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تقديـــــــــم

يشكل تقييم السياسات العمومية اختصاصا برملانيا جديدا، ويعبر عن فلسفة االرتقاء املؤسساتي التي اتخذها 

البرملانية  املؤسسة  الوطني، بهدف جعل  البرملاني  للنموذج  النصي  والبناء  الدستوري كمدخل للصياغة  املشرع 

وتثمينها،  القوة  املتبعة وطنيا، الستخالص مكامن  العمومية  السياسات  البناء بشأن  واحلوار  للمناقشة  فضاء 

ورصد مكامن الضعف، من أجل إقرار احللول والبدائل التي من شأنها تعزيز صالبة االختيارات اإلستراتيجية الوطنية.

وحرصا من مجلس املستشارين على التفعيل األمثل للدستور والنظام الداخلي جمللس املستشارين، انخرطت 

جميع مكونات اجمللس بكل مسؤولية وجدية في مسلسل اإلعداد للجلسة السنوية اخملصصة ملناقشة وتقييم 

الثروة، ثم استمر بتشكيل اجملموعة  بإنتاج  املرتبط  التقييم  باختيار موضوع  انطلق  الذي  العمومية،  السياسات 

املوضوعاتية املؤقتة وفق قاعدة التمثيل النسبي للفرق واجملموعات البرملانية، والتي تكلفت بإعداد تقرير كان محل 

تفاعل بني السيدات والسادة املستشارين وممثلي احلكومة على مستوى اجللسة العامة السنوية املنعقدة بتاريخ  

5 غشت 2016.

وبال شك، فإن استرسال مجلس املستشارين في تفعيل هذا االختصاص خالل السنة الثانية على التوالي، ملن 

شأنه بناء تراكمات من حيث الكيف والنوع، بشكل يسمح في نهاية املطاف إلى إقامة منوذج ذاتي ومتكامل في 

مجال تقييم السياسات العمومية؛

وتأكيدا ملتطلبات ترسيخ التراكمات، جاءت فكرة إعداد هذا الكتاب الذي يستوعب توثيقا دقيقا لكل املدخالت 

املؤسسة واخملرجات املنبثقة عن اجللسة السنوية لتقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة التي متت 

خالل السنة التشريعية 2016-2015.    
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المحور األول: األشغال التحضيرية 
لجلسة تقييم السياسات العمومية 

المرتبطة بإنتاج الثروة

- تقرير اللجنة الموضوعاتية المؤقتة -
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تقديـــــــــم
بسم اهلل الرمحن الرحيم

السيد الرئيس احملترم؛

السيدات والسادة الوزراء احملترمون 

السيدات والسادة املستشارون احملترمون

طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور واملواد من 264 إلى 269 من النظام الداخلي جمللس 

املكلفة  املؤقتة  املوضوعاتية  اجملموعة  أعدته  الذي  للتقرير  العريضة  اخلطوط  بتقدمي  اليوم  أتشرف  املستشارين، 

بالتحضير للجلسة السنوية اخملصصة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية.

إن تفعيل مجلس املستشارين لهذا املقتضى الدستوري للسنة الثانية على التوالي رغم الصعوبات احمليطة 

املتاح للبرملان للقيام بجميع األدوار  بهذه املهمة، لهو سعي من هذه املؤسسة إلى ملء كل الفضاء الدستوري 

املنوطة به.

العمومية سواء في اجلانب  الكافي في مجال تقييم السياسات  التراكم  التجربة وغياب  وبالرغم من حداثة 

التقني والتدبيري أو في اجلانب املتعلق بالقواعد العامة التي يفترض أن حتكم عالقة التعامل والتعاون بني اجلهازين 

اآلليات  إحدى  البرملان  من خاللها  يفّعل  إذ  األهمية،  من  كبير  قدر  على  العملية  هذه  فإن  والتنفيذي،  التشريعي 

املوكولة إليه طبقا للدستور، مع ما يستلزمه ذلك من تنسيق وتعاون مع عدد من الهيئات واملؤسسات الدستورية 

والقطاعات الوزارية املعنية.

األحكام   إلى  فاستنادا  احملطة،  لهذه  واإلعداد  التحضير  مراحل  مختلف  عليكم  استعرض  أن  لي  واسمحوا 

وتقييم  ملناقشة  السنوية  للجلسة  التحضير  في  اجمللس  شرع  الداخلي،  النظام  مقتضيات  وإلى  الدستورية 

تقترح  التي  باملواضيع  اليفائها  البرملانية  واجملموعات  الفرق  خملتلف  اجمللس  رئاسة  مبراسلة  العمومية  السياسات 

تقييمها.

"تقييم   موضوع  حول  التوافق  مت  الفرقاء،  مختلف  من  املقترحة  املواضيع  في  اجمللس  مكتب  مداوالت  وبعد   

السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة".  ليتم تشكيل اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة من مستشارين ممثلني 

الثالثاء  يوم  رئيس مجلس املستشارين،  السيد  برئاسة  األول  وينعقد اجتماعها  باجمللس،  الفرق واجملموعات  جلميع 
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26 أبريل 2016، وقد متّيز هذا اللقاء بكلمة توجيهية ذكّر فيها السيد الرئيس باملقتضيات الدستورية والتنظيمية 

املؤطرة لهذه العملية، مقّدما حملة عن جتربة السنة املاضية، حيث كان اجمللس سّباقا لتفعيل هذا املقتضى الدستوري 

ألول مرة، مشيرا بخصوص هذه السنة إلى مختلف املراحل االعدادية التي قطعها اجمللس واالكراهات التي حالت 

دون مباشرة هذه العملية مبكّرا.

 وفي إطار هذا اللقاء، مت التوافق على هيكلة اجملموعة املوضوعاتية على النحو التالي:

الرئيس: املستشار مهدي عبد الكرمي؛	 

النائب األول: املستشار فؤاد قديري؛	 

النائب الثاني:  املستشار رشيد املنياري؛	 

املقرّر: املستشار عبد الصمد مرميي.	 

وضّمت اجملموعة في عضويتها السادة:

املستشار عبد السالم بلقشور؛ –

املستشار عبد الرحمان الدريسي؛ –

املستشار حلسن أدعي )عّوض السيد محمد البكوري(؛ –

املستشار عبد احلميد فاحتي؛ –

املستشار محمد عدال؛  –

املستشار عبد اللطيف اوعمو )عّوض السيد محمد ادعيدعة(؛ –

عبد احلق حيسان )عّوض السيدة ثوريا حلرش(. –

وخالل اجتماعها الثاني املنعقد بتاريخ 3 ماي 2016، انكبت اجملموعة على إقرار هندسة أرضية التقرير ووضع 

برنامج زمني إلجناز مهمتها، حيث مت اعتماد  منهجية تتمثل في : 

أوال :

حتديد احملاور التي ستشتغل عليها اجملموعة املوضوعاتية، والتي حصرت في اخملططات الوطنية التالية: ֺ

مخطط املغرب األخضر؛. 1

مخطط التسريع الصناعي؛. 2
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استراتيجية املغرب الرقمي؛. 3

مخطط الطاقات املتجددة؛. 4

اخملطط األزرق للسياحة.. 5

    ثانيا:

توجيه مذكرة لرئاسة اجمللس تتضمن القطاعات الوزارية املعنية، والهيئات واملؤسسات الوطنية، بغاية مّد  ֺ

اجملموعة باآلراء والدراسات اجلاهزة لديها، بخصوص االستراتيجيات الوطنية الكبرى املذكورة أعاله.

ثالثا:

حتديد عناصر التقييم، واملتمثلة في: ֺ

حتديد اإلطار الزمني لكل مخطط؛ ◄

اخلطوط العريضة للمخطط؛ ◄

الوسائل واإلمكانيات املرصودة؛ ◄

أثر كل مخطط على التشغيل والتعليم واللوجيستيك واحلكامة.  ◄

تعيني  طاقم األطر اإلدارية املواكب لعمل اجملموعة املوضوعاتية؛ ֺ

جتميع ملف وثائقي حول مجاالت  التقييم. ֺ

رابعا:

املوضوعاتية على  ֺ اجملموعة  أعضاء  2016 خصص إلطالع  ماي   10 يوم  للمجموعة  الثالث  االجتماع  عقد 

تقدم األشغال.

خامسا:

عقد االجتماع الرابع للمجموعة يوم 24 ماي 2016 حيث مت فيه توزيع املسودة األولية للتقرير على األعضاء  ֺ

مع حتديد أجل لتقدمي املالحظات الشكلية وكذلك اإلضافات التي يقترحونها حول مضامني املسودة.

سادسا: 

واقتراحات  ֺ مالحظات  إلى  لالستماع  خصص   2016 يونيو   14 يوم  للمجموعة  اخلامس  االجتماع  عقد 

األعضاء، كما قّدم فيه السيد رئيس اجملموعة اقتراحا بدعوة مسؤولني مركزيني بالوزارات لالستماع إليهم بخصوص 
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االستراتيجيات موضوع التقييم، حيث مت في هذا االجتماع  إقرار برنامج زمني لهذه اللقاءات.

     سابعا:

عقد االجتماع السادس للمجموعة يوم 12 يوليوز 2016 خصص لتقدمي املسودة النهائية ومناقشتها. ֺ

ثامنا:

اجتماع 19 يوليوز 2016 الذي مت فيه إقرار الصيغة النهائية للتقرير الذي قّدم ملكتب مجلس املستشارين. ֺ

السيد الرئيس احملترم؛

السيدات والسادة الوزراء احملترمون؛ 

السيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

عود على بدء، واستنادا إلى عناصر املنهجية املعتمدة، شرعت اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة حتت اإلشراف املباشر 

لرئيسها وبدعم من فريق عمل مشكل من األطر اإلدارية للمجلس، في إجناز مهام البحث وجتميع العناصر الالزمة 

إلعداد مسودة التقرير.

وبهدف توضيح الرؤية، وّجه السيد رئيس اجملموعة تطبيقا ملقتضيات املادة 266 من النظام الداخلي مذكرة إلى 

رئاسة اجمللس بتاريخ 4 ماي 2016 يطلب فيها دعم عدد من القطاعات الوزارية والهيئات واملؤسسات الوطنية من 

النقاش بشأن القضايا  اآلراء ذات الصلة باملوضوع واملشاركة في لقاءات تروم تعميق  أو  بالدراسات  ايفائها  خالل 

املرتبطة باالستراتيجيات موضوع التقييم.

 ولنفس الغرض، طالبت اجملموعة املوضوعاتية بعقد اجتماعات مع عدد من القطاعات احلكومية، ويتعلق األمر 

بطلب عقد جلسات إنصات بحضور مجموعة من الوزراء إللقاء عروض حول املوضوع، كل في اختصاصه، ويتعلق 

األمر ب:

وزير االقتصاد واملالية؛ ֺ

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك؛ ֺ

وزير الفالحة والصيد البحري؛  ֺ

وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي؛  ֺ

وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي؛ ֺ
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وزير الشؤون العامة واحلكامة؛ ֺ

وزير الطاقة واملعادن والبيئة؛ ֺ

وزير التشغيل والشؤون االجتماعية؛ ֺ

وزيرالسياحة. ֺ

باإلضافة إلى مراسلة عدد من املؤسسات الوطنية، ملوافاة اجمللس بالدراسات والتحاليل والتقارير اجلاهزة املتعلقة 

باالستراتيجيات املذكورة، وهي:

اجمللس األعلى للحسابات؛ ֺ

اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛ ֺ

اجمللس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي  ֺ

بنك املغرب؛ ֺ

املندوبية السامية للتخطيط؛ ֺ

الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة. ֺ

كما مت استثمار الرصيد الوثائقي املتوفر في هذه املادة، سواء تعلق األمر بالدراسات الصادرة عن عدد من املؤسسات، 

أو بالتفاعل احلاصل بني احلكومة ومجلس املستشارين من خالل اجللسات األسبوعية لألسئلة الشفهية، وتقارير 

اللجان الدائمة اخلاصة مبناقشة امليزانيات الفرعية للوزارات املعنية.

ولقد جتاوبت بعض القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية مشكورة مع مطالب اجملموعة، سواء بتزويدها 

بعدد من الوثائق أو من خالل لقاءات مباشرة مع مسؤوليها املركزيني، ومنها :

اجمللس األعلى للحسابات، الذي زودها بتقارير عن: ֺ

مخطط املغرب الرقمي؛ –

صندوق التنمية الفالحية؛  –

 اخملطط األزرق للسياحة؛ –

بنك املغرب، الذي أحال على اجملموعة تقاريره السنوية خالل 2012 و2013 و2014؛ ֺ

السياسات  ֺ تقييم  ومقاربات  مناهج  حول  عرضا  مسؤولوها  قّدم  التي  للتخطيط،  السامية  املندوبية 
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العمومية؛

وزارة الشؤون العامة واحلكامة، التي وافت اجملموعة مبلف وثائقي حول السياسات العمومية؛ ֺ

وزارة الفالحة والصيد البحري، التي بعثث مبذكرة حول مخطط املغرب األخضر؛ ֺ

وزارة السياحة، التي قدم ممثلوها عرضا حول اخملطط األزرق؛ ֺ

وزارة الطاقة واملعادن، التي ساهمت بعرض حول الطاقات املتجددة؛ ֺ

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، التي شاركت بعرض حول حصيلة قطاع اللوجستيك؛ ֺ

وزارة التشغيل، التي قّدم مسؤولوها عروضا حول سياسة التشغيل.  ֺ

وانطالقا من املعطيات التي مت جتميعها من الوثائق املتوصل بها وفي تلك التي كانت متوفرة وكذلك من اللقاءات 

املوضوعاتية  لتقرير اجملموعة  األولية  املسودة  إعداد  أعاله، مت  املذكورة  للقطاعات  املركزيني  املسؤولني  املباشرة مع 

املؤقتة الذي أحيل على السادة أعضائها قصد االطالع وإبداء املالحظات واإلضافات الضرورية حول املضامني الواردة 

فيها، وذلك قبل إحالته على مكتب اجمللس.

مقرّر اجملموعة املوضوعاتية:          

          السيد عبد الصمد مرميي
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محور المغرب األخضر –
محور التسريع الصناعي –
محور إستراتيجية المغرب الرقمي –
محور الطاقات المتجددة  –
محور المخطط األزرق –

حماور التقرير  
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حمور املخطط األخضر

مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجاللة الملك محمد السادس إلى األمة بمناسبة 

الذكرى ال61 لثورة الملك والشعب

20 غشت 2014

"........ وفي هذا اإلطار، مكنت االستراتيجيات القطاعية من تحقيق نتائج ملموسة، ساهمت في وضوح 

الرؤية، وفي إعادة تموقع االقتصاد الوطني، على الصعيد الجهوي والدولي.

وعلى سبيل المثال، فقد ساهم مخطط المغرب األخضر ومخطط أليوتيس، في حصول المغرب على جائزة 

قبل  والمجاعة، سنتين  الفقر  بمحاربة  المتعلقة  األلفية،  أهداف  لبلوغه  والزراعة،  لألغذية  العالمية  المنظمة 

الموعد المحدد لها.

وذلك لما يقومان عليه من توازن بين المشاريع الكبرى، ذات المردودية العالية، وبين تشجيع الفالحة 

المعاشية والتضامنية، والصيد التقليدي، واعتبارا لدورهما في تحسين الدخل بصفة دائمة. .................. "

الدورة  انطالق  21ابريل2008مبناسبة  السادس،بتاريخ  محمد  امللك  اجلاللة  لصاحب  امللكية  للتوجهات  تفعيال 

متكاملة  كإستراتيجية  األخضر  املغرب  مخطط  الفالحة  قطاع  تبنى  الفالحي،  للقطاع  الوطنية  لأليام  الثانية 

الفاعلني  لكل  وإدماجية  مقاربة شمولية  اإلستراتيجية حول  هذه  الفالحي، متحورت  القطاع  لتنمية  ومندمجة 

مبختلف توجهاتهم.

وينتظم إجناز مخطط املغرب األخضر على املستويني الوطني و اجلهوي:

واملراسيم  القوانني  تهييئ  كذلك  و  االجناز  مناذج  حتديد  الكبرى،  بالتوجهات  التعريف  يهم  الوطني:  املستوى 

لتطبيقه، و كذلك تسخير الشركاء الدوليني و الوطنيني مع وضع عقد-برامج على املستوى الوطني واجلهوي 

املستوى اجلهوي: يهم تخطيط مجالي للمشاركة في إجناز اخملطط، مع األخذ بعني االعتبار اخلصوصية اجلهوية 

ومراقبة  التشجيع  هدف  له  سيكون  كذلك  األخضر،  املغرب  مخطط  قبل  من  احملددة  التوجهات  مع  املنسجمة 

األنشطة على املستوى اإلقليمي و احمللي.
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وهكذا، فإن إجناز مخطط املغرب األخضر على أرض الواقع سيكون عبر اخملططات الفالحية اجلهوية في إطار 

مجموعة من االتفاقيات والشراكات .

أوال: السياق العام الستراتيجية اخملطط االخضر 1

األساسية  واملبادئ  املتوخاة  األهداف  على  الوقوف  يتطلب  عام  بشكل  األخضر  املغرب  مخطط  مالمسة  إن 

املعتمدة لتفعيله

أهداف اخملطط األخضر  ◘

يهدف مخطط املغرب األخضر إلى االستفادة من اإلمكانات التي يختزنها قطاع الفالحة، ويروم بالتالي بلوغ 

أهداف طموحة في أفق 2020 ،تتعلق أساسا مبا يلي:

رفع حصة القطاع الفالحي في الناجت الداخلي اخلام من خالل رفع القيمة املضافة املقدرة حاليا بحوالي 74   -

مليار درهم في املتوسط لتصل إلى ما بني 144 مليار درهم و174 مليار درهم ؛

مضاعفة دخل الساكنة القروية؛   -

إحداث1.500.000 فرصة عمل جديدة؛  -

مضاعفة صادرات شعب احلوامض والزيتون والفواكه وهو ما سيمكن من رفع قيمة هذه الصادرات إلى   -

حوالي 44 مليار درهم؛

إعطاء القطاع الفالحي دينامية متطورة متوازنة مع مراعاة اخلصوصيات؛  -

تثمني اإلمكانات واستثمار هوامش التطور؛  -

مواجهة الرهانات املعاصرة  مع احلفاظ على التوازنات السوسيواقتصادية؛  -

مواكبة التحوالت العميقة التي يعرفها قطاع الصناعات الغذائية على املستوى العاملي.  -

أهم اإلجراءات املعتمدة الجناز اخملطط: ◘

           لقد مت اعتماد مجموعة من العمليات األفقية والتي تهدف إلى ضمان جناح اخملطط في مراحله االستثمارية 

وما بعد االستثمار عبر العمليات األساسية التالية:

1 الموقع الرسمي لوزارة الفالحة 
http/www.adc.gov.ma موقع وكالة التنمية الفالحية

مجلة المالية عدد2011 
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مالئمة اإلطار  القانوني واملؤسساتي املنظم للقطاع الفالحي: ◄

إعادة تنظيم الوزارة املكلفة بالفالحة على املستويات املركزية واجلهوية واحمللية مع إحداث بنيات جهوية   	

تتكلف بالتخطيط والتنفيذ من أجل التمكن من تأطير وتتبع تنفيذ املشاريع؛ ووضع آليات لتتبع تنفيذ وتقييم 

النتائج باملوازاة مع تقدم إجناز املشاريع.

هذا  تفعيل  على  باإلشراف  تتكلف  التي  الفالحة  تنمية  بوكالة  األمر  خاصة،يتعلق  مؤسسة  إحداث   	

البرنامج؛

إحداث مكتب وطني يتكلف بالسالمة الصحية للمواد الغدائية؛  	

هيكلة الغرف الفالحية وتأهيل الهيئات املهنية )القانون 27-08( هدفه تقوية وتدعيم مصداقية وإشعاع   	

هذه املؤسسات بغية جعلها احللقة األساسية في مسلسل تنمية العاملني الفالحي والقروي؛

إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة أركان التي تتمثل مهامها الرئيسة في تطوير   	

والنهوض بالتدبير والتنمية املستدامة لألنظمة االيكولوجية للواحات وشجرة أركان؛ 

اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة مع اخلصم على املعدات املصممة خصيصا لالستخدام الزراعي   	

، األسمدة واملبيدات واملعدات الزراعية ومعدات الري؛

فرض ضريبة منخفضة على القيمة املضافة نسبة ٪7 ،٪10أو ٪14 على بعض املنتجات احملددة؛  	

اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة على إيراد املنتجات واملعدات الزراعية واحليوانات احلية األصيلة   	

واألسمدة واملعدات النباتية؛

وضع قواعد السالمة الصحية للمواد الغذائية؛  	

احلرص على حماية صحة املستهلك واحملافظة على صحة احليوانات والنباتات؛  	

39-10 يتعلق بالتجميع الفالحي يهدف القانون إلى إقرار نظام قانوني يحدد العالقات  إخراج قانون رقم   	

التعاقدية الناشئة في إطار التجميع الفالحي ، بتجديد شروط إلزامية لالنخراط في هذا النظام .

وضع آليات متويل مالئمة ◄

- يتعلق األمر باملواكبة البنكية خملطط املغرب األخضر عبر توفير متويالت مالئمة خلصوصيات املشاريع الفالحي 

في هذا الصدد، مت التوقيع على مجموعة من االتفاقيات مع مؤسسات مالية نذكر منها على اخلصوص االتفاقية 

املوقعة بني احلكومة والشركة العامة لألبناك، مبناسبة الدورة الرابعة لأليام الوطنية للفالحة، وتهدف إلى تعبئة 
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غالف مالي يقدر ب 3 ماليير درهم على مدى 5 سنوات.

ثانيا: املرتكزات األساسية للمخطط األخضر:

يقوم مخطط املغرب األخضر على مجموعة من املبادئ الرئيسة و التي تعتبر من أهم الركائز التي تقوم عليها 

هذه اإلستراتيجية، وهي:

أوال : اعتبار الفالحة قاطرة للتنمية خالل 10 إلى 15 سنة املقبلة: ◄

   - تعتبر الفالحة أهم رافعة للتقدم وذلك عبر تدعيم حصة الفالحة في الناجت الداخلي اخلام بتحقيق ناجت 

إضافي سنوي يتراوح من 70 إلى 100 مليار درهم مع العلم أن الناجت الداخلي احلالي يوازي 74 مليار درهم.

- خلق فرص العمل بزيادة 600 ألف منصب شغل قار ومحاربة الفقر بتحسني الدخل الفالحي احلالي من 2 إلى 

3 مرات حلوالي مليون ونصف قروي. 

- الرفع من قيمة الصادرات من 8 إلى 44 مليار درهم ألهم السالسل التي تتمتع فيها بالدنا بامتيازات تنافسية 

كاحلوامض والزيتون والفواكه واخلضروات.

- إطالق موجة جديدة من االستثمارات تصل قيمتها اإلجمالية إلى 10 ماليير درهم سنويا عبر خلق حوالي 1500 

مشروع.

ثانيا: اعتماد التجميع كنموذج  لتنظيم الفالحني: ◄

  -  إن  بناء مخطط املغرب األخضر مت على أساس التجميع كآلية لتثمني القطاع الفالحي وتطبيق هده اآللية 

سيمكن من خلق شراكات متنوعة .

 -  التجميع هي شراكة تطوعية بني املنتجني من جهة واملصنعني واملوزعني من جهة أخرى. هذا النظام يعتمد 

على دمج مجموعة من الفالحني )ُمَجمعني( حول فاعل )ُمجِمع( يتوفر على إمكانيات تدبيرية، مالية وتقنية جتعله 

قادر على تثمني مراحل اإلنتاج إلى حد أقصى.

- ميكن للتجميع أن يكون حال ناجعا لتجاوز إشكالية التجزيء املفرط وحجم االستغالليات الفالحية وكذلك 

ملواجهة ضعف التنظيم في القطاع الفالحي. وبالفعل فإن صغار الفالحني والذين يكونون أغلبية االستغالليات 

الفالحية في املغرب )70 % منها أقل من هكتارين( إمكانياتهم التدبيرية والتقنية جد ضعيفة وكذا إمكانياتهم 

املالية غير كافية لعصرنة نظام اإلنتاج لديهم.
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ثالثا: تنمية الفالحة املغربية بشموليتها2 :  ◄

   تنقسم الفالحة في املغرب إلى قسمني فالحة عصرية متواجدة في املناطق السقوية واملناطق البورية املالئمة 

وفالحة تضامنية  املردودية،  وارتفاع  العصرية  األساليب  باعتماد  وتتميز  املزروعة،  املساحة  %20 من جملة  تشغل 

املطرية  التساقطات  على  تعتمد  مالئمة،  الغير  البورية  واملناطق  والواحات  اجلبلية  املناطق  في  متواجدة  صغيرة 

ويتميز إنتاجها بالتدبدب. هذه الفالحة تستوعب %80 من األراضي املزروعة.

نظرا لهذا التنوع  الكبير للفالحة املغربية ،فقد ارتكزت إستراتيجية مخطط املغرب  األخضر على دعامتني 

أساسيتني وهما :

واإلنتاجية  – املضافة  القيمة  ذات  الفالحة  تنمية  إلى  وتهدف  العصرية  الفالحة  وتخص  األولى:  الدعامة 

560الف   961 مشروعا موزعا على  العالية واملوجهة باألساس نحو التصدير. و ُسيشرع في هذا الصدد في إجناز 

ضيعة مبلغ استثماري يقارب 2.121 مليار درهم؛ ومير ذلك عبر اإلحداث اإلرادي ألقطاب التنمية الفالحية والصناعات 

الغذائية ذات القيمة املضافة العالية، والتي تستجيب بصورة كبيرة ملتطلبات السوق.

وستهم إجراءات هذه الدعامة 400 ألف استغاللية فالحية، وستمكن من تعبئة  استثمارات تناهز 150 مليار 

درهم إلجناز 900 مشروع فالحي.

االستراتيجي  النموذج  ذكر  ميكن  اإلستراتيجية،  تفعيل  أجل  من  اختيرت  التي  اإلستراتيجية  اآلليات  بني  ومن 

اجلديد للتجميع، القائم على أساس : 

عقود حتدد شروطها مسبقا حسب كل سلسلة إنتاجية و حسب كل دائرة للتجميع؛  	

إطار حتفيزي مبتكر )دعم هادف، سياسة جبائية مالئمة، دعم التكوين(؛  	

ولوج تفضيلي للعقار؛  	

عون(؛ عون وُمَجمَّ ولوج تفضيلي للتمويل )ُمَجمِّ  	

التقنيات  اجلودة،  وتدبير  التجارية  العالمات  واللوجستيك،  )التصدير  املشتركة  ولوج تفضيلي لالمتيازات   	

الفالحية، البحث والتنمية(.

الدعامة الثانية: تخص الفالحة التضامنية، وترمي إلى تطوير منهجية جديدة حملاربة الفقر في صفوف  –

الفالحني الصغار، عبر الرفع من املدخول  الفالحي

إن مشاريع الدعامة الثانية هي مشاريع فالحية ذات جدوى اقتصادية مستدامة تعتمد على التدخل املباشر 

http/www.adc.gov.ma 2 الموقع الرسمي لوكالة التنمية الفالحية
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للدولة من خالل 3  أصناف من املشاريع .

زراعة احلبوب إلى فالحة ذات قيمة مضافة  - مشاريع حتويل: تهدف إلى حتويل الفالحني األكثر هشاشة من 

عالية وأقل تأثرا بندرة وعدم انتظام التساقطات املطرية كالزيتون بنسبة %77 واللوز )9%(......

الهدف العام هو الوصول إلى حتويل 400 ألف هكتار موزعة على  200 ألف استغاللية

الدولة ستتحمل النصيب األكبر من االستثمارات املتعلقة بالتشجير ومصاريف الصيانة  بأن   وجتدر اإلشارة 

اإلنتاج.  مرحلة  حني  إلى  املغروسات  صيانة  استكمال  الفالح  على  يستوجب  حيث  والثانية  األولى  السنة  خالل 

وستعمل الدولة على إيجاد احللول املناسبة إلعانة الفالح على تغطية مصاريف الصيانة وكذا مصاريف العيش 

إلى غاية بلوغ األشجار املثمرة لإلنتاج.

احليوانية  اإلنتاج  سالسل  في  احلالية  املكتسبات  حتسني  إلى  تهدف  التي  اإلنتاج:  وتثمني  تكثيف  -مشاريع 

وكذلك  الفالحني  بتأطير  وذلك  املاعز(  و  لألغنام  الوطنية  اجلمعية  اإلنتاج.  سلسلة  توسيع  عبر  األغنام  )خاصة 

متكينهم من اكتساب التقنيات الالزمة وحتسني اإلنتاجية وتثمني اإلنتاج. وستهم مساحة إجمالية تقدر ب 400 

ألف هكتار موزعة.

-مشاريع التنويع : و هي عبارة عن مشاريع تنويع صغرى، تهدف إلى خلق دخل إضافي للفالحني األكثر هشاشة 

بتنمية سريعة للمنتجات احمللية )الزعفران – العسل – األعشاب الطبية( فعدد املشاريع املبرمجة في إطار الدعامة 

الثانية يصل إلى 545 مشروعا اجتماعيا، "في إطار 16 مخططا جهويا قبل التقسيم احلالي" ترتكز على نظام 

متويل مبتكر، يتعامل مع املمولني االجتماعيني باعتبارهم مستثمرين

سيتم  درهم  مليار   20 ب  تقدر  إجمالية  استثمارات  تتطلب  و  فالح  ألف   855 ستستهدف  املشاريع  وهذه   

استقطاب 70 إلى 80 % منها من طرف مستثمرين مغاربة و أجانب، أما 20 إلى 30 % املتبقية يتحملها الفالحون 

املستهدفون، وسيغطي صندوق التنمية الفالحية نسبة مهمة من مساهماتهم.

رابعا : تشجيع االستثمار اخلاص3  ◄

إن االستثمار الضروري إلجناز مخطط املغرب األخضر يقدر ب 147 مليار درهم موزعة كما يلي :

غالبية االستثمار هو للخواص بنسبة 70 % بواجب استثمار عمومي بنسبة 30 %على أن 30 % التي متثل احلصة 

العمومية سيتم توفيرها من قبل صندوق التنمية الفالحية في صيغة مساعدات االستثمار.

3الموقع الرسمي لوكالة التنمية الفالحية
الموقع الرسمي لوكالة التنمية الفالحية

مشروع قانون المالية 2016
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أما على مستوى الفالحة التضامنية، فإن مساهمة الدولة ستتمثل ما بني 70 إلى 80 % من االستثمار اإلجمالي 

وتقتصر مساهمة املستفيدين من مشاريع الفالحة التضامنية في حدود 20 و 30 %.

خامسا: املقاربة التعاقدية إلجناز اخملطط  ◄

إن إجناز مخطط املغرب األخضر تطلب تعبئة جميع املتدخلني في مختلف القطاعات خصوصا اإلدارة، املنتجني 

اجلهويني واملهنيني و اجلمعيات. كل هؤالء الفاعلني سيشتغلون في إطار شراكة حتدد مجال التدخل واملسؤولية 

التوقيع على مجموعة من الشراكات بني اجلهات، الغرف الفالحية ووزارة الفالحة و الصيد  لكل متدخل، وقد مت 

إبرام  الفالحية واالعتماد على  آلية مؤسساتية للسالسل  16 برامج فالحية جهوية، وكذا إنشاء  حول  البحري 

اتفاقيات التمويل مع املصارف الشريكة ) القرض  الفالحي – البنك الشعبي – والتجاري وفا بنك( . ومتثلت بعض 

املساهمات كالتالي :

- التجاري وفا بنك 25 مليار درهم؛

- صندوق احلسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية 800 مليون د )2012-2009(؛

- الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مليون دوالر لدعم الدعامة األولى؛

- البنك الدولي هبة مالية 137 مليون دوالر؛

تازة احلسيمة   – املشاريع اجلهوية لطنجة تطوان  لتمويل  دوالر  50 مليون  للتنمية قرض  الفرنسية  الوكالة   -

تاونات.

 – )الدولة  األخضر  املغرب  مخطط  حول  ودولية  وطنية  بتعبئة  القيام  مت  اخملطط  هذا  في  االنخراط  أجل  ومن 

املمولني – وشركات التأمني والفاعلني(

سادسا : تنمية الفالحة املغربية4:  ◄

من خالل اإلجراءات التالية :

 - االندماج في منظور "التقلبات املناخية" على مستوى هندسة مشاريع مخطط املغرب األخضر؛

- حتويل حوالي مليون هكتار من احلبوب إلى األشجار املثمرة التي توفر حماية  للمساحات الفالحية؛

- جتربة "التدبير املباشر" قصد استعمال أوسع في التمويل؛

http/www.minuculture.gov.ma 4 الموقع الرسمي لوزارة الفالحة والصيد البحري
  الموقع الرسمي للمندوبية السامية للتخطيط  )الميزانية االقتصادية التوقعية ل2013(

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي :"ادماج التغيرات المناخية في السياسات العمومية"
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642 ألف هكتار في أفق  154 ألف هكتار حاليا إلى  - الدعم الستعمال أنظمة السقي املقتصد للمياه )من 

2020(؛

 - دعم تنمية استعمال الطاقات املتجددة في امليدان الفالحي )الشمسية – الريحية – بيو-غازية(.

