــم، بعــد ارتفــاٍع هــاّم ُســجِّ
بنســبة 12.1 فــي المائــة فــي المعــدل الســنوي، لتصــل إلــى 252 مليــار درهــم فــي نهايــة دجنبــر 2016، 

أْي مــا يعــادل حوالــْي 7 أشــهر مــن واردات الســلع والخدمــات.

فــي ضــوء هــذه التطــورات، يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بالعمــل علــى تفــادي 
ــاج  ــي إطــار انته ــِة لالســتقرار االقتصــادي ف َق ــاره المحقِّ ــك بالنظــر آلث ــي وذل ــب الداخل ــاض الطل انخف
ــة لضمــان اســتقرار األســعار ولدعــم القــدرة الشــرائية. ــة الدوري ــات االقتصادي سياســة مقاومــة للتقلب

كمــا يقتــرح المجلــس إحــداث آليــات لتقليــص تََقلُّــِب َدْخــِل الســاكنة القرويــة، مــن خــالل تمويــل مشــاريع 
غيــر فالحيــة  فــي الوســط القــروي كفيلــة بخلــق فــرص الشــغل وتحفيــز الطلــب المحلــي إبــان المواســم 

الفالحيــة الســيِّئة.

وبالمــوازاة مــع ذلــك، يوصــي المجلــس بتوســيع القاعــدة اإلنتاجّيــة الوطنيــة، مــن حيــث عــدد المقــاوالت 
الُمحَدثـَـة، لتعويــض مــا يطبــع القطاعــات الجديــدة مــن اســتعمال مكثــف لــرأس المــال وكــذا خلــق مناصب 

ــا وكيًفــا. شــغل كافيــة كّمً

وعــالوة علــى ذلــك، يوصــي المجلــس بالنهــوض باقتصــاد أزرق ُمنَدِمــج يتجــاوز قطــاع الصيــد ويرتكــز 
ــة بالبحــر )صناعــة الســفن،  علــى اســتغالل أمثــل للمــوارد البحريــة فــي مختلــف القطاعــات ذات الصل
تثميــن الطحالــب، اســتغالل الطاقــة الّريحّيــة البحريــة »األوفشــور«...(، بالمــوازاة مــع النهــوض بجهــود 

البحــث والتطويــر وتوفيــر التكويــن المالئــم لمختلــف مهــن البحــر.

الوضعية االجتماعية  

علــى المســتوى االجتماعــي، تضاعــف تقريبــا خــالل الفتــرة مــا بيــن ســنتْي 2001 و2014 متوســط 
مســتوى عيــش المغاربــة، حيــث انتقــل مــن 8.300 درهــم ســنوّيًا إلــى حوالــْي 15.900 درهــم. كمــا عــرف 
تســارعا فــي وتيــرة نمــوه فــي الفتــرة 2007-2014 )3.6 فــي المائــة( مقابــل 3.3 فــي المائــة فــي الفتــرة 
ــة ســنة 2001  ــر النقــدي مــن 15.3 فــي المائ ــّدل الفق ــوال، تراجــع مع ــى نفــس المن 2001-2007. وعل
ــش فــي  ــِد مســتوى العيْ ــى صعي ــة عل ــوارق االجتماعي ــدأت الف ــا ب ــة ســنة 2014. كم ــى 4.8 فــي المائ إل

االنخفــاض منــذ ســنة 2007، رغــم أنهــا ال تــزال مرتفعــة نســبيا.
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وفــي مــا يخــص مجــال التربيــة والتكويــن، فقــد تجلــت أْوُجــه القصــور البنيوّيــة التــي تعانــي منهــا منظومــة 
التربيــة والتكويــن بحــدة أكبــر خــالل الدخــول المدرســي برســم 2016. وفــي هــذا الصــدد، ال بــد مــن 
التذكيــر بتفاقــم ظاهــرة اكتظــاظ األقســام الدراســّية والنقــص البنيــوي الحاصــل فــي عــدد المدّرســين 
ــن تراجــع ظاهــرة  ــى الرغــم م ــى التقاعــد. وعل ــن عل ــه أعــداد األســاتذة المحالي ــن حدت ــد م ــذي يزي ال
الهــدر المدرســّي مــع توالــي الســنوات، إاّل أّنهــا مــا زالــت تشــّكل آفــة تهــمُّ 350.000 تلميــذ فــي الســنة. 
ــارت النقاشــات حــول التوّجــه المحتمــل نحــو فــْرض رســوم للتســجيل فــي التعليــم  مــن جهــة أخــرى، أث
العمومــي المخــاوف، الســيما فــي صفــوف األســر محــدودة الدخــل، مــن احتمــال وجــود رغبــة فــي التخلــي 
عــن مجانيــة التعليــم العمومــي وتفضيــل القطــاع الخــاص، ممــا مــن شــأنه أن يتســبب، َحــاَل اعتمــاده، فــي 
المزيــد مــن الفــوارق فــي الولــوج لتعليــم ذي جــودة، خاصــة وأن الفــوارق بيــن الســكان فــي مجــال التربيــة 
تعــد أكثــر مــن تلــك المســجلة فــي مجــال الدخــل )مؤّشــر جينــي - التربيــة : 0.55 - الدخــل : 0.38(.

