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تمهيد
والبيئي ،يشـ ّر ُفني
ـادي واالجتماعـ ّـي
ِطبْ ًقــا ل ُمقتضيــات المــادة العاشــرة مــن القانــون التنظيمـ ّـي المتعلــق بالمجلــس االقتصـ ّ
ّ
برســم ســنة  ،2014الــذي يتض ّمــن تحليـ ً
عظيـ َم َّ
ا
الشـ َر ِف أ ْن أ ْر َفـ َع إلــى َجنَا ِب ُكــم العالــي بــاهلل ،التقريـ َر السـ َّ
ـنوي للمجلــس ْ
السـنَةِ ِ
نفســها.
ْ
للوضعيــة االقتصاد ّيــة واالجتماع ّيــة والبيئيــة لبالدنــا ،مــع عـ ْرض ألنشــطةِ المجلــس و ُمنْجزا ِتــهِ خــا َل َّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي هــو الت ْكليــف ال َم ْولَـ ِـو ّي للمجلــس
هــذاّ ،
وإن أهـ ّم مــا م ّيــز ســنة  ،2014بالنســبة للمجلــس االقتصـ ّ
بمناسـبَة الخطــاب الملكـ ّـي الســامي لعيــدِ العـ ْرش المجيــد ،بتاريــخ  30يوليــوز ،بإنْجــاز دراســة
بتعــاون مــع بنــك المغــرب،
َ
اإلجماليــة للمغــرب خــال الفتــرة الممتــدة مــن  1999إلــى  .2013وممــا جــاء فــي
حــول الرأســمال غيْــر المــا ّد ّي والقيمــة ْ
الخطــاب الســامي:
ـيق
ـاون مــع بنك المغرب ،ومع
ـس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،بتعـ ٍ
المؤسســات الوطنية الم ْعنية ،وبتنْسـ ٍ
ّ
«نوجــه المجلـ َ
ّ
ـاس القيمة اإلجمالية للمغرب ما بيــن  1999ونهاية.2013  
مــع
المؤسســات الدوليــة المختصــة ،للقيــام بدراسـ ٍـة لقيـ ِ
ّ
الرأســمال غيــر المــادي لبالدنــا ،وإ ّنمــا لضــرورة اعتمــاده كمعيــار
إن الهــدف مـ ْن هــذه الدراســة ليــس فقــط إبــراز قيمــة
ّ
ْ
اســتفادة جميــع المغاربــة مـ ْن ثــروات وطنهــم.
أساســي خــال وضــع السياســات العموميــة ،وذلــك لت ْعميــم ْ
وإننا نتطلع أل ْن تق ِّد َم هذه الدراسة ْ
ٍ
ُّهوض بها».
خيصا موضوعيا لألوضاع،
وتوصيات عمل ّية للن ِ
تش ً
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي وبنــك المغــرب ،أرس جاللــة الملــك معالــم
ـوي الســامي للمجلــس االقتصـ ّ
وبهــذا التكليــف المولـ ّ
ـاتي
ُمقا َربَـ ٍـة جديــدة تدمِ ــج الجوانــب غيــر الما ّد ّيــة لل ّثــروة ،باالعتمــاد علــى الرأســمال البشــري واالجتماعـ ّـي
ّ
والمؤسسـ ّ
ضـ ِـع وتنْفيــذِ وتقييـ ِـم السياســات ال ُع ُموم ّيــة .وتكمــن أه ّميــة هــذه ال ّدراســة ،التــي تعبــأ إلنجازهــا المجلــس
والثقافـ ّـي فــي َو ْ
بجميــع فئاتــه وهياكلــه ،فيمــا تــروم إليــه مــن تحليــل للعوامــلِ وبلــورة لل ّرافعــات التــي مـ ْن شــأنها خلـ َق الثـ ْروة الما ّديــة وغيْــر
الماديــة فــي بالدنــا لفائــد ِة كا َّفــةِ ال ُم ِ
واطنِيــن.
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واالجتماع ّيــة والبيئيــة لبالدنــا خــال
لقــد وقــف المجلــس علــى المؤشــرات األساســية لتطــور الحالــة االقتصاد ّيــة
ْ
وج َهــةِ نَ َظـ ِـر ال ُمجتمــع ال َم َدنـ ّـي ال ُم َّ
نظــم ،ويترجــم تع ّدديــة الحساســيات والتجــارب
ســنة  ،2014وذلــك بمــا يع ّبــر ع ـ ْن ْ
السوســيو – مهن ّيــة ألعضــاء المجلــس ومكوناتــه.
وانطالقــا مــن هــذا التحليــلِ  ،يقتــرح المجلــس مجموعــة مــن الت ْوصيــات ،في إطــارِ ُمقا َربَــة منْ َدمِ َج ٍة وإدماجية و ُمســتدامة،
مــع الت ْركيـ ِـز علــى ب ْعــض نقــاط ال َي َق َظــةِ التــي يتعيــن توجيــه االهتمــام إليها.
واالقتصاد ّيــة علــى بلْــدان
االجتماع ّيــة
ففــي ســياقِ ْ
َ
وضـ ٍـع إقليمـ ّـي يتّســم باســتمرارِ التو ّتــرات الجيــو -سياسـ ّية ،وآثارِ هــا ْ
مؤسسـ ٍ
ـات
المنطقــة ،ي ْمضــي ال َم ْغــرب فــي ت ْوطيــدِ مســاره التنمـ ّ
ـوي برؤيــة سياسـ ّية ُمنفتحــة علــى ال َمـ َدى البعيــد فــي ظـ ّل ّ
الصعيــد الدولـ ِّـي ،وم ـ ْن
مســتق ّرة ،م ّمــا يم ِّك ـ ُن بال َدنــا م ـ ْن ت ْع ِزيـ ِـز ت َم ْو ُقعِ هــا وجاذِ ب ّيتهــا ،وم ـ ْن تق ِْويَــة ثِقــة ُش ـ َركائِها علــى ّ
ْ
االجتماعــي
العج ِــز
وتقليــص
الهيكلــي لالقتصــاد الوطنــي،
والتطويــر
المؤسســاتية،
اإلصالحــات
ُمواصلــة ديناميــة
ِ
ْ
ْ
ّ
ّ
ّ
وضــع ال ّركائـ ِـز األساس ـ ّية المنْ َدمِ َجــةِ لتحقيــق التنميــة المســتدامة.