سابعا: إصالح اإلطار القطاعي للفالحة:  ◄

إن تفعيل دعامتي الفالحة العصرية والفالحة التضامنية تطلب إصالح اإلطار القطاعي الذي هم 4 محاور:

ذوي  – مبوافقة  وذلك  اخلواص  طرف  من  فيها  االستثمار  قصد  واجلموع  الدولة  أراضي  تعبئة  العقـــار: 

قانوني  إطار  )اعتماد مناذج عقود موحدة، ووضع  الفالحي  األراضي واالستئجار  إطار محفز لتجميع  احلقوق،؛ وضع 

مالئم( باإلضافة خللق شراكات بني القطاع العمومي واخلاص ومتابعة اجملهودات واإلصالحات الهيكلية للتسجيل 

والتحفيظ.

املاء : سياسة املاء اجلديدة متيزت بتسخير موارد جديدة وصيانة وتوسيع املدارات السقوية، التدبير املفوض  –

العصري،  السقي  تقنيات  استعمال  تعميم  املتدخلني،  مختلف  بني  التنسيق  للماء،  حتفيزي  تسعير  الري،  ملياه 

استعمال املاء للزراعات ذات قيمة مضافة عالية أو ذات إنتاجية عالية احلبوب والسكر.

السياسة اجلبائية: وضع سياسة جبائية مالئمة مع اخلصوصيات اجلهوية واالقتصادية للقطاع الفالحي  –

السوق الداخلية: عصرنة مسالك التوزيع وحتسني الولوج إلى أسواق اجلملة واملذابح، واإلصالح التدريجي  –

للقوانني املرتبطة بها.

اإلنتاج  من خالل ماسبق يتضح أن جتسيد اإلستراتيجية سيتم من خالل محورين متقاطعني وهما سالسل 

واجلهات من خالل إحداث أقطاب للتنمية على أساس استغالل املؤهالت واملوارد احمللية خللق فرص دينامية تنموية 

جهوية مع احلرص على االنسجام اجملالي واالستراتيجيات القطاعية .

ثالثا: قراءة في آثار استراتيجية اخملطط األخضر 

على املستوى اجلهوي: ◄

لتحقيق األهداف احملددة في خلق الثروة وفرص العمل، ومكافحة الفقر، أبرمت شراكات مع اجلهات املستفيدة 

ومت تنفيذها على مختلف املستويات )سالسل اإلنتاج، اجلهات ...( وتشمل هده الشراكات ما يلي:

توقيع عشرة عقود برامج بني الدولة واملهنيني تهم مختلف سالسل اإلنتاج: الزراعات السكرية، احلوامض،   	
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زراعة احلبوب، الزراعات التسويقية، إنتاج التمور، إنتاج احلليب، إنتاج اللحوم احلمراء، تربية الدواجن، إنتاج البذور وزراعة 

الزيتون؛ كما مت وضع اآلليات املؤسساتية من أجل تتبع وتقييم تنفيذ هده العقود سنويا )2008 ، 2009 و 2010(؛

خلق تسعة تنظيمات بيمهنية؛  	

وضع ستة عشر عقدا فالحيا جهويا متثل التكريس اخلاص بكل جهة في مخطط املغرب األخضر من حيث   	

املشاريع واالستثمارات وفرص العمل وإمكانيات التصدير ويتم تنفيذ هده العقود مع الشركاء احملليني )اجلماعات 

احمللية والغرف الفالحية والقطاعات الوزارية املعنية(.

إطالق أكثر من مائة مشروع ينتمي للدعامة الثانية من مخطط املغرب األخضر خالل سنة 2010 و102   	

مشاريع في نفس الدعامة برسم سنة 2011. وتغطي هذه املشاريع كامل التراب الوطني كما تهم سالسل اإلنتاج 

الرئيسية النباتية واحليوانية وكذا اإلجراءات األفقية ذات الفائدة الكبرى )اجلودة، البيئة، ووضع العالمات(.

التنمية  صندوق  إطار  في  املقدمة  والتشجيعات  املنح  مراجعة  طريق  عن  االستثمار  دينامكية  تأكيد  مت   	

الفالحية وقد كان الهدف من هده املراجعة، املساهمة بفاعلية في حتقيق أهداف السياسة الفالحية للبالد وحتسني 

جناعة صندوق التنمية الفالحية كأداة لتشجيع االستثمار.

وضع نظام معلوماتي إلدارة العقود البرامج املوقعة بني الدولة واجلمعيات املهنية..  	

كما مت التوقيع على عقود للشراكة مع املؤسسات البنكية الوطنية لتوفير الدعم املالي، مبا في ذلك إنشاء   	

مؤسسة متخصصة لتمويل صغار الفالحني. وقدمت الشروع في شراكات أخرى مع الفاعلني العموميني واخلواص 

املعنيني )املزودين باملاء، اجملمعني، اجلهات املمولة وطنيا ودوليا، اجملتمع املدني.

	  إعطاء االنطالقة الفعلية لقطبني متخصصني في الصناعات الفالحية )أربعة أقطاب في طور اإلعداد( من 

أجل رفع معدل تثمني املنتجات الفالحية.

مواصلة حتديث أربعة مكاتب جهوية لالستثمار الفالحي  منوذجية : دكالة اللوكوس تادلة والغرب.  	

وبرنامج                                                                                    الري  مياه  القتصاد  الوطني  البرنامج  الري:  مجال  في  لالستثمار  برامج  وضع   	

)Résorption des Décalages 50 مليار درهم على مدى 10 سنوات(.

انطالق التكوين عبر التلقني ل 60.000 من أبناء الفالحني.  	

إنشاء كلية للدراسات العليا في الزراعة في معهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة.  	

	  إطالق برنامج لتطوير املنتجات احمللية )البيان اجلغرافي، ووضع العالمات، اجلودة ...(.
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تشجيع املنتجات ذات اجلودة العالية واملصاحبة التقنية والتنظيمية.  	

تقوية نظام التتبع والتقييم ونظم املعلومات املرتبطة به.  	

جميع  مع  وتشاور  وبتنسيق  مبشاركة  إعدادها  مت  التي  الفالحية  لالستشارة  اجلهوية  البرامج  تفعيل   	

املتدخلني والشركاء في منظومة االستشارة الفالحية على مستوى مختلف جهات اململكة وتنزيلها وإعداد برامج 

استشارة فالحية لكل مستشار فالحي حسب سالسل اإلنتاج 

اجناز حوالي 70000 عملية لالستشارة الفالحية، همت جميع سالسل اإلنتاج لفائدة 530000 فالح خالل   	

امرأة خالل   15000 180000 فالح في ذلك ما يقارب  18000 عملية استشارة فالحية لفائدة  2014 وحوالي  سنة 

السداسي األول من سنة 2015.

املتعلقة  تلك  خصوصا  جديدة  قوانني  القطاع،  بيئة  حتسني  إطار  في  الفالحة  وزارة  أعدت  ذلك،  إلى  إضافة 

باجلمعيات البيمهنية و نظام التجميع. ذلك إن اإلطار القانوني اجلديد اخلاص باجلمعيات البيمهنية سيمكن من 

حتسني احلكامة واتخاذ القرار لدى مختلف املتدخلني في سلسلة إنتاجية معينة، وتعزيز دور هذه اجلمعيات باعتبارها 

احملاور الوحيد للسلطات العمومية. كما أنه سيسهل احلصول على موارد جديدة لتمويل وتنفيذ برامج عملها.

التجميع  بعملية  املعنية  األطراف  جميع  وحقوق  أدوار  توضيح  من  فسيمكن  للتجميع  القانوني  اإلطار  أما 

)اجملِمعون، الفالحون اجملمعون، الدولة( وضمان التنفيذ عن طريق مؤسسات التحكيم. كما سيمكن هذا القانون 

اجلديد أيضا من وضع أشكال جديدة من التحفيزات لتشجيع ودعم تطوير عمليات التجميع.

   ومت فتح مجموعة من األوراش اإلستراتيجية : مشروع التأمني الفالحي، تشجيع املنتجات احمللية إستراتيجية 

البحث والتنمية ،لتنفيذ السياسة الفالحية اجلديدة التنموية التي تعرفها البالد )اخلدمات االجتماعية، اخلدمات 

اللوجستيكية، البنيات التحتية، إعداد التراب الوطني، احملافظة على البيئة ومشروع اجلهوية(.

 وقد شهدت االستثمارات بشقيها العمومي واخلاص ارتفاعا ملحوظا، مما يدل على التعبئة واملساهمة الكبيرة 

اآلثار  حيث  من  املسطرة  األهداف  تعزز  مستويات  حتقيق  من  اإلنتاج  ظروف  مكنت  كما  القطاع.  في  للمتدخلني 

االقتصادية واالجتماعية.

  كما مت دمج اخملاطر املناخية بكيفية فعلية ضمن الدعامة الثانية للمخطط األخضر بالنسبة للمخططات 

األراضي  لنوعية  تامة  استجابة  تستجيب  التي  املسالك  تطوير  األخضر  اخملطط  اختار  حيث  اجلهوية:  الفالحية 

الفالحية في كل منطقة على حدة، وكدا تنويع األنشطة الفالحية واتخاذ تدابير مصاحبة، كالتكوين والتامني عن 

اخملاطر املناخية املتعددة من شانها متكني الفالحني من االستغالل األفضل للموارد الطبيعية ،والتكيف الفعلي مع 

الظواهر املناخية القصوى،
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 كما أن الدعامة الثانية تتوخى تقليص مساحة زراعة احلبوب بنسبة ٪20 بحلول سنة 2020، أي ما مجموعه 

مليون هكتار تنتمي إلى جهات هامشية ال تتالءم تربتها مع زراعة احلبوب، والتي سيتم  حتويلها إلى  زراعة الفواكه، 

استقرار  )عبر  الفالحني  دخل  وحتسني  املناخ،  تغير  مع  التكيف  يخص  فيما  هاما  دورا  الزراعة  هذه  تلعب  وسوف 

التربة، لهذا عملت عدة جهات مانحة وفي  والتخفيف من تدهور   ) الهشاشة  والتقليص من مخاطر  الساكنة 

مقدمتها صندوق البيئة العاملية، بفضل منحة قدرها 196 مليون درهم، على متويل مشاريع تهدف إلى تكيف صغار 

الفالحني مع التغير املناخي5. 

وبخصوص اخملططات الفالحية اجلهوية6 

يبني اجلدول اآلتي عدد املشاريع املتوقعة على مستوى الدعامتني 1 و2 في مخطط املغرب األخضر حسب اجلهات 

ويحدد االستثمارات التي يتطلبها االجناز وتنفيذ األنشطة األفقية املرتقبة :

37 
 

 (عؾقار درػم)االدتثؿار  سدد ادلشارؼع اجلفة
اغشطة  2د 1د اجملؿوع 2د 1د 

 أصؼقة
 اجملؿوع

 2.1 0.1 0.2 1.8 35 15 20 اظدار اظبقضاء اظؽبرى
 8.8 2.4 1.9 4.5 295 65 230 اظشاوؼة وردؼغة

 1.7 -- 0.1 1.6 22 3 19 اظؽوؼرة -واد اظذػب
 10.5 5.7 0.4 4.4 96 13 83 سبدة–دطاظة
 2.8 0.1 2.1 7.1 108 23 85 بودلان – صاس

 37.8 19.6 0.8 17.3 113 22 91 بـقحدن -اظغرب اظشراردة
 2.8 0.1 2.1 0.7 15 9 6 اظدؿارة–طؾؿقم
-بوجدور -اظعقون

 اظداضقةاحلؿراء
4 10 14 0.2 0.7 -- 0.9 

 10.4 2.0 2.2 6.2 141 59 82 احلوز – تاغدقػت -عراطش
 11.9 -- 2.6 8.6 170 67 103 تاصقالظت – عؽـاس

 9.1 3.0 1.0 5.1 60 19 41 اجلفة اظشرضقة
 5.3 1.5 0.9 2.9 97 39 58 زعورزسقر -دال- اظرباط
 10.5 1. 4 1.5 4.9 80 56 24 درسة – عادة -دوس
 11.9 6.3 0.6 5.0 70 32 38 ازؼالل – تادظة

 8.2 4.5 1.3 2.4 115 72 43 تطوان – رـجة
 5.2 1.2 1.9 2.1 75 41 34 احلدقؿة–تاوغات -تازة

 147 52 20 75 1506 545 961 اجملؿوع اظورـي
 

٨ّيَ حٿـيًٽ ٫يى حٿڄ٘خٍّ٪ حٿڄظٌٷ٬ش ٫ڀَ 
 ٳِ ڃو٢٤ حٿڄَٰد 2 ً 1ڃٔظٌٍ حٿي٫خڃظْن 

حٕه٠َ كٔذ حٿـيخص، حكظٚٽ ٻپ ڃن ؿيش 
حٿ٘خًّش ًٍىّٰش ڃَطزش ڃظٸيڃش ڃن كْغ ٫يى 

حٿڄ٘خٍّ٪ حٿڄنظ٨َ انـخُىخ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ 
حٿي٫خڃظْن، كْغ ڃن حٿڄَطٸذ أڅ ط٬َٱ 

 ڃ٩ًَ٘ 230حٿي٫خڃش حًٕٿَ انـخُ ڃخ ڃـڄ٫ٌو 
 295 ڃ٩ًَ٘ أُ رڄـڄ٩ٌ 65ًحٿي٫خڃش حٿؼخنْش 

 ڃڀْخٍ 8.8ڃ٫ًَ٘خ، رټڀٴش حٓظؼڄخٍ طنخىِ 
 170حٿيٍىڂ، ًڃټنخّ طخٳْٚٿض رڄخ ڃـڄ٫ٌو 

 ڃ٫ًَ٘خ ٫ڀَ ڃٔظٌٍ 103ڃ٫ًَ٘خ ڃ٫ٌُش ٫ڀَ 
 ٫ڀَ حٿي٫خڃش حٿؼخنْش، 67حٿي٫خڃش حًٕٿَ، ً

 ڃڀْخٍ ىٍىڂ، طڂ ڃَحٻٖ 11رټڀٴش طٸيٍ د 
 ڃ٫ًَ٘خ 141طخنْٔٴض حٿلٌُ رڄخ ڃـڄ٫ٌو 

 ڃڀْخٍ ىٍىڂ، ً 10رټڀٴش حٓظؼڄخٍ طٸيٍ د 

5 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي " إدماج التغيرات المناخية في السياسات العمومية 
6 وكالة التنمية الفالحية "دليل المستثمر في القطاع  الفالحي في المغرب " منشورات الوكالة
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يظهر اجلدول عدد املشاريع املتوقعة على مستوى الدعامتني 1 و 2 في مخطط املغرب األخضر حسب اجلهات، 

احتالل كل من جهة الشاوية ورديغة مرتبة متقدمة من حيث عدد املشاريع املنتظر إجنازها على مستوى الدعامتني، 

حيث من املرتقب أن تعرف الدعامة األولى إجناز ما مجموعه 230 مشروع والدعامة الثانية 65 مشروع أي مبجموع 

295 مشروعا، بكلفة استثمار تناهز 8.8 مليار الدرهم، ومكناس تافياللت مبا مجموعه 170 مشروعا موزعة على 

103 مشروعا على مستوى الدعامة األولى، و67 على الدعامة الثانية، بكلفة تقدر ب 11 مليار درهم، مت مراكش 

تانسيفت احلوز مبا مجموعه 141 مشروعا بكلفة استثمار تقدر ب 10 مليار درهم، و طنجة تطوان ب115 مشروعا، 

وغالف استثماري يبلغ 8,2 مليار درهم… .

ملخص اخملططات الفالحية اجلهوية
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  يوضح ملخص اخملططات الفالحية اجلهوية اإلستراتيجية املعتمدة لتطوير القطاع الفالحي والتي سطر لها 

مجال زماني افتراضي للعمل إلى حدود سنة 2020، وستعمل اإلستراتيجية ضمن مجال مكاني للعمل يقدر ب 

9217000 هكتار من األراضي الصاحلة لزراعة، تشكل املساحات املروية ضمنها 1569000، بإجمالي ساكنة يقدر 

عددها ب 29993053، حتتل ضمنها الساكنة القروية 13641232 نسمة، وبعدد مزارع يقدر ب 1659775.

النباتية  القطاعات  املسطرة ضمن كل من  أهدافها  اجلهوية ضمن  الفالحية  اخملططات        حيث ستعمل 

تقليص  إلى  النباتية  القطاعات  ضمن  تسعى  والتي  املسطرة  واألهداف  الغايات  إلى  الوصول  على  واحليوانية، 

املساحات املزروعة من احلبوب إلى ناقص 22باملائة، ورفع اإلنتاج إلى ما يناهز 45 باملائة، وزيادة املساحات املغروسة 

من الزيتون بنسبة 76 باملائة، وزيادة إنتاجية تقدر ب 284 باملائة، واحلوامض ب 52 باملائة، ونسبة إنتاج ب 146 باملائة، 

واخلضروات واحلوامض والفاكهة بزيادة املساحات املغروسة ب40 باملائة، ونسبة إنتاجية تقدر ب142 باملائة، في أفق 

.2020

       أما فيما يتعلق بالقطاعات احليوانية فمن املنتظر أن يعرف عدد رؤوس املواشي زيادة بنسبة 10 باملائة، أي 

بزيادة إنتاجية تقدر ب131 باملائة، كما ستعرف القطاعات احليوانية مبا فيها الساللة األصيلة زيادة في عدد الرؤوس 

تقدر ب86 باملائة.

       أما األهداف املسطرة على مستوى كل من القطاعات النباتية والقطاعات احليوانية ستتم أجرأتها عبر 

خطة عمل ستحاول إجناز ما مجموعه 1506 مشروعا، ستكلف غالفا ماليا يقدر مبا مجموعه 147 مليون درهم، 

ستستهدف عددا من املزارعني يقدر عددهم بحوالي 1417656، مما سيمكن حسب خطة العمل من حتقيق تأثيرات 

تهم تشغيل ما يناهز 455 بحلول سنة 2020 أي بزيادة تقدر ب70 باملائة عن الوضع احلالي والدي يشغل فقط 268 

مليون شخص حاليا، كما سيساهم اخملطط في الرفع من القيمة املضافة للقطاع الفالحي بنسبة 161 باملائة، 

وتشجيع التصدير بنسبة تطور تقدر ب241 باملائة 7 

على مستوى التعليم والتكوين املهني الفالحي 8 ◄

     يقوم مخطط املغرب األخضر، الذي يهدف إلى خلق ديناميكية منسجمة ومتوازنة بالقطاع الفالحي، على 

تنمية العنصر البشري الذي يعتبر عامال أساسيا لتنمية وحتديث القطاع.

وتتلخص مهام نظام التعليم التقني والتكوين املهني الفالحي املواكبة لتنفيذ السياسة الفالحية ومختلف 

البرامج اجلهوية املندرجة في إطار مخطط املغرب األخضر، فيما يلي:

 7وكالة التنمية الفالحية "دليل المستثمر في القطاع  الفالحي في المغرب " منشورات الوكالة 
 -   قطاع الفالحة القانون المالي لسنة 2016"برنامج تنمية سالسل اإلنتاج

   - برنامج التعليم والتكوين والبحث " القانون المالي 2015 " وزارة الفالحة 
8 مشروع قانون المالي لسنة 2016 "برنامج التعليم والتكوين والبحث اكتوبر 2015"قطاع الفالحة "
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،وحتسني  املؤهلة  البشرية  املوارد  من  القطاع  حاجيات  تلبية  إلى  يهدف  الذي  الفالحي،  املهني  التكوين   	

املستوى التقني وتنافسية املقاوالت واالستغالليات الفالحية. وقد متت مراجعة شعب التكوين مراعاة لسالسل 

اإلنتاج ضمن مخطط املغرب األخضر ،ويرتكز التكوين املهني الفالحي على شبكة من 45 مؤسسة موزعة على 

تقنيا  معهدا  و11  الفالحة  في  فالحية متخصصة  تقنية  معاهد   8 اجلهاز  هذا  ويضم  اململكة.  مختلف جهات 

فالحيا و26 مركزا للتأهيل الفالحي توفر التكوين في أزيد من عشرين مهنة بالنسبة ملستويات التقني املتخصص 

والتقني والعمال املؤهلني..

والقروي  الفالحي  الوسطني  على  االنفتاح  من  التالميذ  متكني  يهدف  الذي  الفالحي،  التقني  التعليم   	

واستيعاب خصوصياته االجتماعية والثقافية واالقتصادية واحلصول على املعارف التقنية التي متكنهم من مواصلة 

الدراسات العليا في امليدان الفالحي. ويتم توفير التعليم التقني الفالحي بواسطة 9 ثانويات لتحضير الباكلوريا 

في العلوم الزراعية و30 إعدادية قروية تابعة لوزارة التربية الوطنية.

دعم االندماج االجتماعي واملهني للشباب القروي عبر التكوين بواسطة التعليم بالتمرس لفائدة الشباب   	

تأهيل يساعدهم على  الوظيفية بهدف متكينهم من  األمية  دروس محو  أنهوا  الذين  أو  الدراسة  املنقطعني عن 

بأزيد من  بالتمرس  التكوين  توفير  ويتم  الفالحية.  باالستغالليات  املبادرة  زمام  أخذ  أو  الشغل  االندماج في سوق 

28 مهنة، تقدمه مجموع مؤسسات جهاز التكوين املهني، حسب املشاريع الفالحية املعتمدة مبختلف اجلهات، 

ويحصل مبقتضاه أزيد من 10.000 شابة وشاب قروي على شواهدهم سنويا.

وفي هدا اإلطار مت التوقيع على اتفاقية بني وزير الفالحة و الصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث   	

الرفع من عدد  إلى  االتفاقية  وتسعى هذه  باملغرب  الفالحة  فيدرالية غرف  ورئيس  الوطنية  التربية  ووزير  العلمي 

الباحثني البالغ عددهم حاليا 180 باحثا ليصل إلى 350 في أفق 2020 بدل 290 حاليا.

 4.162 تكوين  على   2014-2015 الدراسي  املوسم  خالل  الفالحي  املهني  التكوين  مؤسسات  عملت  وقد   	

متدرب ومتدربة في ميادين واختصاصات مختلفة موزعة حسب املستويات كما يلي: 

1.038 تقني متخصص  	

1.166 تقني   	

1.958 عامل مؤهل    	

كما بلغ عدد املتخرجني ما مجموعه 1777 متدرب ومتدربة.
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على مستوى حكامة القطاع: 9 ◄

في إطار حكامة قطاع الفالحة أعلنت وزارة الفالحة والصيد البحري أنها ستطلق السجل الفالحي الوطني، 

باعتباره قاعدة معطيات مفصلة للقطاع الفالحي والفاعلني ضمنه،وأوضح بالغ للوزارة أن هذا السجل الفالحي، 

الذي يدخل إحداثه في إطار حتديث القطاع الفالحي وأجهزة مواكبة مخطط "املغرب األخضر"، يهدف إلى حماية 

وتأمني األراضي الفالحية، وتثمني مهنة الفالح، فضال عن كونه مسرعا ملسلسل حتديث الفالحة الوطنية، باعتباره 

آلية للتدبير والتحليل، مما سيمكن من معرفة أفضل للنسيج الفالحي وسيشكل قاعدة التخاذ القرارات في هذا 

اجملال، خصوصا ما يتعلق باستهداف حتفيزات الدولة وتقوية قدرات الفاعلني، باإلضافة إلى حتسني حكامة املشاريع 

الفالحية،كما سيمكن هذا املرجع من حتديد املسار وإصدار شهادات اجلودة، ودعامة لتدبير األزمات، خاصة في حاالت 

اجلفاف والفيضانات واألمراض املعدية احليوانية والنباتية.

بالنسبة  السجل  استعمال  إلزامية  يتضمن  تنظيمي  نص  موضوع  الفالحي  الوطني  السجل  وسيكون      

لكل البرامج ومشاريع التنمية الفالحية،وستسهر على حكامة هذا السجل عدة بنيات على املستويات املركزية 

واجلهوية واإلقليمية، وعلى رأسها اللجنة التنفيذية التي يترأسها وزير الفالحة والصيد البحري ،وسيمكن هذا 

السجل الفالحي من إحصاء مفصل لالستغالليات الفالحية وأربابها على املستوى الوطني مع حتديد مواقعهم 

باالعتماد على اإلحصاء العام للفالح.

  كما مت تعزيز دور صندوق التنمية الفالحية الذي يشكل أداة رئيسية لتطبيق السياسة احلكومية في اجملال  

الفالحي ورافعة لالستثمار تساهم في النمو العام لالقتصاد الوطني وحتسني مداخيل الفالحني عبر مساعدات 

موجهة نحو أنشطة متكن من استغالل امثل للمؤهالت الفالحية الوطنية .

   ومت تعزيز دور صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية، حيث بلغت االعتمادات املرصودة لهذا الصندوق خالل 

الفترة املمتدة بني 2008 و2015 ما يناهز 3.837 مليون درهم، خصصت منها ٪19 ملشاريع الدعامة الثانية، و15٪ 

وجتهيز  دعم  لعمليات  الصندوق  موارد  من   58٪ يناهز  وما  الفيضانات،  اثار  و٪5ملعاجلة  اجلفاف،  اثار  من  للتخفيف 

البنيات التحتية عبر برامج فك العزلة وتنمية مناطق الواحات وشجر األركان واإلعداد الهيدروفالحي .

    ومت إرساء وتطوير نظام التامني ضد اخملاطر املناخية من اجل حماية االستثمارات الفالحية وضمان االستقرار 

املالي للفالحني ، وبالتالي تشجيعهم على االستثمار  واملبادرة10 . 

9 موقع وزارة الفالحة
10 المصدر وزارة الفالحة والصيد البحري
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رابعا: اجنازات اخملطط األخضر

  لقد  متكن اخملطط األخضر خالل اخلمس السنوات األولى من تفعيله من النهوض بالفالحة املغربية واملساهمة 

في التنمية االقتصادية واالجتماعية للمملكة : حيث مكن املغرب من أن يكون ثالث مصدر للمنتجات الغدائية 

في منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط واحتالله الرتبة الرابعة كأكبر مصدر لهذه املنتجات بالقارة اإلفريقية. 

وبحسب وزارة الفالحة، فان حياة ومداخيل الفالحني عرفت حتسنا بتخفيض نسبة الساكنة التي تعاني من 

سوء التغذية: إذ انتقلت هذه النسبة من ٪7.1 سنة 1990 إلى ٪4.9 خالل سنة 2015، باإلضافة إلى االختفاء شبه 

الكامل لنسبة الساكنة التي تعاني من اجلوع في املناطق القروية، بحيث تراجعت هذه النسبة بأربع نقاط لتمثل 

اليوم ٪0.5من الساكنة القروية مقابل ٪4.6سنة 1990.

وعرف حجم االستثمار الفالحي تضاعف بنسبة 1.7 ٪ ما بني 2008 و2014 ، إضافة إلى مساهمة اخملطط في 

تثبيت عالمة املغرب األخضر في مجال التصدير، مما مكن املغرب حاليا من تبوء مرتبة أول مصدر عاملي ل)الكبار 

والفاصوليا اخلضراء وزيوت أركان(، وثالث مصدر عاملي ملعلبات الزيتون ورابع مصدر عاملي للكليمونتني والطماطم. 

كما مت الرفع من الزراعات ذات القيمة املضافة العالية بنسبة 37 ٪، إضافة إلى قيمة فالحيه مثالية بارتفاع قدره 

3500 درهم للهكتار فيما يتعلق باملساحات املسقية. 

أما على مستوى الفالحة التضامنية، فقد أوضح السيد وزير الفالحة في عرض قّدمه بني يدي صاحب اجلاللة 

مبنتجات  الزراعات  استبدال  تهم  التي  املشاريع  أن  للفالحة،  السادسة  املناظرة  افتتاح  حفل  جاللته  ترؤس  خالل 

تنافسية عالية لفائدة أزيد من 56 في املائة من الساكنة املستهدفة ، مشيرا في هذا اإلطار إلى أن برنامج حتدي 

ألف هكتار   190 باجنازه عدة مشاريع تضامنية فالحية همت  املناطق  تنمية هذه  ناجحا في  األلفية ميثل منوذجا 

لفائدة 136 ألف فالح. 

وعلى مستوى مناخ االستثمار ومردودية وتنافسية سالسل اإلنتاج، فقد مت تسجيل ارتفاع االستثمار بنسبة 

٪11 بزيادة 750 ألف هكتار ونسبة استعمال املكننة الفالحية من 5 إلى 7 جرارات لكل ألف هكتار )بارتفاع 36٪(.

وبالنسبة لسالسل اإلنتاج، فقد تراوحت ما بني ٪6 بالنسبة للحوامض و65 ٪ بالنسبة للحبوب وكذا قيمة 

املنتجات املصنعة املصدرة بحوالي ٪8، إلى جانب حتسن نصيب الفرد من املتوفرات الغذائية بحوالي ٪14، واستقرار 

نسبي ملؤشر أسعار املواد الغذائية الفالحية الذي لم يتعد ٪13 مقابل ٪31 على الصعيد العاملي )مؤشر الفاو(.

كما حققت بعض السالسل اإلنتاجية تطورا مهما كالزراعات السكرية بفضل البرنامج التعاقدي اجلديد الذي 

وقع سنة 2013، حيث مكن من زيادة إنتاج السكر بنسبة 28 في املائة خالل املوسم السابق، فيما حقق الزيتون 

بدوره إنتاجا قّياسيا ب 57ر1 مليون طن ثم اللحوم احلمراء بإنتاج 495 مليون طن.
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وهّمت ابرز االجنازات املتعلقة بالفالحة التضامنية عمليات الغرس واإلعداد الهيدروفالحي وإنشاء وحدات التثمني 

وتهييئ املساحات الرعوية، حيث سجلت هاته االجنازات لغاية شتنبر 2015 األرقام التالية: فيما يخص الغرس 70٪ 

مقارنة مع برنامج 2014. أما اإلعداد الهيدرو فالحي فقد مت اجناز ما يعادل ٪84من برنامج 2014.

 وفيما يتعلق بإنشاء وحدات التثمني، فقد بلغت نسبة تقدم أشغال البناء ٪45 و ٪44، كما بلغ عدد االتفاقيات 

املبرمة بني التنظيمات املهنية احلاملة للمشاريع واإلدارة )مديرية إقليمية ووكالة التنمية الفالحية( إلى غاية نهاية 

شتنبر 2015 ما مجموعة 455 اتفاقية، أي ما يعادل ٪84 من املشاريع قيد االجناز خالل سنة 2015. 

2014 و  برنامج  أي ما يعادل ٪30من  12.114 هكتار  اجناز مساحة  الرعوية، فقد مت  وبالنسبة إلعداد املساحات 

٪44من برنامج 2015 .

وبخصوص االنعكاسات السوسيواقتصادية، فقد سجل الناجت الداخلي الفالحي اخلام والتشغيل نسبتي 32 

و23 في املائة على التوالي. فيما مت توقيع 17 عقد برنامج خاص بكل سلسلة بني الدولة واملهنيني، ومت إعداد 16 عقدا 

20 مجموعة ذات  فالحيا جهويا بشراكة مع الفاعلني احملليني. كما مت تعزيز هيكلة القطاع الفالحي عبر إحداث 

النفع االقتصادي وأزيد من 430 تعاونية فالحية. وفي إطار تشجيع الصادرات، فإن عددا من العقود الفالحية توجد 

في طور املفاوضات )كندا واحتاد املغرب العربي( أو في طور املراجعة )تركيا(.

القطاع  أن  املناخية  اخملاطر  املغرب األخضر، بخصوص  التي حققها مخطط  االجنازات  ويبرز حتليل حصيلة      

على مستوى  أو  التكيف  على مستوى  املناخي، سواء  البعد  مراعاة  على مستوى  هامة  أشواطا  قطع  الفالحي 

وهي  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  بها  جاء  التي  اآلتية  املالحظات  إبداء  املفيد  من  كان  وان  التخفيف، 

كالتالي :

إن الدراسات املعمقة املنجزة حول الهشاشة املناخية، وحول إجراءات تكيف القطاع الفالحي تركز باألحرى   	

على مناطق ومشاريع الدعامة الثانية " الفالحة التضامنية "من مخطط املغرب األخضر ؛

للقطاع  ومستدام  مدروس  تكيف  لضمان  األخضر  املغرب  ضمن  املناخي  العلمي  والرصد  اليقظة  إدراج   	

الفالحي مع اآلثار احملتملة للتغير املناخي .

ومن جهة أخرى، أشار اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في دراسته حول التغّيرات املناخية إلى أن املغرب 

معني كذلك بآفة التبذير الغدائي الذي تقدر خسائره )الفواكه واخلضر ( بعد جني احملاصيل ما بني 20 و40 ٪، مما 

املوارد  الترشيد األفضل الستهالك  بالنسبة للبالد، ولكنه ميثل فرصة للمساهمة في  يشكل خسارة اقتصادية 

الطبيعية، واحلد من انبعاثات الكربون في القطاع الفالحي، وفي هذا الصدد مت الشروع في اجناز دراسة في اخملطط 

لألغذية  املتحدة  األمم  منظمة  مع  بشراكة  والتبذير   الغذائية  اخلسائر  حول   2015 يونيو   10 في  األخضر،  املغرب 
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والزراعة واملعهد الوطني للبحث الزراعي، ومن املتوقع أن تساهم نتائج هذه الدراسة في وضع إستراتيجية وطنية 

وخطة عمل للحد من اخلسائر الغذائية والتبذير الغذائي في املغرب 11. 