ــَن مــن ضمــان ارتفــاع أمــد الحيــاة عنــد الــوالدة إلــى  وفــي المجــال الصحــي، تــم إحــراز تقــدم مهــم َمّكً
75.8 ســنة فــي 2015 بــدل 70.3 ســنة فــي 2005. كمــا مكنــت الجهــود المبذولــة مــن تحقيــق تحســن 
ة بالمؤسســات االستشــفائية ممــا ســمح بتحقيــق معــدل ســريٍر واحــد لــكل 1551  طفيــف فــي عــدد األِســرَّ
نَســمة ســنة 2015 عــوض ســريٍر لــكل 1586 نســمة ســنة 2014. غيــر أن القطــاع مــا زال يعانــي مــن 
ر بنحــو  نقــّص حــاد فــي المــوارد البشــرية يّتضــح أكثــر علــى مســتوى مؤشــر الكثافــة الصحيــة التــي تُقــدَّ
َدة  1.5 عامــاًل صحيــاً مؤهــاًل لــكّل 1.000 نســمة ســنة 2014، وهــو مســتوى دون العتبــة الدنيــا المحــدَّ
فــي 4.45 عامــاًل صّحّيــاً لــكّل 1.000 نســمة الموصــى بهــا فــي إطــار أهــداف التنميــة الُمســتدامة. 
ويعــد النقــص فــي المــوارد البشــرية فــي قطــاع الصحــة أكثــر حــّدة فــي الوســط القــروي، ينضــاف إليــه 
ة فــي المؤّسســات العالجّيــة. وتعــزى  النقــص الموجــود علــى مســتوى التجهيــزات الطبيــة وعــدد األَِســرَّ
ــغ 5.6 فــي المائــة  هــذه النقائــص أساســا إلــى ضعــف الميزانيــة المرصــودة لقطــاع الصحــة والتــي تبل
مــن ميزانيــة الدولــة فــي حيــن يوصــى علــى المســتوى الدولــي بتخصيــص 10 فــي المائــة مــن الميزانيــة 

الوطنيــة لهــذا القطــاع.

ــي  ــْي 60 ف ــة، حوال ــف األنظم ــة، بمختل ــة الســاكنة المغربي ــت تغطي ــة، بلَغ ــة الصحي وبخصــوص التغطي
لَة ســنة 2015. ويرجــع هــذا التحســن أساســا للتغطيــة شــبْه  المائــة مقابــل 53 فــي المائــة المســجَّ
الكاملــة للســاكنة المســتهدَفة بنظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد( والشــروع فــي تطبيــق التأميــن الصحــي 
األساســي للطلبــة. ومــن المنتظــر أن يتواصــل توســع نطــاق هــذه التغطيــة بفضــل المصادقــة فــي غشــت 
2016 علــى مشــروع القانــون رقــم 98.15 المتعلــق بنظــام التأميــن اإلجبــاري األساســّي عــن المــرض 
الخــاّص بفئــات المهنييــن والعّمــال المســتقلّين واألشــخاص غيــر األجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا، 
ــون رقــم  ــم القان ــر وتتمي ــون رقــم 63.16، القاضــي بتغيي ــى مشــروع قان ــس الحكومــة عل ومصادقــة مجل
ــن بموجــب نظــام  65.00 بمثابــة مدّونــة التغطيــة الصحيــة األساســّية، مــْن أجــل تمكيــِن أّم أو أِب المؤمَّ
التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض لفائــدة المأجوريــن وأصحــاب المعاشــات بالقطــاع العــاّم مــن 
االســتفادة مــن هــذا النظــام. وفــي هــذا الســياق، مكــن نظــام المســاعدة الطبيــة )راميــد( مــن تغطيــة مــا 
يزيــد عــن عشــرة مالييــن شــخص مــع نهايــة 2016، كمــا أن أكثــر مــن 6 مالييــن شــخص يتوفــرون علــى 
َل األشــخاص فــي وضعّيــة فقــر 88 فــي المائــة مــن المســجلين فــي نظــام  بطاقــات ســارية المفعــول. وَشــكَّ

