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يتضمــن التقريــر رصــداً وتحليــًال للوضعيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة لبالدنــا وجــرداً لألنشــطة 
التــي أنجزهــا المجلــس خــالل هــذه الســنة.

ــه  ــر عودت ــى إث ــد اإلقليمــي، وعل ــى الصعي ــرى. فعل ــد مــن األحــداث الكب لقــد شــهدت ســنة 2017 العدي
إلــى االتحــاد اإلفريقــي فــي بدايــة الســنة، عمــل المغــرب علــى تعزيــز توجهــه نحــو مزيــٍد مــن االنفتــاح 
علــى القــارة اإلفريقيــة، مــن خــالل تقّدمــه بشــكل رســمي بطلــب االنضمــام إلــى المجموعــة االقتصاديــة 
لبلــدان غــرب إفريقيــا (ســيدياو). وعلــى المســتوى الوطنــي، تميــزت هــذه الســنة بتأخــر مسلســل تشــكيل 
الحكومــة، والمصادقــة المتأخــرة علــى قانــون الماليــة، فضــال عــن توتــر المنــاخ االجتماعــي الــذي تجلــى 
فــي المظاهــرات التــي عرفتهــا بعــض المناطــق مــن البــالد. أمــا بخصــوص الســياق االقتصــادي، فقــد 
شــهد النشــاط االقتصــادي خــالل ســنة 2017 انتعاشــا ملموســا مقارنــة مــع األداء الضعيــف الــذي 
ــى أن االقتصــاد  ــا، بالنظــر إل ــر أن هــذا التحســن يظــل تحســنا ظرفي ــة. غي ــه الســنة الماضي اتســمت ب

الوطنــي ال يــزال يعانــي مــن العديــد مــن أوجــه القصــور البنيويــة التــي ينبغــي معالجتهــا.
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 الوضعية االقتصادية  

علــى المســتوى الدولــي، تَواصــل خــالل ســنة 2017 فــي العديــد مــن البلــدان، االنتعــاش الطفيــف الــذي 
عرفــه االقتصــاد العالمــي، والــذي بــدأ منــذ نهايــة ســنة 2016. وقــد اتخــذ هــذا االنتعــاش وتيــرة أكثــر 
تســارعا شــيئا مــا فــي البلــدان المتقدمــة. وواصلــت البلــدان الصاعــدة الرئيســية، مثــل الصيــن والهنــد، 
ــق معــدالت  ــى تحقي ــل وروســيا إل تســجيل معــدالت نمــو مرتفعــة. مــن جانبهمــا، عــادت كل مــن البرازي
نمــو إيجابيــة، ممــا يعــزز خروجهمــا مــن مرحلــة الركــود االقتصــادي. مــن جهــة أخــرى، ورغــم اســتمرار 
خطــر النََّزعــات الحمائيــة، شــهدت التجــارة العالميــة بعــض االنتعــاش خــالل ســنة 2017. وفــي مــا يخــص 
ســوق المــواد األوليــة، يشــار إلــى ارتفــاع أســعار البتــرول مقارنــة مــع الســنة الفارطــة، وذلــك بالنظــر إلــى 

االســتمرار فــي تطبيــق قــرار منظمــة «أوبــك» وارتفــاع الطلــب علــى المســتوى العالمــي. 

ــة،  ــارة اإلفريقي ــدان الق ــي بل ــة وباق ــن المملك ــات بي وفــي مــا يتعلــق بالمحيــط اإلقليمــي، ســّيما العالق
ــى المجموعــة  ــب االنضمــام إل ــى أن المغــرب يســعى، مــن خــالل تقدمــه رســميا بطل تجــدر اإلشــارة إل
االقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا (ســيدياو)، إلــى إرســاء مقاربــة قائمــة علــى الربــح المشــترك ترمــي إلــى 

اســتثمار فــرص الشــراكة والتبــادل فــي قطاعــات ذات بعــد اســتراتيجي.

علــى المســتوى الوطنــي، ســجل النمــو االقتصــادي انتعاشــا، حيــث ارتفــع نمــو الناتــج الداخلــي الخــام مــن 
1.1 فــي المائــة فــي ســنة 2016 إلــى 4.1 فــي المائــة فــي 2017. ويعــزى هــذا التحســن، بشــكل خــاص، 
إلــى االنعــكاس اإليجابــي للموســم الفالحــي الجيــد. فقــد ارتفعــت القيمــة المضافــة الفالحيــة بنســبة 
15.4 فــي المائــة ســنة 2017، بعدمــا كانــت قــد انخفضــت بنســبة 13.7 فــي المائــة فــي الســنة الماضيــة، 
فيمــا ظــل نمــو القيمــة المضافــة غيــر الفالحيــة متواضعــا، رغــم مــا ســجله مــن ارتفــاع، إذ انتقــل مــن 

2.2 فــي المائــة إلــى 2.7 فــي المائــة مــا بيــن ســنتي 2016 و2017.

ــن، الــذي يبقــى ظرفيــا باألســاس، نالحــظ أن ديناميــة االقتصــاد  لكــن، وبغــض النظــر عــن هــذا التحسُّ
الوطنــي فقــدت خــالل الســنوات الســبع األخيــرة زخمهــا، علــى اعتبــار أنهــا لــم تســتطع الحفــاظ علــى 
مســتوى مرتفــع مــن النمــو. وتطــرح هــذه الوضعيــة جملــة مــن التســاؤالت بخصــوص نمــوذج النمــو الحالــي 
الــذي ال يــزال يعانــي مــن العديــد مــن أوجــه القصــور التــي تعيــق قدرتــه علــى خلــق الثــروة. ومــن بيــن 
ــي إطارهــا  ــي تتجــاور ف ــي والت ــع االقتصــاد الوطن ــي تطب ــة الت ــة البنيوي أســباب هــذا العجــز االزدواجي
بعــض الفــروع العصريــة المتســمة بالديناميــة والمندمجــة فــي سالســل القيمــة العالميــة مــن جهــة، 

وفــروع ذات قيمــة مضافــة ضعيفــة وكــذا أنشــطة االقتصــاد غيــر المنظــم مــن جهــة أخــرى.

وتتجلــى محدوديــة نمــوذج النمــو الحالــي أيضــا علــى مســتوى االســتثمار، والــذي يســتم بضعــف الفعاليــة 
 ،(8.5-ICOR ي إلنتاجيــة رأس المــال رغــم اســتمرار تســِجيله لمســتويات مرتفعــة (حيــث يبلــغ المعامــل الَحــدِّ
وهــو وضــع يقتضــي ضــرورة االنكبــاب علــى النهــوض باالســتثمار فــي قطاعــات ذات قيمــة مضافــة أعلــى 
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وتلــك التــي لهــا قــدرة أكبــر علــى توليــد اآلثــار التبعيــة غيــر المباشــرة علــى مســتوى باقــي فــروع االقتصــاد 
الوطنــي. وفــي هــذا الســياق، يدعــو المجلــس إلــى إحــداث هيئــة مســتقلة تنــاط بهــا مهــام التتبــع والتقييــم 

القبلــي والبعــدي للسياســات واالســتثمارات العموميــة.