خامسا: االكراهات:

- ضعف استعمال وسائل اإلنتاج:

- ضعف استعمال األسمدة مقارنة مع دول أخرى، 4 مرات أقل إذا قارناه مع فرنسا. وكذلك ضعف نسبة املكننة، 

11 مرة أقل إذا قارناه مع إسبانيا؛

- ضعف مساهمة األبناك في متويل املشاريع الفالحية بحيث ال تتعدى نسبة الفالحني املستفيدين من القروض 

البنكية 18 في املائة؛

- ضعف دعم الفالحة املغربية مقارنة مع مجموعة من الدول، حيث متثل 8 في املائة من مداخيل الفالحني بينما 

تتجاوز 30 في املائة لتصل إلى أكثر من 70 في املائة مبجموعة من الدول .

- ضعف نسيج الصناعات الفالحية:

حيث ال ميثل إال 24 في املائة من مجموع الوحدات الصناعية باملغرب و33 في املائة من إنتاج الصناعات التحويلية. 

املتاحة  اجلمركية  التوالي من احلصص  املائة على  و28 في   60 بني   ما  تتراوح  املغرب ال يستفيد سوى من نسبة 

بالنسبة للمنتوجات الطرية واملنتوجات احملولة. 

- ضعف التنظيم:  

يتميز القطاع بتنظيم جد ضعيف مع غياب شبه تام للتنظيمات "البني مهنية"، التي جتمع املنتج واملصنع 

واملسوق.

- ضعف التأطير:

تعاني الفالحة الوطنية من تدبير تقليدي لالستغالليات  مع  اعتماد أنظمة للتأطير غير مالئمة.

- محدودية املوارد املائية: 

وضعف  املناخ  تأثيرات  من  تعاني  حيث  الفالحة،  تواجه  التي  الطبيعية  االكراهات  أهم  من  اجلفاف  يعتبر 

11 عرض قدمه بين يدي صاحب الجاللة  وزير الفالحة والصيد البحري خالل  ترؤس جاللته حفل افتتاح المناظرة السادسة للفالحة
*قطاع الفالحة القانون المالي لسنة 2016"برنامج تنمية سالسل اإلنتاج "

*المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي "إدماج التغيرات المناخية في السياسات العمومية "
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التساقطات وتفاوت مقاديرها من سنة ألخرى، عالوة على اإلفراط في استغالل املياه السطحية واجلوفية وضعف 

تثمينها، كما يؤدي زحف التصحر واتساع اجملال اجلبلي إلى ضيق املساحات الصاحلة للزراعة التي ال تتعدى 13 في 

املائة من مجموع األراضي، باإلضافة إلى قلة الكأل والعشب في األراضي الرعوية.

- جتزيئ العقار:

من  املائة  في   70 أن  حيث  والتحفيظ،  التسجيل  نسبة  ضعف  مع  املفرط  بالتجزيء  الفالحي  العقار  يتميز 

االستغالليات الفالحية مساحتها أقل من هكتارين، مما مينع أي إمكانية لضخ استثمارات في هذه االستغالليات، 

وأي محاولة للمكننة والعصرنة، وحتصر بالتالي عمل أغلب الفالحني في زراعات معاشية كزراعة احلبوب التي ال 

تكاد تغطي حتى احلاجيات األساسية، خاصة عندما يتعلق األمر مبوسم جاف.

- هيمنة احلبوب على املناوبة الزراعية: 

زراعة احلبوب التي تهيمن على مجموع املساحات الفالحية باملغرب بنسبة  75 في املائة و ال تساهم إال ب 10 

إلى 15 في املائة من رقم املعامالت الفالحية، و5 إلى 10 في املائة من مناصب الشغل في القطاع الفالحي.
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محور اخملطط الصناعي باملغرب

مقتطف من خطاب العرش سنة 2013:

االقتصادي،  اإلنتاج  بمنظومة  االهتمام  يقتضي  الجديد،  االقتصادي  التعاقد  فإن  العزم،  وبنفس   ....."

وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خالل تشجيع المقاوالت الصغرى والمتوسطة، بما ينسجم مع 

والهيئات  الحقوق  من  ومجموعة  األعمال،  مجال  في  القانون  دولة  يكرس  الذي  الجديد،  الدستور  روح 

العامة،  الحياة  تخليق  وآليات  الشريفة،  المنافسة  ولشروط  الخاصة،  المبادرة  لحرية  الضامنة  االقتصادية، 

ولضوابط زجر االحتكار واالمتيازات غير المشروعة، واقتصاد الريع، والفساد والرشوة .."

السياق العام:

اطالق  في  املغرب  انخرط  الثالثة، حيث  األلفية  أولويات مغرب  من  أولوية  بالصناعة،  النهوض  شكل موضوع 

بإطالق  استهل  الوطني،  اإلقتصاد  في  احليوي  القطاع  بهذا  للنهوض  الرامية  الصناعية  اخملططات  من  سلسلة 

مخطط اإلقالع املمتد من 2005 إلى 2009، هذا البرنامج االقتصادي هدف الى خلق 440.000 منصب شغل على 

مدى 10 سنوات، والرفع من نسبة النمو سنويا ب 1,6 من الناجت الداخلي اخلام و إعادة تصنيع املغرب من خالل املهن 

العاملية للمغرب )تركيب السيارات، اإللكترونيك، الطيران، مراكز النداء، النسيج،(. 

أساسي  كمكون  الصناعة  على  مبني  مغربي  اقتصاد  مقومات  لتثبيت  أرضية  مبثابة  البرنامج  هذا  واعتبر 

الصغيرة  املقاوالت  ودعم  اإلستثمار،  تشجيع  إلى  الهادفة  اإلجراءات  من  سلسلة  عبر  اإلقتصادية  املنظومة  في 

واملتوسطة، وإنشاء مناطق صناعية، وإعادة النظر في املنظومة اجلبائية كإجراء مواكب ومصاحب .

 2009 النور في فبراير  رأى  الذي  الوطني لإلقالع الصناعي   امليثاق  ومت  ترسيخ مسار مخطط إقالع  من خالل 

واملمتد لغاية 2014، لتنطلق مرحلة ثالثة لتثمينه عبر مخطط التسريع الصناعي الذي ميتد من  أبريل 2014  لغاية 

. 2019

التي  "ماكينزي"،  الدراسات  من طرف مكتب  منجزة  دراسة  من  انطالقا  اخملططات  هذه  املغرب  استلهم  وقد 

جلب  أوال  استرتيجية:  أهداف  لثالث  اإلستجابة   اخملططات  هذه  وتوخت  كاملكسيك.   مقارنة  لنماذج  استندت 

استثمارات جديدة للمغرب، ثانيا : تطوير الصناعات التي تتماشى واجملاالت التي تعرف تطورا كبيرا على املستوى 
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الدولي )السيارات،  أجزاء الطائرات، اإللكترونيك ....(،  ثالثا: توجيه هذه التنمية الصناعية نحو التصدير والدخول 

ملعترك املنافسة الدولية.  هذه األهداف إجماال تسعى بتحقيقها لنسبة منو تصل إلى 6 % مع قيمة مضافة تصل 

ل 53 مليار درهم، وخلق 250000 منصب شغل مباشر، هذه املرامي حدد لها سقف زمني ال يتعدى 2015 12 . 

ومن جملة املالحظات التي يتوجب إدراجها، قبل اخلوض في العرض املفصل لهذه اخملططات هو اإلمتداد الزمني 

يراعي  تقييم  وضع  نسبيا،  صعب  مما  احلكومية،  الواليات  مع  تزامنها  عدم  يسجل  حيث  املذكورة،  للمخططات 

اإلعتبار السياسي للبرامج احلكومية، وفي محاولة  للمقاربة الزمنية للوالية احلكومية لهذه اخملططات، سوف يتم 

التركيز بشكل أساسي على امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي 2014-2009 ، خاصة في النصف األخير منه لتزامنه 

مع بداية الوالية احلكومية احلالية مع مطلع 2012، ثم الشطر األول من مخطط التسريع الصناعي 2014-2016 .

كما ستشمل هذه القاعدة من املعطيات محاولة لبسط املرتكزات األساسية للمخططات املذكورة والنتائج 

وآثارها على  الداخلي اخلام،  الناجت  الذكر  من خالل حجم مساهمتها في  الزمني السالف  احملققة  وفقا لإلعتبار 

ما  جانب  إلى  اخملططات  لهذه  اجلهوي  والبعد  املرصودة،  واإلستثمارات  الصادرات،  وحجم  الشغل،  سوق  مستوى 

يوازيها من مجهودات على مستوى اللوجستيك والبنيات التحتية، واستعراض جململ اإلكراهات التي تواجه تنزيلها 

والفرص واإلمكانات التي تشكل عامل إجناحها.

ولقد سجلت احلصيلة املاكرو- اقتصادية خملطط التسريع الصناعي على مستوى فرص الشغل 358677 منصب، 

و60173 مليون درهم بالنسبة للقيمة املضافة، و109306 مليون درهم على مستوى امليزان التجاري. 

وبلغ حجم اإلستثمارات  املرصودة إلى حدود النصف األول  من 2016 ما مجموعه 13.7 مليار درهم من مجموع 

20 مليار درهم  املبرمجة للفترة من2014 - 2020  من صندوق التنمية الصناعية .

ومن املؤشرات العامة األفقية هو تقدم ترتيب املغرب من املرتبة 80 إلى 75 برسم سنة 2016  في التقرير الذي 

تعده Doing Business  من أصل 189 دولة13  .

كما جتب اإلشارة إلى ان املعطيات التي سيتم سردها جتد مرجعها في املعطيات الصادرة عن وزارة الصناعة 

والتجارة واإلقتصاد الرقمي، واملرصد الوطني للصناعة، مع إقرانها باملعطيات التي مت رصدها في تقارير املندوبية 

السامية للتخطيط  والوزراة املكلفة بالتشغيل، ووزارة النقل، والتي في مجملها جاءت محملة بأرقام عامة غير 

مؤطرة لنتائج اخملططات املذكورة .

12 - Institut Royal des études  stratégique ; « industrialisation et compétitivité globale  du maroc » , septembre 2014 , 
p.19.

13 - عرض السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي  أمام لجنة الفالحة بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة  لسنة  2016.
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أوال : امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي 2009-2014  :

مرتكزات اخملطط :. 1

هذا امليثاق شكل إطارا تعاقديا لتعبئة كل الفعاليات احلكومية واخلاصة وتنسيق مبادراتها وتكثيف جهودها 

ما سيكون عليه  للمستثمرين حول  واضحة  رؤية مستقبلية  تقدمي  قوي، من خالل  بناء قطاع صناعي  أجل  من 

القطاع الصناعي املغربي. هذا اخملطط  مبثابة خارطة طريق تروم الرفع من القدرات التصنيعية للمغرب في عدد من 

املهن التي اصطلح عليها )املهن العاملية(، وهي أساسا: صناعة السيارات، وصناعة الطيران، وصناعة اإللكترونيات، 

وترحيل اخلدمات، وصناعة النسيج واجللد، والصناعات الغذائية، واضيفت إليها مع مطلع  سنة  2012 الصناعات 

الكيماوية وشبه الكيماوية وصناعة األدوية.

وقد جاء هذا امليثاق بعد دراسات ومشاورات عميقة مع كل الفاعلني جرى في فبراير 2009 حيث مت التوقيع عليه 

أمام امللك محمد السادس من طرف احلكومة وممثلي القطاع اخلاص.

األهداف : أ - 

تطوير القطاعات )املهن العاملية( التي ميلك فيها املغرب امتيازات تنافسية واضحة وقابلة لالستغالل من  ֺ

والصناعات  النسيج  اخلدمات،  ترحيل  اإللكترونيك،  الطائرات،  السيارات،  تنموية متخصصة صناعة  برامج  خالل 

الغذائية(.

تعبئة 2200 هكتار إلحداث جيل جديد من املناطق الصناعية املندمجة ؛ ֺ

تعزيز القدرات التنافسية للمقاولة الصغرى واملتوسطة وحتسني مناخ األعمال وتكوين املوارد البشرية ֺ

إحداث 16  منطقة صناعية في إطار امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي في أفق 2015؛ ֺ

رفع الناجت الداخلي اخلام ب 50 مليار درهم؛  ֺ

حتسني توازن امليزان التجاري عبر رفع رقم معامالت الصادرات ب95 مليار درهم؛  ֺ

إحداث 220.000 منصب شغل في أفق 2015؛ ֺ

حتقيق 120 مليار درهم من االستثمارات اخلاصة. ֺ

وسائل التنفيذ: ب - 

لتنمية  ֺ املغربية  بالوكالة  األمر  ويتعلق  االستثمارات،  وتطوير  تنمية  إلى  ترمي  تنفيذية  هيئة  إحداث 

االستثمارات؛ تكلفة البرنامج: 12,4 مليار درهم على مدى الفترة 2015-2009؛
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 34 % من التكلفة اإلجمالية مخصصة للتكوين واملوارد البشرية؛ ֺ

%24 من التكلفة اإلجمالية مخصصة للتحفيزات التي تستهدف املستثمرين. ֺ

ج - آليات احلكامة :

أُبِرم امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي بني الدولة، من جهة، ممثلة بـ:

وزارة الداخلية؛ ֺ

وزارة االقتصاد واملالية؛ ֺ

وزارة الفالحة والصيد البحري؛ ֺ

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي؛ ֺ

وزارة التشغيل والتكوين املهني؛ ֺ

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة؛ ֺ

وزارة التجارة اخلارجية؛ ֺ

الوزارة املنتدبة لدى الوزير األول املكلفة بالشؤون االقتصادية والعامة.  ֺ

وبني القطاع اخلاص، من جهة أخرى، ممثالً بـ:

االحتاد العام ملقاوالت املغرب؛ ֺ

التجمع املهني لبنوك املغرب ؛  ֺ

عرض للنتائج احملققة : . 2

2-1 نتائج اخملطط  :  

حيث يتوخى التقرير عرض النتائج احملققة على مستوى حجم الصادرات وسوق الشغل، وهكذا ووفقا لعرض  

الثالثة  الوطنية  املناظرة  الذي قدم مبناسبة  اعمارة  القادر  الرقمي عبد  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  وزير  السيد 

للصناعة بطنجة 14 عرف تنفيذ امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي حتقيق النتائج التالية :

www.youtube.com/ : 14- عرض مستخلص منتسجيالت الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة  ، األولى  على موقع اليوتوب
watch?v=2o6ZQBT1M7E
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2-2 النتائج بالنسبة حلجم الصادرات وسوق الشغل :  

قطاع صناعة السيارات: 

عرف هذا اجملال نقلة مع تدشني مصنع »رونو« الضخم في طنجة في فبراير 2012، الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية 340 

ألف سيارة في السنة. وبفضل هذا املشروع شكل اجملمع الصناعي للسيارات في طنجة قطب جاذبية للشركات 

املتخصصة في تصنيع أجزاء وقطع غيار السيارات من أوروبا وأميركا، إذ فتحت نحو 20 شركة صناعية عاملية فروعا 

لها حول مشروع »رونو« الضخم. ومكنت مجموع االتفاقيات التي وقعتها احلكومة حتى اآلن مع هذه الشركات 

من خلق ما يفوق 3200 منصب شغل مباشر وإجناز استثمارات تناهز 1.6 مليار درهم )188 مليون دوالر(. كما شكل 

مشروع »رونو« قاطرة للرقي بالصناعات احمللية ملكّونات وأجزاء السيارات. وعرفت قيمة الصادرات السنوية لصناعة 

السيارات زيادة بنسبة 125 في املائة ما بني 2009 و 2012 .

قطاع الطائرات  : 

عرفت صناعة األجزاء واملكونات التي تدخل في صناعة الطيران، بدورها توسعا قويا في سياق التحفيزات التي 

يوفرها مخطط اإلقالع الصناعي. وحسب املدير العام لـمجموعة سافران للصناعات الفضائية والطيران ورئيس 

اجلمعية املغربية لصناعات الطيران والفضاء، فلقد »أصبح قطاع صناعة الطيران في املغرب يضم 106 شركة، 

تشغل أكثر من 10 آالف شخص ذوي كفاءات عالية، وبلغت قيمة صادراته 6.5 مليار درهم )765 مليون دوالر( عام 

2012، بزيادة 56 في املائة مقارنة مع 2009 .

ووفق نفس املصدر، فلقد أصبح القطاع يغطي سلسلة واسعة من املنتجات واخلدمات، مثل إنتاج 

معّدات وأجزاء ومكونات إلكترونية، خدمات الصيانة والتركيب واالستشارة، ويضم فروعا جملموعات 

دولية كبرى مثل »بوينغ« و»سافران« و»بومبارديي«، باإلضافة إلى العديد من املتعهدين األوروبيني. وقال 

املتحدث السابق: "اليوم نحن بصدد ولوج مرحلة أكثر تقدما واستقبال شركات جديدة ومنتجات 

وخدمات عالية املستوى. لذلك نحن بصدد مضاعفة القدرات االستيعابية ملركز التكوين املتخصص 

في  املستثمرة  والشركات  احلكومة  بني  شراكة  إطار  في  أنشئ  والذي  الطيران،  صناعة  مجال  في 

القطاع من أجل مواكبة حاجيات القطاع من اليد العاملة املؤهلة" .

وفي سياق تطوير صناعات مكونات السيارات والطائرات، يبرز قطاع الصناعات اإللكترونية كمورد 

أساسي لهذه الصناعات، إضافة إلى قدراته التصديرية. لذلك وضعته استراتيجية اإلقالع الصناعي 

ضمن أولوياتها والذي ال يزال يحتاج للمزيد من اجلهود لتطويره بحسب ما ورد في عرض وزير الصناعة 

والتجارة والذي حّقق "معّدل منو  الصادرات: زيادة نسبة 49 في املائة 25 مليار درهم  عن نفس الفترة 
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من سنة 2012 مناصب الشغل:  29 ألف منصب شغل15 " .

الدار  في  متخصصة  نشاط  مناطق  أنشأت   ، القطاع  هذا  وبخصوص  اخلدمات:  ترحيل  قطاع 

البيضاء )كازانيرشور( وفي الرباط )تيكنوبوليس(، وجرى تسليم 250 ألف متر مربع من املكاتب لنحو 

90 شركة مستثمرة في هذا القطاع. كما شرع في تسليم مكاتب أخرى في مناطق النشاط التي 

أنشئت في مدينتي فاس وتطوان. وبلغ عدد العاملني في قطاع ترحيل اخلدمات 57 ألف شخص في 

نهاية 2012. وللحفاظ على جاذبية ومكانة املغرب بالنسبة لقطاع ترحيل اخلدمات، أطلقت أخيرا 

دراسة جديدة لتقييم العرض املغربي بالنسبة للمستثمرين في هذا القطاع.

بالنسبة  درهم  مليار   33 املائة  في   9 نسبة  زيادة  الصادرات  منو   معدل  عرف   : واجللد  النسيج 

للنسيج وانخفاض الصادرات  12 باملائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية، 

الصناعة الغذائية: بدورها بلغت نسبة مساهمتها 30 في املائة من القيمة املضافة و 22 في املائة من مناصب 

الشغل احملدثة .

وحول اإلجراءات املوازية أو األفقية مت تسجيل ما يلي:

  احملطات الصناعية املندمجة، رصد الف هكتار موضوعة أمام املهيئني التنمويني. 8 محطات باشرت عملية 

التثمني بالنسبة للمحطات الصناعية املندمجة. 

وبالنسبة للتكوين ومالءمة العرض مع اإلحتياجات، مت التصريح بالضعف املسجل على هذا املستوى.

بلغت    الدولة  ثالثة أضعاف مبساهمة من  املالي  الغالف  فإنه سجل مضاعفة  املقاوالت،  تنافسية  وبخصوص 

400 مليون درهم. 

آليات  الدولة. كما مت حتسني مناخ األعمال عبر  والرفع من مساهمة  إلى تبسيط معايير اإلستفادة  باإلضافة 

مؤسساتية بإحداث اللجنة الوطنية ناهيك عن الورش الكبير لإلصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة الذي 

مت تنزيل العديد من مقتضياته والسيما القوانني التنظيمية املتعلقة بالنظام االساسي للقضاة واجمللس األعلى 

للسلطة القضائية.

15 - نفس المرجع السابق  الدقيقة 8 و25 ثانية .
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وفيما يلي جدول يتضمن مؤشرات عامة حول الصناعات التحويلية عموما :  

2-3 النتائج بالنسبة للتكوين :  

العاملية  املهن  في  جديدة  وظيفة   220.000 توفير  توخى  الصناعي  لإلقالع  الوطني  امليثاق  بأن  التذكير  وجب   

للمغرب خالل الفترة 2015-2009. وفي هذا السياق، مت إنشاء العديد من املعاهد املتخصصة في التكوين مكرسة 

لهذه املهن بإطالق العديد من برامج التكوين القطاعية في شراكة مع املهنيني 16:

	  معهد للتكوين في مجال الطيران بالدار البيضاء، بشراكة مع  GIMAS؛

	  معهد للتكوين في صناعة السيارات، بشراكة مع رونو في طنجة؛

	  ثالثة معاهد للتكوين في صناعة السيارات، بشراكة مع  AMICA، الدار البيضاء، طنجة )TFZ( والقنيطرة؛

.AMITH  مدرسة عليا للتكوين في االبتكار واملوضة بالدار البيضاء، بشراكة مع  	

2-4 اللوجستيك والتجهيز :   

بالنسبة للطرق: بلغ الرصيد الطرقي لغاية سنة 2014، 57 334 كلم، موزعة على هذا النحو  الطرق السيارة 

1511 كلم، الطرق املعبدة 41102، الطرق الغير معبدة  14721 كلم 17 .

/http://www.finances.gov.ma:  16 - الموقع اإللكتروني
17 - وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في أرقام ، الحصيلة لحدود 2014. ص.7

65 
 

حٿٸٌحنْن حٿظن٨ْڄْش حٿڄظ٬ڀٸش رخٿن٨خځ 
حٙٓخِٓ ٿڀٸ٠خس ًحٿڄـڀْ ح٫ٕڀَ ٿڀٔڀ٤ش 

 .حٿٸ٠خثْش
 

ٚف١ّح ٠ٍٟ ؾىٚي ٠طّٟٓ ِإٍٖجش ػحِس قٛي 
: جٌٕٛحػحش جٌطك١ٍ٠ٛس ػِّٛح 

 
 

ًؿذ :  جٌٕطحتؽ ذحٌٕٓرس ٌٍطى٠ٛٓ 2-2
حٿظٌٻَْ رؤڅ حٿڄْؼخٵ حٿ٣ٌنِ ٿ٘ٷ٩ٚ 

 ٧ًْٴش ؿيّيس 220.000حٿٜنخ٫ِ طٌهَ طٌٳَْ 
ٳِ حٿڄين حٿ٬خٿڄْش ٿڀڄَٰد هٚٽ حٿٴظَس 

ًٳِ ىٌح حٿْٔخٵ، طڂ ان٘خء . 2009-2015
حٿ٬يّي ڃن حٿڄ٬خىي حٿڄظوٜٜش ٳِ حٿظټٌّن 
ڃټَٓش ٿيٌه حٿڄين رب٣ٚٵ حٿ٬يّي ڃن رَحڃؾ 

حٿظټٌّن حٿٸ٤خ٫ْش ٳِ َٗحٻش ڃ٪ 
 :18حٿڄينْْن

                                                           
/ http://www.finances.gov.ma:المولع اإللكترونً   - 18
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وبالنسبة للسكك احلديدية: بلغ الطول اإلجمالي لها 2109 كلم، موزعة بني 1284 خطوط مكهربة، و633 

كلم بسكة مزدوجة، و 1476 بسكة منفردة، وبعدد محطات يصل إلى 120 18 .

13 ميناء للتجارة اخلارجية، و10  39 ميناء موزعة بني  املغرب على  يتوفر  البحري:  والنقل  وبالنسبة للموانئ 

موانئ محلية للصيد و7 موانئ ترفيهية19  .

وبالنسبة للمطارات والنقل اجلوي: يتوفر املغرب على رصيد مطاراتي يتكون من 26 مطار موزعة على املدن 

الكبرى، موزعة بني 16 مطار دولي، و10 مطارات وطنية. فيما يتكون أسطول شركة اخلطوط  امللكية املغربية من 

48 طائرة من بينها طائرة مخصصة لنشاط الشحن 20 . 

وعلى مستوى اللوجستيك: بعدما كان هذا القطاع يتوفر على بضع عشرات الهكتارات من األراضي املهيأة 

إلستقبال محطات لوجستيكية عصرية، أصبح يتوفر اليوم على ما يقارب 550 هكتار من األراضي املهيأة بكل من 

الدرا البيضاء وطنجة ومجموعة من اجلهات األخرى التي تضم احملطات الصناعية املندمجة. 

وفي هذا اإلطار أيضا مت حتديد 2750 هكتار من األوعية العقارية من أصل 3300 هكتار املرتقبة في إطار اخملطط 

الوطني لسنة 2030، أي ما ميثل 83 في املائة21  .

وفي نفس السياق يبني هذا اجلدول حجم اإلستثمارت في هذا القطاع احليوي من 2011 إلى غاية 2015:

18 - نفس المرجع السابق ، ص. 13.

19 - نفس المرجع السابق ، ص. 17.
20  - نفس المرجع السابق  ، ص. 23 .

21  - وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك  ، اإلستراتيجيةاللوجستيكية في المغرب ، الحصيلة وآفاق التطور ، ص. 6 .
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ميزانية االستثمار -2011 2015

 البعد اجلهوي لنتائج مخطط امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي : . 3

16 جهة،   ل  السابق  اجلهوي  التقسيم  مت في سياق  اخملطط  تفعيل هذا  فإن  اخلصوص  بهذا  أولية  كمالحظة 

الزمني للميثاق  الثروة خالل اإلمتداد  بإنتاج  أبرز اإلحصائيات املتعلقة  الوقوف على  التقرير  ويتوخى هذا اجلزء من 

املذكور، حيث تتضمن هذه اإلحصائيات معطيات مفصلة وفقا للقطاعات الرئيسية التي استند عليها اخملطط 

والتي تتحدد في صناعة السيارات وأجزاء الطائرات والصناعة الغذائية والنسيج واجللد واإللكترونيك، باإلضافة إلى 

معطيات إحصائية عامة وذلك وفق البيانات التالية املستمدة من املرجع أسفله.   22و .23

/http://www.omi.gov.ma  22 - المرصد المغربي للصناعة الموقع اإللكتروني
23  - الموقع اإللكتروني للمرصد مشترك مع وزارة الصناعة واإلقتصاد  
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  2015 -2011عقزاغقي االدؿـؿور 
 2015 2014 2013 2012 2011 اظلـي ادلوظقي
 000 112 98 725 913 103 000 804 104 450 984 94 450 984 97 اإلدارة اظعوعي

  000 795 12 000 795 12 000 795 12 000 755 11 عدؼرؼي ادلقارد اظؾشرؼي
ادلدردي احللـقي ظألذغوؿ 

 اظعؿقعقي
6 800 000 6 800 000 6 800 000 6 800 000  

 000 069 026 2 000 969 420 1 000 269 046 2 000 913 045 2 250 487 038 2 عدؼرؼي اظطرؽ
اظشرطي اظقرـقي ظؾطرؽ 

 اظلقورة
1 140 000 000 1 140 000 000 1 140 000 000 1 000 000 000 1 140 000 000 

 000 000 320     اظـوزقر شرب ادلؿقدط
اظقطوظي ادلغربقي ظؾؿـؿقي 

 اظؾقجلؿقؽقي
   30 000 000 40 000 000 

عدؼرؼي ادلقاغه كادلؾؽ 
 اظعؿقعل اظؾقرم

621 075 000 662 465 550 644 577 000 558 791 275 893 462 000 

عدؼرؼي اظـؼؾ اظطرضل 
 كاظلالعي اظطرضقي

117 902 000 111 832 000 108 832 000 7 832 000 3 132 000 

 000 225 13 000 610 10 000 110 10 000 730 6 000 000 10 عدؼرؼي ادلالحي اظؿفورؼي
  000 000 17 000 000 16 000 680 20 300 996 33 عدؼرؼي اظؿففقزات اظعوعي
ادلؽؿى اظقرـل ظؾلؽؽ 

 احلدؼدؼي
1 756 000 000 1 751 000 000 1 751 000 000 1 600 000 000 1 659 000 000 

 000 000 193 6 000 711 768 4 000 187 841 5 000 200 853 5 000 000 834 5 عفؿقع ادلقزاغقي اظعوعي
 000 000 200 2 000 000 200 2 000 000 200 2 000 000 200 2 000 000 200 2 اظصـدكؽ اخلوص بوظطرؽ

صـدكؽ حتدؼد ادلؾؽ 
 اظعؿقعل ادلقـوئل كاظؾقرم

16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 

عفؿقع اظصـودؼؼ 
 اخلصقصقي

2 216 000 000 2 216 000 000 2 216 000 000 2 216 000 000 2 160 000 000 

عصوظح اظدكظي ادللقرة 
 بصػي علؿؼؾي

520 000 000 520 000 000 569 500 000 570 500 000 579 000 000 

 000 000 988 8 000 211 555 7 000 687 626 8 000 200 589 8 000 000 570 8 عفؿقع
ال  )ادلمدلوت اظعؿقعقي 

 (تضؿ ادللوسدات
17 126 000 000 18 588 760 000 16 604 950 000 17 794 000 000 23 203 000 000 

 000 000 191 32 000 211 349 25 000 637 231 25 000 960 177 27 000 000 696 25 اجملؿقع اظعوم ظالدؿـؿور
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+++جهة طنجة تطوان

49 
 

 جفي رـفي تطقاف

                                                                                                                                                                                              

/ http://sig.mcinet.gov.ma: لمً  
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الثروة،  إنتاج  املبيانات التفصيلية والعامة ملساهمة اجلهات في  التي ميكن استيفاؤها من  أبرز املالحظات  من 

رقم  إلى %46 من  املستويات من خالل مساهمة تصل  الكبرى على جميع  الدارالبيضاء  ريادة جهة  استمرار  هو 

املعامالت املسجل لغاية 2013 و%45.5  من اإلنتاج الصناعي و 37.5 % من اليد العاملة، متبوعة بجهة دكالة عبدة  

ب %12.2من رقم املعامالت و 13 %من اإلنتاج الصناعي و 4.9 %  من اليد العاملة، تليها جهة طنجة تطوان ب 9.7 

19.5 % من اليد العاملة. فيما تأتي تباعا وفقا للمؤشرات  10.3 % من اإلنتاج الصناعي و  % من رقم املعامالت و 

السابقة جهة الشاوية ورديغة والرباط سال ثم مكناس تافياللت، فاس بوملان،  القنيطرة الغرب فيما باقي اجلهات 

األخرى تظل مساهمتها جد محدودة بشكل يعكس اختالل كبير يجد جذوره في العديد من العوامل واألسباب.

ثانيا- مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 :

1 - عرض ألهم مرتكزات اخملطط :

يشكل مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، الذي مت إطالقه خالل أبريل 2014، إستراتيجية ستمكن املغرب 

القطاع   وجعل  والفالحي  الصناعي  اجملالني  من  أكثر  باالستفادة  املقبلة  السنوات  خالل  اقتصاده  بنية  تغيير  من 

الصناعي رافدا للتشغيل ومحفزا لتسريع وتيرة النمو االقتصادي.

مت  التي  السابقة  اخملططات  عرفتها  التي  واإلكراهات  التشخيص  نتائج  على  بناءا  اخملطط  هذا  إعداد  مت  ولقد 

تقسيمها إلى اكراهات أفقية تهم تأهيل املوارد البشرية املتخصصة، وإشكال الوعاء العقاري الصناعي )املناطق 

الصناعية املؤهلة التي تستجيب لشروط املنافسة(،  ومتويل املقاوالت وتأهيلها للمنافسة الدولية.

تعقيد  نتيجة  جذاب   واستثمار  أعمال  مناخ  إرساء  صعوبة  في  وتتمثل  املؤسساتية  اإلكراهات  هناك  ثم 

املساطر اإلدارية، والبيروقراطية، الرشوة، الضرائب ..(، إلى جانب حكامة تدبير السياسة الصناعية )ضعف التناغم 

واالنسجام بني مكوناتها داخليا وخارجيا24( .

لالنبثاق  الوطني  وللميثاق   2005 سنة  إطالقه  مت  الذي  )إقالع(  خملطط  امتدادا  يأتي  الذي  اخملطط،  هذا  ويهدف 

االقتصادية خالل  للتنمية  قاطرة  املغربية  الصناعة  قطاع   إلى جعل   ،2009 به سنة  العمل  بدأ  الذي  الصناعي 

السنوات املقبلة، ويروم رفع  العديد من التحديات منها باخلصوص إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 

2020، فضال  عن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناجت الداخلي اخلام ب 9 نقاط، لينتقل من 14 إلى  23 في املائة 

في أفق سنة 2020 والرفع من طاقة الصادرات على املستويني الكمي  والنوعي وحتسني املنتوج.