ال ُمتَراكِ ــم فــي َع ـ َد ٍد م ـ َن المجــاالت ،وال َع َمــلِ علــى ْ
ـإن مســتلزمات التطــور الــذي تســير علــى نهجــه بالدنــا ،تتطلــب ،مــن جهــة أخــرى ،اســتكمال اإلطــارِ
فــي هــذا اإلطــار ،فـ ّ
مســطرةَ إعــدادِ
والمؤس
التشــريعي
الحــظ َّ
ســاتي طبقــا لمقتضيــات دســتور  2011وآجالهــا .وفــي هــذا الســياق ،يُ َ
ّ
أن ْ
ّ
ْــي ثِمــار هــذا التحــ ُّولِ علــى
مشــاريع القوانيــن ونُصوصهــا التطبيقيــة تتّســم ببُــطء يحــول دون ت ْمكيــن بالدنــا مــن جن ِ
السياســات العموميــة ،وفعليــة تمتيــع ال ُمواطنيــن والمواطنــات بكامــلِ الحر ّيــات والحقــوق األساس ـ ّية
مســتوى نَ َجاعــةِ ّ
ْ
ـص عليهــا دســتور المملكــة .ومـ ْن شــأن ذلــك أيضــا أ ْن يــؤ ّد َي إلــى ت ْعزيـ ِـز ثقــة الفاعليــن االقتصاد ّييــن الوطن ّييــن
التــي ينـ ّ
والدول ّييــن والمنظمــات الدوليــة فــي بالدنــا .عــا َو ًة علــى توطيــد دولــة القانــون و ُمحاربــة الفســاد وتحســين منــاخ األعمال.
ـريع وتيــرة تفعيــل ميثــاق إصــاح منْظومــة العدالــة ،الــذي تـ ّم تقديمــه ســنة .2013
بتسـ ِ
فــي هــذا اإلطــار ،يوصــي المجلــس ْ

االقتصادية
الوضعية
ّ
ـاش النمـ ّو ضعي ًفــا علــى مســتوى أهـ ّم ُشـ َركاء بالدنــا ،وال سـ ّيما ُّ
ـادي ،يظـ ّل انتعـ ُ
الشـ َركاء األورب ّييــن.
الصعيــد االقتصـ ّ
علــى ّ
أن تو ّقعــات صنــدوق النّقــد الدولـ ّـي تشــي ُر إلــى تســجيل نُ ُمـ ّو بنســبة  1,3فــي المائــة ســنة  ،2015ممــا قــد ي ْرفــع مـ َن
غيــر ّ
ّ
الموجــه إلــى المغــرب.
الطلــب الخارجـ ِّـي
َّ
تراج ًعــا مل ْ ً
الجفــاف
ـت ســنة  ،2014علــى ال ُمســتوى الوطنــي،
وفــي هــذا الســياق ،عرفـ ْ
حوظــا فــي معـ ّدل النمــو ،بســبب َ
ُ
ـادي فــي البلــدان ّ
وتداعيـ ِ
الشــريكة فــي أوربــا .ويعكــس تطـ ّو ُر الظرف ّيــة اســتمرا َر تح ّديــات الهشاشــة
ـات
ْ
الوضـ ِـع االقتصـ ّ
الص ُعــود ال ُمتزا ِيــدِ لقطاعـ ٍ
ـات جديــدةٍ جـ ِ ّـد تنافســية على الصعيــد العالمي،
الهيْكليــة لالقتصــاد المغربـ ّـي ،علــى ال ّرغــم مــن ُّ
الســيارات والطيــران ،والتقليــص التدريجـ ّـي لتبعيــة النمـ ّو ال َو َطنـ ّـي للت َّســاقطات ال َم َط ِريــة ،والجهــود المكثفــة
مثــل صناعــة ّ
األســواقِ .
لتنْويــع ال ُمنْت ََجــات ال َوط ِن ّيــة وتنْويــع ْ
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أن تعزي ـ َز العالقــات االقتصاد ّيــة مــع القــا ّرة اإلفريقيــة يم ّثــل ،فــي
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ّ
ـس االقتصـ ّ
ويَ ْعت ِب ـ ُر المجلـ ُ
تأســس ب ُمبــاد َرةٍ
ويســعى هــذا
هــذا الشــأن ،وســيل ًة ســانح ًة لتنْويــع التد ّفقــات االقتصاديــة
ّ
التوجــه ،الــذي ّ
واالســتثماراتْ .
ْ
تحقيــقِ شـ ٍ
قصــد االنتقــال
ورِ عايَـ ٍـة
ّ
خاصــة مــن جاللــة الملــك نصــره اهلل ،إلــى ْ
ـراكة اســتراتيجية مــع البُلــدان اإلفريق ّيــة ْ
المســتدام بالمســتوى ال َمعيشـ ّـي للمواطنيــن.
ـاه َمة فــي النُّهــوض
إلــى َد َر َجـ ٍـة أعلــى فــي النّمــو ال ُم ْش ـتَ َرك ،وال ُمسـ َ
ْ
الج ُهــود لتجســيدِ هــذه
وفــي المنحــى ،فــإن الفاعليــن االقتصاد ّييــن المغاربــة مدعــوون للعمــل ،مــن جا ِنبِهِ ــم ،علــى تضا ُفــر ُ
ّ
اإلصالحــات الهيْكليــة الضرور ّيــة فــي اتّجــاه تنْويـ ٍـع
بتســريع وتيــر ِة
ْ
الشــراكة .كمــا يوصــي المجلــس ّ
الســلطات ال ُعموميــة ْ
ِ
مناصـ ِـب ّشــغل ذات ج ـ ْودة،
ألســس اإلنتــاج نحــو قطاعــات إنتاجيــة ذات قيمــة ُمضافــة قو ّيــة وغن ّيــة مــن حيــث
عميـ ٍـق ُ
وذات قـ ْدرةٍ إ ْدماج ّيــة كبيــرةٍ لسالســل إنتــاج وطنيــة وعالميــة ،فــي إطــار منظومــات تحفــز علــى االبتــكار والتنافســية.
ِعــا َو ًة علــى ذلـ َ
أســعارِ النفــط
الســنة،
ـك ،وفــي ِظ ـ ِّل ظ ْرفيــة دوليــة شـ ْ
ُ
ـهدت ،خــال الن ْ
ّصــف الثانــي مــن ّ
تراج ًعــا فــي ْ
التضخــمْ ،
ــب هــذا
للمح ُروقــات .وقــد
األســعار الداخليــة
األســواق الدوليــة ،تــ َّم التح ُّكــ ُم فــي ّ
صاح َ
َ
ْ
رغــم ا ْرتفــاع ْ
فــي ْ
عجـ ِـز الميزانيــة،
التجـ ّ
العجــز ّ
ـاري .وقــد تعــزز هــذا المنحــى التنازلــي فــي ْ
التط ـ ّو ُر تخفيف ـاً مــن عجــز الميزانيــة ،وم ـ َن ْ
االرتفــاع ّ
ـات المغاربــة ال ُمقيميــن بالخــارِ جِ ،
لتحويـ ِ
وحفــاظ االســتثمارات األجنبيــة ال ُمباشــرة علــى ُمســتواها فــي
الطفيــف ْ
ســنة  ،2014الــذي كا َن م ْرتَفِ ًعــا ســنة  .2013وهــذا ،فضــا عــن المداخيــل المهمــة التــي ترتبــت عــن عمليــة ال ُم َســاهمة
اإلبْرائيــة ُ
ـاخ الثقــة الــذي تتميــز بهــا بالدنــا،
لأل ُ
صــول الخارجيــة لل ُمقيميــن فــي المغــرب .وتعكــس كل هــذه المؤشــرات منـ ٍ
وفــي اختياراتهــا مــن قبــل الفاعليــن الوطن ّييــن والدول ّييــن م ًعــا.