ــة، فقــد اتســمت ســنة 2017 بارتفــاع عــامٍّ فــي حجــم الصــادرات، مــع  ــادالت الخارجي وبخصــوص المب
تفاقــم طفيــٍف للعجــز التجــاري (188.8 مليــار درهــم). وقــد عرفــت أغلــب المهــن العالميــة للمغــرب 
ديناميــة مهمــة، خاصــة قطــاع الســيارات. لكــن، هنــاك قطاعــات أخــرى كاإللكترونيــك وصناعــة األدويــة 
نهــا مــن المســاهمة بشــكل قــوي فــي تحســين رصيــد الميــزان  تجــد صعوبــة فــي بلــوغ الحجــم الــذي يُمكِّ
التجــاري.  وبخصــوص هــذه النقطــة، تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بالرغــم مــن مختلــف التدابيــر المتخــذة 
تبقــى  الخــام  الداخلــي  الناتــج  نمــو  فــي  الخارجيــة  المبــادالت  فــإن مســاهمة  الصــادرات،  لتحفيــز 
مســاهمة محــدودة، وإن كانــت قــد شــهدت تحســنا طفيفــا جــدا خــالل ســنة 2017. ويعكــس هــذا الوضــع 
ــه المقــاوالت المغربيــة نحــو التصديــر، ســّيما المقــاوالت الصغيــرة جــدا والصغــرى  أيضــا، ضعــف تَوجُّ
ــر خــالل ســنة  ــة فــي مجــال التصدي ــة فقــط بمعامــالت تجاري ــث قامــت 6324 مقاول والمتوســطة، حي

.2017

وبخصــوص بنيــة الصــادرات المغربيــة حســب المنتــوج، تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم إحــراز تقــدم علــى 
مســتوى المحتــوى التكنولوجــي للصــادرات، حيــث تحســنت حصــة المنتجــات ذات المحتــوى التكنولوجــي 

المتوســط مــن مجمــوع صــادرات المملكــة.

ــة ذات معــدل  ــى العمــوم نحــو مناطــق جغرافي ــة عل َه ــة موجَّ مــن جهــة أخــرى، تظــل الصــادرات المغربي
َهــة نحــو بلــدان ذات معــدل نمــو اقتصــادي يفــوق  نمــو اقتصــادي ضعيــف، إذ ال تشــكل الصــادرات الموجَّ
ــي هــذا الســياق، يشــدد  ــة. وف ــوع صــادرات المملك ــن مجم ــة م ــي المائ ــة ســوى 12.4 ف ــي المائ 4.5 ف
المجلــس علــى ضــرورة تســريع جهــود تنويــع ِوجهــات الصــادرات المغربيــة، عبــر اســتهداف شــركاء أكثــر 
ديناميــة ويتوفــرون فــي الوقــت نفســه علــى أســواق ذات جاذبيــة مهمــة مــن حيــث حجمهــا. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، يقتضــي النهــوض بالصــادرات العمــل بشــكل خــاص علــى تحســين جــودة منتجاتنــا وتنافســيتها 
غيــر الســعرية، مــع العمــل علــى مالءمــٍة أفضــل للعــرض الــذي نقدمــه مــع حاجيــات كل ســوق مســتهدف 

وخصوصياتــه.

وفــي مــا يتعلــق بالمبــادالت التجاريــة بيــن المغــرب وبلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء، فــإن حصــة هــذه 
البلــدان مــن مجمــوع المبــادالت التجاريــة للمملكــة ال تــزال ضعيفــة، غيــر أنهــا تتخــذ منحــى تصاعديــا 
بوتيــرة شــبه متواصلــة منــذ ســنة 2013، لتبلــغ 3 فــي المائــة ســنة 2017. ومــن أجــل النهــوض بالمبــادالت 
التجاريــة بيــن المغــرب وبلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء، ينبغــي مضاعفــة الجهــود بغيــة 1) التقليــص 
ــا  ــي يظــل حجمه ــوب الصحــراء، والت ــا جن ــدان إفريقي ــرب وبل ــة بيــن المغ ــادل للحواجــز الجمركي المتب
مرتفعــا جــدا، 2) تعزيــز الترابــط اللوجيســتيكي بيــن المغــرب والشــركاء األفارقــة، وضمــان جودتــه، 
3) تســريع جهــود تطويــر بنيــة صــادرات المغــرب، مــن أجــل الرفــع مــن مســتوى التكامــل التجــاري بيــن 

الصــادرات المغربيــة وبيــن حاجيــات بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن الــواردات. 

أمــا فــي مــا يتعلــق بمنــاخ األعمــال خــالل ســنة 2017، فقــد تراجــع المغــرب برتبــة واحــدة فــي تصنيــف 
مؤشــر التنافســية الــذي يعتمــده المنتــدى االقتصــادي العالمــي (الرتبــة 71)، وفــي تصنيــف مؤشــر 
ــن أن ثمــة خمســة عوامــل تشــكل العراقيــل  ممارســة األعمــال (Doing Business) (الرتبــة 69). وقــد تَبيَّ
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الرئيســية التــي تحــول دون تحســين منــاخ األعمــال بالمغــرب، أال وهــي : الفســاد، ضعــف نجاعــة اإلدارة 
العموميــة، الحصــول علــى التمويــل، النظــام الضريبــي، باإلضافــة إلــى التعليــم غيــر المالئــم لحاجيــات 
ســوق الشــغل. وتنضــاف إلــى هــذه العراقيــل إشــكالية تمديــد آجــال األداء، حيــث واصلــت منحاهــا 
التصاعــدي لتبلــغ 99 يومــا فــي المتوســط ســنة 2017، فــي وقــت لــم يتــم فيــه بَْعــُد نشــر النصــوص 
ــي هــذا  ــي ســنة 2016. وف ــد ف ــنِّ أحــكام خاصــة بآجــال األداء المعتم ــق بَس ــون المتعل ــة للقان التطبيقي
لًَة 5.2 فــي المائــة مقابــل 8.3 فــي  الســياق، تراجعــت خــالل ســنة 2017 وتيــرة إحــداث المقــاوالت، ُمَســجِّ
المائــة خــالل الســنة المنصرمــة، فيمــا ال تــزال المقــاوالت حديثــة النشــأة تواجــه صعوبــات فــي البقــاء، 
حيــث إن 37 فــي المائــة مــن المقــاوالت التــي تــم التشــطيب عليهــا خــالل ســنة 2017 يقــل عمرهــا عــن 

خمــس ســنوات وحوالــي 69 فــي المائــة منهــا يقــل عمرهــا عــن عشــر ســنوات. 

ويضــع اســتمرار هــذه العوامــل المعرِقلــة مســألة فعاليــة اإلصالحــات المتعــددة التــي تــم إنجازهــا إلــى 
ل فــي تنفيــذ سياســات النهــوض بمنــاخ  حــدِّ اآلن موضــع التســاؤل، كمــا أنــه يكشــف عــن البــطء المســجَّ

األعمــال وتحســين أداء المرفــق العــام.

مــن جهــة أخــرى، يظــل أداء المغــرب فــي مجــال االبتــكار أداًء متواضعــا، وهــو مــا يتجلى فــي المراتب التي 
يحتلهــا فــي التصنيفــات العالميــة، وكــذا فــي ضعــف عــدد طلبــات تســجيل بــراءات االختــراع المودعــة مــن 
لــدن المواطنيــن المغاربــة. ذلــك أن االبتــكار والتطــور التقنــي ال يشــكالن مكِونَيـْـن أساســييْن فــي نمــوذج 
النمــو القائــم حاليــا، فــي ظــل محدوديــة نجاعــة السياســات العموميــة الراميــة إلــى النهــوض باالبتــكار 
والبحــث والتطويــر. ويقتضــي هــذا الوضــع االنكبــاب بشــكل خــاص علــى حكامــة منظومــة االبتــكار، 
والولــوج إلــى أنمــاِط تمويــٍل مالئمــة، واالســتثمار األمثــل للفــرص التــي يمكــن أن تتأتــى مــن بنــاء شــراكات 

بيــن منظومــة التعليــم العالــي والبحــث والقطــاع الخــاص.