وتتشكل محاور إستراتيجية مخطط التسريع الصناعي، وفقا للبيان التالي: 
 Institut Royal des études  stratégique ; « industrialisation et compétitivité globale  du maroc » , septembre 2014 , - 24

.p.61
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جعؾ ضطوع  اظصـوسي ادلغربقي ضوررة ظؾؿـؿقي االضؿصودؼي خالؿ اظلـقات 
ادلؼؾؾي، كؼركـ رصع  اظعدؼد عـ اظؿقدؼوت عـفو بوخلصقص إحداث غصػ عؾققف 

، صضال  سـ زؼودة حصي اظؼطوع اظصـوسل 2020عـصى ذغؾ صل أصؼ دـي 
 صل ادلوئي صل أصؼ 23 إظك  14 غؼوط، ظقـؿؼؾ عـ 9عـ اظـوجت اظداخؾل اخلوـ ب 

 كاظرصع عـ روضي اظصودرات سؾك ادللؿقؼني اظؽؿل  كاظـقسل 2020دـي 
. كحتلني ادلـؿقج

 كصؼو ظؾؾقوف ،كتؿشؽؾ عقوكر إدؿراتقفقي عكطط اظؿلرؼع اظصـوسل
:  اظؿوظل

اجراءات رئقلقي  : 2020-2014عكطط تلرؼع اظؿـؿقي اظصـوسقي 
 
 

 ادلـظقعوت اظصـوسقي

إحداث كتـشقط عـظقعوت 
 صـوسقي

عقاطؾي اظؼطوع شقر ادلفقؽؾ  ادلقازغي اظصـوسقي
 غقق ادلفقؽؾ

 تلػقؾ ادلقارد

إحداث صرص اظشغؾ  -
 اظؼقؿي ادلضوصي -
 ادلقزاف اظؿفورم -

تطقؼر - 
االغعؽودوت اظلقدقق 

اضؿصودؼي ظؾطؾى 
 اظعؿقعل

 

عـظقعي دسؿ عؾوذر  -
 غظوـ اظؿشغقؾ اظذاتل -

عو بني – ضطى عقارد بشرؼي  -
 (inter-contrat)اظعؼقد 

 "   OCP Skills" برغوعٍ  -

 أدكات اظدسؿ

حتلني تـوصلقي ادلؼوكالت اظصغرل 
 كادلؿقدطي

 بـقوت حتؿقي عمجرة اظدسؿ ادلوظل

عـظقعي اظدسؿ كادلقاطؾي 

 

 عؾقور درػؿ  20: صـدكؽ اظؿـؿقي -
 اظؿؿقؼؾ اظؾـؽل -
صـدكؽ احللـ ) عؾققف درػؿ 800 -

 (اظـوغل

كسوء سؼورم تلجقرم  :  ػؽؿور1000 -
 ذؾوؾ كحقد -
 اظؼرب عـ حقض اظشغؾ -

 دكظقو

 «Deal making اإلدعوج اظدكظل ظؾؿؿؾؽي
 كاالدؿـؿورات األجـؾقي ادلؾوذرة

 تعزؼز اظؿقجف االصرؼؼل

عقاطؾي اظؼطوسوت ذات اظؼدرات  -
اظؿصدؼرؼي اظعوظقي 

 تلكقر اتػوضوت اظؿؾودؿ احلر  -
 ظػوئدة اظصـوسي اظقرـقي

صرؼؼ عغربل عكصص   -
 "ذردي"عؼوربي  -

عقاطؾي اظؿقدع اإلصرؼؼل  -
  تدخالت عـلؼي -
 اظؿـؿقي ادلشؿرطي إلصرؼؼقو -

81 
 

كصل ػذا اظصدد، أبرز اظلقد كزؼر اظصـوسي كاظؿفورة كاإلضؿصود اظرضؿل   
أػؿقي تطقؼر كتـقؼع ادلـظقعي كاظػركع  اظصـوسقي، عشقرا صل ػذا اإلرور إظك 

تصـقع أجزاء اظطوئرات صل عفوؿ صـوسي اظطقراف سقض االضؿصور سؾك ترطقى 
 .اظطوئرات أك صؼط سؾك تصـقع األجزاء اظصغقرة اظؿل تدخؾ صل  ػذق اظصـوسي
كبفذا اخلصقص، صنف إسودة بـوء اظـلقٍ اظصـوسل سؾك ذؽؾ عـظقعوت 

كػؽذا تؿقخك ػذق . بقؽقي دؿشؽؾ  حفر اظزاكؼي خملطط اظؿلرؼع اظصـوسل
ادلؼوربي اجلدؼدة تؼؾقص اظفقة  اظؼطوسقي كذظؽ بوإلدعوج احملؾل ظؾـلقٍ 

اظصـوسل كإحداث دؼـوعقي كسالضي جدؼدتني بني  اجملؿقسوت اظؽؾرل كادلؼوكالت 
. اظصغرل كادلؿقدطي

كحلى ععطقوت ظقزارة اظصـوسي، صنف اظدكظي تؾؿزـ بؿؼدسل اظدسؿ ادلـودى 
كاخلوص  ظؽؾ غشوط، كخوصي تعؾؽي اظقسوء اظعؼورم كتؽقؼـ ادلقارد كطذا 

. اظؿؿقؼؾ
كؼلقر كرش ادلـظقعوت اظؾقؽقي بكطك حـقـي حقٌ زل حتدؼد إسداد أكظل 

كػؽذا تقجد دً عـظقعوت زل . ظؿؾؽ ادلـظقعوت بؿشوكر كثقؼ عع أربوب ادلفـ
اسؿؿودػو عع  اجملؿع اظشرؼػ ظؾػقدػوط صل رقر اظؿطقؼر، حقٌ دقؿؿ 

إحداث اظـالثي األكظك عـفو  كتؿؿـؾ صل ادلعدات اظؿعدؼـقي بكرؼؾؽي، كضطوع 
اظؽقؿقوء كأغشطي اظؾـوء كاظصقوغي  بوجلرؼ األصػر، كادلعرصي كتؽـقظقجقو 

. ادلعؾقعوت كاظطوضوت ادلؿفددة بنب جرؼر
 صل 30كتؾؿزـ اظدكظي عـ جوغؾفو بؿؼدسل عـح ظؾدسؿ ضلؽـ أف تصؾ إظك 

ادلوئي عـ عؾؾغ االدؿـؿور بوظـلؾي ظؾؿفـ اظرائدة كعـقي خوصي بوالغدعوج 
.   أظػ عـ اظؽػوءات اظؿل تـودى احلوجقوت اخلوصي ظؾؼطوع90احملؾل كتؽقؼـ 
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وفي هذا الصدد، أبرز السيد وزير الصناعة والتجارة واإلقتصاد الرقمي  أهمية تطوير وتنويع املنظومة والفروع  

الصناعية، مشيرا في هذا اإلطار إلى تصنيع أجزاء الطائرات في مجال صناعة الطيران عوض االقتصار على تركيب 

الطائرات أو فقط على تصنيع األجزاء الصغيرة التي تدخل في  هذه الصناعة.

وبهذا اخلصوص، فإن إعادة بناء النسيج الصناعي على شكل منظومات بيئية ستشكل  حجر الزاوية خملطط 

باإلدماج احمللي للنسيج  القطاعية وذلك  الهوة   املقاربة اجلديدة تقليص  التسريع الصناعي. وهكذا تتوخى هذه 

الصناعي وإحداث دينامية وعالقة جديدتني بني  اجملموعات الكبرى واملقاوالت الصغرى واملتوسطة.

وحسب معطيات لوزارة الصناعة، فإن الدولة تلتزم بتقدمي الدعم املناسب واخلاص  لكل نشاط، وخاصة تعبئة 

الوعاء العقاري وتكوين املوارد وكذا التمويل.

ويسير ورش املنظومات البيئية بخطى حثيثة حيث مت حتديد إعداد أولي لتلك املنظومات بتشاور وثيق مع أرباب 

التطوير، حيث سيتم  الشريف للفوسفاط في طور  اعتمادها مع  اجملمع  املهن. وهكذا توجد ست منظومات مت 

والصيانة   البناء  وأنشطة  الكيمياء  التعدينية بخريبكة، وقطاع  املعدات  وتتمثل في  األولى منها   الثالثة  إحداث 

باجلرف األصفر، واملعرفة وتكنولوجيا املعلومات والطاقات املتجددة بنب جرير.

وتلتزم الدولة من جانبها بتقدمي منح للدعم ميكن أن تصل إلى 30 في املائة من مبلغ االستثمار بالنسبة للمهن 

الرائدة ومنحة خاصة باالندماج احمللي وتكوين 90 ألف من الكفاءات التي تناسب احلاجيات اخلاصة للقطاع. 

وفي اجلانب املتعلق باملوازنة الصناعية املعروفة ب "أوفسيت"، فإن مخطط تسريع التنمية الصناعية يطمح 

إلى تعميم هذه اآللية على الطلبيات العمومية الهامة.

الصدد  )ايرباص(، مشيرا في هذا  والفضاء  الطيران  التي حتققت في مجال صناعة  األولى  اإلجنازات  إلى  وأشار 

إلى أنه يتعني أن تستعمل املوازنة الصناعية ،  باخلصوص، لتزويد دفاتر الطلب اخلاص باملنظومات بغية مضاعفة 

االستثمار، وكذا الرفع  من سالسل القيمة وحتسني ميزان األداءات .

وفي ما يتعلق مبواكبة القطاعات غير املهيكلة لتصبح مهيكلة، فقد مت إعداد إطار  تنظيمي للتشغيل الذاتي، 

هو في طور املناقشة في البرملان يهدف إلى تطوير مناخ  األعمال وإحداث فرص للشغل وتبسيط اإلجراءات اإلدارية .

كما مت إحداث صندوق للتنمية الصناعية يهدف إلى دعم النسيج الصناعي رصد له مبلغ  20 مليار درهم في 

 ،2015 العمل به خالل سنة  والذي  سينطلق  2020 كميزانية معتمدة لهذا الصندوق لالستثمار الصناعي  أفق 

إضافة إلى تخصيص مبلغ ثالثة ماليير درهم في إطار  قانون املالية 2015. وسيتم منح هذه املساعدات في مقابل 

االلتزام بخلق فرص الشغل  وتقوية الصادرات
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كما سيتم جتديد دعم القطاع البنكي السيما مع إطالق هذه اإلستراتيجية اجلديدة، حيث يتم اإلعداد لوضع 

عرض لتمويل متكامل وقادر على التنافسية وذلك في إطار اتفاقية  شراكة بني الدولة والقطاع البنكي مت توقيعها 

مبناسبة حفل إطالق مخطط تسريع التنمية  الصناعية في أبريل املاضي.

إيجاد موقع قدم  املغربية، في  التنافسية للصادرات   القدرة  إلى حتسني  الذي يهدف  وسيساهم هذا اخملطط، 

للمغرب على املستوى الدولي، وذلك من خالل التركيز على  اجلهود املبذولة من أجل مواكبة القطاعات التي تتوفر 

على إمكانيات ومؤهالت للتصدير مع تتبع دقيق للمفاوضات احلالية حول اتفاقية التبادل احلر.

كما يروم هذا اخملطط تعزيز دور غرف التجارة والصناعة واخلدمات، إذ أن هناك  دراسة في طور اإلجناز تهدف إلى 

إعادة النظر في دور هذه الغرف وجعلها رافعة للسياسة  الصناعية على املستوى اجلهوي، فضال عن إطالق مخطط 

للتنمية خاص بكل غرفة خالل سنة  2015.

ومن شأن تفعيل مجموع هذه التدابير التي حددها مخطط تسريع التنمية الصناعية أن  ميكن اململكة من 

االنتقال إلى مرحلة الريادة وتعزيز موقعها على خريطة الصناعة  العاملية وترسيخ دور الصناعة في النمو االقتصادي 

وإنعاش امليزان التجاري.

2 - النتائج اجلزئية احملققة حلدود النصف األول من 2016 :

بعد  ما يناهز سنتني من بدأ العمل مبخطط التسريع الصناعي ابريل 2014 ، مت  تسجيل النتائج التالية، وذلك 

وفقا للمعطيات املتحصل عليها من وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي واملندوبية السامية للتخطيط، 

ومن املؤشرات العامة األفقية هو تقدم ترتيب املغرب من املرتبة 80 إلى 75 برسم سنة 2016  في التقرير الذي تعده 

Doing Business  من أصل 189 دولة 25 .

وبالنسبة للمؤشرات اجلزئية والقطاعية فقد مت تسجيل ما يلي :

25 - عرض السيد وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي أمام لجنة الفالحة بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة  لسنة  2016
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قطاع السيارات :  -

املصدر : وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي 26

قطاع الطائرات :   -

املصدر : وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي27  .

قطاع اإللكترونيك :   -

26  -http://www.mcinet.gov.ma/
27- op.cit .
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عقضعفو سؾك خرؼطي اظصـوسي  اظعودلقي كتردقخ دكر اظصـوسي صل اظـؿق 
 .االضؿصودم كإغعوش ادلقزاف اظؿفورم

 
  :2016اظـؿوئٍ اجلزئقي احملؼؼي حلدكد اظـصف األكل عـ  -2

بعد  عو ؼـوػز دـؿني عـ بدأ اظعؿؾ صلكطط اظؿلرؼع اظصـوسل ابرؼؾ 
 ، زل  تلفقؾ اظـؿوئٍ اظؿوظقي، كذظؽ كصؼو ظؾؿعطقوت ادلؿقصؾ سؾقفو عـ 2014

كزارة اظصـوسي كاظؿفورة كاالضؿصود اظرضؿل كادلـدكبقي اظلوعقي ظؾؿكطقط، كعـ 
 بردؿ 75 إظك 80ادلمذرات اظعوعي األصؼقي ػق تؼدـ ترتقى ادلغرب عـ ادلرتؾي 

 . 27 دكظي189 عـ أصؾ  Doing Business  صل اظؿؼرؼر اظذم تعدق 2016دـي 
: كبوظـلؾي ظؾؿمذرات اجلزئقي كاظؼطوسقي صؼد زل تلفقؾ عو ؼؾل 

 :ضطوع اظلقورات  -

 
 28كزارة اظصـوسي كاظؿفورة كاالضؿصود اظرضؿل: ادلصدر 

 : ضطوع اظطوئرات  -

 
 . 29كزارة اظصـوسي كاظؿفورة كاالضؿصود اظرضؿل: ادلصدر 

                                                           
.  2016عرض السٌد وزٌر الصناعة والتجارة وااللتصاد الرلمً أمام لجنة الفالحة بمناسبة تمدٌم المٌزانٌة الفرعٌة للوزارة  لسنة  - 27

28- -http://www.mcinet.gov.ma/ 
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 : ضطوع اإلظؽؿركغقؽ  -

 
 30كزارة اظصـوسي كاظؿفورة كاالضؿصود اظرضؿل: ادلصدر     

  
: ضطوع اظـلقٍ كاجلؾد  -

 
 31كزارة اظصـوسي كاظؿفورة كاالضؿصود اظرضؿل: ادلصدر

 :اظصـوسقي اظغذائقي  -

                                                                                                                                                                                              
29 -op.cit . 

 .المولع اإللكترونً لوزارة  الصناعة والتجارة واإللتصاد الرلمً ، مرجع سابك - 30
. نفس المرجع السابك -. 31
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28- -http://www.mcinet.gov.ma/ 
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املصدر: وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي28 

قطاع النسيج واجللد :  -

املصدر: وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي 29

الصناعية الغذائية :  -

28 - الموقع اإللكتروني لوزارة  الصناعة والتجارة واإلقتصاد الرقمي ، مرجع سابق . 
29 -. نفس المرجع السابق . 
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كصقؿو ؼؾل ظقحي ظؾؼقودة تؾرز أػؿ ادلمذرات ادلؿعؾؼي بوظؼطوسوت اظرئقلقي 
ظؾؿكططوت اظصـوسقي عـذ بداؼي اظقالؼي احلؽقعقي احلوظقي ظغوؼي اظػصؾ 

:  201632األكؿ عـ اظلـي اجلورؼي 
  

Tableau de bord : filières industrielles 
Exportations des filières industrielles / 2012 - 2015 

 2012 2013 2014 Evolution 
2013/2014 

2015 Evolution 
2014/2015 

Textile et cuir 34 321 33 552 35 175 4,8% 35 076 -0,3% 
Aéronautique 6 743 7 211 6 979 -3,2% 7 281 4,3% 
Automobile 25 164 31 660 40 262 27,2% 48 596 20,7% 
Electronique 7 040 6 938 7 966 14,8% 7 675 -3,7% 
Agroalimentaire 18 638 20 090 21 951 9,3% 24 992 13,9% 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

/ . http://www.utrf.gov.maالمولع اإللكترونً لمكتب الصرف  - 32
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وفيما يلي لوحة للقيادة تبرز أهم املؤشرات املتعلقة بالقطاعات الرئيسية للمخططات الصناعية منذ بداية 

الوالية احلكومية احلالية لغاية الفصل األول من السنة اجلارية 201630 : 

Tableau de bord : filières industrielles - Exportations des filières industrielles / 2012 - 2015

Exportations des filières industrielles -  janvier – février  2014 – 2016

 /http://www.utrf.gov.ma 30 - الموقع اإللكتروني لمكتب الصرف
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Exportations des filières industrielles 

  janvier – février  2014 – 2016 

 Janvier –
février 
2014 

Janvier – 
février 2015 

Evolution  
période 

2015/2014 

Janvier – 
février 2016 

Evolution 
période 

2016-2015 
Textile et cuir 5 782 6 252 8,1% 6 225 -0,4% 
Aéronautique 1 261 1 190 -5,6% 1 288 8,2% 
Automobile 6 885 8 111 17,8% 8 872 9,4% 
Electronique 1 213 1 257 3,6% 1 330 5,8% 
Agroalimentaire 3 271 4 102 25,4% 4 425 7,9% 

 
 
 
 

 ادلـظقعوت اظصـوسقي

  سؼقد عؾرعي5: صـوسي اظلقورات -
  سؼقد عؾرعي4: صـوسوت اظـلقٍ كاألظؾلي -
: عـظقعي ضطوع صـوسي اظشوحـوت كاظفقوطؾ اظصـوسقي -

 سؼد عؾرـ
  سؼقد عؾرعي2: ادلـظقعوت اظصـوسقي ألجزاء اظطوئرات -

 

ادلـظقعوت اظصـوسقي اظؿل زل اظؿقضقع 
 سؾك سؼقد تػعقؾفو

 عـظقعي عع ادلؽؿى اظشرؼػ ظؾػقدػوط  -
 اإلظقؽؿركغقؽ كاظؽفربوء كاظطوضوت ادلؿفددة -
 اظصـوسوت اظدكائقي -
 اظصـوسوت اظؾالدؿقؽقي -
 صـوسي عقاد اظؾـوء -
 اظصـوسوت اظؽقؿقوئقي -
 اظصـوسوت اظغذائقي -
 اظصـوسوت اظؿعدؼـقي كادلقؽوغقؽقي -
 ترحقؾ اخلدعوت -
 اظصـوسوت اجلؾدؼي -
 تـؿني ادلعودف -

 

 

 

 عـظقعوت صـوسقي صل رقر اإلجنوز

 
 

كسؾك علؿقى اغعؽودوت اخملطط سؾك دقق اظشغؾ ككصؼو ظإلحصوئقوت 
اظشوعؾي اظصودرة سـ ادلـدكبقي اظلوعقي ظؾؿكطقط إظك حدكد اظػصؾ األكؿ 

:  ، صنغف دفؾ عو ؼؾل 2016عـ دـي 
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وعلى مستوى انعكاسات اخملطط على سوق الشغل ووفقا لإلحصائيات الشاملة الصادرة عن املندوبية السامية 

للتخطيط إلى حدود الفصل األول من سنة 2016، فإنه سجل ما يلي : 

مبيان : اإلحداث الصافي ملناصب الشغل ما بني الفصل األول من سنة 2015ونفس الفترة من سنة 2016 

حسب قطاع النشاط االقتصادي ووسط اإلقامة31. 

مبيان: معدل البطالة حسب الشهادات خالل الفصل األول من سنة 2015 و2016 )بـ %(32

31  - المندوبية السامية للتخطيط ،وضعية سوق الشغل خالل الفصل األول من سنة2016.

32 - المندوبية السامية للتخطيط ،وضعية سوق الشغل خالل الفصل األول من سنة2016 .

87 
 

اإلحداث اظصوصل دلـوصى اظشغؾ عو بني اظػصؾ األكؿ عـ دـي : عؾقوف 
 حلى ضطوع اظـشوط االضؿصودم ككدط 2016كغػس اظػؿرة عـ دـي 2015

 33.اإلضوعي

 
 

 2015ععدؿ اظؾطوظي حلى اظشفودات خالؿ اظػصؾ األكؿ عـ دـي : عؾقوف
 34 %(بػ )2016ك

 
 

 
تطقر ععدؿ اظشغؾ اظـوضص خالؿ اظػصؾ األكؿ حلى ضطوع : عؾقوف

 35 %(بػ)اظـشوط 

                                                           
 .2016وضعٌة سوق الشغل خالل خالل الفصل األول من سنةالمندوبٌة السامٌة للتخطٌط ، - 33
  .2016وضعٌة سوق الشغل خالل خالل الفصل األول من سنةالمندوبٌة السامٌة للتخطٌط ، - 34
  ./http://www.hcp.ma: المندوبٌة السامٌة للتخطٌط ، المولع اإللكترونً   - 35
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 2015ععدؿ اظؾطوظي حلى اظشفودات خالؿ اظػصؾ األكؿ عـ دـي : عؾقوف
 34 %(بػ )2016ك

 
 

 
تطقر ععدؿ اظشغؾ اظـوضص خالؿ اظػصؾ األكؿ حلى ضطوع : عؾقوف

 35 %(بػ)اظـشوط 

                                                           
 .2016وضعٌة سوق الشغل خالل خالل الفصل األول من سنةالمندوبٌة السامٌة للتخطٌط ، - 33
  .2016وضعٌة سوق الشغل خالل خالل الفصل األول من سنةالمندوبٌة السامٌة للتخطٌط ، - 34
  ./http://www.hcp.ma: المندوبٌة السامٌة للتخطٌط ، المولع اإللكترونً   - 35
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مبيان: تطور معدل الشغل الناقص خالل الفصل األول حسب قطاع النشاط )بـ %(33

فإن  نسبها  باملغرب  التشغيل  وزراة  إحصائيات مقدمة من  انطالقا من  التشغيل  واقع  ووفقا ملعطيات حول 

بحسب القطاعات وفقا للمبيان التالي 34 :

. /http://www.hcp.ma :  33 - المندوبية السامية للتخطيط ، الموقع اإللكتروني
34 - حصيلة وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية برسم  سنة 2014 وبرنامج العمل برسم سنة 2015 عرض أمام لجنة التعليم بمجلس المستشارين بمناسبة 

مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة  .

88 
 

 
 

ككصؼو دلعطقوت حقؿ كاضع اظؿشغقؾ اغطالضو عـ إحصوئقوت عؼدعي عـ 
: 36كزراة اظؿشغقؾ بودلغرب صنف  غلؾفو بقلى اظؼطوسوت كصؼو ظؾؿؾقوف اظؿوظل 

 
 

كبوظـلؾي ظؿقزؼع اظؾقوغوت ادلؿعؾؼي بنغؿوج اظـركة سؾك ادللؿقل اجلفقم، 
ػـوؾ شقوب ظؾؿعطقوت صل ػذا اظؾوب عققـي  كصؼو ظؾؿؼلؿ اجلفقم اجلدؼد 

. ( جفي12)

                                                           
 عرض أمام لجنة التعلٌم بمجلس المستشارٌن 2015 وبرنامج العمل برسم سنة 2014حصٌلة وزارة التشغٌل والشؤون االجتماعٌة برسم  سنة - 36

. بمناسبة منالشة المٌزانٌة الفرعٌة للوزارة  

88 
 

 
 

ككصؼو دلعطقوت حقؿ كاضع اظؿشغقؾ اغطالضو عـ إحصوئقوت عؼدعي عـ 
: 36كزراة اظؿشغقؾ بودلغرب صنف  غلؾفو بقلى اظؼطوسوت كصؼو ظؾؿؾقوف اظؿوظل 

 
 

كبوظـلؾي ظؿقزؼع اظؾقوغوت ادلؿعؾؼي بنغؿوج اظـركة سؾك ادللؿقل اجلفقم، 
ػـوؾ شقوب ظؾؿعطقوت صل ػذا اظؾوب عققـي  كصؼو ظؾؿؼلؿ اجلفقم اجلدؼد 

. ( جفي12)

                                                           
 عرض أمام لجنة التعلٌم بمجلس المستشارٌن 2015 وبرنامج العمل برسم سنة 2014حصٌلة وزارة التشغٌل والشؤون االجتماعٌة برسم  سنة - 36

. بمناسبة منالشة المٌزانٌة الفرعٌة للوزارة  
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وبالنسبة لتوزيع البيانات املتعلقة بإنتاج الثروة على املستوى اجلهوي، هناك غياب للمعطيات احملينة في هذا 

الباب  وفقا للتقسم اجلهوي اجلديد )12 جهة(.

باملقابل ميكن عرض اجلدول املوالي الذي يبرز استمرارا تركز األنشطة الصناعية على الساحل حيث سجل من 

أصل 13.7 مليار درهم اخملخصةلإلستثمارفي إطار صندوق التنمية الصناعية حازت جهات الساحل على 13.5 مليار 

درهم  تقريبا  بنسبة 99 % ،35 .

رابعا– اإلكراهات والفرص : 

اإلكراهات : 

من جملة اإلكراهات التي تواجه املنظومة الصناعية عموما وبالتالي التنزيل السليم للمخططات الصناعية   

ميكن إجمالها عموما في  ضعف إنتاج مصادر الطاقة، حيث تضطر الدولة الستيراد معظم حاجياتها الطاقيةمن 

اخلارج.

-  قلة االستثمارات املالية في القطاع الصناعي خاصة في املشاريع الكبرى؛

-  ضعف التأطير والتكوين املهني والتقني لليد العاملة رغم وفرتها؛

-  صغر حجم املؤسسات الصناعية التي تعاني من ضعف التمويل ونقص في التكنولوجيااحلديثة؛

-  خضوع األراضي الصناعية ملضاربة عقارية قوية، مما يحول دون بروز مناطق صناعيةجديدة داخل البالد.

35عرض وزير الصناعة والتجارة، مرجع سابق .

89 
 

بودلؼوبؾ ضلؽـ سرض جدكؿ ادلقاظل اظذم ؼؾرز ادؿؿرارا ترطز األغشطي 
 عؾقور درػؿ 13.7اظصـوسقي سؾك اظلوحؾ حقٌ دفؾ عـ أصؾ 

اخملكصيظإلدؿـؿورصل إرور صـدكق اظؿـؿقي اظصـوسقي حوزت جفوت اظلوحؾ 
 .37، % 99 عؾقور درػؿ  تؼرؼؾو  بـلؾي 13.5سؾك 
  
 

ادلؾؾغ اإلجؿوظل  عـوصى اظشغؾ
 ظالدؿـؿور

 سدد ادلشورؼع

رـفي- تطقاف  23 4, عؾقور درػؿ5 4599  
دطوت- اظدار اظؾقضوء  16  عؾقور درػؿ7 5943  
اظؼـقطرة- دال – اظربوط  7  عؾققف درػؿ740 3816  
عؽـوس- صوس  1  عؾققف درػؿ144 1906  
  توغلقػً-عراطش 1  عؾققف درػؿ472 1488
 اجملؿقع 48 7,  عؾقور درػؿ 13 17752

 
:  اإلطراػوت كاظػرص – رابعو

:  اإلطراػوت 
عـ جؿؾي اإلطراػوت اظؿل تقاجف ادلـظقعي اظصـوسقي سؿقعو كبوظؿوظل 

ضعػ  اظؿـزؼؾ اظلؾقؿ ظؾؿكططوت اظصـوسقي   ضلؽـ إجؿوظفو سؿقعو صل 
إغؿوج عصودر اظطوضي، حقٌ تضطر اظدكظي الدؿقراد ععظؿ حوجقوتفو 

 .اظطوضقيعـ اخلورج
ضؾي االدؿـؿورات ادلوظقي صل اظؼطوع اظصـوسل خوصي صل ادلشورؼع   -

 اظؽؾرل؛
 ضعػ اظؿلرقر كاظؿؽقؼـ ادلفـل كاظؿؼـل ظؾقد اظعوعؾي رشؿ كصرتفو؛  -
صغر حفؿ ادلمدلوت اظصـوسقي اظؿل تعوغل عـ ضعػ اظؿؿقؼؾ   -

 كغؼص صل اظؿؽـقظقجقواحلدؼـي؛
خضقع األراضل اظصـوسقي دلضوربي سؼورؼي ضقؼي، طلو ؼققؿ دكف بركز   -

 .عـورؼ صـوسقيجدؼدة داخؾ اظؾالد
كصقؿو ؼؾل خطوري تؾرز احؿقوجوت ادلـظقعي اظصـوسقي ظؾعؼور صل أصؼ 

382020:  

                                                           
.  عرض وزٌر الصناعة والتجارة، مرجع سابك  - 37
.  ، مرجع سابك 2016عرض وزٌر الصناعة والتجارة واإللتصاد الرلمً بمناسبة تمدٌم المٌزانٌة الفرعٌة لسنة  - 38
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وفيما يلي جدول يلخص أبرز اإلكراهات حسب وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي :

الفرص: 

يليه  اإلنتاج(،  )%98 من نسبة  أهمها  الفوسفاط  ويشكل  املغربية،  الصناعة  أهم مقومات  املعادن من  تعتبر 

الرصاص والزنك ثم النحاس واملنغنيز.

يشكل العنصر البشري أحد أهم مقومات الصناعة باملغرب، حيث تتوزع اليد العاملة على مختلف القطاعات 

الصناعية رغم كونها ما زالت تعاني من التأهيل والتجاوب مع احتياجات السوق، خاصة في ظل انفتاح بالدنا على 

الصناعات واملهن العاملية.

90 
 

 
 

كصقؿو ؼؾل جدكؿ ؼؾكص أبرز اإلطراػوت حلى كزارة اظصـوسي كاظؿفورة 
: كاالدؿـؿور كاالضؿصود اظرضؿل 

 سؼؾوت ػقؽؾقي تعقؽ تـؿقي اظـلقٍ اظصـوسل
أشؾؾقي صـوسقي طلقظي متقؼال غوضصو، ضعقػي اإلبداع، كعلوػؿي سؾك  اظؿػؿً كاالدؿؼطوب

 غقق ضعقػ صل اظؿصدؼر كذات عـوصلي بشؽؾ شقر ردؿل
 تـؿقي صـوسقي شقر عؿقازغي بني ادلـورؼ اجلفوت

ضعػ ادلقضػ اظؿـوصلل ظؾعؿوظي  اظؼدرة اظؿـوصلقي
 اظؿدابقر اظراعقي إظك دسؿ ادلؼوكالت اظصغقرة كادلؿقدطي ال تلتل ثؿورػو

ظالحؿقوجوت احلؼقؼقي / ادلقارد اظؾشرؼي ال تػل صلقاصػوت كزوئػ اظغد اظؽػوءات
 ظلقؽ اظعؿؾ

 اظؾـقوت اظؿقؿقي ظؾقضوئر اظصـوسقي شقر علؿغؾي بوظؼدر اظؽوصل اظؾـقوت اظؿقؿقي
 
 

:  اظػرص
تعؿؾر ادلعودف عـ أػؿ عؼقعوت اظصـوسي ادلغربقي، كؼشؽؾ اظػقدػوط 

 .، ؼؾقف اظرصوص كاظزغؽ ثؿ اظـقوس كادلـغـقز(عـ غلؾي اإلغؿوج% 98)أػؿفو 
ؼشؽؾ اظعـصر اظؾشرم أحد أػؿ عؼقعوت اظصـوسي بودلغرب، حقٌ تؿقزع 

 اظقد اظعوعؾي سؾك
عكؿؾػ اظؼطوسوت اظصـوسقي رشؿ طقغفو عو زاظً تعوغل عـ اظؿلػقؾ 

كاظؿفوكب عع احؿقوجوت اظلقؽ، خوصي صل زؾ اغػؿوح بالدغو سؾك اظصـوسوت 
 .كادلفـ اظعودلقي
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مخطط املغرب الرقمي

مقتطف من خطاب جاللة الملك بمناسبة عيد العرش 30 يوليو 2008

" ندعو الحكومة إلى اعتماد إستراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدماتي وتنمية تكنولوجيات 

العصر، تقوم على االستغالل األمثل لما تتيحه العولمة من فرص تدفق االستثمار، وتهدف إلى تقوية المقاولة 

المغربية وتشجيع االستثمار الصناعي الحامل للقيمة المضافة، وفتح المجال أمام االقتصاد الوطني، القتحام 

أنشطة صناعية جديدة ذات تقنيات مبتكرة، وأسواق واعدة، لتصدير منتوجاتها وخدماتها.

فعزمنا يوازي طموحنا، إلدماج المغرب بمقاوالته وجامعاته، في االقتصاد العالمي للمعرفة".