المســاعدة الطبيــة. 
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غيــر أّن ُمعــّدل تجديــد بطاقــات نظــام المســاعدة الطبّيــة، فــي صفــوف األشــخاص المصنَّفيــن فــي خانــة 
ا، وهــو األْمــر الــذي  قــد يكــون مرتبًطــا بحجــم  »هشاشــة«، قــد عــرف فــي اآلونــة األخيــرة انخفاضــا حــاّدً
المســاهمة الســنوية المطلــوب أداؤهــا مــن هــذه الفئــة مــن المســتفيدين. مــن جهــة أخــرى، يكشــف تقييــم 
الخدمــات العالجيــة المقدمــة للمســتفيدين مــن نظــام المســاعدة الطبيــة فــي العديــد مــن الجهــات، 
ســيما المحرومــة منهــا، عــن وجــود جملــة مــن الصعوبــات المرتبطــة بعــدم االســتجابة لطلبــات الحصــول 
علــى العالجــات وعلــى األدويــة، باإلضافــة إلــى أوجــه قصــور علــى مســتوى توفيــر الخدمــات المتخصصــة 
أو الخدمــات الجراحّيــة وتوفيــر قاعــات للعــالج مجهــّزة بمعــّدات وأطــر عاملــة متخصصــة، مّمــا يحتــم 

علــى المرضــى االنتظــار آلجــال طويلــة جــّدا مــن أجــل االســتفادة مــن العــالج.

بخصــوص المنــاخ االجتماعــي، تميــزت ســنة 2016 بمصادقــة مجلــس الــوزراء، المنعقــد فــي شــهر شــتنبر 
2016، علــى مشــروع القانــون التنظيمــّي رقــم 97.15 المتعلــق بتحديــد شــروط وكيفّيــات ممارســة حــّق 

اإلضــراب. 

وارتفــع خــالل هــذه الســنة عــدد أيــام اإلضــراب مــن 267.656 يومــا ســنة 2015 إلــى 497.484 يومــا 
ســنة 2016، أي بزيــادة قدرهــا 86 فــي المائــة، رغــم انخفــاض عــدد اإلضرابــات وعــدد المقــاوالت 
الخاصــة المعنيــة )حيــث انتقــل مــن 265 إضراًبــا فــي 221 مقاولــة ســنة 2015 إلــى 218 إضراًبــا فــي 176 
مقاولــة ســنة 2016(. وتجــدر اإلشــارة كذلــك إلــى أنــه خــالل المــّدة مــا بيــن 2010 و2015، لــم يكــن عــدد 
أيــام اإلضــراب يتجــاوز َقــّط 300.000 يــوم. وتعــّد هــذه الوضعيــة نتيجــة مباشــرة لغيــاب حــوار اجتماعــي 
ُمَمْأَســٍس وُمنْتَِظــٍم، كمــا تعكــس صعوبــة متزايــدة فــي مجــال الوســاطة بيــن المقــاوالت واألجــراء مــن أجــل 

تفــادي نزاعــات الشــغل الجماعيــة والوقايــة منهــا.

ــد مــن الحــَركات  ــة، شــهدت ســنة 2016 العدي ــى مســتوى الحــركات االجتماعّي ــة أخــرى، وعل مــن ناحي
االحتجاجّيــة، أكثرهــا حــّدة تلــك التــي شــهدها إقليــم الحســيمة. وتعــّد هــذه الوضعّيــة مؤّشــًرا ينّبــه 
إلــى أوجــه النقــص فــي مجــال التنميــة الــذي مــا زالــت تُعانــي منــه بعــض المناطــق، عــالوة علــى التأّخــر 
الحاصــل فــي تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع المهيِكلــة التــي تــّم إطالقهــا وفــي التحســين الفعلــي لظــروف 

عيــش الســاكنة.

َر العجــز فــي مجــاِل الّســكن فــي 400.000 وحــدة ســكنية فــي نهايــة  وفــي مــا يتعلــق بالســكن، فقــد ُقــدِّ
2016 مقابــل 500.000 وحــدة فــي ســنة 2015. وفــي اإلطــار ذاِتــه، نجــح برنامــج »مــدن بــدون صفيــح« 

فــي تحســيِن ظــروف ســكن نحــو 100.000 أســرة خــالل الفتــرة مــا بيــن 2012 و 2016.

غيــر أن آليــات التمويــل المخصصــة لتيســير الولــوج إلــى الســكن االجتماعــي لفائــدة الســاكنة ذات الّدخــل 
المحــدود أو التــي تنتمــي إلــى الطبقــة المتوســطة عرفــت تراجعــا فــي ســنة 2016. هكــذا، اســتفادت مــن 
صنــدوق »فوغاريــم« 12.700 أســرة، أْي بانخفــاض نســبته 11 فــي المائــة فــي عــدد المســتفيدين مقارنــة 

مــع الســنة الفارطــة، كمــا أن َعــَدد الُمســتفيدين مــن صنــدوق »فوغالــوج« انخفــض بنســبة 6 فــي المائــة.
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فيمــا يتعلــق بوضعيــة النســاء، فــإّن مشــروع القانــون رقــم 79.14 المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل 
أشــكال التمييــز، الــذي أبــدى المجلــس رأيــاً بشــأنه والــذي يبقــى دوَن مســتوى التطلعــات واالنتظــارات 
ــي انتظــار  ــاي 2016، ف ــي م ــواب ف ــس الن ــه مجل ــد صــادق علي ــن الجنســين، ق ــي مجــال المســاواة بي ف
المصادقــة عليــه مــن طــرف مجلــس المستشــارين؛ وهــي الوضعيــة نفســها بالنســبة لمشــروع القانــون رقــم 
103.13، المتعلــق بمحاربــة العنــف ضــد النســاء، الــذي صــادق عليــه مجلــس النــواب فــي يوليــوز 2016. 