وبالنســبة لتمويــل االقتصــاد، شــهدت وتيــرة تطــور القــروض البنكيــة تباطــؤا خــالل ســنة 2017، وذلــك 
علــى الرغــم مــن ارتفــاع القــروض المقدمــة للمقــاوالت الخاصــة. وإذا كانــت المؤشــرات المتعلقــة بــأداء 
المنظومــة البنكيــة قــد ظلــت جيــدة علــى العمــوم، فــال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن نســبة القــروض ُمَعلقــة 
األداء مــن إجمالــي القــروض شــهدت ارتفاعــا طفيفــا خــالل هــذه الســنة، باإلضافــة إلــى اســتمرار تنامــي 
ظاهــرة التركيــز فــي القطــاع البنكــي. وتجــدر اإلشــارة أيضــا إلــى أن انفتــاح األبنــاك المغربيــة علــى باقــي 
ــع األخطــار المرتبطــة بنشــاطها  ــن أجــل تتب ــن اليقظــة م ــد م ــي بالمزي ــا يســتدعى التحل ــدان إفريقي بل
داخــل القــارة، ســّيما مســألة قــدرة الزبنــاء علــى الوفــاء بااللتزامــات الماليــة (المــالءة)، نظــرا لهشاشــة 

الطبقــة الوســطى بإفريقيــا.

وتميــزت ســنة 2017 أيضــا باعتمــاد الماليــة التشــاركية بشــكل رســمي فــي المغــرب. وتَُعــدُّ هــذه الخطــوة 
ثمــرة مسلســل طويــل لمالءمــة اإلطــار القانونــي، ســّيما فــي إطــار القانــون البنكــي، ومــن خــالل مختلــف 
ــة  ــت هــذه المنتجــات المالي ــة. لكــن، إذا كان ــى تقليــص حجــم اإلكراهــات الضريبي ــة إل ــر الهادف التدابي
تحبــل بالعديــد مــن الفــرص، فــإن المجلــس يثيــر االنتبــاه إلــى وجــود جملــة مــن التحديــات التــي يتعيــن 

رفعهــا مــن أجــل توفيــر كافــة الشــروط الكفيلــة بإنجــاح هــذه التجربــة فــي المغــرب.

وفــي مــا يتعلــق بقــدرة االقتصــاد علــى مقاومــة الصدمــات، فقــد كانــت المنجــزات المحققــة خــالل هــذه 
الســنة متباينــة. فعلــى مســتوى االســتقرار الماكرواقتصــادي، اتســمت ســنة 2017 علــى العمــوم باســتمرار 
جهــود تحســين توازنــات الماليــة العموميــة. وتجلــى ذلــك بشــكل خــاص فــي انخفــاض عجــز الميزانيــة، إذ 
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بلــغ 3.6 - فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، باإلضافــة إلــى تباطــؤ وتيــرة تنامــي مديونيــة الخزينــة 
التــي بلغــت 65.1 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام. فــي المقابــل، ظــل مســتوى الديــن العمومــي 
اإلجمالــي مرتفعــا، حيــث وصــل إلــى 82 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، ممــا يقتضــي التحلــي 
بالمزيــد مــن اليقظــة لتفــادي المــس باســتدامة ميزانيــة الدولــة وقدرتهــا علــى مقاومــة الصدمــات علــى 

المســتوى الماكرواقتصــادي.

وبخصــوص التوازنــات الخارجيــة، شــهدت ســنة 2017 تراجعــا فــي نســبة عجــز الحســاب الجــاري 
إذ بلغــت 3.6 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، ِعــَوَض 4.2 فــي المائــة. ورغــم مــا عرفــه مــن 
انخفــاض، فــإن اســتمرار رصيــد الحســاب الجــاري فــي مســتويات ســلبية منــذ ســنة 2007، يؤثــر ســلبا 
علــى قــدرة االقتصــاد المغربــي علــى مقاومــة الصدمــات، كمــا يكشــف عــن عــدم تــوازن بنيــوي بيــن 

االدخــار واالســتثمار بالمغــرب.

ــرة االســتعدادات مــن أجــل  ــزت ســنة 2017 بتســارع وتي ــى المســتوى الماكرواقتصــادي، تمي ــا عل ودائم
ــة ســنة 2018.  ــِرَع فــي هــذا االنتقــال مــع بداي ــًة. وقــد ُش ــَر مرون االنتقــال نحــو نظــاِم ســعِر صــرٍف أكث
غيــر أن التحــول إلــى نظــام صــرف أكثــر مرونــة يقتضــي اتخــاذ تدابيــر للمواكبــة ويتطلــب درجــة أكبــر 
ــى المســتويين االقتصــادي  ــة عل ــر المخاطــر المحتمل ــع وتدبي ــق بتتب مــن الحــذر والتفاعــل فــي مــا يتعل

واالجتماعــي.

وبخصــوص قــدرة المجــاالت الترابيــة علــى مقاومــة الصدمــات االقتصاديــة، كشــفت االحتجاجــات التــي 
شــهدتها بعــض أقاليــم المملكــة هــذه الســنة  كجــرادة، والتــي كان مــن بيــن أســبابها نقــص فــرص الشــغل 
الالئــق ومــوارِد الدخــل المســتقرة، َمحُدوِديــَة نمــاذج التنميــة القائمــة فــي بعــض المجــاالت الترابيــة 
والمعتمــدة علــى مــورد طبيعــي واحــد أو التــي تتوفــر علــى بنيــة إنتاجيــة غيــر متنوعــة بالقــدر الكافــي، 
ممــا يقتضــي بلــورة اســتراتيجية حقيقيــة لتنويــع األنشــطة القطاعيــة وفــرص الشــغل فــي هــذه المناطــق، 
مــع الحــرص علــى تثميــن المــوارد واإلمكانيــات المحليــة. ويتعيــن أن تعمــل برامــج التنميــة الجهويــة 
(PDR) علــى أخــذ هــذا الجانــب بعيــن االعتبــار، نظــرا لمــا يكتســيه مــن أهميــة بالغــة فــي اســتدامة 
المجــاالت الترابيــة، كمــا ينبغــي العمــل علــى ضمــان إشــراٍك فعلــي لجميــع األطــراف المعنيــة فــي مراحــل 

التصميــم والتنفيــذ والتقييــم.

وفــي مــا يخــص الجوانــب المتعلقــة باإلدمــاج االقتصــادي، فقــد مكــن ســوق الشــغل خــالل ســنة 2017 
مــن إحــداث 000 86 منصــب شــغٍل صــاٍف، ِعــَوَض فقــدان 000 37 منصــب شــغل فــي الســنة الفارطــة. 
وباســتثناء قطــاع الفالحــة، فــإن القطاعــات الرئيســية األخــرى أحدثــت عــدداً أقــل مــن مناصــب الشــغل 
مقارنــة بســنة 2016. وتؤكــد هــذه التطــورات أن نمــوذج النمــو الوطنــي أضحــى أقــل إدماجــاً مــن خــالل 
التشــغيل، ســّيما أن نســبة كبيــرة مــن المناصــب الُمحَدثــة تتعلــق بوظائــف تتطلــب مؤهــالت بســيطة 
وبوظائــف غيــر مســتقرة، وبالتالــي ال يمكنهــا أن تشــكل رافعــة حقيقيــة لالرتقــاء االجتماعــي. وفــي هــذا 
الســياق، بلــغ معــدل البطالــة 10.2 فــي المائــة فــي نهايــة ســنة 2017 ِعــَوَض 9.9 فــي المائــة فــي 2016، 

وذلــك رغــم تراجــع معــدل النشــاط.