لقد قام املغرب مبجموعة من اإلستراتيجيات التي تهدف إلى هيكلة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وذلك 

منذ اعتماده القانون رقم 24.96 الذي ساهم في إطالق املرحلة األولى من حترير قطاع االتصاالت من االحتكار، الشيء 

الذي مكن من إنشاء شركة اتصاالت املغرب وبريد املغرب والوكالة الوطنية لتقنني املواصالت، وفي هذا اإلطار سيتم 

تقدمي حملة موجزة عن سياق وأهداف اإلستراتيجيات الرقمية، كما سنقوم بتقييم إستراتيجية املغرب الرقمي 2013 

وذلك بإبراز اإلمكانيات املالية واملؤسساتية لتنفيذها وحتديد نسبة تنفيذ أهدافها وقياس أثارها، وسيتم ذلك على 

الشكل التالي:

أوال : أهداف وسياق اإلستراتيجيات:

سنتطرق في هذا احملور إلى أهداف وسياق اإلستراتيجيات الرقمية، وهي على التوالي:

اخملطط اخلماسي 2003-1999 36 :. 1

اعتبر هذا اخملطط كمخطط تأسيسي لتطوير قطاع االتصاالت والتكنولوجيات احلديثة، وهو مجال يعد من 

اعتماد  مع  ذلك  مت  وقد  واالجتماعية،  والصناعية  االقتصادية  للتنمية  اإلستراتيجية  واخليارات  الوطنية  األولويات 

القانون رقم 24.96 الذي ذهب في منحى حترير هذا القطاع، ومن بني أهداف هذا اخملطط نسجل ما يلي:

الطابع  ذات  البيانات  وتدفق  التجاري،  القطاع  في  األسماء  حماية  إشكاليات  بحل  الكفيل  التشريع  وضع   *

36 - المصدر: أنظر تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013. ص 33
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الشخصي وسالمة املعامالت التجارية اإللكترونية؛

* الشروع في إحداث نقطة حتول في قطاع التعليم من خالل إدماج األدوات املعلوماتية واالنترنت في املؤسسات 

التعليمية؛

* جتنب الفجوة الرقمية من خالل اعتماد سياسات تساهم في نشر تكنولوجيات جديدة وسط املناطق والفئات 

األكثر فقرا؛

ومنح  اجملازف،  االستثماري/  الرأسمال   ( اجلديد  املعرفة  اقتصاد  في  اخملتصة  املقاوالت  تأسيس  عمليات  متويل   *

قروض للمقاوالت ذات التوجه التكنولوجي وغيرها ...(.

2 - إستراتيجية املغرب اإللكتروني 2005 – 2010  37:

لقد مت وضع هذه اإلستراتيجية من طرف الوزارة السابقة املنتدبة لدى الوزير األول املكلف بالشؤون االقتصادية 

العامة، وتتمحور حول هدفني رئيسيني هما:

أ-  سد الفجوة الرقمية من خالل اإلجراءات التالية:

* بلورة محتوى مفيد يراعي احتياجات املغرب وخصوصياته؛

* توفير بنيات حتتية ذات جودة عالية وبأفضل األسعار املمكنة؛

* متكني كافة املواطنني املغاربة من النفاذ جملتمع املعلومات؛

* توفير تكوين في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال تتالءم مع جميع املستويات.

ب-  تعزيز مكانة املغرب على الصعيد الدولي من خالل:

* صناعة إنتاجية ذات قدرة تنافسية في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال؛

* صناعة خدمات االتصال عن بعد، السيما تلك املوجهة للتصدير؛

* متكني الشركات املتخصصة في قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال من النفاذ إلى هذا اجملال؛

* التكوين بشأن امتالك املهارات في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال.

3 - إستراتيجية املغرب الرقمي 2013 38 :

محاور  أربعة  وتضمنت   2013 إلى   2009 من  املمتدة  الفترة  همت  قد   2013 الرقمي  املغرب  إستراتيجية  إن 

37   المصدر: أنظر تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013، تقرير خاص تحت رقم 4ch /13 /05 فبراير 2014 
ص 34

38- المصدر: أنظر تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 ص من 25 إلى 56
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إستراتيجية ومحورين مواكبني و قد توزعت هذه احملاور على 52 إجراء سيتم تقدميها على الشكل التالي:

احملور األول: املتعلق بالتحول االجتماعي:

قد مت تنزيل هذا احملور عن طريق اعتماد 10 إجراءات مت ترتيبها من 1 إلى 10 وهي:

 جتهيز مؤسسات التعليم العمومي مبعدات النفاذ إلى االنترنت والوسائل متعددة الوسائط، إضافة إلى . 1

واالتصال  املعلومات  )برنامج تعميم تكنولوجيا  املؤسسات،  الرقمية بهذه  الوسائل  وتوفير  التربوية  األطر  تكوين 

على مؤسسات التعليم العمومي(.

 جتهيز مؤسسات التعليم العالي العمومي مبعدات النفاذ إلى االنترنت والوسائل متعددة الوسائط، )ربط . 2

اجلامعات واملعاهد العليا بشبكة االنترنت(.

دعم جتهيز املدرسني بأجهزة الكمبيوتر ومعدات النفاذ إلى االنترنت ) برنامج نافذة(.. 3

لالنترنت، . 4 النفاذ  ومعدات  احملمول  الكمبيوتر  بأجهزة  املشابهة  والفئات  املهندسني  الطلبة  جتهيز  دعم 

)برنامج إجناز(.

اعتماد سياسات هادفة إلى تطوير النفاذ إلى شبكة االنترنت عالي الصبيب حسب فئات املناطق ومستويات . 5

الدخل، )االنترنت عالي الصبيب(.

تشجيع التجهيز مبعدات منخفضة التكلفة، )عروض جتهيز بأسعار منخفضة(.. 6

املراكز . 7 إنشاء  املسكن عبر  واالتصال خارج  املعلومات  واستخدام تكنولوجيا  االنترنت  إلى  النفاذ  تسهيل 

اجملتمعية للنفاذ لتكنولوجيا املعلومات.

دعم تطوير احملتوى املعلوماتي الرقمي. . 8

 دعم تطوير احملتوى الرقمي الترفيهي.. 9

دعم تطوير احملتوى التعليمي.. 10

احملور الثاني: اخلدمات العمومية املوجهة إلى املرتفقني عبر برنامج احلكومة اإللكترونية

مت تنزيل هذا احملور عبر اعتماد ثالثة إجراءات مت ترتيبها من 11 إلى 13 وهي:

وضع قواعد احلكامة املتعلقة ببرنامج احلكومة اإللكترونية.. 11

اعتماد 15 مشروعا منوذجيا جتريبيا ) قد ارتفع هذا العدد إلى 18مشروعا(.. 12

إجناز كافة املشاريع واخلدامات املتعلقة ببرنامج احلكومة اإللكترونية.. 13
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احملور الثالث: إنتاجية املقاوالت الصغرى واملتوسطة

قد مت تنزيل هذا احملور عبر اعتماد 9 إجراءات مت ترتيبها من 14 إلى 22 هي:

حتديد احللول املهنية املمكن تطبيقها في القطاعات ذات اإلسهام القوي في الناجت احمللي اإلجمالي، )برنامج . 14

مساندة تكنولوجيا املعلومات(.

دعم استثمار املقاوالت الصغرى واملتوسطة في قطاع تكنولوجيا املعلومات.. 15

تنظيم لقاءات التواصل بشأن العروض القطاعية التي مت إحداثها.. 16

نزع . 17 االنخراط في مشاريع  الكبرى لدعمها في  املؤسسات  واملتوسطة مزودي  الصغرى  املقاوالت  مواكبة 

الصبغة املادية عن املعامالت التجارية.

تعبئة كبريات املؤسسات على االنخراط في جتهيز املقاوالت الصغرى جدا بتكنولوجيا املعلومات.. 18

تعبئة اجلمعيات املهنية حلثها على وصف تكنولوجيا املعلومات واالتصال للمقاوالت الصغرى واملتوسطة. 19

تكوين مندوبي مبيعات معدات تكنولوجيا املعلومات، اخلبراء احملاسبني على استخدام تكنولوجيا املعلومات . 20

واالتصال.

الشروع في تكوين مسيري املقاوالت الصغرى واملتوسطة على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال، . 21

) تسليم الرخص الرقمية(.

تعزيز اإلطار القانوني بغية تشجيع اخلدمات املقدمة عبر االنترنت.. 22

احملور الرابع: صناعة تكنولوجيات اإلعالم.

قد مت تنزيل هذا احملور عبر اعتماد 14 إجراء مت ترتيبها من 23 إلى 36 وهما:

إرساء حكامة محلية تعنى باالبتكار.. 23

وضع حلول متويلية مخصصة للمتدخلني في مجال تكنولوجيا العلومات، )صندوق املغرب الرقمي(.. 24

إحداث بنيات استقبال تكنولوجية جهوية، )إنشاء مجمعات لتكنولوجية املعلومات على املستوى اجلهوي(.. 25

حتسني وتكييف اإلطار التنظيمي مع خصوصيات قطاع تكنولوجيا املعلومات، )وضع اإلطار القانوني ملركز . 26

البحوث والتنمية واالبتكار(.

تعزيز ثقافة روح املبادرة واالبتكار.. 27
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تطوير خدمات الدعم املقدمة للمقاوالت العاملة في مجال تكنولوجيا املعلومات.. 28

إنشاء مجمعات لتكنولوجيا املعلومات.. 29

متويل األنشطة املزاولة في مجمعات تكنولوجيا املعلومات.. 30

تنفيذ القانون رقم 08.09 املتعلق بحماية األشخاص الذاتيني جتاه املعطيات ذات الطابع الشخصي.. 31

احلفاظ على القدرة التنافسية لعروض املغرب في مجال ترحيل اخلدمات،) برنامج انبعاث(.. 32

توفير بنيات حتتية كافية تتوافق مع مواصفات اجلودة، )برنامج انبعاث(.. 33

االستجابة إلى احلاجيات من املوارد البشرية املؤهلة.. 34

تشجيع عروض املغرب في مجال ترحيل اخلدمات لدى الشركات الفرنسية العاملة في قطاع تكنولوجيا . 35

املعلومات،) مواصلة جذب شركات تكنولوجيا املعلومات الفرنسية(.

إجراء رصد تكنولوجي،) إجراء رصد تكنولوجي التخاذ القرار بشأن التخصصات التي ينبغي على املغرب أن . 36

يركز عليها قصد الرفع من قيمته املضافة(.

كما مت اعتماد تدبيرين مواكبني للمحاور األربعة وهما:

-  التدبير املواكب األول: تنمية الرأسمال البشري.

يتضمن هذا التدبير 5 إجراءات مت ترتيبها من 37 إلى 41 وهي:

وضع آلية لتوجيه وتتبع وتقييم مخططات التكوين في قطاع التكنولوجيا املعلوماتية.. 37

وضع مخطط عمل للتكوين األولي.. 38

إطالق عملية تكوين عاجلة لفائدة العاملني في قطاع ترحيل خدمات تكنولوجيا املعلومات.. 39

تطوير مبادرات للتكوين بشراكة بني القطاعني العام واخلاص.. 40

حتسني فرص العمل بالنسبة خلريجي اجلامعات احلاصلني على دبلوم السلك األول من التعليم العالي بعد . 41

نهاية تكوينهم.

التدبير املواكب الثاني: إرساء الثقة الرقمية.

يتضمن هذا التدبير املواكب 11 إجراء مت ترتيبها من 42 إلى 52 وهما:

حماية األشخاص الذاتيني جتاه املعطيات ذات الطابع الشخصي، )اعتماد القانون رقم 08.09(.. 42
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دعم تطور التجارة االلكترونية، ) اعتماد القانون رقم 08.31 املتعلق بتحديد التدابير حلماية املستهلك الذي . 43

يضم بعض األحكام املتعلقة بالتسويق االلكتروني واإلعالن على شبكة االنترنت(.

تشجيع نزع الصبغة املادية عن املعامالت التجارية،) اللوائح التنفيذية للقانون رقم 05.53 املتعلق بتبادل . 44

البيانات القانونية االلكترونية، إعداد دراسة حول سبل تعزيز اإلطار القانوني للثقة الرقمية واألمن االلكتروني في 

املغرب(.

املعلومات، . 45 اللجنة اإلستراتيجية لسالمة نظم  ) إحداث  النظم املعلوماتية،  إحداث جلنة تعنى بسالمة 

إحداث املديرية العامة لسالمة نظم املعلومات(.

إنشاء مركز لليقظة والرصد والتصدي للهجمات املعلوماتية باملغرب.. 46

للخدمات . 47 كمتعهد  املغرب  بريد  على  املوافقة   ( الرقمية،  الثقة  إرساء  على  بالسهر  تعنى  جهة  انتقاء 

االلكترونية(.

إحداث هيئة وطنية تعنى بحماية املعطيات ذات الطابع الشخصي.. 48

إنشاء مواقع الكترونية احتياطية قصد استرجاع البيانات املفقودة في حالة التعرض لهجمات الكترونية. 49

تنفيذ برنامج لعقد لقاءات قصد التحسيس بسالمة النظم املعلوماتية والتواصل بشأن ذلك.. 50

تنظيم تكوين على سالمة النظم املعلوماتية لفائدة الطلبة املهندسني.. 51

تنظيم دورات تكوينية في مجال تكنولوجيات املعلومات وسالمة النظم املعلوماتية لفائدة املهن القانونية.. 52

اإلستراجتية الرقمية 2020 39 :. 4

لقد مت اإلعالن عن االنطالق في وضع هذه اإلستراتيجية سنة 2014 وميتد العمل بها من سنة 2016 إلى سنة 

2020 وتهدف إلى ما يلي:

حتقيق ناجت إجمالي إضافي من 4 إلى 10 ماليير الدراهم؛. 1

خلق 20 إلى 60 ألف فرصة شغل خالل الفترة 2016 – 2020.. 2

وتتمحور إستراتيجية املغرب الرقمي 2020 حول 3 ركائز و هي:

أوال: التحول الرقمي لالقتصاد الوطني وذلك من خالل ثالثة أقسام :

حتويل اإلدارة عن طريق التكنولوجيا الرقمية؛. 1

39 -   المصدر: تقرير عن حصيلة وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي لسنة 2015 وبرنامج العمل لسنة 2016 ص 32 و 33 و34.
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العدالة الرقمية؛. 2

التحوالت القطاعية املندمجة.. 3

ثانيا: محور رقمي إقليمي يرتكز على قسمني:

إعادة متوضع إستراتيجية ترحيل اخلدمات مع أوروبا؛. 1

متوقع املغرب كمحور رقمي إلفريقيا الناطقة بالفرنسية.. 2

ثالثا: ميدان وطني رقمي يرتكز على أربعة أقسام:

نظام بيئي رقمي وطني؛. 1

البنية التحتية لبيانات االتصال؛. 2

تكوين املوارد البشرية؛. 3

التقنني الرقمي. . 4

وقد وضعت إستراتيجية املغرب الرقمي 2020 بناء على ثالثة سيناريوهات, حيث يستند كل من السيناريوهات 

على هدف النمو االقتصادي وتوفير فرص الشغل وسيتم ذلك عن طريق تنمية احملاور التالية:

تكنولوجيا املعلومات واالتصال والثقافة الرقمية:

* تنمية الثقة الرقمية عن طريق :

 تتبع مسطرة املصادقة على املشاريع املنبثقة عن املدونة الرقمية ومراسيمها التطبيقية؛. 1

إعداد ووضع إستراتيجية وطنية لتطوير التجارة االلكترونية؛. 2

إطالق حمالت تواصلية وحتسيسية حول أمن نظم املعلومات؛. 3

إجناز 4 دورات تكوينية لفائدة القضاة حول اجلرمية االلكترونية وأمن نظم املعلومات؛. 4

إطالق حملة تواصلية للترويج لعالمة الثقة ملواقع املتاجرة على اخلط؛. 5

دعم املبادرات واألنشطة التي تهدف إلى تنمية الثقة الرقمية وتطوير التجارة االلكترونية؛. 6

إطالق النسخة الثانية لبوابة أمن نظم املعلومات.. 7

 * أمن نظم املعلومات: سيتم ذلك عن طريق:

تنفيذ احملاور األولية املتعلقة بأمن نظم املعلومات ومبكافحة اجلرمية االلكترونية التي سيتم حتديدها في . 1
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2020" )مركز وطني للنسخ االحتياطي، مركز التنسيق واالستجابة  إطار اإلستراتيجية اجلديدة "املغرب الرقمي 

حلوادث األمن املعلوماتية لفائدة املقاوالت الصغرى واملتوسطة...(؛

املشاركة في إعداد قرارات وتوصيات اللجنة اإلستراتيجية ألمن نظم املعلومات؛. 2

املشاركة في تنفيذ مشروع حماية نظم معلومات البنيات التحتية ذات األهمية احليوية؛. 3

مواصلة تنفيذ احملاور األولية للتوجيهات الوطنية ألمن نظم املعلومات، على مستوى الوزارة واملؤسسات . 4

التابعة لها؛

تنظيم دورات تكوينية في مجال أمن نظم املعلومات ومكافحة اجلرمية اإللكترونية لفائدة األطر التقنية . 5

املعنية وتنظيم دورات حتسيسية لفائدة موظفي الوزارة؛

إعداد خرائطية )cartographie( شاملة لنظام معلومات الوزارة؛. 6

وضع نظام داخلي ملراقبة نظام معلومات الوزارة ) Supervision interne(؛. 7

تتبع مراقبة نظام معلومات الوزارة من طرف املركزmaCERT  والسهر على تنفيذ التوصيات املنجزة من . 8

طرفه؛

املساهمة في تنفيذ مشروع اخلطة الرئيسية )Schéma Directeur( لنظام معلومات الوزارة؛. 9

تعميم عمليات التدقيق الداخلية لألمن نظام املعلومات التابع للوزارة؛. 10

املساهمة في دراسة وإعداد النصوص القانونية املتعلقة بأمن نظم املعلومات ومكافحة اجلرمية االلكترونية؛. 11

مواصلة دعم املبادرات واألنشطة التي تهدف إلى تطوير أمن نظم املعلومات ومكافحة اجلرمية االلكترونية . 12

واملشاركة في الندوات وامللتقيات في هذا اجملال.

* احلكومة االلكترونية:

صرحت الوزارة في برنامج عملها برسم سنة 2016 أن عملها سيقتصر على مواصل املهام املتعلقة ب:

املساعدة على اجناز مشاريع احلكومة االلكترونية، وخاصة األنشطة ذات الصلة مع تطوير ونشر التطبيقات . 1

التشاركية بني اإلدارات والهيئات العامة.

تعزيز برنامج احلكومة اإللكترونية لإلدارات واملواطنني.. 2

* البريد واالتصاالت: ستقوم احلكومة في هذا اجملال خالل سنة 2016 ب:

مواصلة تفعيل مضامني مذكرة التوجهات العامة للقطاع في أفق 2018.. 1



مناقشة  وتقييم  السياسات  العمومية  املرتبطة  بإنتاج  الثروة  

99

تسريع وثيرة تغطية املناطق البيضاء بخدمات االتصاالت: الشروع في تفعيل برنامج تغطية 2000 منطقة . 2

."PACTE" غير مدرجة في إطار برنامج

متابعة تنفيذ مقتضيات البرنامج التعاقدي بني الدولة ومجموعة بريد املغرب للفترة 2013-2017.. 3

إطالق مشروع جديد للتنمية حتت اسم "CAP Barid 2020 " التي تضم " اخملطط املتكامل لتطوير البريد . 4

" PIDEP" في طور اإلعداد مع االحتاد البريدي العاملي.

تعريف وحتديد مجال اخلدمة البريدية الشمولية )SUP( إجراءات تنفيذها.  . 5

ثانيا: اإلمكانيات املتاحة لالستراتيجيات:

دون   2013 الرقمي  املغرب  توفيرها إلستراتيجية  مت  التي  اإلمكانيات  تقدمي  االقتصار على  احملور  في هذا  سيتم 

اإلستراتيجيات األخرى، ومن مبررات ذلك أن اجملموعة املوضوعاتية قد اتفقت على تقييم هذا املوضوع في ضل الوالية 

احلكومية احلالية، كما أن إستراتيجية 2020 هي كذلك تدخل ضمن هذه الوالية احلكومية إال أنه لم يتم االنتهاء 

من وضع كافة دراساتها، وما أعلنت عنه احلكومة في مخطط عملها لسنة 2016 وهي السنة األولى لالنطالق 

في تنفيذ هذه اإلستراتيجية قد مت إبرازه فيما سبق، كما أن املؤسسات التي أشرفت على تنزيل إستراتيجية 2013 

ظلت كما هي دون تغيير، ويظل االختالف في اإلمكانيات املالية املرصودة لإلستراتيجيتني، الشيء الذي سيبرز من 

خالل دراسة للميزانية الفرعية لسنة 2016 ، وال ميكن التنبؤ بامليزانية املتوقعة لتنفيذ كافة مراحل إستراتيجية 

2020، وبالتالي سيتم إبراز اإلمكانيات املتاحة على الشكل التالي.

اإلمكانيات املتاحة إلستراتيجية املغرب الرقمي 2013:. 1

* على املستوى املادي40 : 

لقد خصص لها مبلغ إجمالي وصل إلى 19,5 مليار درهم، في حني أن التكلفة التقديرية لإلستراتيجية كانت 

وتتوزع   ،%  83 اإلستراتيجية  من  والثاني  األول  للمحورين  املرصودة  امليزانية  وتشكل  درهم،  مليار   5.2 في  محددة 

امليزانية اإلجمالية على الشكل التالي:

40 المصدر: تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013، ص 31
6 المصدر: العرض المقدم للمجموعة الموضوعاتية حول اإلستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات واالقتصاد الرقمي، المغرب الرقمي 2013ص
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* على مستوى الهيئات املكلفة بالتنفيذ41 :

لقد نصت إستراتيجية املغرب الرقمي 2013 على هياكل تتولى مهمة تنفذها وهي:

1 - اجمللس الوطني لتكنولوجيات اإلعالم واالقتصاد الرقمي: لقد مت إحداث هذا اجمللس لدى الوزير األول مبقتضى 

مرسوم رقم 2.08.444 الصادر بتاريخ 21 ماي 2009، وقد مت حتديد اختصاصاته مبوجب مقتضيات املادة 2 من املرسوم 

املذكور والتي تنص على أنه يقوم ب " مهمة تنسيق السياسات الوطنية الهادفة إلى تطوير تكنولوجيات اإلعالم 

واالقتصاد الرقمي وتأمني تتبعها وتقييم تنفيذها".

ويتألف هذا اجمللس من: 

- كافة السلطات احلكومية املسؤولة عن اإلدارة العمومية؛

والتدبير،  اإليداع  التالية: صندوق  املؤسسات  متثلها  التي  للدولة  اململوكة  والشركات  العمومية  املؤسسات   -

الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت، بريد املغرب، الوكالة الوطنية إلنعاش املقاوالت الصغرى واملتوسطة، الشركة 

الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛

- الهيئات املهنية املمثلة من لدن التجمع املهني لبنوك املغرب، االحتاد العام ملقاوالت املغرب، فيدرالية التقنيات 

اإلعالمية واملواصالت وترحيل اخلدمات.

القرار  مبوجب  اللجنة  هذه  أنشأت  اإللكترونية:  احلكومة  برنامج  تنفيذ  بالسهر على  املكلفة  اللجنة   -  2

رقم 09.1.01 الذي اتخذته اللجنة الوطنية لتكنولوجية املعلومات في أعقاب االجتماع األول الذي عقدته بتاريخ  

اللجنة  إحداث هذه  لبلورة   2009 أكتوبر   21 بتاريخ  الصادر   17.2009 رقم  األول  الوزير  وجاء منشور   .  2009.07.22

 " برنامج  ضمن  املدرجة  املشاريع  تنفيذ  عن  املسؤولة  العامة  القطاعات  هياكل  وتكوين  الوزارات  بني  املشتركة 

41 -   المصدر تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 ص من 27 إلى 30.
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 عؾقور درػؿ، صل حني أف 19,5ظؼد زل تكصقص ظفو عؾؾغ إجؿوظل كصؾ إظك 
 كتشؽؾ 6 عؾقور درػؿ،5.2اظؿؽؾػي اظؿؼدؼرؼي ظإلدؿراتقفقي طوغً عقددة صل 

، كتؿقزع % 83ادلقزاغقي ادلرصقدة ظؾؿققرؼـ األكؿ كاظـوغل عـ اإلدؿراتقفقي 
:  ادلقزاغقي اإلجؿوظقي سؾك اظشؽؾ اظؿوظل

  صلالؼني اظدراػؿ2013- 2009اظػؿرة  اظؾـد
 2128 اظؿققؿ االجؿؿوسل: احملقر األكؿ

اخلدعوت اظعؿقعقي ادلقجفي إظك : احملقر اظـوغل
 ادلرتػؼني

2186 

إغؿوجقي ادلؼوكالت اظصغرل : احملقر اظـوظث
 كادلؿقدطي

320 

 481 صـوسي تؽـقظقجقوت اإلسالـ: احملقر اظرابع
 _____ تـؿقي اظرأدؿوؿ اظؾشرم: تدبقر ادلقاطى األكؿ

 35 .إردوء اظـؼي اظرضؿقي: تدبقر ادلقاطى اظـوغل
 37 احلؽوعي

  عالؼني اظدراػؿ5187 اجملؿقع
 

: 44سؾك علؿقل اظفقؽوت ادلؽؾػي بوظؿـػقذ* 
 سؾك ػقوطؾ تؿقظك عفؿي 2013ظؼد غصً إدؿراتقفقي ادلغرب اظرضؿل 

: تـػذػو كػل
ظؼد زل إحداث : اجملؾس اظقرـل ظؿؽـقظقجقوت اإلسالـ كاالضؿصود اظرضؿل-1

 21 اظصودر بؿورؼخ 2.08.444ػذا اجملؾس ظدل اظقزؼر األكؿ صلؼؿضك عردقـ رضؿ 
 عـ ادلردقـ 2، كضد زل حتدؼد اخؿصوصوتف صلقجى عؼؿضقوت ادلودة 2009عوم 

عفؿي تـلقؼ اظلقودوت اظقرـقي " اظذطقر كاظؿل تـص سؾك أغف ؼؼقـ ب 
اظفودصي إظك تطقؼر تؽـقظقجقوت اإلسالـ كاالضؿصود اظرضؿل كتلعني تؿؾعفو 

". كتؼققؿ تـػقذػو
 : كؼؿلظف ػذا اجملؾس عـ

طوصي اظلؾطوت احلؽقعقي ادللمكظي سـ اإلدارة اظعؿقعقي؛ - 
ادلمدلوت اظعؿقعقي كاظشرطوت ادلؿؾقطي ظؾدكظي اظؿل متـؾفو ادلمدلوت - 

صـدكؽ اإلؼداع كاظؿدبقر، اظقطوظي اظقرـقي ظؿؼـني ادلقاصالت، برؼد : اظؿوظقي
ادلغرب، اظقطوظي اظقرـقي إلغعوش ادلؼوكالت اظصغرل كادلؿقدطي، اظشرطي 

اظقرـقي ظإلذاسي كاظؿؾػزة؛ 
                                                                                                                                                                                              

العرض الممدم للمجموعة الموضوعاتٌة حول اإلستراتٌجٌة الوطنٌة لتكنولوجٌا المعلومات وااللتصاد الرلمً، المغرب الرلمً :  المصدر6
. 5ص 2013

. 30 إلى 27 ص من 2013 المصدر تمرٌر المجلس األعلى للحسابات بشأن تمٌٌم إستراتٌجٌة المغرب الرلمً  44
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احلكومة االلكترونية".

3 - مديرية االقتصاد الرقمي: مت إحداث هذه املديرية بوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي مبوجب املرسوم 

لتكنولوجيا  الوطنية  اإلستراتيجية  إعداد  لها  املوكولة  املهام  بني  ومن   2010.07.06 بتاريخ  الصادر   2.10.74 رقم 

املعلومات واالتصال، والسهر على ترجمتها إلى برامج عملية مع السعي إلى تنفيذها بالتشاور مع اجلهات املشاركة 

في التنفيذ.

 CAB 17/2009 4 - مديرية توجيه برنامج احلكومة اإللكترونية: مت إنشاء هذه املديرية مبنشور الوزير األول رقم

وتتألف من خبراء متعددي االختصاصات في مختلف اجملاالت ذات الصلة باحلكومة اإللكترونية، وتقوم بدعم جلنة 

احلكومة االلكترونية املشتركة بني الوزارات قصد متكينها من تنظيم وتنفيذ وتتبع البرامج واألنشطة التي تدخل 

ضمن اختصاصاتها.

5 - تنفيذ اإلستراتيجية: يسهر على تنفيذ اإلستراتيجية والتدابير املواكبة لها كل من: 

الصناعة  ووزارة  املواصالت،  لتقنني  الوطنية  الوكالة  تنفيذه  تتولى  اإلستراتيجية  من  األول  احملور  بخصوص   -

والتجارة واالقتصاد الرقمي، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر.

- بخصوص احملور الثاني يسهر على تنفيذه جلنة قطاعية تشرف على برنامج احلكومة اإللكترونية مت إحداثها 

على املستوى القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية، ووكاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية.

- يتم تنفيذ غالبية اإلجراءات التي يتضمنها احملور الثالث والرابع من اإلستراتيجية الوكالة الوطنية إلنعاش 

املقاوالت الصغرى واملتوسطة ويدخل البعض منها ضمن مسؤوليات وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي.

- يتم تنفيذ التدبيرين املواكبني لإلستراتيجية من قبل وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي.

 اإلمكانيات املتاحة إلستراتيجية املغرب الرقمي 2020:. 2

* على مستوى الهيئات املكلفة بالتنفيذ: لم يتم االنتهاء بعد من كافة الدراسات اخملصصة لهذه اإلستراتيجية 

كي يتم التطرق إلضافة هيئات جديدة أو االستغناء عن بعض ما هو موجود، لذلك سترصد امليزانية اخملصصة لهذا 

اجملال في امليزانية الفرعية للوزارة في سنة 2016.

ال يوجد أي بند في مشروع امليزانية لسنة 2016 يتطرق إلستراتيجية املغرب الرقمي 2020 كما هو مبني بخصوص 

مخطط التسريع الصناعي، وإمنا هناك مادتني مخصصتني مليدان التكنولوجية احلدية وهما: املادة 7100 اخملصصة 

ملديرية االقتصاد الرقمي، واملادة 7200 اخملصصة ملديرية التكنولوجيا املتقدمة واالبتكار والبحث التنموي، وقد مت                                             
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تخصيص لهذين امليدانني في ميزانية الفرعية لسنة 422016 ما يلي :

- على مستوى ميزانية التسيير قد مت رصد ما يلي:

- في املادة 7100 ما قدره 5400000 درهم مخصص ملديرية االقتصاد الرقمي.

- في املادة 7200 ما قدره 520000 درهم مخصص ملديرية التكنولوجيا املتقدمة واالبتكار والبحث التنموي.

- على مستوى ميزانية االستثمار قد مت رصد لها ما يلي:

- ما مجموعه 15000000 درهم كاعتمادات األداء سنة 2016 و20000000 درهم كاعتمادات االلتزام سنة 2017 

في املادة 7100 اخملصصة ملديرية االقتصاد الرقمي وموزعة على ما يلي:

- في الفقرة 10 اخملصصة ملديرية االقتصاد الرقمي صفر درهم.

- في الفقرة 20 اخملصصة للدراسات العامة صفر درهم.

- في الفقرة 30 اخملصصة لتعميم التقنيات اإلعالمية 15000000 درهم كاعتماد األداء لسنة 2016 و20000000 

درهم كاعتماد االلتزام في سنة 2017.

- في الفقرة 40 اخملصصة ملشروع NET ADDED صفر درهم.

- في الفقرة 50 اخملصصة ملشروع مركز التوثيق الرقمي صفر درهم.

التنموي لقدم مت رصد لها صفر  والبحث  واالبتكار  املتقدمة  التكنولوجيا  7200 اخملصصة ملديرية  املادة  - وفي 

درهم سواء في اعتمادات األداء لسنة 2016 أو العتمادات االلتزام في سنة 2017.

ثالثا: النتائج احملققة بخصوص إستراتيجية املغرب الرقمي 2013:

احملاور  حسب   2013 الرقمي  املغرب  إستراتيجية  تنفيذ  خالل  من  املنجزة  املشاريع  نتائج  نسبة  إبراز  سيتم 

واإلجراءات التي جاءت بها وكما قام بدراستها اجمللس األعلى للحسابات وذلك إلى غاية 30 يونيو 2013، أي على بعد 

6 أشهر من املوعد املتوقع لالنتهاء من تنفيذ اإلستراتيجية.

42   المصدر: مشروع قانون المالية لسنة 2016 لوزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، ميزانية 
االستثمار، ص من 21 إلى 25 وميزانية التسيير ص من 43 إلى ص 47.

   المصدر: تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013، ص38.
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كما سيتم تقدمي هذه النتائج في جداول كما هي موجودة في تقرير اجمللس األعلى للحسابات بدون تقدمي أي 

قراءة لها حفاظا على موضوعيتها وترك اجملال مفتوحا لكافة الفرق واجملموعات البرملانية بإعطائها القراءات التي 

تتماشى وموقعها السياسي وهي كالتالي.