وفــي هــذا الصــدد، لــم تعــرف وضعيــة النســاء تحســناً ملحوظــاً، كمــا يؤكــد ذلــك ارتفــاع حــاالت العنــف 
ضــد النســاء بنســبة 13.8 فــي المائــة وتراجــع نســبة نشــاط النســاء، ممــا جعــل المغــرب يحتــّل المرتبــة 

137 مــن أْصــِل 144 بلــًدا، علــى الرغــم مــن تنفيــذ الخّطــة الحكومّيــة للمســاواة 2016-2012.

وفــي مجــال حمايــة حقــوق الطفــل، تميــزت ســنة 2016 بالمصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 78.14 
ــة  ــة لحماي ــة الُمنَدِمَج ــة، وبإطــالق السياســة العمومي ــس االستشــاري لألســرة والطفول ــق بالمجل المتعل
ــى  ــداء عل ــة اعت ــل 402 حال ــوق الطف ــي لحق ــع للمرصــد الوطن ــز االســتماع التاب ــة. وســجل مرك الطفول

ــداءاٍت جســدّية وجنســية. ــان منهــا باعت ــق الثلث األطفــال فــي 2016، يتعل

وتجــدر اإلشــاَرة إلــى أّن هــذه األرقــام ال تهــّم إاّل الحــاالت التــي تــّم التبليــغ عنهــا لَمْركــز االســتماع الــذي 
أُنشــئ فــي 2015، وبالتالــي فهــي ال تعكــس خطــورة وضعيــة األطفــال ضحايــا العنــف وســوء المعاملــة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، تــّم تســجيل أزيــد مــن 35.000 حالــة زواج مــن قاصــر فــي 2015، 99 فــي المائــة 

منهــا فــي صفــوف اإلنــاث، مــن بينهــا 12 حالــة زواج مــن قاصــرات فــي ســّن 14 ســنة.

وبخصــوص األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، صــدر القانــون اإلطــار رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة حقــوق 
األشــخاص فــي وضعّيــة إعاقــة والنهــوض بهــا فــي أبريــل 2016. وهــو القانــون الــذي شــكل أيضــاً موضــوع 
رأي أنجــزه المجلــس. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي اإلشــارة إلــى أّن القانــون اإلطــار ال ينــّص صراحــة علــى 
اآلليــات اإلداريــة والقضائيــة لحــّق التظلــم فــي حالــة عــدم احتــرام الحقــوق، أو عنــد التمييــز فــي حــق 
ــة التــي تســهر  هــؤالء األشــخاص، كمــا ال يحــّدد القانــون اإلطــار َمــْن هــي الســلطات واإلدارات العمومّي

علــى تطبيــق مختلــف التدابيــر المتخــَذة. 

وفــي الســياق نفســه، فــإن نحــَو 66.5 فــي المائــة مــن األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، البالــغ عددهــم 1.7 
مليــون شــخص )أْي 5.1 فــي المائــة مــن مجمــوع الســاكنة حســب إحصــاء 2014(، ال يتوفــرون علــى أّي 
ــة إعاقــة.  مســتوى دراســّي، مقابــل 35.3 فــي المائــة مــن بيــن األشــخاص الــذي ال يوجــدون فــي وضعّي
كمــا أّن نســبة انعــدام النشــاط فــي صفــوف األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة قــد بلغــْت 86.6 فــي المائــة.

وفــي مجــال الهجــرة، وتنفيــذاً للتعليمــات الملكيــة الســامية فــي هــذا الشــأن، أطلــق المغــرب فــي دجنبــر 
ــة المهاجريــن. وإلــى حــدود شــهر مــارس 2017، كانــت  ــة لوضعي ــة للتســوية القانونّي ــة ثاني 2016، عملي

هــذه العملّيــة قــْد عرفــت إيــداع 18.000 طلــب تســوية.
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وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن وضعيــة المهاجريــن المقيميــن أو العابريــن للتــراب الوطنــي تســتلزم بــذل 
ــة أشــكال  ــة والمســاعدة اإلنســانية ومكافحــة كاف ــاج والحماي ــى مســتوى اإلدم ــود عل ــن الجه ــد م المزي

العنصريــة إزاء المهاجريــن . 