مــن جهــة أخــرى، ال يــزال الشــباب يعانــون مــن صعوبــات كبيــرة فــي الحصــول علــى منصــب شــغل، حيــث 
ــى الصعيــد الوطنــي بـــ 2.6 مــرة. كمــا يفــوق  ــة عل ــة فــي صفوفهــم معــدَل البطال يتجــاوز معــدُل البطال
معــدل بطالــة الشــباب 40 فــي المائــة فــي الوســط الحضــري. وتُحيــل هــذه الوضعيــة علــى التأثيــر 
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ــى  ــة شــمولية ومندمجــة عل ــرز ضــرورة اعتمــاد رؤي ــف برامــج إدمــاج الشــباب، كمــا تُب المحــدود لمختل
ــة فــي  ــق المقاول المــدى الطويــل فــي مجــال تشــغيل الشــباب. وفــي الســياق نفســه، يســاهم ضعــف خل
تقليــص فــرص الشــغل المتاحــة أمــام الشــباب. فبســبب مختلــف المعيقــات التــي يواِجُههــا الشــباب حاملــو 
المشــاريع، يظــل معــدل إحــداث المقــاوالت بالمغــرب فــي مســتويات محــدودة، علمــاً أن نســبة األشــخاص 
الذيــن يُطلـَـق عليهــم اســم «المقاوليــن بُحكــِم الضــرورة»، ألنهــم اختــاروا المبــادرة الحــرة كمــالٍذ أخيــٍر فــي 

غيــاب فــرص شــغل مأجــور، تبقــى بدورهــا نســبة مرتفعــة فــي المغــرب. 

أمــا بخصــوص االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي، والــذي غالبــا مــا يتــم تقديمــه كأحــد الحلــول التــي 
مــن شــأنها أن تســاهم فــي الرفــع مــن قــدرة االقتصــاد علــى اإلدمــاج، فينبغــي بــذل المزيــد مــن الجهــود 
ــة للنهــوض باالقتصــاد االجتماعــي  ــى مســتوى هــذا القطــاع. إذ رغــم اعتمــاد االســتراتيجية الوطني عل
والتضامنــي برســم الفتــرة 2010 - 2020، وعلــى بُعــد ســنتين مــن بلــوغ أجلهــا، فــإن القطــاع ال يســاهم 
حاليــاً إال بنســبة 2 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخام، أي أقل من الهدف الذي حددته االســتراتيجية 
ل القطــاع ســوى 5.5 فــي المائــة مــن الســكان  فــي 3.9 فــي المائــة فــي أفــق ســنة 2020. كمــا ال يشــغِّ
دة فــي إطــار االســتراتيجية المذكــورة. وعــالوة علــى ذلــك،  النشــيطين، بــدل نســبة 7.5 فــي المائــة الُمَحــدَّ
تؤكــد النتائــج التــي حققهــا  قطــاع االقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي أن انعكاســاته علــى إدمــاج حاملــي 
الشــهادات والنســاء ال تــزال دون مســتوى اإلمكانــات التــي يتيحهــا، حيــث ال يُشــغل ســوى 2 فــي المائــة 
مــن الخريجيــن، كمــا أن التعاونيــات النســائية ال تشــكل ســوى 14.5 فــي المائــة مــن مجمــوع التعاونيــات.

علــى إثــر تشــخيصه للوضعيــة االقتصاديــة للبــالد، انكــب المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي 
بشــكل خــاص، علــى دراســة الوســائل الكفيلــة بضمــان « النجــاح فــي رفــع تحــدي التصنيــع» و«َجْعــِل ريــادة 

األعمــال (خلــق المقاولــة) إحــدى دعامــات اســتراتيجية النهــوض بتشــغيل الشــباب».

فبخصــوص مجــال التصنيــع، وعلــى الرغــم مــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه، فــإّن القيمــة المضافــة 
الصناعيــة مــا زالــت ال تســاهم بالقــدر الكافــي فــي نمــو الناتــج الداخلــي الخــام، كمــا أن المهــن العالميــة 
ــي تشــهد  ــق لتعويــض القطاعــات الت ــى إحــداث مــا يكفــي مــن فــرص الشــغل الالئ ــد عل ــر قــادرة بَْع غي
ــدان األقــل اســتعدادا لالنخــراط فــي  ــة البل ــف المغــرب ضمــن فئ تراجعــاً. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يُصنَّ

ــي : ــس بمــا يل ــة الرابعــة 4.0. وأمــام هــذا الوضــع، يوصــي المجل ــورة الصناعي الث

تعزيــز الحكامــة المؤسســاتية واإلطــار الخــاص بقيــادة مسلســل التصنيــع، مــن أجــل ضمــان المزيــد � 
مــن الفعاليــة واالنســجام؛

معالجــة أوجــه قصــور الســوق مــع الحــرص علــى تجنــب خلــق وضعيــات ريعيــة، وذلــك مــن خــالل � 
ــج المحققــة؛ ــة بالنتائ ــر التحفيزي ــط االســتفادة مــن التدابي رب

تطوير صيِغ تمويل مالئمة للصناعات ذات التكنولوجيا العالية واالستثمارات المبتكرة؛� 

العمــل علــى إرســاء تصنيــع مســتدام يكفــل تحقيــق طمــوح جعــل المغــرب بمثابــة «مصنــع أخضــر»، � 
مــع تعزيــز التحفيــزات لفائــدة المقــاوالت الصناعيــة األكثــر احترامــا للبيئــة؛

ضمــان االلتقائيــة بيــن المجــاالت الترابيــة، مــن خــالل اعتمــاد نمــوذج «الممــرات الصناعيــة»  � 
للجهــات؛ أكبــر  إشــراٍك  وتشــجيع   ،(corridors industriels)



ملخص التقرير السنوي 2017

11

ضمان مزيد من التنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التكوين؛� 

ل لتقييم المشاريع االستثمارية األجنبية الكبرى؛�  وضع إطار مرجعي مشترك ومفصَّ

النهــوض باالبتــكار والبحــث والتطويــر لتعزيــز فــرص المغــرب فــي تموقــٍع أفضــل علــى مســتوى � 
سالســل القيمــة العالميــة؛

اعتماد سياسة متجددة وفعالة لليقظة والذكاء االقتصادي؛� 

ــٍج، مــن خــالل تبنــي مبــدأ التمييــز اإليجابــي فــي تشــغيل الفئــات التــي تعانــي �  ضمــان تصنيــٍع ُمدِم
مــن التمييــز.