-1 نتائج إجناز املشاريع املدرجة ضمن احملور األول املتعلق بالتحول االجتماعي43  :

43 - المصدر: تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013، ص38.

107 
 

 حوظي ادلشركع اإلجراءات
 ادلشركع

/ ادلـػذ اإلجراء
اظعدد اإلجؿوظل 

 ظإلجراءات
دسؿ جتفقز ادلدردني بلجفزة : 3اإلجراء

 .اظؽؿؾققتر كععدات اظـػوذ إظك االغؿرغً
ضقد  غوصذة

 اظؿشغقؾ
11 % 

دسؿ جتفقز اظطؾؾي ادلفـددني كاظػؽوت : 4
ادلشوبفي بلجفزة اظؽؿؾققتر احملؿقؿ كععدات 

 اظـػوذ ظالغؿرغً

   إجنوز
 
 

ضقد االجنوز 
 

22 % 

اسؿؿود دقودوت ػودصي إظك تطقؼر اظـػوذ : 5
إظك ذؾؽي االغؿرغً سوظل اظصؾقى حلى 

 .صؽوت ادلـورؼ كعلؿقؼوت اظدخؾ

االغؿرغً سوظل 
 اظصؾقى

 

جتفقز عمدلوت اظؿعؾقؿ اظعؿقعل : 1
صلعدات اظـػوذ إظك اإلغؿرغً كاظقدوئؾ 

عؿعددة اظقدوئط، إضوصي إظك تؽقؼـ األرر 
اظؿربقؼي كتقصقر اظقدوئؾ اظرضؿقي بفذق 

 .ادلمدلوت

برغوعٍ تعؿقؿ 
تؽـقظقجقو 

ادلعؾقعوت كاالتصوؿ 
سؾك عمدلوت 

 اظؿعؾقؿل اظعؿقعل 

 
 
 
 
 
 
 
 

تلخر صل 
 االجنوز

 
 
 
 
 
 

 
 

56  % 

تلفقؾ اظـػوذ إظك االغؿرغً كادؿكداـ : 7
تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت كاالتصوؿ خورج 

ادللؽـ سؾر إغشوء ادلراكز اجملؿؿعقي ظؾـػوذ 
 .ظؿؽـقظقجقو ادلعؾقعوت

ادلراكز اجملؿؿعقي 
ظؾـػوذ ظؿؽـقظقجقو 
 ادلعؾقعوت كاالتصوؿ

 احملؿقى اظرضؿل . دسؿ تطقؼر احملؿقى ادلعؾقعوتل اظرضؿل: 8
 احملؿقى اظرضؿل .دسؿ تطقؼر احملؿقى اظرضؿل اظؿرصقفل: 9

 احملؿقى اظرضؿل .دسؿ تطقؼر احملؿقى اظؿعؾقؿل: 10
جتفقز عمدلوت اظؿعؾقؿ اظعوظل : 2

اظعؿقعل بـعدات اظـػوذ إظك االغؿرغً 
 .كاظقدوئؾ عؿعددك اظقدوري

ربط اجلوععوت - 
كادلعوػد اظعؾقو 

. بشؾؽي االغؿرغً
برغوعٍ تعؿقؿ - 

تؽـقظقجقو 
ادلعؾقعوت كاالتصوؿ 

سؾك عمدلوت 
 اظؿعؾقؿ اظعوظل

تشفقع اظؿففقز صلعدات عـكػضي : 6 
 اظؿؽؾػي، 

سركض جتفقز بلدعور 
 عـكػضي

 % 11 زل إظغوؤق
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-2 نتائج إجناز املشاريع املدرجة ضمن احملور الثاني املتعلق ببرنامج احلكومة االلكترونية44 :

3 - نتائج إجناز املشاريع املدرجة ضمن احملور الثالث املتعلق بالرفع من إنتاجية املقاوالت الصغرى 

واملتوسطة45 :

44 -   المصدر: تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 ص 40
45 -المصد: تقرير المجلس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013 ص 46
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غؿوئٍ إجنوز ادلشورؼع ادلدرجي ضؿـ احملقر اظـوغل ادلؿعؾق بؾرغوعٍ  -3
 :47احلؽقعي االظؽؿركغقي

 
اظعدد اإلجؿوظل / ادلشركع ادلـفز اإلجراءات ادلؾودرات

 ظؾؿشورؼع
إحداث ػقؽوت : ادلؾودرة األكظك

تلـد إظقفو عفؿي تلققر 
 .برغوعٍ احلؽقعي اإلظؽؿركغقي

كضع ضقاسد احلؽوعي - 11
ادلؿعؾؼي بؾرغوعٍ احلؽقعي 

 .اإلظؽؿركغقي

  ضقد اظؿشغقؾ

 عـ 15إسداد : ادلؾودرة اظـوغقي
اخلدعوت كادلشورؼع اظـؿقذجل 

اظؿفرؼؾل سؾك أبعد تؼدؼر سـد 
كضد تطقر ػذا  )2011عؿؿ دـي 

 18اظعدد بعد ذظؽ كأصؾح 
 (عشركسو

 عشركسو 15اسؿؿود - 12
ضد ارتػع  )شلقذجقو جترؼؾقو 
 18ػذا اظعدد إظك 

. عشركسو
 

 عشورؼع طوغً جوػزة ضؾؾ اظشركع صل 5- 
. تـػقذ اإلدؿراتقفقي

( % 8)عشركع كاحد سؿؾل - 
( 76%) عشورؼع زل تلجقؾفو 10- 
 (% 8)عشركع كاحد ضقد اإلجنوز - 
 .(% 8)عشركع كاحد ظؿ ؼؿؿ إرالضف - 

إجنوز طوصي : ادلؾودرة اظـوظـي
اخلدعوت كادلشورؼع ادلؿعؾؼي 

بؾرغوعٍ احلؽقعي اإلظؽؿركغقي 
 .2013عع غفوؼي دـي 

إجنوز طوصي ادلشورؼع - 13
كاخلداعوت ادلؿعؾؼي 

بؾرغوعٍ احلؽقعي 
. اإلظؽؿركغقي

  

 عشورؼع طوغً جوػزة ضؾؾ اظشركع صل 8- 
. تـػقذ اإلدؿراتقفقي

(. % 43 ) عشورؼع ضقد اظؿشغقؾ 4- 
(. % 2)عشركع كاحد ضقد اإلجنوز - 
. %  (2)عشركع كاحد زل إظغوؤق - 
(.  % 28) عشركسو تلخر تـػقذػو 16-

 (.% 25) عشركسو ظؿ ؼؿؿ إرالضفو 14- 
 
 
غؿوئٍ إجنوز ادلشورؼع ادلدرجي ضؿـ احملقر اظـوظث ادلؿعؾق بوظرصع عـ  -4

 :48إغؿوجقي ادلؼوكالت اظصغرل كادلؿقدطي
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اظعدد / ادلشركع ادلـفز حوظي ادلشركع ادلشركع اإلجراءات
 اإلجؿوظل ظؾؿشورؼع

حتدؼد احلؾقؿ ادلفـقي ادلؿؽـ - 14
تطؾقؼفو صل اظؼطوسوت ذات اإلدفوـ 

 .اظؼقم صل اظـوجت احملؾل اإلجؿوظل

برغوعٍ علوغدة تؽـقظقجقو 
 ادلعؾقعوت

 % 22 ضقد اظؿشغقؾ

اظشركع صل تؽقؼـ علقرم - 21
ادلؼوكالت اظصغرل كادلؿقدطي سؾك 

ادؿكداـ تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت 
 .(تلؾقؿ اظرخص اظرضؿقي )كاالتصوؿ، 

  برغوعٍ اغػؿوح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صل رقر االجنوز 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56  % 
 

دسؿ ادؿـؿور ادلؼوكالت اظصغرل - 15
كادلؿقدطي صل ضطوع تؽـقظقجقو 

 .ادلعؾقعوت

 علوغدة تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت

تـظقؿ ظؼوءات اظؿقاصؾ بشلف - 16
 .اظعركض اظؼطوسقي اظؿل زل إحداثفو

- علوغدة تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت
 تـظقؿ ظؼوءات تقاصؾ

تعزؼز اإلرور اظؼوغقغل بغقي - 22
تشفقع اخلدعوت ادلؼدعي سؾر 

 .االغؿرغً

 راجع إردوء اظـؼي اظرضؿقي

عقاطؾي ادلؼوكالت اظصغرل - 17
كادلؿقدطي عزكدم ادلمدلوت اظؽؾرل 
ظدسؿفو صل االغكراط صل عشورؼع غزع 
 .اظصؾغي ادلودؼي سـ ادلعوعالت اظؿفورؼي

غزع اظصؾغي ادلودؼي سـ اظقثوئؼ 
ادلؽؿى اظشرؼػ - اظؿفورؼي

ادلؼوكالت اظصغرل / ظؾػقدػوط
 .كادلؿقدطي

تعؾؽي اجلؿعقوت ادلفـقي حلـفو - - 19
سؾك كصػ تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت 

كاالتصوؿ ظؾؿؼوكالت اظصغرل 
 .كادلؿقدطي

 .16عرتؾط بوإلجراء رضؿ 

تعؾؽي طؾرؼوت ادلمدلوت سؾك - 18
االغكراط صل جتفقز ادلؼوكالت اظصغرل 

 .جدا بؿؽـقظقجقو ادلعؾقعوت

 % 11 عؿلخر تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت– ركاج 

تؽقؼـ عـدكبل عؾقعوت ععدات - 20
تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت، اخلؾراء احملودؾني 

سؾك ادؿكداـ تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت 
 .كاالتصوؿ

 % 11 ظؿ ؼؿؿ إرالضف  ظؿ ؼؿؿ تـػقذق

 
غؿوئٍ إجنوز ادلشورؼع ادلدرجي ضؿـ احملقر اظرابع ادلؿعؾؼ بؿطقؼر  -5

 .49صـوسي تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت
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اظعدد / ادلشركع ادلـفز حوظي ادلشركع ادلشركع اإلجراءات
 اإلجؿوظل ظؾؿشورؼع

كضع حؾقؿ متقؼؾقي : 24رضؿ 
عكصصي ظؾؿؿدخؾني صل عفوؿ 

 .تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت

تعؾئي طؾور اظػوسؾني احملؾقني * 
 صـدكؽ ادلغرب اظرضؿل*

ظؿ ؼؿؿ إرالضف * 
 جوػز ظؾعؿؾ* 

7.69 % 

إغشوء عفؿعوت ظؿؽـقظقجقو : 29
 .ادلعؾقعوت

 % 30.77 جوػز ظؾعؿؾ صـدكؽ ادلغرب اظرضؿل

متقؼؾ األغشطي ادلزاكظي صل : 30
. عفؿعوت تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت

 

تقصقر متقؼؾ عقجف ظدسؿ 
األغشطي ادلزاكظي صل عفؿعوت 

 .تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت

 جوػز ظؾعؿؾ

 08.09تـػقذ اظؼوغقف رضؿ : 31
ادلؿعؾؼ بقؿوؼي األذكوص اظذاتقني 

جتوق ادلعطقوة ذات اظطوبع 
 .اظشكصل

 جوػز ظؾعؿؾ .راجع إردوء اظـؼي اظرضؿقي

إردوء حؽوعي عقؾقي تعـك : 23
 .بوالبؿؽور

إردوء حؽوعي عقؾقي تعـك 
بوالبؿؽور 

حؽوعي صـدكؽ االبؿؽور - 
 كاظؾققث كاظؿـؿقي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61.54 % 

إحداث بـقوت ادؿؼؾوؿ : 25
 .تؽـقظقجقي جفقؼي

إغشوء عفؿعوت ظؿؽـقظقجقي 
 ادلعؾقعوت سؾك ادللؿقل اجلفقم

 صل رقر اإلجنوز

حتلني كتؽققػ اإلرور : 26
اظؿـظقؿل عع خصقصقوت ضطوع 

 .تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت

 كضع اإلرور اظؼوغقغل دلرطز 
 اظؾققث كاظؿـؿقي كاالبؿؽور

 صل رقر اإلجنوز

تعزؼز ثؼوصي ركح ادلؾودرة :27
 .كاالبؿؽور

 صل رقر اإلجنوز إردوء كتعزؼز ثؼوصي ركح ادلؾودرة

احلػوظ سؾك اظؼدرة اظؿـوصلقي : 32
ظعركض ادلغرب صل عفوؿ ترحقؾ 

 .اخلدعوت

 صل رقر اإلجنوز راجع برغوعٍ اغؾعوث

تقصقر بـقوت حتؿقي طوصقي تؿقاصؼ : 33
 .عع عقاصػوت اجلقدة

 صل رقر اإلجنوز راجع برغوعٍ اغؾعوث

االدؿفوبي إظك احلوجقوت عـ : 34
. ادلقارد اظؾشرؼي ادلمػؾي

 
 

تؽقؼـ ادلقارد اظؾشرؼي دلقاطؾي 
تطقر ضطوع ترحقؾ خدعوت 

 تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت

 صل رقر اإلجنوز

تشفقع سركض ادلغرب صل : 35
عفوؿ ترحقؾ اخلدعوت ظدل 

اظشرطوت اظػرغلقي اظعوعؾي صل 
 .ضطوع تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت

عقاصؾي جذب ذرطوت 
تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت 

 اظػرغلقي

 صل رقر اإلجنوز

إجراء رصد تؽـقظقجل التكوذ  .إجراء رصد تؽـقظقجل: 36
اظؼرار بشلف اظؿكصصوت اظؿل 

ؼـؾغل سؾك ادلغرب أف ؼرطز 
سؾقفو ضصد اظرصع عـ ضقؿؿف 

 ادلضوصي

 صل رقر اإلجنوز

تطقؼر خدعوت اظدسؿ ادلؼدعي : 28
ظؾؿؼوكالت اظعوعؾي صل عفوؿ 

 .تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت

خدعوت عقجفي ظدسؿ ذرطوت 
 تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت

 صل رقر اإلجنوز
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غؿوئٍ إجنوز ادلشورؼع ادلدرجي ضؿـ اظؿدبقر ادلقاطى األكؿ ادلؿعؾؼ بؿـؿقي 
: 50اظرأدؿوؿ اظؾشرم

 
عفؿقع / ادلشركع ادلـفز حوظي ادلشركع ادلشركع اإلجراءات

 ادلشورؼع
إرالؽ سؿؾقي تؽقؼـ سوجؾي : 39

ظػوئدة اظعوعؾني صل ضطوع ترحقؾ 
 .خدعوت تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت

 عـصى 3000إحداث 
ذغؾ صل ضطوع 

ترحقؾ خدعوت 
 تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت

 % 20 زل االغؿفوء عـ تـػقذق

كضع عكطط سؿؾ ظؾؿؽقؼـ : 38
 .األكظل

كضع عكططوت سؿؾ 
 ظؾؿؽقؼـ األكظل

 % 20 صل رقر اإلجنوز

كضع آظقي ظؿقجقف كتؿؾع كتؼققؿ : 37
عكططوت اظؿؽقؼـ صل ضطوع 

 .تؽـقظقجقو ادلعؾقعوتقي

إحداث أظقي ظؿقجقف 
كتؿؾع كتؼققؿ 

عكططوت اظؿؽقؼـ 
صل ضطوع تؽـقظقجقو 

 ادلعؾقعوت

 
 

ظؿ ؼؿؿ اظشركع صل 
 تـػقذ ػذق اإلجراءات

 
 
 
 

تطقؼر عؾودرات ظؾؿؽقؼـ بشراطي : 40 % 60
 .بني اظؼطوسني اظعوـ كاخلوص

----- 

حتلني صرص اظعؿؾ بوظـلؾي : 41
خلرؼفل اجلوععوت احلوصؾني سؾك دبؾقـ 
اظلؾؽ األكؿ عـ اظؿعؾقؿ اظعوظل بعد 

 .غفوؼي تؽقؼـفؿ

----- 

 

غؿوئٍ إجنوز ادلشورؼع ادلدرجي ضؿـ اظؿدبقر ادلقاطى اظـوغل ادلؿعؾؼ بنردوء 
 .51اظـؼي اظرضؿقي
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اظعدد / ادلشركع ادلـفز حوظي ادلشركع ادلشركع ادلراد تـػقذق اإلجراءات
 اإلجؿوظل ظؾؿشورؼع

حؿوؼي األذكوص اظذاتقني جتوق : 42
 ادلعطقوت ذات اظطوبع اظشكصل

 08.09اسؿؿود اظؼوغقف رضؿ 
ادلؿعؾؼ بقؿوؼي األذكوص 
اظذاتقني إزاء ادلعطقوت ذات 

 .اظطوبع اظشكصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جوػز ظؾعؿؾ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 % 

تشفقع غزع اظصؾغي ادلودؼي سـ : 44
 ادلعوعالت اظؿفورؼي

اظؾقائح اظؿـػقذؼي ظؾؼوغقف رضؿ 
 ادلؿعؾؼ بؿؾودؿ اظؾقوغوت 05.53

. اظؼوغقغقي االظؽؿركغقي
كإسداد درادي حقؿ دؾؾ تعزؼز 
اإلرور اظؼوغقغل ظؾـؼي اظرضؿقي 

 كاألعـ االظؽؿركغل صل ادلغرب
إحداث جلـي تعـك بلالعي اظـظؿ : 45

 ادلعؾقعوتقي
إحداث اظؾفـي اإلدؿراتقفقي 

ظلالعي غظؿ ادلعؾقعوت، 
كإحداث ادلدؼرؼي اظعوعي ظلالعي 

 غظؿ ادلعؾقعوت
إغشوء عرطز ظؾقؼظي كاظرصد : 46

كاظؿصدم ظؾففؿوت ادلعؾقعوتقي 
 بودلغرب

إحداث ادلرطز ادلغربل ظؾقؼظي 
كاظرصد كاظؿصدم ظؾففؿوت 

 .ادلعؾقعوتقي
اغؿؼوء جفي تعـك بوظلفر سؾك : 47

 إردوء اظـؼي اظرضؿقي
ادلقاصؼي سؾك برؼد ادلغرب 

 طؿؿعفد ظؾكدعوت االظؽؿركغقي
إحداث ػقؽي كرـقي تعـك بقؿوؼي : 48

 ادلعطقوت ذات اظطوبع اظشكصل
إحداث اظفقؽي اظقرـقي حلؿوؼي 

 ادلعطقوت ذات اظطوبع اظشكصل
كضع عقـوؽ ألخالضقي سؿؾ ادلقاضع : 53

. اظؿفورؼي اإلظؽؿركغقي
 

إحداث تصـقػ خوص بلخالضقوت 
-e)ادلقاضع اظؿفورة اإلظؽؿركغقي 

thiq@7) 
إغشوء عقاضع اظؽؿركغقي احؿقورقي : 49

ضصد ادؿرجوع اظؾقوغوت ادلػؼقدة صل 
 حوظي اظؿعرض ظففؿوت اظؽؿركغقي

إغشوء عرطز كرـل ظؾؾقوغوت 
عؼركغو بنحداث عقضع إظؽؿركغل 

 .احؿقورل خوص بف

 
 
 
 
 
 
 
 

صل رقر 
 اظؿـػقذ

 
 
 
 
 
 
 
 

40 % 

تـػقذ برغوعٍ ظعؼد ظؼوءات ضصد : 50
اظؿقلقس بلالعي اظـظؿ 

 ادلعؾقعوتقي كاظؿقاصؾ بشلف ذظؽ

تـظقؿ حؿؾي تقاصؾقي حقؿ 
دالعي اظـظؿ ادلعؾقعوتقي ك 
إحداث بقابي خوصي بلالعي 

 غظؿ ادلعؾقعوت
تـظقؿ تؽقؼـ سؾك دالعي : 51

اظـظؿ ادلعؾقعوتقي ظػوئدة اظطؾؾي 
 ادلفـددني

إدعوج دالعي اظـظؿ ادلعؾقعوتقي 
 صل اظؿعؾقؿ اظعوظل

تـظقؿ دكرات تؽقؼـقي صل عفوؿ : 52
تؽـقظقجقوت ادلعؾقعوت كدالعي 
اظـظؿ ادلعؾقعوتقي ظػوئدة ادلفـ 

 اظؼوغقغقي

تـظقؿ دكرات تؽقؼـ صل عفوؿ 
تؽـقظقجقوت ادلعؾقعوت كدالعي 

اظـظؿ ادلعؾقعوتقي ظػوئدة 
 اظؼضوة

 08.31اسؿؿود اظؼوغقف رضؿ  دسؿ تطقر اظؿفورة االظؽؿركغقي: 43
ادلؿعؾؼ بؿقدؼد اظؿدابقر حلؿوؼي 

ادللؿفؾؽ اظذم ؼضؿ بعض 
األحؽوـ ادلؿعؾؼي بوظؿلقؼؼ 

االظؽؿركغل كاإلسالف سؾك ذؾؽي 
 االغؿرغً
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من  لالنتهاء  احملدد  التاريخ  بعد  2013 حتى  الرقمي  املغرب  إستراتيجية  لتنفيذ  اإلحصائية  النتائج  ولتحسني 

املقدمة  الوزارة  حصيلة  خالل  من  الرقمي  املغرب  إستراتيجية  في  املقدمة  املشاريع  نتائج  رصد  مت  قد  تنفيذها، 

مبناسبة مناقشة امليزانية الفرعية لسنة 2014 و 2016 وتتمثل في ما يلي49 : 

على مستوى محور التحول االجتماعي لقد مت خالل 2013 إجناز ما يلي:

- برنامج إجناز: قد استفاد منه أزيد من 22600 طالب من أصل 28200 طالب مستهدف، أي بنسبة 80 % ، بغالف 

مالي يقارب 101 مليون درهم، ويتوزع املستهدفون على 114 مؤسسة جامعية على املستوى الوطني.

- برنامج genie : تتمثل حصيلة إجناز هذا البرنامج إلى غاية نهاية يوليوز 2013 في استفادة 85 % من مجموع 

املؤسسات التعليمية املستهدفة.

على مستوى االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات قد مت:

- في إطار برنامج "PAVTE" إلى غاية يونيو 2013 حتقيق ما يلي:

* 89.3 % منطقة تعتبر مغطاة بخدمة االتصاالت؛

* 8.4 % من املناطق جاري تغطيتها؛

* 1.2 % من املناطق تعاني من مشاكل متعلقة بالكهربة؛

* 0.8 % من املناطق تعاني من مشاكل متعلقة بحيازة أرض إلقامة البنيات التحتية حملطة اإلرسال.

على مستوى مذكرة التوجهات العامة لتنمية االتصاالت في أفق 2013 قد مت:

* تفعيل اخملطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا؛

* إعداد دراسة لتحديد شروط وكيفيات منح ترخيص اجليل الرابع؛

* صدور قرار يتعلق بإقامة شبكة االتصاالت من نوع WIFI ذات استعمال خارجي؛

* مواصلة تنفيذ برنامج إعادة تهيئ طيف الترددات الضرورة إلقامة شبكات الصبيب العالي والعالي جدا؛

* الشروع في إقامة مشاريع منوذجية لأللياف البصرية؛

على  للمواصالت  العامة  الشبكات  خدمة  جودة  مؤشرات  من  للتحقق  اخلدمات  جودة  مراقبة  حمالت  اجناز   *

الصعيد الوطني؛

49 -  المصدر: أنظر العرض الذي قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي حول حصيلة سنة 2013 وحصيلة 2015. بمناسبة 
مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2014 و 2016
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* إصدار اخملطط الوطني اجلديد للترددات نسخة 2013 يأخذ بعني االعتبار نتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية؛

* تسجيل انخفاض عام في أسعار خدمات االتصاالت وارتفاع حجم االستعماالت للفترة -2014 2018؛

* الشروع في إعداد دراسة حول تهيئة مذكرة التوجهات العامة للفترة -2014 2018.

على مستوى االبتكار والتكنولوجيات املتقدمة قد مت حتقيق ما يلي:

* مواصلة تتبع إجناز ثالثة مجمعات لالبتكار في مراكش وفاس والرباط بشراكة مع اجلامعات املعنية؛

* التوقيع على عقود برنامج مع قطبني للتنافسية واالبتكار قصد التمويل والدعم: قطب التنافسية واالبتكار 

في مجال الصناعة الغذائية ومستحضرات التجميل بجهة مراكش وقطب التنافسية واالبتكار في مجال تثمني 

املوارد البحرية بجهة أكادير؛

التقنية الصناعية للفترة  باملراكز  التنموي للنهوض  التوقيع على االتفاقية اإلطار املتعلقة بتنفيذ اخملطط   *

املمتدة بني -2013 2017 وتخصيص غالف مالي قدره 250 مليون درهم لتنفيذ اخملطط التنموي؛

والنايوتيكنولوجيا  للميكروإلكترونيك  املكرسة  التكنولوجي  التطوير  وتتبع مصير "MASCIR" ومركز  * دعم 

والبيوتيكنولوجيا؛

أما احلصيلة التي قدمتها احلكومة سنة 2015 أي بعد سنتني من االنتهاء من تنفيذ إستراتيجية 2013 وقبل 

االنطالق في تنزيل إستراتيجية 2020 فهي على الشكل التالي:

على مستوى تكنولوجيا املعلومات واالتصال فقد مت:

* توقيع اتفاقية التعاون بني املغرب والهند إلقامة مركز تدريب متخصص في تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 

سيتم إيواء هذا املركز باملعهد الوطني للبريد واملواصالت؛

* اإلستراتيجية الوطنية لالنتقال إلى IPv6: تطوير موقع انترنت للتعريف بهذه اإلستراتيجية؛

* التقييس: مت اعتماد 7 معايير للتقييس و 18 أخر في طور االعتماد.

على مستوى تنمية الثقة الرقمية قد مت:

* متابعة العمل على الترويج لعالمة الثقة اخلاصة مبوقع املتاجرة على اخلط؛

* تتبع الدراسة املتعلقة بتطوير التجارة اإللكترونية في إطار برنامج "إجناز الوضع املتقدم" مع االحتاد األوروبي؛

* دعم املبادرات واألنشطة التي تهدف إلى تنمية الثقة الرقمية وتطوير التجارة اإللكترونية؛



مناقشة  وتقييم  السياسات  العمومية  املرتبطة  بإنتاج  الثروة  

110

* حتقيق محتوى بوابة أمن نظم املعلومات.

على مستوى نظم املعلومات قد مت حتقيق ما يلي:

* املشاركة في إعداد قرارات وتوصيات اللجنة اإلستراتيجية ألمن نظم املعلومات؛

* املشاركة في إعداد مشروع حلماية نظم معلومات البنيات التحتية ذات األهمية احليوية؛

* مواصلة تنفيذ التوجيهات الوطنية ألمن نظم املعلومات على مختلف املديريات واملؤسسات اخلاضعة لوصاية 

الوزارة؛

* إجناز عمليات تدقيق داخلية ألمن نظم املعلومات التابع للوزارة؛

اليقظة  املنجز من طرف مركز  الوزارة  التدقيق األمني لنظام معلومات  * السهر على تنفيذ توصيات عملية 

والرصد والتصدي للهجمات املعلوماتية )maCERT(؛

* حتسيس موظفي الوزارة على بعض املسائل املتعلقة بأمن نظم املعلومات واجلرمية اإللكترونية؛

* املساهمة في إعداد مشروع اخلطة الرئيسية لنظام معلومات الوزارة؛

* املساهمة في دراسة وإعداد النصوص القانونية املتعلقة بأمن نظم املعلومات واجلرمية اإللكترونية؛

* مواصلة التحضير لوضع مصلحة خاصة بأمن نظم املعلومات على مستوى الوزارة )RSSI(؛

الندوات  املعلومات ومكافحة اجلرمية اإللكترونية واملشاركة في  بأمن نظم  املتعلقة  املبادرة واألنشطة  * دعم 

وامللتقيات املتعلقة بهذا اجملال.

على مستوى احلكومة االلكترونية، قد مت:

* وضع منظومة لتدبير األسئلة البرملانية؛

* النشر عبر اخلط لإلعالنات في اجلريدة الرسمية؛

* مواصلة تطوير التطبيقات اخلاصة بالهاتف احملمول لتتبع خدمة احلكومة اإللكترونية.

املدرسي  التعليم  إدارة  نظام  في:  تتمثل  التعميم  أنها في طور  احلكومة  أعلنت  التي  املشاريع  أما بخصوص 

مسار، الشباك اإللكتروني لطلب وثائق احلالة املدنية متوفرة بأكثر من 179 جماعة حضرية وقروية، خدمة طلب 

التسجيل العدلي متوفرة ب 11 محكمة، وضع وتتبع الشكايات عبر اخلط متوفر ب 11 إدارة عامة، اخذ املواعد عبر 

اخلط متوفرة ب 11 مستشفى جهوي.

على مستوى برنامج " PACTE" مت إلى غاية نهاية مارس 2015 تسجيل ما يلي:
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* 95.1 % منطقة تعتبر مغطاة بخدمات االتصاالت؛

* 3.6 % من املناطق جاري تغطيتها؛

* 1.3 % من املناطق املتبقية تعاني مشاكل مرتبطة بالكهربة، حيازة األرض، انعدام ممر أو غير أهلة بالسكان.

رابعا: قراءة في اآلثار :

* على مستوى احلكامة في التدبير سجل اجمللس األعلى للحسابات أن إستراتيجية املغرب الرقمي 2013 لم 

في  رسميني  وانخراط  التزام  على  عالوة  مضمونها،  متاسك  ضمان  بغية  القبلي  التصديق  إلجراء  إخضاعها  يتم 

تنفيذها، كما أن بعض إجراءات هذه اإلستراتيجية متشابهة مع بعض أهداف اخملططات السابقة، وقد مت وضعها 

دون القيام بتقييم مسبق للمخططات السابقة ومعرفة درجة تنفيذها.

كما سجل اجمللس أن جلنة احلكومة اإللكترونية املشتركة بني الوزارات ال متلك القدرة احلقيقية على اتخاذ القرار 

والتحكيم في مجال إطالق مشروع من مشاريع البرنامج املذكور، حيث ظل اتخاذ القرار من عدمه بشأن املشروع 

رهني برغبة القطاع املسؤول عن تنفيذه، الذي ظل يتصرف بشكل منفرد.

املديرية  أن  األعلى للحسابات  اجمللس  احلديثة على  والتكنولوجيات  والتجارة  الصناعة  لوزارة  رد توضيحي  وفي 

املسؤولة عن توجيه برنامج احلكومة اإللكترونية قد نبهت إلى ذلك وأبلغت بذلك رئيس املديرية أثناء اجتماع اجمللس 

الوطني للتكنولوجيات املعلومات املنعقد بتاريخ 27/11/2011. وخالل االجتماع اعتمد قرار نص على أن " تتولى جلنة 

احلكومة اإللكترونية املشتركة بني الوزارات الشروع في إجناز دراسة حول إمكانية إنشاء وكالة وطنية تتولى السهر 

على تنفيذ برنامج احلكومة اإللكترونية.

وسجل كذلك اجمللس األعلى للحسابات أن اجمللس الوطني لتكنولوجيات اإلعالم واالقتصاد الرقمي وجلنة احلكومة 

اإللكترونية املشتركة بني الوزارات ال تضم ممثلني عن اجلهات، وكان حريا إضفاء هذا البعد من زاوية االستفادة من 

خصوصية كل جهة وإقامة التوازن بني تنمية اجلهات وتنمية املركز.

وردت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا احلديثة على هذا االستفسار بأن الوزارة الوصية على اجلماعات احمللية 

) وزارة الداخلية( ممثلة ضمن هيئتي احلكامة.

* على مستوى التعليم قد أدت هذه اإلستراتيجية إلى جتهيز مؤسسات التعليم العمومي باحلقائب املتعددة 

بلغت نسبة 71 %، وجتهيز هذه املؤسسات بالقاعات متعددة الوسائط التي تتجاوز نسبتها 24 % في حني تقدرها 

الوزارة بنسبة 87 %، ونسبة جتهيز الطلبة املهندسني والفئات املشابهة بلغت 90 %  في حني أن الوزارة املعنية قد 
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حددت خالل الفترة املمتدة من 2011 إلى 2015 أكثر من 105000 طالب مستفيد من برنامج إجناز وحوالي 64000 

مستوفون لشروط االستفادة سنة 2016 وذلك بدعم من الدولة وصل إلى 85 % يسجل اجمللس األعلى للحسابات 

أن هذه اخلدمة محدودة في الزمان، وبخصوص عدد املكونني في تخصصات تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بترحيل 

اخلدمات في إطار العمليات االستعجالني قد بلغ إلى 3000 سنة 2013 كما أن نسبة اجلامعات واملدارس الكبرى 

التي وضعت بني شراكات القطاع العام واخلاص لم يتم حتديدها، وبخصوص معدل إدخال االنترنيت للمنازل فقد 

بلغ 46 %.

* على مستوى الرفع من إنتاجية املقاوالت الصغرى واملتوسطة قد سجل اجمللس األعلى للحسابات أن العدد 

اإلجمالي للمقاوالت التي استفادت من برنامج "مساندة – تكنولوجيا املعلومات" 295 من أصل 3000 مستهدف أي 

بنسبة إجناز بلغت 10 %. وبالنسبة لبرنامج "انفتاح" فقد حصل 3040 من مسيري املقاوالت الصغرى واملتوسطة 

على ترخيص رقمي من أصل 10000 مستهدف في حني أن الوزارة املعنية حتدد عدد املستفيدين في 6550.