وبخصــوص محاربــة الجريمــة، فقــد شــهدت الســنة ارتفاعــا ملموســا فــي عــدد االعتقــاالت التــي قامــت 
بهــا قــوات األمــن، والــذي بلــغ حوالــْي466.997، أْي بزيــادة قدرهــا 23 فــي المائــة مقارنــة بمــا كان عليــه 
األمــر فــي 2015. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 89.910 أشــخاص مــن هــؤالء تــم اعتقالهــم فــي ســياق قضايــا 
ــرب  ــف المغ ــة والعن ــت الجريم ــد كلف ــي«، فق ــن العالم ــر »مؤشــر األم ــق بالمخــدرات. وحســب تقري تتعل
حوالــْي 6.6 فــي المائــة مــن ناتجــه الداخلــي الخــام ســنة 2016، رغــم أّن هــذه الُكلفــة تظــّل أدنــى مــن 

المتوســط العالمــي، المقــدر ب 12.6 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــاّم.

وإذا كانــت هــذه األرقــام تعكــس تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى المحافظــة علــى النظــام، فإنهــا تشــير، 
أيضــاً، إلــى وجــود منحــى تصاعــدي لألعمــال اإلجراميــة، وهــذا التطــور يمكــن أن يؤثــر ســلبا علــى رؤيــة 

المواطــن إلــى المســألة األمنيــة.

فــي هــذا الســياق االجتماعــي، يدعــو المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى العمــل علــى تحقيق 
مزيــد مــن التكاُمــل واإلدمــاج االقتصادييــن بيــن الوســطين الحضــري والقــروّي، وإرســاء مقاربــة ترابيــة 
ناجعــة إلســتراتيجيات اإلدمــاج االجتماعــي، مــن خــالل الحــرص علــى تعزيــز إشــراك الجهــة فــي مختلــف 

مراحــل إعــداد السياســات العموميــة  وتنفيذهــا وتقييمهــا.

كمــا يدعــو المجلــس إلــى تشــجيع الجهــة علــى االضطــالع بــدور أكبــر فــي قطــاع التربيــة والتكويــن، ســيما  
مــن خــالل عملّيــة التمويــل أو المشــاركة  فــي مراقبــة التدبيــر اإلداري للمؤّسســات التعليميــة. كمــا يوصــي 
المجلــس بإشــراك قــوي لجمعيــات ممثلــي أْوليــاء التالميــذ والمجتمــع المدنــّي فــي تقديــم المقترحــات 

والتوّجهــات وتقييــم المنظومــة التربويــة، وذلــك فــي إطــار عملّيــة ُمَمأسســة ومنتظمــة. 

أمــا علــى مســتوى القطــاع الصحــي، فــإن المجلــس يدعــو إلــى وضــع آليــات التمويــل الالزمــة مــن أجــل 
توســيع نطــاق الولــوج إلــى العالجــات وتحســين جودتهــا، وتحقيــق توزيــع مجالــي منصــف فــي إطــار 

ــة. ــن فــي مجــال العالجــات الصحي ــر ناجــع للعاملي ــة وتدبي ــة ُملِزَم خارطــة صحي

كمــا يتعيــن مواصلــة تعميــم نظــام التغطيــة الصحيــة األساســية، مــع الحــرص علــى إجــراء عمليــة تقييــم 
لهــذا النظــام، بمــا يكفــل تــدارك االختــالالت وتحســين آثــاره علــى حيــاة المواطنيــن. 

ــذ أحــكام الدســتور  ــى اإلســراع بتنفي ــز، يدعــو المجلــس إل ــق بمكافحــة كافــة أشــكال التميي وفيمــا يتعل
نـَـة فــي تقاريــره حــول  ذات الصلــة وبتفعيــل توصيــات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي الُمَضمَّ
المســاواة بيــن الجنســين. ومــن جهــة أخــرى، فــإن حمايــة حقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض 

بهــا تتطلــب إعمــال اإلطــار القانونــي والتنظيمــي ذي الصلــة.  
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وبالنســبة للمنــاخ االجتماعــي، يدعــو المجلــس إلــى تســريع وتيــرة َمأَسَســة الحــوار االجتماعــي، مــن 
خــالل متابعــة منتظمــة للعمليــة ووضــع مؤشــرات محــددة وإرســاء مقاربــة مجاليــة للحــوار االجتماعــي 

ــة.    ــات المحلي ــى نحــو أفضــل مــع الخصوصي ــه عل ــي، بمــا يكفــل مالءمت والمدن

الوضعية البيئية  

علــى المســتوى البيئــي، يمكــن للمغــرب أن يفتخــر بنجاحــه فــي تنظيــم الــدورة 22 مــن مؤتمــر األطــراف 
فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة حــول التغيــرات المناخّيــة “الكــوب 22”، فــي شــهر نونبــر 2016 

فــي مراكــش.