ً
انخفاضــا مــن  5,4فــي المائــة إلــى  4,9فــي المائــة مــن الناتــج ال ّداخلــي
وقـ ْد َعـ َر َف عجـ ُز ميزانيــة الدولــة ،مـ ْن جانبــه،
المقاصــة ،وتدفــق ِهبــات بُلــدان
صنْــدوق
ـاع المداخيــل غيْــر ّ
ّ
الضريبيــة ،وانخفــاض نَ َفقــات ُ
الخــام ،وذلــك نَتيج ـ َة ا ْرتفـ ِ
أن ا ْرتفــاع حجــم ديــن الخزينــة ،الــذي يم ِّثـ ُل ،فــي نهايــة  63 ،2014فــي المائــة مــن الناتــج
مجلــس التعــاون الخليِجـ ّـي .غيْـ َر ّ
ـجال ارتفاع ـاً بنُقْطتيْــن مقا َرنَــة مــع ســنة  ،2013وبأكثــر مــن  16نقطــة مقارنــة مــع ســنة ،)2009
الداخلــي الخــام (مسـ ّ
ـب بال ُدنــا أ ْن تش ـ ّكل الم ْديونيــة
واصلَــة العمليــات التــي ت ْهــدِ ف إلــى التقليــص مــن َع ْجـ ِـز الميزان ّيــة ،حتــى تتج ّنـ َ
ـب ُم َ
يتطلّـ ُ
بالنســبة لهــا عامــل مخاطــرة علــى ُمســتوى التوازُنــات الماليــة الوطنيــة ،وعلــى ُم ْســتوى ثقــة الفاعليــن االقتصاد ّييــن
الوطن ّييــن واألجانــب.
ـب ُشـغ ٍْل ،بعــد توفيـ ِـر
علــى ُم ْســتوى خلْــقِ ُفـ َر ِ
ص الشــغل ،فـ ّ
ـإن االقتِصــاد الوطنــي لــم يُ ْف ِلـ ْح فــي توفيــر ســوى  21.000منصـ َ
والصيْــد البحــري» ،وفقــدان  37.000منصــب
 58.000منصــب شــغل فــي قطاعــات «الخدمــات والفالحــة والغابــات
ّ
شــغل فــي قطــاع الصناعــة ،بمــا فيــه قطــاع الصناعــة التقليديــة .ويأتــي فــرع قطــاع «النّســيج واأللبســة» علــى رأس
القطاعــات ال ُمتض ـ ّررة حيــث فقــد  32.000منصــب شــغل.
تراجعــا ،حيــثُ انتقــل مــن أكثــر
مســتوى التشــغيل
ُ
وبصفــة عا ّمــة ،فقــد َع ـ َر َف محتــوى النم ـ ّو مــن مناصــب الشــغل علــى ْ
بالنســبة لــك ّل نقطــة للنمـ ّو ،ســنة  ،2013إلــى أقـ ّل مــن  9.000ســنة  .2014وم ّمــا يزيـ ُد فــي
مــن  24.000منصــب شــغل
ْ
لتراجــع أكثــر مــن  60فــي المائــة م ـ ْن عــدد مناصــب الشــغل ،التــي ت ـ ّم خلقهــا بالنســبة لــكل نقطــة
الوضع ّيــة ال ُمقلقــة
ُ
ـوي علــى ُمســتوى خلــق ُفـ َرص ّ
الشــغل كالبنــاء  ،كمــا
نمـ ّو ،األزمــة التــي تعرفهــا القطاعــات التقليديــة ذات ال ُمحتــوى القـ ّ
الصاعــدة تر ّكــز باألســاس علــى اإلنتاجيــة .األمــر الــذي يتطلّــب اعتمــاد مقاربــة جديــدة لخلــق ديناميــة
ّ
أن القطاعــات ّ
علــى صعيــد خلْــق ف ـ َرص الشــغل.
وفــي هــذا الســياق ،ســجلت ســنة  2014ارتفــا ُع عــدد العاطليــن ب ،86.000منهــم  63.000فــي ال َو َسـ ِ
ـري،
ـط الحضـ ّ
الســاكنة
ممــا ســاهم فــي ارتفــاع نســبة البطالــة مــن  9,2إلــى  9,9فــي المائــة .كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن معـ ّدل نشــاط ّ
خاصــة ،قــد ارتفــع،
ـس النســاء القرو ّيــات بصفــة
قــد انخفـ َ
ـض بنســبة  0,3نقطــةّ ،
ّ
وأن معـ ّدل الشــغل الناقــص ،الــذي يمـ ّ
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َ
باإلضافــة إلــى تزايُــد عــدد العاطليــن عــن العمــل،
ـس،
م ـ ْن جهتــه ،بأكثــر مــن نقطــة فــي النســبة المائويــة ،وهــو مــا ي ْعكِ ـ ُ
َه َش َ
اشـ َة ُظــروف العمــل ألكثــر مــن  135.000عامــل .ومــن جهــة أخــرى ،يســجل تزايــد مقلــق بالنســبة للعاطليـ َن الحامليــن
الحاصليــن علــى شـ ٍ
ِ
ّخصصــات
ص ُفــوف
ـهادات فــي الت ّ
للشــهادات العليــا ،حيــث بَل َـ َغ نســبة  20,9فــي المائــة  ،وال سـ ّيما فــي ُ
المهنيــة ،حيــث بلغــت النســبة  22,4فــي المائــة.

االجتماعية
الوضعية
ّ
الصعيــد االجتماعـ ّـي ،وا ْرت ً
ـرب
ِباطــا بأهــداف األلفيــة للتنميــة ،المحـ َّـددة آجالُهــا فــي متــم ســنة  ،2015اســتطاع المغـ ُ
علــى ّ
أن يحقــق اله ـ َدف المتعلــق بالح ـ ّد مــن الفقــر ،وخاصــة علــى مســتوى الولــوج إلــى المــاء ّ
والســكن.