ــى أحــد  أمــا فــي مــا يتعلــق بإدمــاج الشــباب عــن طريــق ريــادة األعمــال (خلــق المقاولــة)، فــال يخفــى عل
اليــوم أن االرتفــاع شــبه المســتمر لمعــدل البطالــة فــي صفــوف الشــباب منــذ ســنة 2004 وكــذا عــدم 
قــدرة االقتصــاد الوطنــي علــى إحــداث مــا يكفــي مــن مناصــب الشــغل المالئمــة، يشــكالن عامليــن 
ــلْم والتماســك االجتماعييــن بالبــالد. ومــن هــذا المنطلــق، وقــع اختيــار  باتــا يهــددان بشــكل متزايــد السِّ
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي علــى المحــور المتعلــق بالنهــوض بريــادة األعمــال (خلــق 
المقاولــة)، باعتبــاره أحــد المداخــل التــي ينبغــي استكشــاف مــا تحبـُـل بــه مــن فــرص كفيلــة بتعزيــز إدمــاج 

الشــباب داخــل المجتمــع. وفــي هــذا الصــدد، يقتــرح المجلــس مــا يلــي :  

مراعاة الطابع غير المتجانس لفئة الشباب عند صياغة البرامج المتعلقة بالتشغيل؛� 

اعتمــاد مقاربــة ال مركزيــة لتحســين منــاخ األعمــال، مــن خــالل إشــراٍك أفضــل للجهــات فــي النهــوض � 
بريــادة األعمــال علــى الصعيــد المحلي؛

تشــجيع إرســاء قواعــد المنافســة الشــريفة، مــن أجــل تقليــص الحواجــز التــي تحــول دون ولــوج � 
المقاوليــن الشــباب وَحَملــة المشــاريع إلــى ســوق الســلع والخدمــات؛

تحســين فــرص حصــول الشــباب علــى ِصيَــغ التمويــل المالئمــة وتعزيز قــدرات الصناديق المخصصة � 
لريادة األعمــال المبتكرة؛

تنميــة الحــس والمهــارات المقاوالتيــة لــدى الشــباب منــذ ســن مبكــرة، علــى مســتوى المنظومــة � 
التربويــة؛

جعــل المقــاول نموذجــاً ملهمــاً للشــباب داخــل المجتمــع، وهــو مــا يحيــل علــى الجانــب المتعلــق � 
باســتراتيجية التواصــل وبــَدْوِر وســائل اإلعــالم؛

 � (coaching) والتأطيــر (mentorat) تطويــر وتحســين الولــوج إلــى خدمــات جيــدة فــي مجــال التوجيــه 
المقاوالتــي، مــن أجــل تحســين أمــد بقــاء المقــاوالت حديثــة النشــأة.
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الوضعية االجتماعية  

علــى المســتوى االجتماعــي، ال تــزال العديــد مــن أوجــه القصــور البنيــوي تلقــي بظاللهــا علــى قطاعــْي 
التربيــة والتكويــن المهنــي. وفــي هــذا الصــدد، كشــف الموســم الدراســي 2016-2017 عــن وجــود جملــة 
مــن االختــالالت، تَُهــمُّ علــى الخصــوص توظيــف مدرِّســين ال يتوفــرون علــى تكويــن مالئــم فــي مهــن 
التربيــة والتكويــن، فضــًال عــن االكتظــاظ الــذي تشــهده الفصــول الدراســية. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يطــرح 
ــر تســاؤالت حــول  تنامــي أعــداد المتمدرســين فــي القطــاع الخــاص مســألة التمــازج االجتماعــي، ويثي
ــرخ االجتماعــي الــذي يمكــن أن ينجــم عــن منظومــة تربويــة تســير بســرعات متعــددة، كمــا يُمكــن أن  الشَّ
يشــكل تهديــداً للتماســك االجتماعــي وأن يَُقــوِّض ثقــة المواطنيــن فــي القــدرة علــى االرتقــاء االجتماعــي 

مــن خــالل المدرســة.

لين،  وبخصــوص التكويــن المهنــي، فــإن هــذا القطــاع يشــهد بالتأكيــد زيــادة كبيــرة فــي أعــداد المســجَّ
بيْــد أن معــدل البطالــة فــي صفــوف خريجــي التكويــن المهنــي ال يــزال أعلــى مــن المعــدل المســجل فــي 
صفــوف نظرائهــم مــن خريجــي التعليــم العــام. وتحيــل هــذه الوضعيــة علــى ضــرورة تعزيــز آليــات التوجيــه 

والتركيــز علــى جــودة التكويــن الــذي يوفــره هــذا القطــاع أكثــر مــن التركيــز علــى طاقتــه االســتيعابية.

وفــي مــا يتعلــق بقطــاع الصحــة، تتواصــل الجهــود الراميــة إلــى تعميــم التغطيــة الصحيــة األساســية، حيــث 
بلغــت نســبة التغطيــة الصحيــة للســاكنة مــع نهايــة ســنة 2017، حســب وزارة الصحــة، 60 فــي المائــة، 
وذلــك بالنظــر إلــى مواصلــة تســجيل الطلبــة فــي نظــام التغطيــة الصحيــة المحــدث لفائدتهــم. ومــع ذلــك، 
ــة العامليــن المســتقلين فــي 2016،  ــة لفئ ــة الصحي ــق بالتغطي ــون المتعل ــى الرغــم مــن اعتمــاد القان وعل
فــإن هــذا القانــون لــم يدخــل حيــز التنفيــذ خــالل ســنة 2017. وعــالوة علــى ذلــك، ورغــم التقــدم المحــرز 
ُل عــدة اختــالالت، إْن علــى مســتوى نظــام التأميــن  علــى درب تعميــم التغطيــة الصحيــة األساســية، تســجَّ
اإلجبــاري األساســي عــن المــرض أو نظــام المســاعدة الطبيــة (راميــد)، وترتبــط بشــكل خــاص بتمويــل 

المنظومــة وبحكامــة القطــاع. 

فبخصــوص نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض، تعــرف نســبة الجــزء الباقــي مــن مصاريــف 
العــالج علــى عاتــق المســتفيدين مــن هــذا التأميــن منحــى تصاعديــا مســتمراً منــذ ســنوات، ســّيما فــي 
القطــاع الخــاص. لــذا، فقــد بــات مــن الــالزم العمــل علــى مراجعــة التعريفــات المعتمــدة فــي هــذا القطــاع 
ــد)، فقــد شــمل مــع  ــة (رامي ــق بنظــام المســاعدة الطبي ــا. وفــي مــا يتعل ــة تطبيقه ــات مراقب ــز آلي وتعزي
ــى  ــم فقــط يتوفــرون عل ــون منه ــر أن 7.4 ملي ــون مســتفيد، غي ــا مجموعــه 11.7 ملي ــم ســنة 2017 م مت
بطائــق ســارية المفعــول. ويعــزى هــذا األمــر إلــى ضعــف معــدل تجديــد البطائــق، ســّيما مــن قبــل الفئــات 
الهشــة (31 فــي المائــة). وفضــال عــن ذلــك، لــم تتــم مواكبــة تعميــم نظــام المســاعدة الطبيــة بزيــادة حجــم 
ــن مــن االســتجابة  ــة، بمــا يَُمكِّ صــة لقطــاع الصحــة العمومي ــز المــوارد البشــرية المخصَّ ــل وتعزي التموي

للحاجــة المتزايــدة إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة.

ــى الوحــدات الســكنية البالغــة  ــاالً هامــا عل ــق بالســكن، تؤكــد المؤشــرات المتاحــة إقب أمــا فــي مــا يتعل
قيمتهــا الماليــة 000 250 درهــم، مقابــل إقبــال ضعيــف علــى برنامــج المســاكن ذات القيمــة العقاريــة 
ضــة، التــي ُحــدد ثمنهــا فــي 000 140 درهــم. وفــي مــا يخــص برنامــج «مــدن بــدون صفيــح»، الــذي  المخفَّ
تــم إطالقــه ســنة 2004، فقــد مكــن مــن إعــالن 58 مدينــة «مدينــًة بــدون صفيــح» فــي متــم ســنة 2017. 