* على مستوى التشغيل قد سجل اجمللس األعلى للحسابات أن عدد مناصب الشغل التي مت إحداثها سنة 

2008 هي 32000 في حني أنه لم يتوصل ببيانات حول عدد مناصب الشغل التي أحدثتها اإلستراتيجية لكن الهدف 

من اإلستراتيجية كان هو بلوغ 58000 منصب شغل في أفق2013 لكن الوزارة املعنية قد أعلنت على خلق 63000 

منصب شغل سنة 2015 في قطاع ترحيل خدمات تكنولوجيا املعلومات.

خالصة: 

      نقدم خالصة تقييم إستراتيجية املغرب الرقمي 2013 في جدول باألرقام كما جاء في عرض الوزارة املقدم 

للمجموعة املوضوعاتية.

118 
 

 ظؽـ اظقزارة 2013 عـصى ذغؾ صل أصؼ58000عـ اإلدؿراتقفقي طوف ػق بؾقغ 
 صل ضطوع 2015 عـصى ذغؾ دـي 63000ادلعـقي ضد أسؾـً سؾك خؾؼ 

. ترحقؾ خدعوت تؽـقظقجقو ادلعؾقعوت
 

:  خالصي
 صل جدكؿ 2013      غؼدـ خالصي تؼققؿ إدؿراتقفقي ادلغرب اظرضؿل 

. بوألرضوـ طؿو جوء صل سرض اظقزارة ادلؼدـ ظؾؿفؿقسي ادلقضقسوتقي
 2015 عـصى ذغؾ دـي 63000خؾؼ  اظؿشغقؾ

 
 اظـوجت اظداخؾل اخلوـ 

 عؾقور درػؿ رضؿ 13اظـوجت اظداخؾل اخلوـ اإلضوصل ادلؾوذر - 
 2013ععوعالت دـي 

 .اظـوجت اظداخؾل اخلوـ اإلضوصل شقر ادلؾوذر ظؿ ؼؿؿ حتدؼدق- 
 

ادؿكداـ تؽـقظقجقو 
 ادلعؾقعوت 

. عـ ادلدارس عففزة بؾـقي عؿعددة اظقدوئط % 87- 
، 2015-2011 روظى عـ برغوعٍ إجنوز بني 105000ادؿػودة - 

. 2016 روظى علؿقصقف ذركط االدؿػودة دـي 64000ك
 أم 2013دـي  %46ععدؿ إدخوؿ االغؿرغقً ظؾؿـوزؿ بؾغ - 

 . 3صلعدؿ أدرة سؾك 
 خدعي إظؽؿركغقي سؿقعقي عقجفي ظؾؿرتػؼني دـي 67 اإلدارة االظؽؿركغقي

2013. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 عققر اظطوضوت ادلؿفددة
 ***  

عؼؿطػ عـ خطوب صوحى اجلالظي عقؿد اظلودس غصرق اهلل 
( 2007 ؼقظققز 30)صلـودؾي سقد اظعرش اجملقد 
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محور الطاقات املتجددة

مقتطف من خطاب صاحب الجاللة محمد السادس نصره اهلل بمناسبة عيد العرش المجيد 

)30 يوليوز 2007(

"من القضايا األساسية، مشكل الطاقة، الذي يجب التصدي له عبر رؤية مستقبلية ضمانا لألمن الطاقي 

لبالدنا، وتنويع الموارد الطاقية الوطنية بأخرى بديلة، وترشيد استعمالها."

مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية األولى للطاقة )6 مارس 

)2009

"وفي سياق حرصنا على ضمان تزويد بالدنا بالموارد الطاقية، فإننا نشدد على ضرورة تنويع مصادرنا 

الطاقية وتعبئة الموارد المتجددة وتكثيف التنقيب عن المحروقات وإعطاء الصخور النفطية ما هي 

جديرة به من اهتمام، وكل ذلك، في نطاق اعتماد النجاعة الطاقية ، التي نبوئها مكانة الصدارة في 

هذا المجال، باعتبارها آلية فعالة لالقتصاد في الموارد الطاقية والحفاظ عليها وعقلنة استهالكها."

" لذا نهيب بالحكومة التعجيل بإتخاد اإلجراءات القانونية، الالزمة لمأسسة اآلليات المالئمة لتحقيق النجاعة 

الطاقية، واللجوء إلى الطاقات المتجددة، في جميع المجاالت االقتصادية واالجتماعية."

أوال: السياق العام

خالل السنوات املاضية، تالحقت على الصعيد الدولي مجموعة من األزمات ذات الطبيعة السياسية واملالية 

واالقتصادية نتج عنها ارتفاع أسعار الطاقة واحملروقات ذات األصل األحفوري، فضال عن التغيرات املناخية ومضاعفاتها 

الكارتية على اإلنسان والتنوع البيولوجي، واخلصاص املائي وخاصة املاء الصالح للشرب.

نظام  ظهور  إلى  أدت  الطاقة  مجال  في  جديدة  حتديات  عنها  ترتبت  العالم  عرفها  التي  التحوالت  هذه  كل 

إنتاجي عاملي جديد شكل قطيعة مع مناذج اإلنتاج واالستهالك التي لم تعد مقبولة ال من الناحية االقتصادية، وال 

االجتماعية، وال البيئية.

ومن هذا املنطلق، فإن الطاقات املتجددة، باعتبارها طاقات نظيفة ودائمة، تعرف تطورا سريعا يجعلها تستجيب 
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ملتطلبات األمن الطاقي العاملي وحتل بالتدرج محل الطاقات األحفورية مما سيمكن من التقليص من انبعاثات غازات 

االحتباس احلراري والتبعية الطاقية للمحروقات األحفورية. 

نتيجة  الطاقة  الوطني على  للطلب  املتواصل  االرتفاع  وفي ظل  للنفط،  بلدا منتجا  ليس  املغرب  أن  وبحكم 

التطور االقتصادي واالجتماعي والنمو الدميغرافي  الذي تعرفه البالد وارتفاع أسعارها، يعتمد املغرب على االستيراد 

من أجل تغطية احتياجاته من الطاقة بصفة شبه كلية )%98 من االستهالك الوطني سنة 2009( 50 ، مما يشكل 

عبئا تقيال على ميزانية الدولة.

واعتبارا لهذه اإلكراهات، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس حفظه اهلل، متت 

وللتنمية  املتجددة  الطاقات  استعمال  لتطوير  وطنية متماسكة، منحت  إستراتيجية طاقية  بلورة   2009 سنة 

وتقليص  الظروف،  جميع  في  بالطاقة  التزويد  تأمني  من  بالدنا  لتمكني  بالغة  وأولوية  متميزة  مكانة  املستدامة 

التبعية الطاقية للخارج واحلفاظ على البيئة وضمان التنمية املستدامة.

ثانيا: اإلستراتيجية الطاقية الوطنية:

يفتقر املغرب ملوارد طاقية تقليدية كافية، إذا يقوم باستيراد %98من احتياجاته من الطاقة. وعالوة على ذلك، فإن 

الزيادة في االستهالك الطاقي لتلبية الطلب املتزايد تقدر ب %6 سنويا، ولرفع هذه التحديات، وضعت وزارة الطاقة 

واملعادن واملاء والبيئة إستراتيجية جديدة في مجال الطاقة، تندرج في إطار املنظور الشمولي واملندمج الذي دعا 

إليه جاللة امللك محمد السادس نصره اهلل لتحقيق التنمية املستدامة، حيث تتضمن بناء باقة طاقية متنوعة 

ومتوازنة حتتل فيها الطاقات املتجددة مكانة أساسية متكن اململكة في آن واحد، من تلبية الطلب املتصاعد على 

إليها  الولوج  الطاقية  للخارج، وضمان توفرها وتعميم  البيئة فضال عن تقليص تبعيتها  الطاقة واحلفاظ على 

بأثمنة تنافسية.

ويتوزع تنفيذ هذه اإلستراتيجية بني برامج ومخططات عمل على املدى القريب )2009-2012( واملتوسط )-2019

2013( والبعيد )2030-2020(.

املدى القريب 2009-2012: ֺ

- اخملطط الوطني للتدابير ذات األولوية: التوازن بني العرض والطلب على الكهرباء وتقوية قدرات اإلنتاج الكهربائي 

والنجاعة الطاقية.  

50  المصدر: عرض السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة خالل تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن برسم السنة المالية 2016 أمام 
لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية بمجلس المستشارين. 
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املدى املتوسط 2013-2019: ֺ

- مزيج طاقي يرتكز على تكنولوجيات متينة واقتصادية )الفحم، استعمال متزايد للطاقات املتجددة وتطوير 

الغاز الطبيعي(.  

املدى البعيد 2020-2030: ֺ

- احملافظة على توازن الباقة الطاقية الوطنية وذلك بتطوير أمثل ومتوازي جلميع الشعب الطاقية التي تدخل 

في هذه الباقة؛

- اإلبقاء على كل اخليارات مفتوحة على الطاقات البديلة.

    وفيما يخص الطاقات املتجددة، تهدف هذه اإلستراتيجية إلى بلوغ نسبة %42 من القدرة اإلنتاجية  للطاقة 

والشمسية  الريحية  الطاقة  بالتساوي بني  بواسطة مصادر طاقية متجددة، موزعة   ،2020 أفق  الكهربائية، في 

والكهرمائية )%14 بالنسبة لكل قطاع فرعي(، من خالل برامج وطنية مندمجة تهدف إلى بلوغ 2000 ميغاواط 

بالنسبة لكل واحدة منها. 

املواد  اجتاه  الطاقية  التبعية  تقليص  اخلصوص  على  منها  نذكر  مزايا  عدة  املتجددة  الطاقات  دعم  يتيح  كما 

املستوردة كالبترول والغاز الطبيعي والفحم احلجري، وحماية البيئة وتقليص انبعاث الغازات املتسببة في االحتباس 

الفاعلني املرجعيني، ونقل  إقامة شراكات إستراتيجية مع  املناخية، كما تشجع على  التغيرات  احلراري، واحلد من 

التكنولوجيا وتنمية مهن جديدة بالنسبة للمغرب، والنهوض بعمليات البحت والتنمية.

التي تسعى من  التنموية  املشاريع  إطالق جيل جديد من  املغرب على  األهداف، عمل  وبغية حتقيق هذه  هذا، 

خاللها اململكة إلى االرتقاء إلى مصاف الدول املتقدمة وتوفير الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي تؤمن 

العيش الكرمي للمواطنني.

برنامج الطاقة الشمسية: ◄

يندرج هذا املشروع في إطار اإلستراتيجية الطاقية التي أطلقها صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل 

وأيده، والرامية باخلصوص إلى منح املغرب األولوية لتنمية الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة.

ويهدف املشروع املندمج إلنتاج الكهرباء إلى تطوير محطات توليد الطاقة الكهربائية من أصل شمسي بقدرة 

إنتاجية تناهز 2000 ميغاواط من الكهرباء، وذلك في أفق سنة 2020، مما سيمكن من الوصول إلى طاقة إنتاجية من 

الكهرباء تناهز 4500 جيغاواط في الساعة سنويا، أي ما يعادل %18 من اإلنتاج الوطني احلالي، وسيتم تدبير هذا 

البرنامج من طرف الوكالة املغربية للطاقة الشمسية، عبر تغطية كل األنشطة املرتبطة بالتصميم والدراسات 
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واختيار الفاعلني الدوليني من أجل إجناز املشروع، ومتابعة عمليات االجناز.

كما ستساهم هذه الوكالة في البحث عن تعبئة التمويالت وتقدمي مقترحات لإلدارة في ما يخص طرق االندماج 

الصناعي.

هذا، ويشمل املشروع املغربي للطاقة الشمسية إجناز خمس محطات إلنتاج الكهرباء من مصدر شمسي في 

كل من ورزازات، وعني بني مطهر )عمالة وجدة(، وفم الواد )إقليم العيون(، وبوجدور وسبخة الطاح)إقليم طرفاية(، 

بتكلفة مالية تقدر بحوالي70 مليار درهم.

للطاقة  املغربية  الوكالة  عليه  تشرف  الذي  الشمسية  الطاقة  خملطط  اخلمس  احملطات  التالي  اجلدول  ويبرز 

  : 51)MASEN( الشمسية

ومن مزايا املشروع املغربي للطاقة الشمسية، أنه سيمكن املغرب من اقتصاد 1 مليون طن سنويا من احملروقات 

3,7 مليون طن من ثاني  األحفورية، إلى جانب املساهمة في احلفاظ على محيطه البيئي من خالل جتنب انبعاث 

أكسيد الكربون في السنة.

الطاقة الشمسية،  املغرب فاعال مرجعيا على مستوى  املغربي للطاقة الشمسية، سيصبح  وبإجناز اخملطط 

الطاقة  على  املتزايد  للطلب  االستجابة  في  الشمسية  الطاقة  باخلصوص مساهمة  تهم  اعتبارات  لعدة  وذلك 

املترتب عن التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تعرفها اململكة، فضال عما سيكون لهذا املشروع من وقع إيجابي 

على تطوير برامج أخرى تتعلق باألساس بالتكوين والتخصص التقني والبحث والتطوير وتأهيل صناعة شمسية 

مندمجة وإمكانية حتلية مياه البحر بهدف االستجابة للحاجيات املتزايدة للساكنة في مجال املاء الصالح للشرب.

برنامج الطاقة الريحية: ◄

في إطار اإلستراتيجية الطاقية، يدخل املغرب في مشروع كبير للطاقة الريحية، ألجل مسايرة تنمية الطاقات 

املتجددة والفعالية الطاقية.

51 -  المصدر: تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي: االقتصاد األخضر )فرص لخلق الثروة ومناصب الشغل(، إحالة ذاتية رقم 4/

122 
 

اإلغؿوج اظقرـل احلوظل، كدقؿؿ تدبقر ػذا اظؾرغوعٍ عـ ررؼ اظقطوظي ادلغربقي 
ظؾطوضي اظشؿلقي، سؾر تغطقي طؾ األغشطي ادلرتؾطي بوظؿصؿقؿ كاظدرادوت 

. كاخؿقور اظػوسؾني اظدكظقني عـ أجؾ إجنوز ادلشركع، كعؿوبعي سؿؾقوت االجنوز
طؿو دؿلوػؿ ػذق اظقطوظي صل اظؾقٌ سـ تعؾؽي اظؿؿقؼالت كتؼدسل 

. عؼؿرحوت ظإلدارة صل عو ؼكص ررؽ االغدعوج اظصـوسل
ػذا، كؼشؿؾ ادلشركع ادلغربل ظؾطوضي اظشؿلقي إجنوز خؿس عقطوت 

إلغؿوج اظؽفربوء عـ عصدر ذؿلل صل طؾ عـ كرزازات، كسني بـل عطفر 
إضؾقؿ )، كبقجدكر كدؾكي اظطوح(إضؾقؿ اظعققف)، كصؿ اظقاد (سؿوظي كجدة)

.  عؾقور درػؿ70، بؿؽؾػي عوظقي تؼدر بققاظل(ررصوؼي
كؼؾرز اجلدكؿ اظؿوظل احملطوت اخلؿس خملطط اظطوضي اظشؿلقي اظذي تشرؼ 

:   54(MASEN) سؾقف اظقطوظي ادلغربقي ظؾطوضي اظشؿلقي
  (بودلقغوكاط)اظؼدرة  احملطي

 500 كرزازات
 400 سني بـل عطفر

 500 صؿ اظقاد
 500 دؾكي اظطوح

 100 بقجدكر
 2000 اجملؿقع

 
كعـ عزاؼو ادلشركع ادلغربل ظؾطوضي اظشؿلقي، أغف دقؿؽـ ادلغرب عـ 

 عؾققف رـ دـقؼو عـ احملركضوت األحػقرؼي، إظك جوغى ادللوػؿي صل 1اضؿصود 
 عؾققف رـ عـ ثوغل 3,7احلػوظ سؾك عققطف اظؾقؽل عـ خالؿ جتـى اغؾعوث 

. أطلقد اظؽربقف صل اظلـي
كبإجنوز اخملطط ادلغربل ظؾطوضي اظشؿلقي، دقصؾح ادلغرب صوسال عرجعقو 

سؾك علؿقل اظطوضي اظشؿلقي، كذظؽ ظعدة اسؿؾورات تفؿ بوخلصقص 
علوػؿي اظطوضي اظشؿلقي صل االدؿفوبي ظؾطؾى ادلؿزاؼد سؾك اظطوضي 

ادلؿرتى سـ اظؿـؿقي االضؿصودؼي كاالجؿؿوسقي اظؿل تعرصفو ادلؿؾؽي، صضال سؿو 
دقؽقف ظفذا ادلشركع عـ كضع إؼفوبل سؾك تطقؼر براعٍ أخرل تؿعؾؼ بوألدوس 

بوظؿؽقؼـ كاظؿكصص اظؿؼـل كاظؾقٌ كاظؿطقؼر كتلػقؾ صـوسي ذؿلقي 
عـدعفي كإعؽوغقي حتؾقي عقوق اظؾقر بفدؼ االدؿفوبي ظؾقوجقوت ادلؿزاؼدة 

. ظؾلوطـي صل عفوؿ ادلوء اظصوظح ظؾشرب

                                                           
.   4/2012، إحالة ذاتٌة رلم (فرص لخلك الثروة ومناصب الشغل)االلتصاد األخضر : تمرٌر المجلس االلتصادي واالجتماعً والبٌئً:  المصدر54
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ويهدف البرنامج املغربي للطاقة الريحية، الذي ميتد على 10 سنوات، والذي ينتظر استثمارا إجماليا مببلغ 31,5 

مليار درهم، إلى رفع القوة الكهربائية من أصل هوائي، حيث من املفترض أن تصل القدرة اإلجمالية املنجزة من 

الطاقة الريحية إلى حوالي 2000 ميغاواط، مما سيمكن من الوصول إلى طاقة إنتاجية تناهز 6600 جيغاواط في 

الساعة سنويا، أي ما يعادل %26 من إنتاج الكهرباء حاليا، مما سيمكن اململكة املغربية من تقليص حاجياتها من 

الطاقة األحفورية من خالل توفير 1,5 مليون طن من البترول سنويا، وجتنب انبعاث ما يناهز 5,6 مليون طن من ثاني 

أكسيد الكربون سنويا.

ولضمان تنمية مسؤولة ومدعومة تستجيب للحاجة إلى طاقة نظيفة، يتظمن هذا البرنامج إلى جانب مكون 

إنتاج الكهرباء، حتقيق اإلندماج الصناعي لقطاع الطاقة الريحية وكذا النهوض بالبحث والتطوير والتكوين في 

هذا اجملال.

ويتكون البرنامج الوطني للطاقة الريحية من خمس محطات ريحية بقوة 100 إلى 300 ميغاواط لكل محطة، 

ويبرز اجلدول التالي مختلف محطات توليد الطاقة الريحية52 :

52-   المصدر: تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي: االقتصاد األخضر )فرص لخلق الثروة ومناصب الشغل( إحالة ذاتية رقم 4/2012

124 
 

 (بودلقغوكاط)اظؼدرة احملطي
 50 سؾد احلؼ اظطرؼس

 30 (الصورج)تطقاف 
 60 (أعؽدكر)اظصقؼرة 

 140 1رـفي 
 280 عفؿقع ادلرحؾي األكظك 

 300 ررصوؼي
 200 (بني روغطوف كررصوؼي)أخػـقر 
 50 (صؿ اظقاد)اظعققف 
 50 (اظفقعي)تطقاف 
 120 (جؾؾ خالدم)تطقاف 

 720 عفؿقع ادلرحؾي اظـوغقي
 300 (اظؽدؼي اظؾقضوء)تطقاف 
 300 (تلؽراد)اظعققف 
 150 2رـفي 

 150 توزة
 100 بقجدكر

 2000 عفؿقع اظطوضي اظفقائقي 
 
 عشورؼع تقظقد اظطوضي اظؽفركعوئقي 

، كبػضؾ دقودي بـوء اظلدكد اظؽؾرل، اسؿؿد ادلغرب صل 1960عـذ دـي 
اظؾداؼي سؾك اظطوضي اظفقدركطفربوئقي إلغؿوج اظؽفربوء، كتصؾ اظؼدرة ادلـشلة 

 عقغوكاط، عـفو عقطي ظؿققؼؾ 1770عـ اظطوضي اظؽفركعوئقي حوظقو إظك
 . عقغوكاط464اظطوضي سؾر اظضخ بلصقرار تصؾ ضدرتفو إظك 

كضد ضوـ ادلؽؿى اظقرـل ظؾؽفربوء كادلوء اظصوظح ظؾشرب بنجنوز اظدرادوت 
ظؾـوء عقطي ثوغقي ظؾضخ ضرب أطودؼر كثوظـي صل عـطؼي اظشؿوؿ، كدقلوػؿ 

إدخوؿ عقطوت ظؾضخ  صل تؼقؼي أداء حظوئر إغؿوج اظؽفربوء، كالدقؿو تؾؽ 
كؼؿعني تلفقؾ سقدة االػؿؿوـ . اظؿل ؼؿؿ ادؿكراجفو عـ اظطوضوت ادلؿفددة

بوظطوضي ادلوئقي كذظؽ بػضؾ اإلدؿراتقفقي اظطوضقي اجلدؼدة، كخصقصو 
. بوظـلؾي ظؾؿقطوت ادلوئقي اظصغقرة

 عقغوكاط، أم 2280كترعل ػذق ادلشورؼع اظقصقؿ إظك ضدرة إجؿوظقي تـوػز 
.         عـ اظطوضوت ادلؿفددة%14صلعدؿ ؼؼورب 

 
 اظـفوسي اظطوضقي: 
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مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية ◄

منذ سنة 1960، وبفضل سياسة بناء السدود الكبرى، اعتمد املغرب في البداية على الطاقة الهيدروكهربائية 

القدرة املنشأة من الطاقة الكهرومائية حاليا إلى1770 ميغاواط، منها محطة لتحويل  إلنتاج الكهرباء، وتصل 

الطاقة عبر الضخ بأفورار تصل قدرتها إلى 464 ميغاواط.

وقد قام املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب بإجناز الدراسات لبناء محطة ثانية للضخ قرب أكادير 

الكهرباء، والسيما  إنتاج  أداء حظائر  تقوية  إدخال محطات للضخ  في  الشمال، وسيساهم  وثالثة في منطقة 

بفضل  وذلك  املائية  بالطاقة  االهتمام  عودة  تسجيل  ويتعني  املتجددة.  الطاقات  من  استخراجها  يتم  التي  تلك 

اإلستراتيجية الطاقية اجلديدة، وخصوصا بالنسبة للمحطات املائية الصغيرة.

وترمي هذه املشاريع الوصول إلى قدرة إجمالية تناهز 2280 ميغاواط، أي مبعدل يقارب %14 من الطاقات املتجددة.       

النجاعة الطاقية: ◘

الوطني  البرنامج  بلورة  متت  وطنية،  كأولوية  الطاقية  النجاعة  تعتمد  التي  الطاقية  اإلستراتيجية  إطار  في 

للنجاعة الطاقية الذي يهدف إلى حتقيق اقتصاد في الطاقة يصل إلى نسبة %12  من االستهالك الطاقي الوطني 

في أفق 2020 و%15 في أفق 2030، وذلك عبر ترشيد االستهالك الطاقي وإدماج تقنيات النجاعة الطاقية بشكل 

مستدام على مستوى جميع القطاعات املستهلكة للطاقة.

وتتمحور اإلستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية التي تشرف عليها الوكالة املغربية لتنمية الطاقات املتجددة 

والنجاعة الطاقية على إجناز مشاريع تقوية النجاعة وتطوير اخلبرة الوطنية ) مكاتب دراسات متخصصة(، وإجراء 

تقومي طاقي وبيئي للوحدات الصناعية أو اخلدماتية، وإجراء التجارب امليدانية واملواكبة التقنية واملالية بهدف إجناز 

توصيات عمليات التدقيق.

وحسب املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب )ONEE( والوكالة املغربية لتنمية الطاقات املتجددة 

والنجاعة الطاقية )ADEREE( فإن إستراتيجية النجاعة الطاقية ترمي إلى53 :

- التقليل من التبعية الطاقية: استهالك أحسن مع تلبية االحتياجات الطاقية امللحة.

- التحكم في كلفة الطاقة من أجل تنافسية املنتوج الوطني.

- حتسني منحى التحمل الكهربائي.

- احلفاظ على البيئة: احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة املسببة لالرتفاع احلراري.

- تشجيع االقتصاد واالستثمار.

www .aderee.ma  53 - المصدر: الموقع  اإللكتروني للوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
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ثالثا:  اإلطار التشريعي واملؤسساتي:

 اإلطار املؤسساتي:. 1

لرفع حتدياته الطاقية، وتنفيذا للتوجيهات السامية جلاللة امللك، وضع املغرب سنة 2009 إستراتيجية طاقية 

لتأمني التزويد بالطاقة وتلبية الطلب املتزايد عليها واحلفاظ على البيئة.

ولتأمني تنفيذ هذه اإلستراتيجية، سعى املغرب إلى التزود بأربعة هياكل إدارية تعمل في إطار شراكة مع املكتب 

الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب )ONEE( حتت وصاية وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة:

الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  يعتبر   :)ONEE( للشرب  الصالح  واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب   -

للشرب فاعال أساسيا في تنفيذ مختلف مشاريع الطاقات املتجددة التي انخرط املغرب في إجنازها خالل السنوات 

األخيرة، السيما مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، وذلك من خالل تقدمي اخلبرات والتنفيذ امليداني لهذه املشاريع 

والسهر على استغاللها وتدبيرها بالكيفية األمثل.

وفي هذا اإلطار٬ يعمل املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، بتعاون وثيق مع الوكالة املغربية للطاقة 

الشمسية، على إنشاء املركب املندمج للطاقة الشمسية مبدينة ورزازات الذي يشكل اللبنة األولى ضمن اخملطط 

املغربي الطموح إلنتاج الطاقات املتجددة والنظيفة، كما أنه يعتبر شريكا أساسيا في إجناز برنامج الطاقة الريحية 

املندمج الذي يهم عددا من حقول الطاقة الريحية املوزعة على تراب اململكة.

واجلدير بالذكر أن اإلستراتيجية املتبعة من طرف املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب تروم تعزيز دوره 

كفاعل هام للتنمية٬ من خالل تلبية الطلب بأقل تكلفة وتوفير خدمات ذات جودة، السيما عبر توفير الكيلوواط 

الكبرى  األهداف  بأن  اجلهوي، علما  االندماج  الوطنية مع حتقيق  املوارد  وتثمني  املصادر  وتنويع  تكلفة  بأقل  ساعة 

للمكتب تتمثل، على وجه اخلصوص، في تخفيض حجم الواردات من الطاقة األولية واستعمال الطاقات املتجددة 

لكونها طاقات نظيفة من إنتاج وطني صرف54 .

الوطنية  الوكالة  دور  يتمثل   :)ADEREE(الطاقية والنجاعة  املتجددة  الطاقات  لتنمية  الوطنية  الوكالة    -

لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية في املساهمة في تنفيذ السياسة الطاقية الوطنية التي تهدف إلى 

تقليص التبعية الطاقية واحملافظة على البيئة عبر تعزيز الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.

وفي هذا اإلطار، ومن أجل حتديد إستراتيجية النجاعة الطاقية للمغرب في أفق 2030، قامت الوكالة الوطنية 

لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية خالل سنة 2014 بإنهاء دراسة الوضعية العامة للنجاعة الطاقية، 

www.one.org.ma 54   المصدر: الموقع اإللكتروني للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
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وقد مكنت هذه الدراسة من حتديد أكتر من 220 إجراء وتدبير من شأنها أن تنتج آثارا اقتصادية وبيئية في العديد 

من القطاعات الهامة )الصناعة والبناء والفالحة والصيد واإلنارة العمومية...(.

 باإلضافة إلى الشق املتعلق بالنجاعة الطاقية، تعمل الوكالة على تنفيذ عدة برامج هامة خصوصا برنامج 

املضخات الشمسية لفائدة الفالحة وبرنامج "شمسي" الذي يهدف إلى تثمني إمكانية الطاقة الشمسية احلرارية 

وتنفيذ مدونة النجاعة الطاقية وإجناز مشروع "أطلس" للطاقات املتجددة55 .

الشمسية  للطاقة  املغربية  الوكالة  مهام  تتمثل   :)MASEN(  ( الشمسية  للطاقات  املغربية  الوكالة    -

بالتصميم  املرتبطة  األنشطة  كل  تغطية  عبر  الشمسية،  للطاقة  املغربي  املشروع  وتنسيق  وتوجيه  وضع  في 

والدراسات واختيار الفاعلني الدوليني من أجل إجناز املشروع، ومتابعة عمليات اإلجناز، كما تساهم في البحت عن 

تعبئة التمويالت وتقدمي مقترحات في ما يخص طرق االندماج الصناعي56 .

هذا, وأصدر جاللة امللك محمد السادس نصره اهلل خالل جلسة العمل التي عقدها جاللته مبدينة الدار البيضاء 

صالحيات  بتوسيع  الطاقي  بالقطاع  املعنيني  الفاعلني  خملتلف  السامية  تعليماته   2015 دجنبر   26 السبت  يوم 

الوكالة املغربية للطاقة الشمسية) )MASEN( لتشمل جميع الطاقات املتجددة بإستثناء محطات حتويل الطاقة 

بواسطة الضخ،وحتقيق انسجام قوي بينها وبني املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

- شركة االستثمارات الطاقية )SIE(: في إطار تفعيل اإلستراتيجية الوطنية وتثمني وتنمية الطاقات املتجددة، 

مت تكليف شركة االستثمارات الطاقية التي مت إحداثها في سنة 2010 أساسا بإنعاش االستثمار في مجال الطاقات 

املتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية.

األولوية، مساهمة  ذات  الطاقة  باإلجابة على رهانات تصنيع مختلف قطاعات  أيضا  كما ستتكفل الشركة 

مساهماتها  عبر  باألساس  ستتدخل  حيت  الوطنيني،  االقتصاديني  الفاعلني  ودعم  سالسلها  تطوير  في  بذلك 

النشيطة في شركات ذات مشاريع ملموسة وذات مردودية وجدوى صناعية واضحة 57.

- معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات املتجددة )IRESEN(: في إطار مواكبة اإلستراتيجية الطاقية 

الوطنية، مت سنة 2011 إحداث معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات اجلديدة مبيزانية إقالع قيمتها 250 

حتقيق  قصد  لالبتكار  محفز  مناخ  وخلق  الوطنية،  اخلبرات  وتطوير  التطبيقي،  البحث  دعم  بهدف  درهم،  مليون 

اإلدماج الصناعي، وقد مت من خالل إستراتيجيته اخلاصة متويل مجموعة من مشاريع البحث التطبيقي وتنفيذ عدد 

من البرامج.

www .aderee.ma 55 -  المصدر: الموقع  اإللكتروني للوكالة المغربية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
www.masen.org.ma 56- المصدر الموقع اإللكتروني للوكالة المغربية للطاقة الشمسية

www.siem.ma  57-  المصدر الموقع اإللكتروني لشركة االستثمارات الطاقية
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اإلطار التشريعي:. 2

بالطاقة  التزويد  تأمني  في  تتمثل  األهداف  من  تروم حتقيق مجموعة  وطنية  إستراتيجية  على  املغرب  اعتمد 

وتعميم الولوج إلى خدمة مرفق الكهرباء بأسعار معقولة مع التحكم في الطلب على الطاقة واحملافظة على 

البيئة. 

وبغية الوصول إلى هذه األهداف مت اعتماد مبادئ توجيهية تؤطر تنفيذ اإلستراتيجية املذكورة، تتجلى في إنشاء 

باقة إنتاج كهربائي متنوعة من خالل تطوير استخدام الطاقة املتجددة إلى جانب تعزيز النجاعة الطاقية باعتبارها 

أولوية وطنية للتحكم في الطلب على الطاقة.

وقد بادرت السلطات العمومية في إطار تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية للطاقة إلى اعتماد إطار قانوني جديد 

كآلية ضمن آليات أخرى )مالية، تقنية........(، قصد الوصول إلى الهدف املتعلق بتوسيع مساهمة الطاقات املتجددة 

ضمن باقة اإلنتاج الكهربائي ليصل إلى %42 في أفق 2020.

وفي هذا السياق، مت تبني القانون رقم 13-09 املتعلق بالطاقات املتجددة كإطار محفز للمبادرة اخلاصة من 

خالل فتح اجملال إلقامة منشآت إلنتاج الطاقة الكهربائية واستغاللها انطالقا من مصادر الطاقات املتجددة من لدن 

أشخاص ذاتيني أو معنيني، من القطاع العام أو اخلاص.