الش ـ ُروب والكهربــاء ّ
الصلــة بمجــاالت
مجمــوع أهــداف األلف ّيــة فــي آجالهــا المحــددة ،وال سـ ّيما األهــداف ذات ّ
ـوغ ْ
ولكـ ْن تبقــى الصعوبــة فــي بُلُـ ِ
والصحــة والنُّ ُهــوض بال ُمســاواة بيــن الجن َْس ـيْن وت ْمكِ يــن النســاء ،علــى ال ّر ْغــم مــن ّ
مؤشــرات التق ـ ّدم
ال ّت ْربيــة والتكويــن
ّ
المل ْ ُمــوس.
فــي مجــالِ التّربيــة والتكويــن ،فــإن الميزانيــة التــي ترصدهــا بالدنــا لقطــاع التربيــة الوطنيــة تناهــز ُربْــع الميزانيــة
أي  10نقــط أكثــر مــن المع ـ ّدل العالمــي .مــع ذلــك ،ورغــم الجهــود المبذولــة علــى مســتوى تعميــم التمــد ُرس،
العامــةْ ،
ـجلَة
ثمــة نواقِ ــص علــى مســتوى الكفايــات ال ُمكتســبة مــن طــرف التالميــذ ،والتــي ال ترقــى إلــى مســتوى المعـ ّدالت
المسـ َّ
َ
علــى الصعيــد الدولــي .مــوازاة مــع ذلــك ،يُالحــظ اســتمرار إشــكالية الهـ ْدر المدرسـ ّـي ،وال سـ ّيما انْطالقـاً مــن المســتوى
الثانــوي اإلعــدادي.
ـاح إحــداثَ المجلــس األعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي ،ســنة ،2014
وفــي هــذا الســياق ،يسـ ّ
ـجل المجلــس بارتيـ ٍ
والــذي انص ّبــت أشــغالُ ُه األولــى علــى تقييـ ِـم تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن خــال الفتــرة مــا بيْــن 1999
و ،2013بهــدف وضــع رؤيــة اســتراتيج ّية لإلصــاح  ، 2030-2015تــم تقديــم خطوطهــا العريضــة بيــن يــدي صاحــب
الجاللــة فــي مــاي .2015
فــي هــذا ّ
وجــه الخصــوص ،بتنْويـ ِـع العـ ْرض المتعلّــق بالتعليــم التقنــي الثانــوي ،لمواجهــة
ـس ،علــى ْ
الشــأن ،يُوصــي المجلـ ُ
فض ـ ً
ا ع ـ ْن إعــادة النظــر فــي التكويــن المهنــي ،وم ـ ّد الجســور بينــه وبيــن ك ّل مــن النظــام
حاجيــات منظومــة اإلنتــاجْ ،
ـري لنظــام التعليــم
التعليمــي وتطــور مختلــف قطاعــات االقتصــاد الوطنــي .كمــا يوصــي المجلــس بالقيــام بإصــاح جوهـ ّ
وبمســألة الت ْمويــل ،أو فــي ا ْرتباطه باالقتصــادِ
والمجتمع والبيئــة ،وأيضا بتكنولوجيات
العالــي ،ســواء فــي عالقتــه بال ّدولــة
ِ
ْ
للســاكنة الن ِّشـ َ
ـيطة ع ـ ْن طريــقِ
اإلعــام واالتصــال .وعلــى صعيـ ٍـد آخــر ،يتع ّي ـ ُن ال ّر ْف ـ ُع مــن المســتوى التعليمـ ّـي المتد ّنــي ّ
ال ّت ْكويــنِ المهنـ ّـي والتكوينــات التكميليــة ال ُمت َّوجــة بشــهادات لفائــدة الكبــار.
ِ
للســاكنة فــي مجــالِ ال ُولُــوج إلــى َخ َد َمـ ٍ
وذات جـ ْودة ،فــي ســياق
صحيــة كافيــة
إن التجــاوب مــع االنتظـ ُ
ـات ّ
ـارات المتزايــدة ّ
ـري للنظــام
ـاح جوهـ ٍّ
مــا تعرفــه بالدنــا مــن تحـ ّوالت سياســية واقتصاديــة واجتماع ّيــة ،تقتضــي الحاجـ َة إلــى القيــام بإصـ ٍ
الصحـ ّـي ببالدنــا .وذلــك بج ْعــل ال ُم ِ
صلْـ ِـب كل اســتراتيجية صحيــة تســعى إلــى تحقيــق النجاعــة والجــودة
ّ
واطــن فــي ُ
ـص دســتور .2011
وح ونـ ّ
والح ـ ّد مــن الفــوارق االجتماعيــة والمجاليــة ،والفــوارق بيــن الجنســين ،انْســجاما َم ـ َع ُر ِ
الص ّحــي
ـس االقتصـ ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي إلــى وضــع سياسـ ٍـة وطنيــة فــي المجــالِ ّ
فــي هــذا َّ
الص ـ َددِ  ،ي ْد ُعــو المجلـ ُ
فــي خدمــة المواطنــات والمواطنيــن وتحقيــق جــودة الحيــاة ،وال س ـ ّيما بالنســبة للشــرائح األكثــر هشاشــة وخصاصــا.
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ويتع ّيــن فــي هــذا اإلطــار إعمــال الجهويــة الفعليــة كمبــدإ أساســي فــي تنظيــم الخدمــات الصحيــة وتدبيرهــا .كمــا
لتشــجيع ّ
وض ـ ُع اســتراتيج ّية قطاعيــة ْ
ـاص،
الســياقْ ،
يوصــي المجلــس ،فــي ن ْفـ ِ
الشــراكة بيــن القطاعيْــن العــا ّم والخـ ّ
ـس ّ
للو َقايــة مِ ـ َن األ ْمــراض غيــر ال ُم ْعدِ يــة والنواقــص واإلعاقــة .ويتع ّيــن إدمــاج هــذه
واســتراتيجيات ُم ْشـتَ َر َكة بيْــن القطاعــات ِ
ْ
المبــادئ فــي إطــار خريطــة صحــة وطنيــة.