ملخص التقرير السنوي 2017

13

ــي أن  ــل ينبغ ــاء وحــدات ســكنية فقــط، ب ــى بن ــه مــن الضــروري أالَّ تقتصــر سياســة الســكن عل ــر أن غي
يتوســع نطاقهــا ليشــمل، فــي إطــار سياســة اجتماعيــة، مجــاالت التشــغيل والتعليــم والصحــة والثقافــة 

والتنقــل.

وبخصــوص المســاواة بيــن الجنســين والمناصفــة، جــرى الوقــوف عنــد انشــار الفقــر والبطالــة وضعــف 
معــدل النشــاط فــي صفــوف النســاء. كمــا أن المؤشــرات المتعلقــة بالعنــف ضــد النســاء وبتحســين 
ظــروف عيشــهن وبضمــان اســتقالليتهن االقتصاديــة، ظلــت فــي مســتويات مقلقــة، رغــم التقــدم المحــرز 
ــي  ــي المنحــى التنازل ــى هــذا الوضــع بشــكل خــاص ف ــد المؤسســاتي واالجتماعــي. ويتجل ــى الصعي عل
الــذي بــات يشــهده معــدل ولــوج المــرأة إلــى ســوق الشــغل، وذلــك رغــم تعميــم تمــدرس الفتيــات وتزايــد 

نســبة ولوجهــن إلــى التعليــم العالــي.

وفــي مــا يتعلــق بوضعيــة الفئــات الهشــة، تجــدر اإلشــارة إلــى ضــرورة تعزيــز آليــات محاربــة تشــغيل 
األطفــال وتحســين حكامتهــا. ومــن بيــن هــذه اآلليــات، نذكــر برنامــج «تيســير»، الــذي يهــدف إلــى تقديــم 
الدعــم المالــي لألســر بغيــة محاربــة الهــدر المدرســي، والــذي يواجــه عــدة صعوبــات تتعلــق علــى وجــه 
الخصــوص بضعــف المبلــغ الشــهري للمنــح الدراســية وعــدم انتظــام وتيــرة صرفهــا لفائــدة األســر. ومــن 
هــذا المنطلــق، فــإن تحســين حكامــة التدابيــر التحفيزيــة المعتمــدة حاليــا يكتســي أهميــة بالغــة، خاصــة 
فــي ظــل اســتمرار ظاهــرة تشــغيل األطفــال فــي بالدنــا، حيــث شــملت «األعمــال الخطيــرة لــدى األطفــال» 
المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن 7 و17 ســنة، 000 162 طفــٍل فــي ســنة 2017، أي مــا يمثــل 65 فــي المائــة 

مــن مجمــوع األطفــال العامليــن.

وفــي مــا يخــص األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، فيُســجل أن تنفيــذ السياســة العموميــة المندمجــة 
ــى  ــي ســنة 2015، اقتصــر عل ــم اعتمادهــا ف ــي ت ــة، الت ــة إعاق ــي وضعي ــوق األشــخاص ف ــوض بحق للنه
إحــداث المركــز الوطنــي للرصــد والدراســات والتوثيــق فــي مجــال اإلعاقــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم يتــم 
خــالل ســنة 2017 إصــدار النصــوص التطبيقيــة الخاصــة بالقانــون اإلطــار رقــم 97.13 المتعلــق بحمايــة 
حقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا، الــذي جــرت المصادقــة عليــه ســنة 2016، ممــا 
ســاهم فــي تأخيــر تفعيــل اآلليــات التــي ينــص عليهــا القانــون المذكــور مــن أجــل محاربــة التمييــز الــذي 

يمكــن أن تتعــرض لــه هــذه الفئــة. 

أمــا بخصــوص موضــوع الهجــرة، فقــد تواصلــت خــالل ســنة 2017 المرحلــة الثانيــة مــن عمليــة تســوية 
وضعيــة المهاجريــن التــي انطلقــت فــي 2016. وقــد تــم فــي إطــار هــذه العمليــة إيــداع 600 25 طلــب 
إلــى غايــة متــم نونبــر 2017. وعلــى المســتوى التشــريعي، تجــدر اإلشــارة إلــى التأخــر الــذي عرفــه تفعيــل 
ــن بالحــق فــي اللجــوء وبالهجــرة. ومــن ناحيــة أخــرى، بــات مــن الضــروري التعجيــل  ــن المتعلقيْ القانونيْ
بإيجــاد حــل للظــروف الصعبــة التــي يعيشــها المهاجــرون الســريون الذيــن يقيمــون فــي مخيمــات مؤقتــة.

ــات  ــي شــهدتها البني ــرات الت ــإن التطــور الديموغرافــي والتغي ــق باألشــخاص المســنين، ف وفــي مــا يتعل
المجتمعيــة يتطلبــان بلــورة سياســة اجتماعيــة خاصــة بهــذه الفئــة، ســّيما لفائــدة األشــخاص المســنين 
غيــر القادريــن علــى التكفــل بأنفســهم (فاقــدي االســتقاللية). كمــا ينبغــي تعزيــز الحمايــة االجتماعيــة 
لفائــدة األشــخاص المســنين، مــن خــالل تعميــم التغطيــة الصحيــة وتعزيــز عــرض العالجــات الصحيــة 

الموجهــة لهــذه الفئــة.



المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

14

أمــا بالنســبة لمحاربــة الجريمــة، فقــد ســجلت بالدنــا توقيــف 140 541 شــخصاً فــي إطــار قضايــا 
جنائيــة تــم عرضهــا علــى النيابــة العامــة خــالل ســنة 2017. وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي علــى الســلطات 
أن تولــي أهميــة خاصــة لمحاربــة األفعــال اإلجراميــة التــي تَُقــوِّض شــعور المواطــن باألمــن، والتــي غالبــا 
مــا يتــم تداولهــا وتضخيمهــا عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي. ويقتضــي هــذا الوضــع مواصلــة الجهــود 

المبذولــة فــي مجــال التواصــل، مــن أجــل الحــد مــن انتشــار األخبــار الزائفــة حــول الجريمــة.

وبخصــوص نــزالء المؤسســات الســجنية، يطــرح االرتفــاع المســتمر ألعــداد الســجناء، (40 فــي المائــة 
منهــم مســجونون فــي إطــار االعتقــال االحتياطــي) إشــكالية االكتظــاظ بالســجون وتكلفة تدبيــر المنظومة 
الســجنية الملقــاة علــى عاتــق المجتمــع، كمــا يطــرح بشــكل خــاص مــدى نجاعــة العقوبــات الســالبة 
للحريــة. ومــن هــذا المنطلــق، ينبغــي اإلســراع بإصــالح مســطرة ومــدة االعتقــال االحتياطــي، مــن جهــة، 
والعمــل مــن جهــة أخــرى علــى إدراج العقوبــات البديلــة فــي القانــون الجنائــي باعتبارهــا وســيلة لمكافحــة 

حــاالت الَعــْود وتخفيــف الضغــط علــى المؤسســات الســجنية.