وقــد مكنــت »الكــوب 22« مــن تحقيــق نتائــج جــد مرضيــة، لعــل أبرزهــا تحديــد ســنة 2018 أجــاًل 
ــم  ــة أخــرى، ت ــل ســنتين مــن األجــل المحــدد مســبقاً. ومــن جه ــس، أي قب ــاق باري ــي التف ــذ الفعل للتنفي
تحقيــق مكتســبات مهمــة علــى مســتوى تعبئــة المــوارد الماليــة، مــن خــالل وضــع خارطــة طريــق لتعبئــة 
ــّددة  ــة ومتع ــل الثنائي ــداً مــن الشــفافّية والوضــوح بشــأن مــوارد التموي ــح مزي ــار دوالر تتي ــغ 100 ملي مبل
َهــة إلــى  األطــراف وتوظيفهــا. وتنــّص هــذه الخارطــة أيضــا علــى الرفــع مــن التمويــالت العموميــة الموجَّ
هــة إلــى  البلــدان الناميــة والهّشــة بنســبة 50 فــي المائــة، إضافــة إلــى الّرفــع مــن حّصــة التمويــالت الموجَّ

التكييــف، مــن 12.5 فــي المائــة إلــى 24 فــي المائــة فــي أفــق 2020. 

أمــا فيمــا يتعلــق بتعزيــز القــدرات، فقــدت مّكنــت المفاوضــات بيــن األطــراف مــْن إطــالق َعــَدٍد مــن 
َدة  الُمبــادرات الهامــة، مــن بينهــا علــى وْجــه الخصــوص إطــالق »الشــراكة حــول المســاهمات الُمَحــدَّ
وطنيــا« التــي يرأســها كّل مــن المغــرب وألمانيــا. وهــي شــراكة تهــدف إلــى مســاعدة بلــدان الجنــوب علــى 
ــدرات  ــز الق ــل، وتعزي ــى التموي ــوج إل ــرة الول ــا، وتســريع وتي َدة وطنّيً ــدَّ ــَوَرة المســاهمات الُمَح تحســين بلْ

ــة. ــرات المناخّي ــدان فــي مجــال مكافحــة التغّي ــة للبل المؤّسســاتية والتقني

كمــا تميــزت »الكــوب 22« بانعقــاد قّمــة العمــل اإلفريقيــة األولــى، تحــت الرئاســة الفْعلّيــة لصاحــب 
الجاللــة الملــك محمــد الســادس، نصــره اهلل، وبحضــور تمثيلّيــة 50 دولــة إفريقيــة.

ــة خــالل »الكــوب 22« فــي إطــالق  ــارة اإلفريقي ــا الق ــت به ــي حظي ــة الخاصــة الت ــد تجســدت العناي وق
ــة«، التــي أطلقهــا المغــرب  العديــد مــن المبــادرات، منهــا »المبــادرة مــن أجــل تكييــف الفالحــة اإلفريقّي
بدعــم مــن 25 بلــدا إفريقيــاً؛ ومبــادرة »األمــن واالســتقرار واالســتدامة فــي إفريقيــا«، التــي أطلقهــا 
المغــرب إلــى جانــب الســنغال؛ ومبــادرة »المــاء مــن أجــل إفريقيــا«، التــي اقترحهــا المغــرب بدعــم مــن 

ــة. ــك اإلفريقــي للتنمي البن

وعلــى الصعيــد الوطنــي، شــهدت ســنة 2016 انطــالق العمل بمحطــة »نور1« للطاقة الشمســية، باعتبارها 
مرحلــة أولــى مــن مشــروع »نــور ورزازات«، الــذي يهــدف إلــى بلــوغ قــدرة إنتــاج تصــل إلــى 580 ميغــاواط 
ــزام المغــرب بالّرفــع مــْن حّصــة الطاقــات  ــارة فــي إطــار الت ــول 2018. وتنــدرج هــذه الخطــوة الجب بحل
ــى 52 فــي  ــّم إل ــول ســنة 2020، ث ــة بحل ــى 42 فــي المائ ــة القائمــة، إل ــّوة الكهربائّي المتجــددة  فــي الق

المائــة بحلــول ســنة 2030.
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وفيمــا يتعلــق بالمــوارد المائيــة، فــإّن المغــرب يوجــد حســب تصنيــف المعهــد العالمــي للمــوارد ضمــن 33 
بلــدا األكثــر تهديــدا فــي العالــم باإلجهــاد المائــي الحــاّد فــي أفــق 2040. وبالفعــل، يبلــغ حجــم الميــاه 
المتجــددة للفــرد الواحــد حوالــْي 700 متــر مكعــب، ويمكــن أْن تعــرف هــذه الكّمّيــة انخفاًضــا يصــل إلــى 
500 متــر مكعــب للفــرد الواحــد بحلــول ســنة 2030، بضغــٍط مــن التغيــرات المناخّيــة والنمــّو الّديمغرافّي 