وفيمــا يخــص التغطيــة الصحيــة ،وعلــى ال ّرغــم م ـ ْن التحســن المســجل فــي هــذا المجــال ،فــإن هــذا التطــور ال ينفــي
وأن هنــاك تفاوتـ ٍ
ـات فــي الخدمــات
الصحيــة األساســيةّ ،
كــون  50فــي المائــة مــن الســاكنة مــا تــزال خــارج التغطيــة ّ
ـاري علــى المــرضْ ،
الصــدد ،يُ ِ
وجــه
وصــي
المجلــس بت ْوفيــر جميــع أنْظمــة التأميــن اإلجبـ ّ
الصحيــة .فــي هــذا ّ
ْ
لتشـ َم َل علــى ْ
الحـ ّرة والصنــاع التقليدييــن والطلبــة؛ وكــذا َ
ضـ ُرو َرة تحقيــق الْتِقائيــة تدريج ّيــة
ـوص
صـ ِ
المســتقلين وأصحــاب المِ َهــن ُ
الخُ ُ
ْ
بالضـ ُرو َرة تأميــنِ وتفريــد
احــه يقتضــي ّ
بيــن مختلــف األنظمــة .وفيمــا يتعلــق بنظــام المســاعدة الطبيــة «راميـ ْد» ،فـ ّ
ـإن إنْ َج َ
الح َكامــة الج ّيــدة القائمــة علــى التعاقــد فــي ت ْدبيــر النّظــام ،وإحــداث
( )individualisationالت ْمويــل ،واعتمــادِ قواعــد َ
هيئــة مســؤولة مســتقلة تتولــى تدبيــره.
أمــا فيمــا يخــص التقاعــد ،ومــا تعرفــه بعــض أنظمتهــا مــن اختــال فــي توازناتهــا الماليــة وديمومــة خدماتهــا ،وبعــد
باإلصــاح المقياسـ ّـي ألنظمــة التقاعــد ،اللذيــن تقدمــت بهمــا الحكومــة فــي هــذا
ـروعي القانونيْــن المتعلِّقيْــن
دراســة مشـ
ْ
ْ
إصــاح التقاعــد ،الــذي ي ْكتســي صبْغــة اســتعجال ّية،
الصــدد ،يســجل المجلــس االقتصـ ّ
ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئــي أن ْ
ل ـ ْم يُنَ َّف ـ ْذ بع ـ ُد ،كمــا يوصــي باعتمــاد ُمقا َربَــة تشــاركية فــي إطــار الحــوار االجتماعــي إلنجــاح اإلصــاح ،وبج ْعــل هــذه
لوضـ ِـع م ْرتكــزات المراحــل القادمــة والضرور ّيــة إل ْرســاء قطــب عمومـ ّـي ،والتحضيــر ،فــي
ِحة ْ
ص ـ ًة ســان َ
ال ُم َ
راج َعــة ف ْر َ
تشـتَمِ ُل علــى ْ
لوضــع منْظومــة ْ
قطــب ُع ُمومـ ّـي وقطــب خــاص ،فــي شــكل نظـ ٍـام أساسـ ٍّـي ونظــام التكميلـ ّـي،
مرحلــة ثانيــةْ ،
صوصيــة كل منهمــا.
يتط ـ ّوران كل منهمــا بحســب خُ ُ
ـدد مــن اللقــاءات بيــن ّ
ـت ســنة  2014تنظي ـ َم عـ ٍ
الش ـ َركاء االجتماع ّييــن وبيْــن
ـص الحــوار االجتماعـ ّـي ،عرفـ ْ
وفيمــا يخـ ّ
واضحـ ٍـة بيــن مختلــف ْ
ـات ِ
ـض إلــى االتفــاق علــى التزامـ ٍ
األطــراف المعن ّيــة .وعليــه،
أن هــذه اللقــاءات لــم تُ ْفـ ِ
الح ُكو َمــة .غيــر ّ
ُ
ْ
ـإن المجلــس يدعــو إلــى َمأ َس َســة ِ
اجتماعيـ ٍـة كبْــرى ،ب َه ـ َد ِف ت ْوفيــر
فـ ّ
ـرام تعا ُقــدات ْ
الحــوار االجتماعـ ّـيّ ،
والس ـ َهر علــى إبْـ ِ
ّ
الشــروط ال ُمناســبة لل ّر ْفــع م ـ َن النّجاعــة االقتصاديــة المع ـ َّززَة بتماسـ ٍـك اجتماعـ ّـي حقيقـ ّـي.
ـت فــي َم َجــال ال ُمســاواة بيــن الجنس ـيْن ،والتنْصيــص ال ّدســتوري علــى
علــى ال ّر ْغـ ِـم م ـ َن ال ُمكتســبات الها ّمــة التــي تحقّقـ ْ
ـت هنــاك الكثيــر مــن أ ْوجــه التفــاوت بينهمــا فــي عــدة مياديــن .ومــن أجــل الحـ ّد مــن هــذه التفاوتــات،
هــذا الحــق ،مــا زالـ ْ
ـون  -إطـ ٍـار ضـ ّد ك ّل ْ
أشــكال العنــف ضـ ّد النســاء (بمــا فــي ذلــك العنــف الز ْوجـ ّـي) ،كمــا
يدعــو المجلــس إلــى اعتمــادِ قانـ ٍ
بإحــداث الهيئــة العليــا لل ُمناصفــة ولمحاربــة كل أشــكال التمييــز ،عــاوة علــى تعزيـ ِـز
إصــدار القانــون المتعلّــق ْ
ي ْدعــو إلــى ْ
َمكانــة مبــدأ ال ُمســاواة داخــل البرامــج التربويــة باعتبارهــا أساسـاً لبنــاء اله ّو ّيــة المغرب ّيــة وال ُم َ
واطنَــة.
وعلــى صعيـ ٍـد َ
ـادي تتطلّــب اعتمــاد أدوات ف ّعالــة
ـإن ال ُمســاهمة ّ
آخـ َر ،فـ ّ
الضعيفــة للنســاء فــي قِ َطاعــات النشــاط االقتصـ ّ
ّ
الح َيــاة االقتصاد ّيــة ،كمــا تتطلّــب
رصــد وتت ّبــع ف ْعل ّيــة تحقيــقِ ال ُم َســاواة بيــن النســاء وال ّرجــال فــي َ
ومؤشــرات مــن شــأنها ْ
المســؤوليات المهن ّيــة والعائل ّيــة ،عــاو ًة علــى تعزيــز
توفيــ َر ُمنَــاخ ُمالئــم لهــذه ال ُم َســاواة االقتصاد ّيــة ،والتوفيــق بيــن
ْ
نشــاط النّســاء وتســهيل ُولُوجهـ ّـن إلــى ســوق ّ
الشــغلْ ،
وتشــجيع المقاولــة النســائية ،وال س ـ ّيما علــى ُمســتوى االقتصــاد
االجتماعـ ّـي والتّضامنـ ّـي.
يســ َم َح ل ُمختلــف ّ
مــ ْن َشــأن االقتصــادِ
الشــ َرائح االجتماعيــة ولل ُمقــاوالت فــي مختلــف
االجتماعــي والتّضامنــي أ ْن ْ
ّ
القطاعــات ولل َم َجــاالت الترابيــة أ ْن تشـ َ
َ
باإلضافــة إلــى ذلــك،
ّماسـ ِـك االجتماعــي وتحســين النمــو.
ـارك فــي تعزيــز الت ُ
َّ
المنظــم.