ــن ســنة 2017 مــن تحقيــق تقــدم ملمــوس بيــن الشــركاء  وعلــى صعيــد الحــوار االجتماعــي، لــم تُمكِّ
االجتماعييــن. ويدعــو المجلــس فــي هــذا الصــدد إلــى وضــع اللبنــة األساســية الســتئناف حــوار اجتماعــي 

ــاء وناجــع. بنَّ

ل خــالل ســنة 2017، 154 إضرابــاً فــي القطــاع الخــاص،  وفــي مــا يتصــل بالمنــاخ االجتماعــي، ُســجِّ
تــمَّ خوضهــا فــي 121 مقاولــة، وأســفرت عــن 289 178 يــوم إضــراب. ويبقــى الســبب الرئيســي لخــوض 
لين لمقتضيــات مدونــة الشــغل. وينبغــي أن يثيــر هــذا الوضــع  اإلضرابــات هــو عــدم احتــرام المشــغِّ

ــة الشــغل. ــا ومــدى تطبيــق مدون ــاه إلــى ظــروف العمــل فــي بالدن االنتب

مــن بيــن أوجــه القصــور المتعــددة التــي كشــف عنهــا تشــخيص الوضعيــة االجتماعيــة خــالل ســنة 2017، 
ــز المجلــس بشــكل خــاص علــى جانبيــن أساســيين، أال وهمــا : ضــرورة «تعزيــز االلتــزام بفعليــة  ركَّ
ــِل توســيع قاعــدة الطبقــة الوســطى والحفــاظ عليهــا محــوراً ذا أولويــة  المســاواة بيــن الجنســين» و«َجْع

ــة». فــي السياســات العمومي

ففي ما يتعلق بالطبقة الوسطى، يوصي المجلس بما يلي:

ــا �  ــب الكمــي، بم ــى الجان ــة إل ــة إضاف ــة لجــودة مناصــب الشــغل المحَدث ــة فائق ــالء عناي ضــرورة إي
ــق االرتقــاء االجتماعــي؛  ــٍق، تكفــل تحقي ــى مناصــب شــغٍل الئ ــوج إل ــن الشــباب مــن الول ــن الخريجي يَُمكِّ

ــى القــدرة الشــرائية لألجــراء، كمــا ينبغــي �  ــات، مــن أجــل المحافظــة عل ــب أي إضعــاف للنقاب تجن
الحــرص علــى التطبيــق الفعلــي لمقتضيــات مدونــة الشــغل، مــع العمــل علــى أن يظــل مســتوى األجــور 

متناســبا مــع مســتوى إنتاجيــة العمــال؛

ــة �  ــز حماي ــى تعزي ــه الدعــم نحــو الطبقــات ذات الدخــل المحــدود، عل ــى توجي العمــل، باإلضافــة إل
ــُن مــن تطبيــق العقوبــات المناســبة ومحاربــة  المســتهلك وبلــورة سياســة للتنافســية الفعليــة، تَُمكِّ
مظاهــر االحتــكار وَمَواطــن الريــع والممارســات المتعلقــة باالتفــاق علــى تحديد األســعار واالســتغالل 

التعســفي لوضــٍع مهيمــٍن فــي الســوق؛ 
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العمــل علــى َجْعــِل حجــم الضرائــب المفروضــة علــى الطبقــة الوســطى فــي نطــاق تحمــل هــذه � 
األخيــرة، وضمــان المزيــد مــن اإلنصــاف والتــدرج فــي مجــال الضرائــب؛

ضمان تتبُّع منتظم ودقيق لمديونية األسر؛� 

ــى المســتوى المعيشــي �  ــر عل ــا انعكاســات أكب ــي له ــة الت ــى الخدمــات االجتماعي ــوج إل تحســين الول
للطبقــة الوســطى وعلــى قدرتهــا علــى االرتقــاء االجتماعــي، ســّيما التعليــم، والصحــة، والســكن مــع 

النفقــات المرتبطــة بــه (الطاقــة والمــاء...)، مــع العمــل علــى الرفــع مــن جــودة تلــك الخدمــات؛

ــى �  ــي الطبقــة الوســطى فــي مسلســل اتخــاذ القــرار، ســّيما عل التشــجيع علــى مشــاركٍة أكبــر لممثل
ــاة السياســية. مســتوى االنخــراط  فــي الحي

ومن أجل النهوض باإلعمال الفعلي للمساواة بين الجنسين، يوصي المجلس بما يلي:

وضــع برنامــج مدرســي للتحســيس المســتمر بتأثيــر الســلوكات التمييزيــة علــى تكافــؤ الفــرص بيــن � 
الفتيــات والفتيــان؛

تطويــر الممارســات البيداغوجيــة، بمــا يجعلهــا خاليــة مــن كل ســلوك يتنافــى مــع مبــادئ المســاواة � 
بيــن الجنســين؛

مراجعــة الكتــب المدرســية بشــكل يســمح بمناهضــة الصــور النمطيــة القائمة على النــوع االجتماعي، � 
وتصحيــح النظــرة المختِزلة ألدوار المرأة؛ 

تشجيع وسائل اإلعالم على تعزيز انخراطها في دينامية النهوض بالمساواة بين الجنسين.� 

الوضعية البيئية  

وفــي المجــال البيئــي، تميــزت ســنة 2017 باعتمــاد االســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة وبقيــام 
ــة.  ــى المــوارد المائي ــوج إل ــة الول ــة صعوب ــى خلفي ــة فــي بعــض المناطــق، عل حــركات احتجــاج اجتماعي
وفــي ضــوء هــذه األحــداث، التــي تؤكــد حجــم المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا اإلجهــاد المائــي وتداعياتــه 
ــذاً  ــا، تنفي ــادرت بالدن ــد ب ــي، فق ــن الغذائ ــل االســتقرار االجتماعــي واألم ــب أخــرى مــن قبي ــى جوان عل
للتعليمــات الملكيــة الســامية، إلــى وضــع برنامــج اســتعجالي للتزويــد بالمــاء، وإطــالق مجموعــة مــن 
ــي. وفــي  ــراب الوطن ــى المــاء فــي مجمــوع الت ــوج إل ــدة مــن أجــل تحســين الول ــة الجدي األوراش المهيِكل
هــذا اإلطــار، تــم إعــداد برنامــج اســتثمارات بهــدف تعزيــز إمــدادات ميــاه الشــرب والســقي، فــي الفتــرة 
الممتــدة مــا بيــن 2018 و2025، والشــروع فــي عمليــة مراجعــة المخطــط الوطنــي للمــاء، وإطــالق 
مشــروع تحليــة ميــاه البحــر فــي جهــة ســوس ماســة، والتنصيــص فــي قانــون الماليــة لســنة 2018 علــى 
تدابيــر تحفيزيــة لفائــدة منشــآت تحليــة ميــاه البحــر، وإدراج المناطــق القرويــة ضمــن نطــاق البرنامــج 

ــاه العادمــة، فــي أفــق ســنة 2040. الوطنــي للتطهيــر الســائل ومعالجــة المي

وبالمــوازاة مــع ذلــك، تــم اعتمــاد البرنامــج الوطنــي لتحســين جــودة الهــواء 2017-2030 والشــروع فــي 
ــل هــذا المخطــط تجــاوز عــدد  ــج للســاحل. ويقتضــي تفعي ــر المندم ــي للتدبي إعــداد المخطــط الوطن
ــات  ــة، وآلي ــف المؤسســات المعني ــن مختل ــى التنســيق بي ــات المتعلقــة بالحكامــة، والقــدرة عل مــن العقب
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ــاء.  ــة للبن ــر القابل ــة، وموضــوع االســتثناءات الممنوحــة فــي المناطــق غي ــم ذات الصل التحكي