ن وتزايــد النشــاط االقتصــادّي. والتَمــدُّ

وفــي هــذا الســياق، يشــيد المجلــس بإصــدار القانــون المتعلــق بالمــاء وبمواصلــة تنفيــذ البرنامــج الوطنــي 
القتصــاد ميــاه الســقي، وكــذا بالتقــدم المســتمر فــي تنفيــذ المشــاريع ذات الصلــة بمعالجــة الميــاه 
العادمــة والتطهيــر الســائل وتحليــة ميــاه البحــر. وتنــدرج هــذه السياســات العموميــة، إلــى جانــب غيرهــا 
مــن التدابيــر الموازيــة الراميــة إلــى حمايــة البيئــة فــي بالدنــا، فــي ســياق اقتصــاد دائــرّي، قائــم علــى 

إعــادة تثميــن المــوارد وإعــادة اســتخدامها علــى النحــو األمثــل.

 وبخصــوص تدبيــر النفايــات المنزليــة، فقــد انتقلــت نســبة جْمــع النفايــات بطريقــة مهنيــة مــن 44 فــي 
المائــة ســنة 2008 إلــى 82 فــي المائــة ســنة 2016، فــي حيــن بلغــت نســبة طْمــر النفايــات 40 فــي المائــة 
ســنة 2016، عــوض 11 فــي المائــة ســنة 2007. وفضــال عــن الجْمــع، فــإن عمليــات التثميــن الطاقــي فــي 
مطــارح فــاس ووجــدة تمكــن مــن إنتــاج كهربائــّي يصــل إلــى 30.000 كيلــواط فــي اليــوم مــن أجــل اإلنــارة 

العمومّية.

وفــي هــذا اإلطــار، يتعيــن إدمــاج المســاهمة المحــددة وطنيــا لبالدنــا مــن أجــل تحقيق األهــداف المناخية 
المســطرة في إطار »الكوب 22« في السياســات العمومية. كما ينبغي اإلســراع في تنفيذ اإلســتراتيجية 

الوطنيــة للتنميــة المســتدامة ومواصلــة تكثيــف الجهــود المبذولــة فــي مجال تدبير المــوارد المائية.

كمــا يدعــو المجلــس إلــى مراعــاة المخاطــر المناخيــة فــي التخطيــط العمرانــي علــى نحــو أفضــل، 
وخاّصــة علــى مســتوى وثائــق التعميــر وتصاميــم التهيئــة العمرانيــة وتصاميــم التنقـــل الحضــري.

ــرة وطنيــة متينــة فــي مجــال الطاقــات المتجــددة  ومــن ناحيــة أخــرى، يدعــو المجلــس إلــى اكتســاَب خبْ
وفــي الّصناعــات ذات الّصلــة، مــن أجــل تجّنــب أْن تفســَح التبعّيــة فــي مجــال الطاقــات األحفوريــة 
المســتوَردة مكانهــا لتبعّيــة تكنولوجّيــة متزايــدة فــي هــذا المجــال. كمــا يتعيــن تحســين األداء فــي مجــال 

ــة.  النجاعــة الطاقي
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الموضوع الخاص
“ التحــّول الّرقمــي فــي خدمــة المواطــن ومــن أجــل تحقيــق 

ــة مســتدامة ” ــة اقتصادي تنمي

اعتبــاراً لإلمكانــات الواعــدة التــي يتيحهــا المجــال الرقمــي، فقــد جعــل المجلس االقتصــادي واالجتماعي 
والبيئــي مــن موضــوع »التحــول الرقمــي فــي خدمــة المواطــن ومــن أجــل تحقيــق تنميــة اقتصاديــة 

ــره برســم ســنة 2016. ــا لتقري مســتدامة« محــوراً موضوعاتّي

والواقــع أّن الّرافعــة الرقميــة ليســت فقــط عامــَل تســريع قــوّي لتحســين الخدمــات لفائــدة الُمواطنيــن، بــل 
هــي كذلــك وســيلة فعالــة لمحاربــة الرشــوة ولتقليــص نطــاق الســلطة التقديريــة لــإلدارة. 

ومــن جهــة أخــرى، فــإن انخــراط الفاعليــن الوطنييــن فــي رقمنــة اإلدارة والمرافــق العموميــة مــن شــأنه 
أْن يشــّكل فرصــة حقيقّيــة لتطويــر جانــب كبيــر مــن االقتصــاد الوطنــي.

ولبلــوغ هــذه الغايــة، يوصــي المجلــس ببلــورة مقاربــة شــمولّية ومتجانســة مــن أجــل بلــوغ مســتوى جديــد 
لرْقمنــة المرافــق العموميــة، بمــا يكفــل تحقيــق اإلنصــاف والشــفافية والنجاعــة علــى مســتوى الخدمــات 
ــه الدســتور  ــّص علي ــذي ين ــة ال ــاق المرافــق العمومي ــل ميث ــن، ســيما مــن خــالل تفعي المقدمــة للمواطني

وإحــداث هيئــة قيــادة مؤسســاتية خاصــة.