باســتيعاب أنشــطة القطــاع غيــر
يتوفــر هــذا القطــا ُع علــى اإلمكانــات الكفيلــة
ِ
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أجــلِ تحســين ُمســاهمة االقتصــاد االجتماعــي والتضامنـ ّـي فــي خلــق الثــروات ،يوصــي المجلــس بإحـ ِ
ـداث إطــار
َومِ ـ ْن ْ
وتجميــع مختلــف مك ّوناتــه ضمــن مرجعيــة
تشــريعي يم ّكــن مــن تحديــد قطــاع االقتصــاد التضامنــي واالجتماعــي بوضــوحْ ،
مشــتركة .ويقتــرح المجلــس أيضــا فــي نفــس االتجــاه اعتمــاد قانــون يحـ ّدد أدوات العمــل ووســائل الدعــم الكفيلــة بتنميــة
والتضامني ( التعاونيــات والتعاضديات
بنيــات هــذا القطــاع تأخــذ بعيــن االعتبــار األنْمــاط الثالثــة لالقتصــاد االجتماعـ ّـي
ّ
بإحـ ِ
ـداث هيئــات جهويــة لالقتصــادِ االجتماعـ ِّـي والتضامنـ ِّـي.
والجمعيــات اإلنتاجيــة) ،كمــا يوصــي المجلــس ْ

البيئية
الوضعية
ّ
إن أحــكا َم دســتور  ،2011التــي تعت ِبــر التنْميــة ال ُم ْســتدامة والولــوج إلــى بيئــة ســليمة ح ًّقا أساسـ ّيا للمواطنــات والمواطنين،
َّ
وكــذا االلتزامــات الدوليــة للمغــرب فــي مجــال ِحمايــة البيئــة ،فضــا عــن المشــاريع المهيكلــة التــي تــم إطالقهــا فــي هــذا
المجــال ،تُت ْرجـ ُم العـ ْز َم ال ّر ِ
ـتدام وم ْدمِ ـ ٍـج.
اســخ لبالدنــا
ُّ
للتوجــه نحــو نمـ ٍ
ـوذج تنمــوي ُمسـ ٍ
بتجســيد التزاماتــه فــي مجــال المحافظــة علــى البيئــة فــي إطــارِ اســتراتيجية
فــي هــذا االتّجــاه،
سيســتفيد المغـ ُ
ـرب كثيـ ًرا ْ
ْ
اقتصــادي .يتعلّــق األ ْمــر بالج ْمــع مــا بيْــن أولو ّيــات التنْميــة
حقيق ّيــة متعــددة األبعــاد للتنميــة واإلقــاع السوســيو-
ّ
ؤهــات المجــاالت الطبيعيــة والجهــات .وفــي هــذا الصــدد ،ينْبَغــي
صوصيــات و ُم ّ
السوســيو-اقتصادية الترابيــة ،وخُ ُ
إعــداد التــراب
إ ْدمــاج ال ُمحافظــة علــى ال َم َجــال الســاحلي وتهيئتــه ض ْمــن مختلــف ال ُم َخ ّططــات القطاع ّيــة وسياســات ْ
للحكامــة الجهويــة واإلقليم ّيــة والمحليــة.
والت ْعميــر واالخْ تصاصــات الجديــدة َ
الض ُروريــة إلعــدادِ أداة للتقييــم االســتراتيجي البيئــي واالجتماعـ ّـي،
اإلســرا ُع بسـ ّـن القوانيــن ّ
وينْبغــي ،فــي هــذا ّ
الصـ َددِ ْ ،
َ
أخض ـ َر واقتصـ ٍـاد أزر َق تنا ُفســييْن
ووضــع اســتراتيجية تهــدف إلــى توفيـ ِـر ُمنــاخ يســاعد علــى االنتقــال نحــو اقتصـ ٍـاد
ْ
بالطاقــات المتج ـ ّددة ،والنجاعــة ّ
ـات ُم ْرتبطـ ٍـة ّ
ومندمجيْــن فــي قطاعـ ٍ
ـري.
الطاق ّيــة والمائيــة ،أو باالقتصــاد الدائـ ّ
وأساســا للسياســة
فــي هــذا اإلطــار ،ينْبغــي أ ْن تشــ ِّك َل االســتراتيجية الوطنيــة للتنْميــة ال ُمســتدامة إطــا ًرا مرجع ّيــا
ً
العامــة التــي ســتعتمدها بالدنــا مســتق َب ًل فــي مجــال التنميــة السوســيو-اقتصادية والبيئيــة ،وكــذا األرضيــة التــي يســتند
إليْهــا الباراديغــم ال َو َطنـ ّـي للتنميــة البشــرية المســتدامة .األمــر الــذي يقتضــي وضــع لوحــة قياديــة وطن ّيــة تشــتم ُل علــى
ّ
فــإن نجاعــة
مؤشــرات مالئمــة تم ّكــن مــ ْن
ِ
السياســات العموميــة .وبالنظــر إلــى طابعهــا ُمتعــ ّدد األبعــادّ ،
قيــاس أداءِ ّ
االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة تقتضــي تحويلهــا إلــى سياســة َع َرضان ّيــة تنْخــرط فيهــا مختلــف القطاعــات
االســتراتيجية وكــذا اســتراتيجية النجاعــة الطاقيــة علــى
ُ
الح ُكوميــة والجماعــات الترابيــة .لذلــك يتعيــن تنزيــل هــذه ْ
مســتوى مجمــوع السياســات العموم ّيــة.
أن تفعيــل الجهويــة المتقدِّمــة هــو ب َمثابــة و ْر ٍش كبيــر ســيم ِّك ُن م ـ ْن
ـي والبيئــي ّ
ـس االقتصـ ُّ
يعتب ـ ُر المجلـ ُ
ـادي واالجتماعـ ُّ
تقريــب القــرار العمومـ ّـي مــن ال ُمواطنيــن ،وت ْعبِئــة اإلمكانيــات المحلّ ّيــة بكيف ّيــة أنْ َجــع.
ـب المصادقــة علــى القانــون التنظيمــي رقــم  111-14المتعلــق بالجهــات ،وفــي
إن إنْجــا َح هــذا الــو ْرش االسـ
ّ
ـتراتيجيَ ،عقِ ـ َ
ّ
أ ُ ُفــقِ االنتخابــات الجهويــة ال ُمزْمــع إجراؤهــا فــي شــتنبر  ،2015يســتدعي اإلســراع بوضــع ميثــاق الالتركيــز يحــدد بوضــوح
الصالحيــات والوســائل ،وإثــارة انتبــاه الســلطات العموم ّيــة إلــى الحاجــة الملحــة لج ْعــل تنْميــة كفــاءات المــوارد البشــرية
ّ
التــي تتح ّمــل علــى الصعيــد المحلّــي مســؤولية التســيير والتّدبيــر ،ضمــن أولــى األولويــات.