ــج المحققــة خــالل ســنة 2017 مطابقــة لألهــداف المســطرة فــي  وفــي المجــال الطاقــي، كانــت النتائ
إطــار الــورش المتعلــق بالطاقــات المتجــددة، كمــا تميــزت هــذه الســنة بتزايــد إدمــاج هــذه الطاقــات 
فــي قطاعــات الفالحــة، والتــزود بالمــاء فــي الوســط القــروي، والصناعــة (توقيــع بروتوكــول اتفــاق مــع 

ــة. ــد مــن الجهــود فــي مجــال النجاعــة الطاقي ــه ينبغــي بــذل المزي ــر أن مجموعــة «BYD» ). غي

ومــن جهــة أخــرى، يدعــو المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي إلــى تعزيــز الحكامــة المســتدامة 
مــن خــالل تطويــر أنمــاط النقــل المعتمــدة علــى الطاقــة النظيفــة، ووضــع سياســة وطنيــة للتنقــل المراعي 
للبيئــة (التنقــل األخضــر). ذلــك أن قطــاع النقــل يعتبــر مــن بيــن القطاعــات الرئيســية المســاهمة فــي 
انبعاثــات غــازات الدفيئــة. وإذا كانــت االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر التنافســية اللوجســتيكية قــد أولــت 
ــى  ــرب فــي حاجــة إل ــإن المغ ــل الســلع واللوجســتيك بالمناطــق الحضريــة، ف ــة خاصــة لقطــاع نق عناي
اعتمــاد سياســة وطنيــة خاصــة بمجــال التنقــل األخضــر فــي مجمــوع مناطــق البــالد، تشــمل تدابيــر تَُهــمُّ 
ــة واإلطــار التنظيمــي  ــى خدمــات النقــل، ومالءمــة المنظومــة اإلنتاجي ــب عل التحســيس، وترشــيد الطل
والبنيــات الالزمــة مــن أجــل تطويــر العــرض وتحفيــز الطلــب فــي مجــال وســائل النقــل األكثــر مراعــاة 

للبيئــة.  
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لة خــالل الفتــرة األخيــرة، أّن الفقــر والبطالــة فــي صفــوف  لقــد أبــرزت الحــركات االجتماعيــة المســجَّ
الشــباب واإلقصــاء والفــوارق أضحــت ظواهــَر يَنُظــر إليهــا المواطنــون بشــكل متزايــد بصفتهــا شــكال مــن 
أشــكال الحيـْـف. وباإلضافــة إلــى ذلــك، يُمكــن ربــط الرفــض المتزايــد للفــوارق بالمغــرب بالتغيــرات التــي 
شــهدها المجتمــع المغربــي. وفــي هــذا الســياق، وبالنظــر إلــى أن تفاقــم الفــوارق ينعكــس علــى التماســك 
االجتماعــي للبــالد، فقــد أفــرد المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي الموضــوع الخــاص لتقريــره 
الســنوي برســم ســنة 2017 لمســألة الفــوارق االجتماعيــة والمجاليــة، مقترحــاً فــي هــذا الصــدد جملــة 

مــن المداخــل ذات األولويــة، والتــي يمكــن تقديــم خطوطهــا العريضــة كمــا يلــي : 

اْســتعادة ثقــة المواطنيــن فــي قــدرة المؤّسســات والسياســات العمومّيــة علــى تحســين ظــروف � 
عيشــهم، وتعزيــز قيمــة االســتحقاق، والحــّد مــن حجــم الفــوارِق، وذلــك مــن خــالل تركيــز الجهــود 
ــة  ــر الممارســات المنافي ــط المســؤولية بالمحاســبة، وزْج ــدأ رب ــم مب ــة الفســاد، وتعمي ــى محارب عل
للتنافــس، ومحاربــة االمتيــازات، وتقليــص اآلجــال الفاصلــة بيــن اْعتمــاِد القوانيــن وبيــن إصــدار 

ــك؛ ــر ذل ــا، وغي ــة به ــة المتصل النصــوص التطبيقّي

ــة بمــا يمكنهــا مــن �  إحيــاء آليــات االرتقــاء االجتماعــي عــن طريــق إعــادة تأهيــِل المدرســة العمومّي
ــاح للجميــع؛ توفيــر تعليــٍم ذي جــودة ومت

تْوســيع القاِعــَدة الضريبّيــة وإرســاء نظــام ضريبــي منصــف ومتــدرج يضمــن إعــادة توزيــع المداخيــل � 
والثروات؛

تعزيــز منظومــة الحمايــة االجتماعيــة، مــن خــالل تســريع عمليــة توجيــه المســاعدات العموميــة � 
للمواطنيــن وفــق مبــدأ االســتهداف، واســتكمال إرســاء نظــام الحمايــة االجتماعيــة الشــاملة، وتجميــع 

أنظمــة التقاعــد، وغيــر ذلــك؛

وضــع سياســة وطنيــة إرادّيــة وَعَرضانّيــة كفيلــة بتحســين وتعزيِز مكانة المرأة فــي الحياة االقتصادية � 
واالجتماعيــة والسياســية والثقافيــة، واتخــاذ تدابيــر الُمواَكبــة الالزمــة لتنفيــذ القانــون رقــم 103.13 

المتعلــق بمحاربــة العنــف ضّد النســاء...؛ 

آليــات �  وتعزيــز  المحلّيتيْــن،  والديمقراطيــة  الحكامــة  المجالّيــة عبْــر تحســيِن  الفــوارِق  تقليــص 
المجالــي. التضامــن 
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بخصــوص أنشــطة المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي برســم ســنة 2017، أعــد المجلــس، فــي 
ــق بالمجلــس  إطــار إحالــة مــن مجلــس المستشــارين، رأيــاً حــول «مشــروع القانــون رقــم 89.15 المتعل
االستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي». كمــا أنجــز المجلــس، علــى إثــر إحالــة واردة مــن مجلــس 
النــواب، دراســة ورأيــا حــول موضــوع «التنميــة القرويــة : مجــال المناطــق الجبليــة». وفــي إطــار اإلحــاالت 
الذاتيــة، عمــل المجلــس علــى إنجــاز أربعــة تقاريــر وأربعــة آراء تَُهــمُّ المواضيــع التاليــة : «تغييــر النمــوذج 
ــِردٍة وُمدِمجــٍة ومســتدامٍة»، «المــدن  المعتمــد مــن أجــل بنــاء صناعــة ديناميــة فــي خدمــة تنميــة ُمطَّ
المســتدامة»،«التكنولوجيات والقيــم: األثــر علــى الشــباب»، و«تنميــة العالــم القــروي : التحديات واآلفاق». 

كمــا أعــد المجلــس «التقريــر الســنوي برســم ســنة 2016».

ومــن جهــة أخــرى، جــرى انتخــاب المجلــس االقتصــادي واالجتماعي والبيئي ســنة 2017 نائبا أّوال لرئيس 
اتحــاد المجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة اإلفريقيــة والمؤسســات المماثلــة لهــا، كمــا تــم انتخابــه نائبــا 
لرئيــس رابطــة المجالــس االقتصاديــة واالجتماعيــة العربيــة. ووقــع المجلــس فــي ســنة 2017 اتفاقيــة 
ــة المغربيــة ومــع المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي  ــس المستشــارين للمملك ــاون مــع مجل تع

والثقافــي لــكل مــن جمهوريــة الغابــون وجمهوريــة الكــوت ديفــوار.
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