كمــا يتعيــن تفعيــل حــّق المواطــن فــي الحصــول علــى المعلومــات، ســيما مــن خــالل وضــع إطــار قانونــي 
ــا كرســته أحــكام الدســتور، وإحــداث مرَصــد  ــى المعلومــة كم وتنظيمــي حــول الحــق فــي الحصــول عل

لجــودة الخدمــات فــي المرافــق العموميــة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يوصــي المجلــس بتدبيــر الثقــة الرقميــة، مــن خــالل وضــع إطــار تنظيمــي خــاص يتيــح 
التثبــت مــن صحــة الوثائــق اإلداريــة الُمرقَمنــة، ووضــع تعريــف وحيــد لــكّل مواطــن، وتعميــم الولــوج إلــى 

نــة. التوقيــع اإللكترونــي، واعتمــاد نظــام للعناويــن اإللكترونّيــة المؤمَّ

وفضــاًل عــن ذلــك، يدعــو المجلــس إلــى اســتغالل الفــرص التــي يتيحهــا التحــّول الّرقمــي مــن أجــل تحقيق 
نمــّو اقتصــادّي مســتدام فــي خدمــة المواطــن، ســيما مــن خــالل تشــجيع األنشــطة المتعلقــة بالمعطيــات 
الضخمــة )Big Data(، وبالــذكاء االصطناعــّي، وبتشــجيع نمــو العمليــات التجاريــة المباشــرة عبــر 
منصــات رقميــة »علــى شــاكلة خدمــة أوبــر« داخــل االقتصــاد، وبالطباعــة ثالثيــة األبعــاد؛ كل ذلــك فــي 
إطــار رؤيــة اســتراتيجية طموحــة تمكــن مــن إرســاء نظــم مبتكــرة تدعمهــا منظومــة تكويــن مالئمــة وآليــات 

تمويــل مناســبة. 
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أنشطة المجلس

بخصــوص األنشــطة التــي أنجزهــا المجلــس، تميــزت ســنة 2016 بتنظيــم المجلــس، تحــت الرعايــة 
الســامية لجاللــة الملــك محمــد الســادس حفظــه اهلل، لقمــة فــاس للضمائــر مــن أجــل المنــاخ بمشــاركة 

أزيــد مــن 240 شــخصية وطنيــة ودوليــة تمثــل ديانــات ومشــارب روحيــة وفلســفية مختلفــة. 

وخــالل ســنة 2016، أنجــز المجلــس، فــي إطــار اإلحــاالت الــواردة مــن مجلــس النــواب، رأييـْـن اثنيــن حــول 
مشــروع القانــون رقــم 78.14 المتعلــق بالمجلــس االستشــاري لألســرة والطفولــة؛ ومشــروع القانــون رقــم 

79.14 المتعلــق بهيئــة المناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز.

ــة:  ــع التالي ــق بالمواضي ــر وســبعة آراء تتعل ــة تقاري ــس ثماني ــة، أنجــز المجل وفــي إطــار اإلحــاالت الذاتي
ــة حقــوق الطفــل؛ المســاواة بيــن النســاء والرجــال: الجانــب االجتماعــي؛ وضــع  المقاولــة الذاتيــة؛ ِفعلّي
وديناميــة الحيــاة الجمعويــة؛ المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات؛ اقتصاديــات الثقافــة؛ متطلبــات الجهويــة 
ــر الســنوي برســم ســنة 2015؛  ــى التقري ــة؛ إضافــة إل ــات إدمــاج السياســات القطاعي المتقدمــة وتحدي
ــر  ــار الرأســمال غي ــن االعتب ــذي يأخــذ بعي ــرب )1999-2013( ال ــة للمغ ــروة اإلجمالي ــر حــول الث وتقري
المــادي. وقــد تمــت المصادقــة باإلجمــاع علــى مختلــف هــذه التقاريــر واآلراء التــي أنجزهــا المجلــس 

برســم ســنة 2016.

وبالنســبة لســنة 2017، َســيَنَْكبُّ المجلــس، إضافــة إلــى إعــداد التقريــر الســنوي، على دراســة موضوعات: 
السياســة الصناعيــة للمغــرب؛ المبــادالت االقتصاديــة بيــن المغــرب وباقــي البلــدان األفريقّيــة؛ النظــام 
العقــاري والرصيــد العقــاري؛ المناولــة؛ الهجــرة وســوق الشــغل؛ الحمايــة االجتماعية؛ المدن المســتدامة؛ 

التكنولوجيــات والقيــم؛ المحتــوى الثقافــي واإلعــالم؛ وسياســة الســكن فــي الوســط القــروي.
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