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الجهــات ،وال سـ ّيما
اإلســراع بتدقيــق َو َج ْد َولَــة الت ْرتيبــات لضمــانِ نقــل الكفــاءات والوســائل إلــى ِ
وعــاو ًة علــى ذلــك ،يجــب ْ
اإلداري واالعتمــادات المالية.
ـص التقطيــع
ّ
فيمــا يخـ ّ
ـاتي ف ّعــال بيــن مختلــف الفاعليــن
كمــا يرتبــط إنْجــاح الجهويــة المتقدمــة كذلــك بال َع َمــلِ علــى إحــداث تنسـ ٍ
ـيق ّ
مؤسسـ ّ
الذيــن يم ّثلــون ال ّد ْولــة والجهــة والجماعــات ،وكــذا بيْــن مختلــف َو َكاالت التنميــة الحاليــة أو التــي يُنتظــر إحداثهــا ،علــى
المســتوى الجهــوي.

المحور الموضوعاتي :البحث العلمي واالبتكار رافعة
للتنمية االقتصادية واالجتماعي
اعتبــارا للــدور الــذي يضطلــع بــه البحــث العلمــي واالبتــكار كرافعــة للتنْميــة االقتصاديــة واالجتماع ّيــة ،أفــرد المجلــس
َوي ،للرهانــات البشــرية واالقتصاديــة لهــذا القطــاع والمســالك الضروريــة
السـن ّ
موضوعــه الخــاصِ ،ض ْمــن هــذا التقريــر ّ
لتطويــره ،مــن خــال بلــورة اآلليــات الكفيلــة بجعلــه محــركا أساســيا لخلــق الثــروة والشــغل وتحســين رفــاه المواطنــات
والمواطنيــن ،وتيســير الولــوج إلــى مجتمــع المعرفــة.
فــي هــذا ّ
الشــأن ،يعتبــر المجلــس أن تطويــر البحــث العلمــي واالبتــكار ببالدنــا ،يســتلزم االنطــاق مــن إرادة سياســية
واضحــة مــن أجــل إ ْرســاء منْظومــة واعــدة فــي هــذا المجــال علــى المــدى المتوســط و المــدى الطويــل.
تحســين مســتوى التنْميــة البشــرية،
ـام ،ينبغــي العمــل علــى ُمواصلــة ُ
أجــل ْ
الج ُهــود التــي تبْ ُذلُهــا بالدنــا مــن ْ
وفــي هــذا المقـ ِ
فــي الجانــب المتعلــق منهــا بتطويــر البحــث العلمــي واالبتــكار الــذي يمكنــه أن يســاهم فــي االرتقــاء بالجهــود المبذولــة
فــي التنميــة البشــرية ،مــن خــال بلــورة وإبــداع وســائل ومقاربــات جديــدة ومبتكــرة.
ـس َ
للبحـ ِـث،
صــول إلــى مســتوى عتبــة  1فــي المائــة مــن الناتــج ال ّداخلــي الخــا ّم،
َّ
بضـ ُرورة ال ُو ُ
المخصــص ْ
كمــا يُوصــي المجلـ ُ
والعمــل علــى رفــع نســبتها بكيفيــة تدريجيــة ،والحفــاظ علــى هــذا المجهــود طيلــة ثالثــة ُعقــود علــى األقـ ّل.
ويوصــي المجلــس ببلْــورة اســتراتيجية وطنيــة للبحــث واالبتــكار تحـ ّدد القطاعــات ذات األولو ّيــة ،مــع الت ْركيـ ِـز علــى المِ َهــن
ِ
ذات القيمــة ال ُمضافــة العاليــة ،والخدمــات ،وذلــك بمــا يســمح بانفتــاح قطــاع البحــث واالبتــكار ،وإ ْدماجــه فــي االقتصــاد
وتجعــل المقــاوالت الوطن ّيــة
الوطنـ ّـي واإلقليمــي والدولــي .وهــذا ،زيــادة علــى تحديــد عمل ّيــات وبنيــات ت ْمويــل البحــثْ ،
بالبحـ ِـث واالبتــكار.
صلْــب السياســة المتعلقــة
فــي ُ
ْ
وم ـ ْن شــأن هــذه االســتراتيجية ْ
التشــجي َع علــى إحــداث بنيـ ٍ
ـات مســتقلة مه ّمتهــا إنجــاز أعمــال البحــث التــي يمكــن أ ْن
ـي إلــى خلــق مقــاوالت تجار ّيــة ،وتطويــر البحــث بنــاء علــى برامــج ،يتــم تمويلهــا أساســا بواســطة صناديــق خاصــة،
تُفْضـ َ
وخلــق آليــات مشــجعة للمقــاوالت للرفــع مــن حجــم اســتثماراتها فــي برامــج البحــث واالبتــكار.
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ـاج أفْضــل للطاقات
ـس بتعزيــز
ّ
كمــا يوصــي المجلـ ُ
المؤسســات العموم ّيــة الوطن ّيــة ،والمــوارِ د البشــرية ،مــع ال َع َمــل علــى إدمـ ٍ
المغرب ّيــة ال ُمقيمــة فــي الخــارج ،وتشــجيع الباحثيــن عــن طريــق أنظمــة تحفيز ّيــة ،والعمــل علــى تكويــن جيــل جديــد مــن
األســاتذة الباحثيــن ،وفتــح أبــواب الجامعــة فــي وجــه األســاتذة والباحثيــن األجانــب .عــاوة علــى ذلــك ،يوصــي المجلــس
بإ ْدخــالِ مناهــج بيداغوجيــة فــي التعليــم االبتدائــي والثانــوي إلثــارة فضــول التّالميــذ ،وتطويــر ال ُمبــادرات المبتكــرة التــي
تث ّمــن المبــادرة ،بالمــوازاة مــع ت ْوجيــه الطلبــة نحــو المســالك التــي تُعت َبــر اســتراتيجية ،وتشــجيع حرك ّيــة تن ّقــل الـ ّذكاء بيــن
الصعيــد الدولـ ّـي.
القطــاع العمومـ ّـي والقطــاع الخــاص ،وعلــى ّ
وتجنّبــا لتشـ ِ
بإســناد قيــا َد ِة منظومــة البحــث
ـتيت عمليــة الت ْدبيــر ،وال ّت َداخــل بيــن مختلــف األطــرافَ ،
يوصــى المجلــس ْ
واالبتــكار إلــى «هيئــة عليــا» ،تتولــى مهمــة التنســيق بيْــن مختلــف األطــراف المعنيــة ،واإلشــراف علــى االســتراتيجية
الوطنيــة للبحــث واالبتــكار ،واقتــراح إطـ ٍـار قانونـ ّـي مالئــم ،وتجميــع وتدبيــر التمويــل.

أنشطة المجلس
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،فقــد تم ّيــزت ســنة  2014بتشـ ٍ
ـاص مــن
فيمــا يتعلّــق بأنشــطة
ْ
ـريف َم ْولَـ ِـو ٍّي خـ ّ
أعطــى
قِ بَــل جاللــة الملــك محمــد الســادس أ ّيــده اهلل ونصــره ،وبثقــة متجــددة فــي مصداقيــة المهــام التــي يقــوم بهــا ،م ّمــا ْ
للمجلــس وأعضا ِئــهِ ُدفْعــة قويــة لمزيــد مــن التعبئــة وتكثيــف الجهــود.
واالجتماعــي
ـادي
وخــال ســنة  ،2014التــي تم ّيــزت بصــدور القانــون التنظيمــي الجديــد المتعلــق بالمجلــس االقتصـ ّ
ّ
بلغــت نســبة المشــاركة فيــه مــا متوســطه
والبيئــي ،عقــدت الهيئــات المك ِّونــة للمجلــس مــا مجموعــه  398اجتماعــاً،
ْ
ـت إلــى  240فاعـ ً
مخصصــة بذلــك مــا يربــو علــى  66فــي المائــة
ا حكوميــا وغيْــر حكومـ ّـي،
 68فــي المائــة .كمــا أنصتَـ ْ
ّ
ـات إلــى األطـ ِ
مــن اجتماعاتهــا لإلنْصـ ِ
ـراف المعن ّيــة.
المؤسســاتية ،قـ ّدم ثمانيــة آراء وتقريــراً واحــداً خــال ســنة  ،2014تتعلــق بالبنــاء
إن المجلــس ،فــي إطــار اإلحــاالت
ثـ ّم ّ
ّ
فــي طـ ْور اإلنجــازِ  ،الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ،ومؤسســات االئتمــان والمؤسســات المعتبــرة فــي حكمهــا،
واســتغالل المقالــع ،والســاحل ،اوالســتثناءات فــي مجــال التعميــر ،ومزاولــة مهنــة الطــب ،ونظــام المعاشــات المدنيــة.
بال ُمــوازاة مــع ذلــك ،أع ـ ّد المجلــس ،فــي إطــار اإلحــاالت الذاتيــة ،س ـتّة تقاريــر وأ ْربعــة آراء تتعلــق بتجانــس السياســات
والتضامنــي ،والتمييــز ضــ ّد المــرأة فــي الحيــاة االقتصاد ّيــة ،وحكامــة المــوارِ دِ
االجتماعــي
القطاع ّيــة ،واالقتصــاد
ّ
ّ
النصــف
ـأن الحيــز األ ْو َف ـ َر مــن أشــغال اللجــان ،وال س ـ ّيما خــال
المائيــة ،والمدرســة والتكنولوجيــات الجديــدة ،عل ْ ًمــا بـ ّ
ْ
اإلجماليــة للمغــرب للفتــرة مــا بيْــن  1999و،2013
الثانــي مــن ســنة َ ،2014
انصـ َّ
ـب علــى إعــداد الدراســة حــول الثــروة ْ
طبقــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية
ِ
تواص ِلــهِ
التواصــل
الصحافــة ووســائل اإلعــام ،وعبْــر َش ـ َبكات
ـس علــى
المنتظــم مــع ّ
ُ
ُ
م ـ ْن جهـ ٍـة أخــرىْ ،
يحـ ِـرص المجلـ ُ
االجتماعـ ّـي ،م ـ ْن أجــل تقديــم مختلــف اآلراء والتقاريــر التــي يع ّدهــا ،واللقــاءات التــي يعقِ ُدهــا.
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ـس عــد ًدا مــن اتفاقيـ ِ
ـات التعــا ُون مــع المجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة
علــى صعيــدِ التعــاون ال ّدولــي ،أبْ ـ َر َم المجلـ ُ
والبيئيــة لــك ّل مــن الكونغــو واليونــان ونيجيريــا ،بالمــوازاة مــع العمــل علــى ت ْعزيــز تعا ُونــه مــع نُظرائــه فــي فرنســا وإســبانيا
وأوربــا.
اإلجمال ّيــة للمغــرب،
ويشــتمل ب ْرنامــج َع َمــل
ْ
برســم ســنة  ،2015باإلضافــة إلــى إعــدادِ الدراســة حــول الثــروة ْ
المجلــسْ ،
للمجلــس ،و ُمتابعــة دراســة الموضوعــات فــي إطــارِ اإلحــاالت ال ّذاتيــة لســنة  ،2014وب ْر َمجــة
الســنَوي
ْ
علــى التقريــر ّ
بالسياســات الصناع ّيــة ،والت ّْشــغيل الذاتـ ّـي ،ووضع ّيــة ْ
م ْوضوعـ ٍ
األشــخاص المسـنّين،
ـات جديــدة برســم ســنة  ،2015تتعلــق ّ
ّ
وحقــوق ّ
للمنظمــات ،والتكنولوجيــات
والمســؤولية المجتمعيــة
الطفــل ،وديناميــة الحيــاة الج ْمعو ّيــة ،والتغ ّيــرات ال ُمناخيــة،
ْ
الجديــدة والقيــم ،واقتصــاد الثقافــة ،و ُمســتلزمات الجهويــة المتقدمــة ،والتنميــة القرويــة وتح ّديــات اإلنْصــاف بيــن
الجهــات ِ
الج َهــة .ويُ ْمكــن ت ْعديــل هــذا الب ْرنامــج بحســب اإلحــاالت الــوارِ دة م ـ ْن طــرف الحكومــة والبرلمــان.
وداخ ـ َل ِ
ِ
صــا منْــه علــى أ ْن يكــو َن فــي ُم ْســتوى العِ نايــة ال َكريمــة التــي يُوليهــا
ّ
ـس االقتصـ ّ
ـادي واالجتماعـ ّـي والبيئـ ّـي ،ح ْر ً
إن المجلـ َ
جاللــة الملــك للمجلــس ،ليُعيـ ُد تأكيـ َد إرادتــه ال ّر ِ
اســخة للعمــل علــى تدعيــم التشــاور والتعــاون بيــن الفرقــاء االقتصادييــن
المســؤول
واالجتماعييــن ،والمســاهمة فــي إرســاء ميثــاق اجتماعــي يعــزز التماســك االجتماعــي والثقــة والتثْميــن
ْ
والم ْدمِ ــج وال ُمســتدام للرأســمال المــا ّدي وغيْــر المــا ّدي لبالدنــا تحــت القيــادة المســتنيرة لجاللــة الملــك حفظــه اهلل.
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