ويهدف هذا القانون إلى حتقيق مجموعة من األهداف تتمثل في:

- النهوض بإنتاج الطاقة انطالقا من مصادر متجددة وبتسويقها وتصديرها بواسطة وحدات عامة أو خاصة؛

- إخضاع منشآت إنتاج الطاقة انطالقا من مصادر متجددة لنظام الترخيص أو التصريح؛

- تخويل املستغل احلق في إنتاج الكهرباء انطالقا من مصادر طاقات متجددة حلساب مستهلك واحد أو مجموعة 

من املستهلكني املستفيدين من الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات اجلهد املتوسط أو اجلهد العالي واجلهد 

جد العالي في إطار اتفاقية يلتزم فيها املستهلكون املذكورون بأخذ واستهالك الكهرباء التي يتم إنتاجها حصرا 

إلستعماالتهم اخلاصة.

كما عرفت سنة 2016 مصادقة البرملان على القانون رقم 58-15 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 09-13 

املتعلق بالطاقات املتجددة، و قد لوحظ عدم تطرق هذا األخير لربط منشآت إنتاج الكهرباء انطالقا من مصادر 

الصناعية  التنمية  أمام  عائقا  مما شكل  املنخفض  اجلهد  ذات  الوطنية  الكهربائية  بالشبكة  املتجددة  الطاقات 

للمنشآت الصغرى واملتوسطة السيما تلك التي ستبنى على األلواح الشمسية.

املنخفض من  اجلهد  ذو  الكهربائي  اإلنتاج  إلى فتح سوق  يهدف  رقم 15-58  القانون  فإن  األساس،  وعلى هذا 
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مصادر الطاقات املتجددة ورفع عتبة القدرة املستغلة في مشاريع إنتاج الطاقة ذات مصادر مائية من 12 ميغاواط 

طرف  من  متجددة  طاقات  مصادر  من  املنتجة  الكهربائية  الطاقة  فائض  اقتناء  إمكانية  وكذا  ميغاواط   30 إلى 

املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب وذلك بالنسبة للمحطات املرتبطة بالشبكة الوطنية ذات التيار 

الكهربائي املرتفع جدا.

هذا، ومتت املصادقة سنة 2016 على املشروع قانون رقم 48.15 املتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة 

الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك من أجل متكني املغرب من مواكبة التطورات املستقبلية التي سيعرفها القطاع 

وخاصة فيما يتعلق بتعميق فتح السوق الكهربائية والتحوالت التي ستعرفها مختلف األنشطة املتعلقة بقطاع 

الطاقة الكهربائية، باإلضافة إلى تعزيز ثقة مانحي القروض الدوليني واملستثمرين والفاعلني الصناعيني.

كما أن الهدف من إنشاء هذه املؤسسة هو إحداث نظام فعال ملراقبة قطاع الكهرباء من أجل مواكبة حتريره 

طبقا للقانون رقم 13-09 املتعلق بالطاقات املتجددة.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة قطاعي الكهرباء واملاء، اعتزمت وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة متابعة تنفيذ 

اإلصالحات التي تندرج في دينامية مواكبة املنشآت العامة بغية حتسني أدائها الصناعي واملالي وإحداث منشآت 

رائدة في مجال عملها، لتأمني تزويد بالدنا بهاتني املادتني احليويتني.

وفي هذا السياق، متت املصادقة خالل سنة 2011 على القانون رقم 40-09 املتعلق باملكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب، والذي يرمي إلى جمع أنشطة املكتب الوطني للكهرباء وأنشطة املكتب الوطني للماء 

الذي  الشيء  املتداخلني،  الرئيسيني  اجملالني  هذين  في  الوطنية  االستراتيجيات  تنسيق  قصد  للشرب،  الصالح 

في  والتحكم  مناسبة  بأسعار  وتوفيرهما  إمداداتها  وتأمني  وتثمينها  واملائية  الطاقية  املوارد  بتعبئة  سيسمح 

الطلب عليهما وتدبير استعمالهما وذلك في إطار احترام البيئة.

وللرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال مواد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على 

االقتصاد الوطني واملساهمة في التنمية املستدامة، مت إصدار القانون رقم 47-09 املتعلق بالنجاعة الطاقية، 

التنمية  برامج  الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع  النجاعة  تقنيات  إدماج  القانون  يتوخى هذا  حيث 

الطاقية  االفتحاصات  وتعميم  الطاقة  من  استهالكها  ترشيد  على  الصناعية  املقاوالت  وتشجيع  القطاعية، 

وإحداث مدونة النجاعة الطاقية اخلاصة مبختلف القطاعات، باإلضافة إلى دعم تطوير سخانات املاء الشمسية 

وتعميم استعمال املصابيح ذات االستهالك املنخفض والتجهيزات املالئمة على مستوى اإلنارة العمومية.

وفي إطار مواجهة النمو املطرد في الطلب على الكهرباء من أجل مواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة 

وذلك عبر إشراك القطاعني العام واخلاص في هذه اجملهودات االستثمارية من خالل وضع إطار تشريعي ميكنهم من 
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تطوير قدراتهم اإلنتاجية الكهربائية اخلاصة، مت إصدار القانون رقم 54-14 املتعلقة باإلنتاج الذاتي والذي يقترح 

بناء على طلب  اخلاص،  أو  العام  للقانون  اخلاضعني  املعنويني  اإلدارة لألشخاص  الترخيص من طرف  إمكانية  فتح 

منهم، بأن ينتجوا بوسائلهم اخلاصة الطاقة الكهربائية، مع إمكانية ولوج الشبكة الكهربائية الوطنية، وذلك 

وفق شروط وفي إطار اتفاقيات تبرم مع املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

رابعا: االجنازات احملققة في إطار اإلستراتيجية الطاقية:

•على مستوى الطاقات املتجددة:

في مجال الطاقات املتجددة، مت حتقيق خطوة هامة في سنة 2012، متثلت في توقيع الوكالة املغربية للطاقة 

الشمسية )MASEN(، واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب )ONEE(، ومجموعة الشركات التي رست 

موقع  في  أولى  شمسية  محطة  واستغالل  وتشييد  بتمويل  املتعلقة  العقود  على  واملمولني،  الصفقات،  عليها 

ورزازات.

وفي هذا اإلطار، سجلت سنة 2013 اإلنطالق الفعلي ألشغال املرحلة األولى بورزازات ) مشروع "نور 1"( والتي 

تهم إجناز احملطة احلرارية الشمسية باستعمال التكنولوجيا الكهروضوئية ذات قدرة إنتاجية تناهز 160 ميغاواط 

)من أصل 500 ميغاواط مبرمجة ضمن مشروع ورزازات للطاقة الشمسية( بقدرة تخزين تصل إلى ثالث ساعات 

وباستثمار يناهز 7000 مليون درهم.

أكسيد  ثاني  من  طن  ألف   240 انبعاث  وتفادي  سنويا  ساعة  جيغاواط   480 إنتاج  من  احملطة  هذه  وستمكن 

الكاربون، كما ستمكن من خلق 60 منصب شغل مباشر.

وقد متيزت سنة 2015 بتفويت الصفقات املرتبطة بإنشاء احملطتني الشمسيتني "نور ورزازات2" و "نور ورزازات 3" 

باستثمار يناهز 17 مليار درهم وبقدرة إجمالية تقدر ب 350 ميغاواط مع 5 إلى 6 ساعات للتخزين بالنسبة "لنور 

ورزازات 2" ومن 5 إلى 8,5 ساعات للتخزين بالنسبة "لنور ورزازات 3". وسيتم تشغيل هاتني احملطتني في أفق 2017.

 300 إنبعاث  واجتناب  600 جيغاواط ساعة  إنتاج حولي  من   "2 ورزازات  "نور  الشمسية  احملطة  كما ستمكن 

ألف طن من ثاني أكسيد الكاربون، أما محطة "نور ورزازات 3"، فستمكن من إنتاج 500 جيغاواط ساعة وإجتناب 

إنبعاث 222 ألف طن من ثاني أكسيد الكاربون، وستمكن هاتني احملطتني من خلق 200 منصب شغل مباشر ومئات 

املناصب الغير مباشرة.

أما فيما يتعلق باحملطة الشمسية الفتوفولطائية "نور ورزازات 4" بقدرة 70 ميغاواط، فقد مت إجناز دراسات الضخ 
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في الشبكة الكهربائية الوطنية، وسيتم تشغيل هذه احملطة سنة 2018، وستمكن سنويا من إنتاج حوالي 120 

جيغاواط ساعة 58.

هذا، ومتيزت سنة 2016 بافتتاح جاللة امللك محمد السادس نصره اهلل رسميا، محطة "نور ورزازات 1"، وإعطاء 

انطالقة أشغال إجناز احملطتني الثانية والثالثة )نور 2 ونور 3 (.

عمليا يدخل اخملطط املغربي للطاقة الشمسية، بإطالق محطة الطاقة الشمسية "نور1" املمتدة على مساحة 

الكهرباء،  160 ميغاواط من  العاكسة، إلنتاج نحو  املقوسة  األلواح   والتي تشمل نصف مليون من  450 هكتار، 

ضمن نادي أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية بالعالم، ويكون بذلك، حاليا، سابع أكبر محطة إلنتاج الطاقة 

الشمسية بعد الواليات املتحدة األمريكية التي تتوفر على 5 محطات للطاقة الشمسية وإسبانيا. 

وأفاد رئيس مجلس إدارة الوكالة املغربية للطاقة الشمسية )MASEN( خالل كلمة ألقاها أمام جاللته، استعرض 

فيها املراحل الرئيسية في تطوير مسلسل تطوير احملطة األولى من املركب الشمسي لورزازات، أن بناء احملطة مت في 

أجل 30 شهرا، حيث اشتغل في هذا الورش 2000 عامل، %85 منهم كفاءات مغربية، مشيرا إلى أنه مت بلوغ معدل 

يفوق %30 من االندماج الصناعي، من خالل االستعانة مبقاوالت مغربية في قطاعات البناء واألشغال العمومية 

واحلديد والربط باألسالك، كما سيساهم مشروع إجناز املركب الشمسي "نور"، ذو القيمة املضافة العالية بالنسبة 

جملال تواجده في التنمية السوسيو- اقتصادية والثقافية للمنطقة، وفك العزلة عن عدد من القرى اجملاورة، وبروز 

منتوجات سياحية جديدة، وذلك خدمة إلشعاع مدينة ورزازات على الصعيد العاملي59 .

 300 بقدرة  لطرفاية  الريحي  احلقل  إجناز  تفعيل  مواصلة   2013 سنة  عرفت  الريحية،  بالطاقة  يتعلق  وفيما 

ميغاواط، كما مت إسناد إجناز املشروع الريحي بتازة الذي تصل قدرته 150 ميغاواط إلى مجموعة شركات تتقدمها 

اجملموعة الفرنسية )كهرباء فرنسا للطاقات املتجددة( بشراكة مع اجملموعة اليابانية )ميتسوي أندكو(.

فضال عن ذلك، وفي إطار البرنامج املندمج للطاقات الريحية، سجل تطوير املواقع الريحية الكبرى خطوة جديدة 

مع تعيني مقدمي العروض بشأن طلبات العروض اخلاصة بعدد من اجملمعات الريحية بطاقة إجمالية قدرتها 850 

ميغاواط موزعة كالتالي: طنجة 2 بقدرة 150 ميغاواط وميدلت بقدرة 100 ميغاواط وجبل حلديد بالصويرة بقدرة 

200 ميغاواط وتيسكراد بالعيون بقدرة 300 ميغاواط وبوجدور بقدرة 100 ميغاواط.

األولى قد همت  املرحلة  الريحية، حيث كانت  للطاقة  املغربي  املشروع  الثانية من  املرحلة  املشروع  وميثل هذا 

مشروع تازة بطاقة قدرها 150 ميغاواط.

58 -  المصدر: حصيلة وتوقعات قطاع الطاقة والمعادن )مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن برسم السنة المالية 2016
59 - المصدر: كلمة السيد مصطفى البكوري رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية )masen( خالل افتتاح محطة "نور 1"
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هذا، وفي إطار القانون رقم 13-09 املتعلق بالطاقات املتجددة، مت إجناز حقول ريحية بقدرة 200 ميغاواط )فم الواد 

50 ميغاواط، أخفنيز 100 ميغاواط، احلومة 50 ميغاواط( من طرف اخلواص والتي مت تشغيلها خالل سنة 602013 .

في ما يخص مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية، فقد متت برمجة محطة الضخ عبد املومن بقدرة 350 ميغاواط 

لتشغيلها سنة 2020، كما متت برمجة إجناز احملطتني الكهرومائيتني ملدز )45 ميغاواط( واملنزل )125 ميغاواط( بعد 

اختيار الشركات املؤهلة للمشاركة في طلبات العروض إلجنازها. 

كما مت الترخيص إلجناز محطات كهرومائية بقدرة تناهز 100 ميغاواط من طرف اخلواص في إطار القانون رقم 

.09-13

• على مستوى النجاعة الطاقية:

جعلت اإلستراتيجية الطاقية الوطنية من النجاعة الطاقية أولية وطنية، باعتبارها رابع اإلمكانات الطاقية 

املوجودة، والوسيلة األسرع واألدنى كلفة إلقتصاد الطاقة واستعمالها استعماال أمثال، وخلفض الفاتورة الطاقية، 

في اجتاه تخفيض بنسبة %12 في أفق 2020،و%15 في أفق 2030.

البنايات»  النجاعة الطاقية في  البرنامج املسمى «برنامج   2010 الوكالة منذ سنة  البناء، أطلقت  في قطاع 

من   36% بنسبة  للطاقة  مستهلك  أكبر  البناء،  قطاع  في  املستهلكة  الطاقة  من  احلد  إلى  يرمي  الذي   ،CEEB

االستهالك الوطني للطاقة.

ومن أجل ضمان فعالية البرنامج، مت في نونبر 2014 إصدار املرسوم رقم 2.13.874 الذي يرمي إلى إقرار متطلبات 

تقنية في مجال البناء من أجل بناء مستدام وناجع طاقيا، سيتم إدماجها في املساطر اإلدارية املتعلقة مبنح رخص 

السكن. 

إجناز  يتم  كما  والتواصلية  التكوينية  كالدورات  مواكبة  إجراءات  إجناز  يتم  املرسوم،  هذا  مقتضيات  ولتطبيق 

تسعة مشاريع بنايات منوذجية إلدماج تقنيات النجاعة الطاقية في قطاع البناء في إطار التعاون مع اإلحتاد األوربي، 

وقد مت تدشني أول برنامج منوذجي لبنايات سكنية مبدينة احلاجب 61.

في القطاع الصناعي، يتضمن برنامج النجاعة الطاقية اخلاص بهذا القطاع عدة إجراءات من بينها إجناز برنامج 

االفتحاصات الطاقية لفائدة املقاوالت الصناعية مبساندة الصندوق الدولي للبيئة )GEF( والبنك اإلفريقي للتنمية 

املتجددة  الطاقات  لتنمية  املغربية  الوكالة  وضعت  الطاقي،  التدقيق  عملية  فعالية  حتسني  أجل  ومن   ،)BAD(

والنجاعة الطاقية معايير مرجعية حتدد كيفية إجراء التحليل الطاقي62 .
60 - المصدر: كلمة السيد مصطفى البكوري رئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية )masen( خالل افتتاح محطة "نور 1" 

61   المصدر: حصيلة وتوقعات قطاع الطاقة والمعادن )مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن برسم السنة المالية 2016(   المصدر: حصيلة 
وتوقعات قطاع الطاقة والمعادن )مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن برسم السنة المالية 2014( 

62 - المصدر: حصيلة وتوقعات قطاع الطاقة والمعادن )مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن برسم السنة المالية 2016(
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وفي إطار تقوية النجاعة الطاقية في قطاع النقل، قام هذا األخير بخطوات رئيسية تتمثل في حتسني االستهالك 

الطاقي للمحركات وتشجيع استخدام النقل اجلماعي والرفع من مستواه وتشجيع استعمال السيارات االقتصادية 

وإدماج مبادئ النجاعة الطاقية وحماية البيئة في عقود التدبير املفوض في قطاع النقل اجلماعي.

ولتحسني هامش احتياطي الكهرباء خالل ساعات الذروة، مت اعتماد التوقيت املستمر GMT+1 منذ سنة 2008 

)من شهر أبريل إلى شهر أكتوبر مع إستثناء شهر رمضان(، مما مكن من توفير ما يقارب مليون درهم في اليوم.

وفي إطار البرنامج الوطني لتوزيع سخانات املاء الشمسية "شمسي" الذي يهدف إلى الرفع من مساحة األلواح 

الشمسية من 300.000 متر مربع إلى 1700.000 متر مربع في أفق 2020 خاصة بالسكن اإلقتصادي بشراكة مع 

وزارة السكنى، فقد مت سنة 2013 وضع ما يقارب 366.000 متر مربع من األلواح الشمسية بالنسبة لسخانات املاء.

ولتقوية النجاعة الطاقية في البنايات التابعة لقطاع السكن والصحة والسياحة والتربية الوطنية، مت وضع 

التأهيل  لبرنامج  االنطالقة  إعطاء  مت  كما  املصاحبة،  للتدابير  والتحضير  البنايات  في  الطاقية  النجاعة  مدونة 

الطاقي للمساجد، في إطار االتفاقية املبرمة في 2014 بني وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ووزارة الطاقة واملعادن 

الطاقية  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  لتنمية  الوطنية  والوكالة   ،)SIE( الطاقية  والبيئة وشركة االستثمار  واملاء 

)ADEREE(. وكمرحلة أولية متت برمجة 100 مسجد بهدف إجناز االفتحاصات الطاقية واحلمالت التحسيسية، وقد 

إتخذ مسجد "السنة" بالرباط  كمشروع منوذج إلنطالق برنامج التأهيل الطاقي للمساجد.

هذا، وفي إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم استعمال املصابيح ذات اإلستهالك املنخفض، مت توزيع 6 ماليني 

مصباح من طرف املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب سنة 201563 .

التحديات

يعرف االنتقال الطاقي الذي باشره املغرب في السنوات األخيرة، نقطة حتول تاريخية بفضل الدفعة القوية التي 

بإعالن جاللته في خطابه، مبناسبة  املتجددة  السادس نصره اهلل، للطاقات  امللك محمد  أعطاها صاحب اجلاللة 

املتحدة بشأن تغيراملناخ  اإلطار لألمم  االتفاقية  والعشرين ملؤمتر األطراف في  احلادية  الدورة  الدول في  قادة  اجتماع 

املنعقد بباريس، على أن املغرب سيرفع حصة الطاقات املتجددة إلى% 52 من القدرة الكهربائية املنشأة في أفق 

سنة2030 ،وهذا سيمكن اململكة، وللمرة األولى في تاريخها، من التوفر على باقة كهربائية تتميز بتفوق الطاقات 

املتجددة على املصادر األحفورية.

إن اعتماد هذا الهدف الطموح يرتكز أوال على ما يتميزبه املغرب من مؤهالت جغرافية واقتصادية وسياسية 

واجتماعية وكذا من إمكانات كبيرة من الطاقة الريحية تقّدر ب 25000 ميغاواط على اليابسة )ONSHORE(، مبا 

63 - المصدر: حصيلة وتوقعات قطاع الطاقة والمعادن )مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن برسم السنة المالية 2016(
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OFFS-( 6000 ميغاواط ميكن إجنازها في أفق2030 ، و 250000 ميغاواط على ساحل البحر  يي ذلك ما يقرب من

. )HORE

20000 ميغاواط، وكذا على  ويتميز املغرب أيضا بإمكانات من الطاقة الشمسية قابلة لالستغالل تصل إلى 

أكثر من 3000 ساعة في السنة من التشمس،حيث يبلغ متوسط اإلشعاع حوالي 6,5 كيلوواط ساعة باملتر املربع 

يوميا.

2020، يروم تقوية تنمية الطاقات املتجددة على نطاق واسع،  هذا،  ومت وضع تصور واضح للعشرية التي تلي 

لتوفير وسائل  الطاقية، ومدخال  املغرب   تبعية  للتقليص من  الوطني، وعامال مهما  كرافعة أساسية لالقتصاد 

تكنولوجية مبتكرة وفعالة للمواطن املغربي لتدبير أفضل حلاجياته الطاقية مما سيجعل بالدنا في قلب احلداثة 

وميكنها من امتالك تكنولوجيات املعرفة والذكاء التي متيز التوجهات العاملية احلديثة.

 10100 ولتحقيق هذا الهدف، سيتم إجناز قدرة إضافية لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة تقدر ب 

ميجاواط في الفترة ما بني 2016 و2030، ستوزع بني حصتني متساويتني للطاقة الشمسية  والريحية )20 %لكل 

واحد منهما( وبحصة أقل بالنسبة للطاقة الكهرومائية )12 %(. 

وبالتالي، فإن االستثمار املرتقب في قطاع الطاقة خالل الفترة املمتدة ما بني 2016 و2030 سيصل إلى حوالي 

الطاقات  الكهرباء من مصادر  توليد  أمريكي ملشاريع  دوالر  مليار  ثالثني  يناهز  ما  أمريكي منها  دوالر  مليار  أربعني 

املتجددة،مما ميثل فرصا استثمارية كبيرة للقطاع اخلاص الوطني والدولي،و ميكن من تقليص التبعية الطاقية من 

%98 سنة 2009 إلى أقل من 82 % في أفق 2030.

خامسا: قراءة في اآلثار:

• على مستوى التعليم والبحث العلمي:

في إطار مصاحبة تفعيل اإلستراتيجية الطاقية الوطنية التي مت إعطاء إنطالقتها سنة 2009، والتي تتوخى، عبر 

تطوير مشاريع للطاقة الشمسية والريحية واملائية، الرفع من مساهمة الطاقات املتجددة في القدرة الكهربائية 

اإلجمالية احملدثة في أفق 2020 إلى ما نسبته %42، واحلد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وخفض إستهالك املصادر 

الطاقية التقليدية، ثم سنة 2011 إحداث معهد البحت في الطاقة الشمسية والطاقات )IERESEN(، بهدف دعم 

البحت التطبيقي، وتطوير اخلبرات الوطنية، وخلق مناخ محفز لالبتكار قصد حتقيق اإلدماج الصناعي، وقد مت من 

خالل إستراتيجيته اخلاصة متويل مجموعة من مشاريع البحت التطبيقي وتنفيذ عدد من البرامج.
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وفي هذا اإلطار، يقوم املعهد بتمويل عدة مشاريع في مجال البحت التطبيقي والتي يتم فيها إشراك اجلامعات 

ومدارس املهندسني الوطنية ومتكني الفاعلني من طلبة، وأساتذة باحثني، وصناعي القطاع من تطوير كفاءاتهم 

عبر تنظيم املعهد لدورات تكوينية للمشاركة في ندوات عاملية، ودورات تدريبية لدى أكبر املعاهد العاملية في مجال 

الطاقة الشمسية.

وسيمكن  درهم،  مليون   200 حوالي  للمشاريع  املؤسسة  هذه  دعم  بلغ  إحداثها،  من  سنوات  أربع  مرور  وبعد 

طالب   280 من  أكتر  الدعم  هذا  من  يستفيد  حيث  هام،  بشري  مال  رأس  تكوين  في  املساهمة  من  اجملهود  هذا 

دكتوراة وطالب ماستر ومهندسني متت إشراف أكتر من 120 أستاذ باحت مغربي مع نظرائهم الصناعيني في مجال 

الطاقات املتجددة.

وتشكل هذه الشبكة اجلامعية والصناعية قوة حقيقية لالبتكار واإلبداع في هذا اجملال، مما سيمكن املغرب من 

التوفر على مركز تكنولوجي هام على املستوى اإلقليمي.

املهندسني،  ومدارس  للجامعات،  بالنسبة  البحت  ملشاريع  الكلي  بالدعم  يقوم  املعهد  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 

ومعاهد البحث، بنسبة 3/1 إلى 3/2 في ما يخص الصناعيني، وذلك في حدود 5 ماليني درهم لكل مشروع. 

كما قام املعهد بإبرام مجموعة من االتفاقيات والشركات مع فاعلني وطنيني ودوليني رائدين، الهدف منها هو 

تطوير اخلبرات والكفاءات ونقلها، من أبرزها:

- اتفاقية شراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي مبوجبها سيتم إنشاء مختبر فطو فلطائي يهدف إلى نقل 

اخلبرة والتجربة في مجال تكنولوجيا الطبقة الفطوفلطائية الرقيقة، ويعتبر هذا األخير من اخملتبرات الصاعدة 

على الصعيد الدولي ملا سيشمله من جتهيزات وتقنيات متطورة ممولة بدعم مالي قدره 20 مليون درهم من طرف 

الدورات التكوينية لفائدة الفاعلني  الدولي، ويشمل هذا الدعم كافة التجهيزات وكذا  الوكالة الكورية للتعاون 

املغاربة.
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صلؾققف )ادلؾوظغ ادلرصقدة ظؾؾقٌ كاظؿطقؼر عـ ررؼ ادلعفد  2012 2013 2014
 (درػؿ

رؾى )اظدسؿ ادلؾوذر دلشورؼع اظؾقٌ اظؿطؾقؼل سـ ررؼؼ   27  42  40
  (عشورؼع

   اظؾـقوت اظؿقؿقي ادلؿؿـؾي صل  ادلرطى اظطوضل األخضر  -  0,8   (*) 150

  اجملؿقع  27  42,8  190
  . عؾققف100 تشؿؾ ادللوػؿوت ادلوظقي ظشرطوء ادلعفد احملؾقني كاألجوغى صلؾؾغ *

 
كتشؽؾ ػذق اظشؾؽي اجلوععقي كاظصـوسقي ضقة حؼقؼقي ظالبؿؽور كاإلبداع 

صل ػذا اجملوؿ، طلو دقؿؽـ ادلغرب عـ اظؿقصر سؾك عرطز تؽـقظقجل ػوـ سؾك 
. ادللؿقل اإلضؾقؿل

كجتدر اإلذورة إظك أف ادلعفد ؼؼقـ بوظدسؿ اظؽؾل دلشورؼع اظؾقً بوظـلؾي 
 صل عو 3/2 إظك 3/1ظؾفوععوت، كعدارس ادلفـددني، كععوػد اظؾقٌ، بـلؾي 

.   عالؼني درػؿ ظؽؾ عشركع5ؼكص اظصـوسقني، كذظؽ صل حدكد 
طؿو ضوـ ادلعفد بنبراـ عفؿقسي عـ االتػوضقوت كاظشرطوت عع صوسؾني 

كرـقني كدكظقني رائدؼـ، اظفدؼ عـفو ػق تطقؼر اخلؾرات كاظؽػوءات كغؼؾفو، عـ 
: أبرزػو
اتػوضقي ذراطي عع اظقطوظي اظؽقرؼي ظؾؿعوكف اظدكظل صلقجؾفو دقؿؿ - 

إغشوء عكؿؾر صطق صؾطوئل ؼفدؼ إظك غؼؾ اخلؾرة كاظؿفربي صل عفوؿ 
تؽـقظقجقو اظطؾؼي اظػطقصؾطوئقي اظرضقؼي، كؼعؿؾر ػذا األخقر عـ اخملؿؾرات 
اظصوسدة سؾك اظصعقد اظدكظل دلو دقشؿؾف عـ جتفقزات كتؼـقوت عؿطقرة 

 عؾققف درػؿ عـ ررؼ اظقطوظي اظؽقرؼي ظؾؿعوكف 20طلقظي بدسؿ عوظل ضدرق 
اظدكظل، كؼشؿؾ ػذا اظدسؿ طوصي اظؿففقزات كطذا اظدكرات اظؿؽقؼـقي ظػوئدة 

. اظػوسؾني ادلغوربي
اتػوضقي ذراطي عع اجملؿع اظشرؼف ظؾػقدػوط تفدؼ إظك إغشوء عقطي - 

ظؾطوضوت احلرارؼي ادلرطزة ترتؽز سؾك تؼـقي اجمللوت األدطقاغقي ادلؽوصئي، 
.  عقغوكاط1ضدرتفو اإلغؿوجقي 

كصل إرور عقاطؾي اإلدؿراتقفقي اظطوضقي اظقرـقي، كاصؾ ضطوع اظطوضي 
كادلعودف علوػؿؿف صل إجنوز عشركع إحداث ذؾؽي ععوػد اظؿؽقؼـ صل عفـ 

اظطوضوت ادلؿفددة كاظـفوسي اظطوضقي بؽؾ عـ كجدة كرـفي ككرزازات، كؼؿؿ 
إجنوز ػذا ادلشركع اظرائد صل إرور  ذراطي جتؿع عـ جفي، كزارة اظطوضي كادلعودف 
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- اتفاقية شراكة مع اجملمع الشريف للفوسفاط تهدف إلى إنشاء محطة للطاقات احلرارية املركزة ترتكز على 

تقنية اجملسات األسطوانية املكافئة، قدرتها اإلنتاجية 1 ميغاواط.

واملعادن مساهمته في إجناز مشروع  الطاقة  الوطنية، واصل قطاع  الطاقية  وفي إطار مواكبة اإلستراتيجية 

إحداث شبكة معاهد التكوين في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بكل من وجدة وطنجة وورزازات، ويتم 

إجناز هذا املشروع الرائد في إطار  شراكة جتمع من جهة، وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة و وزارة التربية الوطنية 

والتكوين املهني، ووزارة االقتصاد واملالية، والوكالة املغربية للطاقة الشمسية )MASEN(، واملكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للشرب )ONEE(، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية)ADEREE(،  وفدرالية 

والطاقات  وااللكترونيك  للكهرباء  الوطنية  والفدرالية  واإللكتروميكانيكية،  وامليكانيكية  املعدنية  الصناعات 

املتجددة، ومن جهة أخرى، االحتاد األوربي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة األملانية للتعاون الدولي.

ولإلشارة، يرتكز مشروع إحداث هذه املعاهد على نتائج الدراسة القطاعية التي أجنزها قطاع الطاقة واملعادن 

2011 لتحديد اإلحتياجات الوطنية من الكفاءات والتخصصات في قطاع الطاقات املتجددة والنجاعة  في سنة 

الطاقية، وكذا على نتائج دراسة تكميلية أجنزها قطاع التكوين املهني سنة 2013 من أجل تدقيق احلاجيات من 

الكفاءات والتكوين إلنشاء معاهد التكوين في مهن قطاع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.

كما يندرج املشروع في إطار تطبيق اتفاقية الشراكة املوقعة في 31 مايو 2011 حتت رئاسة صاحب اجلاللة امللك 

محمد السادس نصره اهلل، بني الدولة ومهنيي قطاع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية السالف  ذكرهم، والتي 

تهم إحداث وتسيير ثالثة معاهد للتكوين في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بكل من وجدة وطنجة 

وورزازات.

وتهدف هذه املعاهد إلى تكوين عاملني وتقنيني وأطر في املهن ذات الصلة بالطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية، 

والسيما صيانة واستغالل حظائر الطواحني الريحية، وتثبيت وصيانة آليات الطاقة الشمسية واحلرارية والضوئية، 

وصيانة واستغالل الطاقة الشمسية الدينامي- حرارية، وتثمني واستغالل مصادر الغاز احليوي، كما تتوخى التكوين 

املستمر ملستخدمي قطاع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.

ولضمان جناح هذه املعاهد، سيتم تفويض إدارتها وتسييرها ملهنيي القطاع )الوكالة املغربية للطاقة الشمسية، 

الطاقية،  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  الوطنية لتنمية  الوكالة  واملاء الصالح للشرب،  الوطني للكهرباء  املكتب 

فدرالية الصناعات احلديدية وامليكانيكية واإللكتروميكانيكية، الفدرالية الوطنية للكهرباء واإللكترونيك والطاقات 

 Société("التي إلتأمت في شركة م.إ "معاهد التكوين في مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ،)املتجددة

.)IFMEREE SA
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وإلجناز هذا املشروع، مت تخصيص غالف مالي يقدر ب 285 مليون درهم )دون اعتبار املساعدة التقنية( أي حوالي 

95 مليون درهم لكل معهد، والذي يتم متويله مبساهمة مجموعة من الشركاء األجانب ويتعلق األمر ب:

- الوكالة الفرنسية للتنمية التي تساهم بتمويل جزئي يقدر ب 10 ماليني أورو؛

- االحتاد األوروبي الذي يساهم من خالل هبة مالية تقدر ب 10 ماليني أورو؛

- الوكالة األملانية للتعاون الدولي )GIZ( التي تساهم بتمويل على شكل مساعدة تقنية بقيمة 3 ماليني أورو.

أما بالنسبة لتقدم إجناز هذا املشروع، فقد مت بناء وجتهيز معهد وجدة، إضافة إلى إعطاء إنطالقة أشغال إجناز 

معهد طنجة من طرف صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل خالل زيارة رئيس اجلمهورية الفرنسية إلى 

املغرب في 20 شتنبر 2015.

• على املستوى اجلهوي:

الطاقية،  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  الترابية لتفعيل إستراتيجية  في إطار تقوية قدرات اجلهات واجلماعات 

يتم إجناز البرنامج اجلهوي باجلماعات الثالث النموذجية بأكادير ووجدة وشفشاون على أن يتم تعميمه على باقي 

النجاعة  املعنية إلدماج تقنيات  القطاعات  اجلماعات، حيث مت تطوير مخططات عمل قطاعية وجهوية بإشراك 

الطاقية في قطاع البنيات والنقل واإلنارة العمومية.

وبدعم من التعاون األملاني، يتم اإلعداد إلنطالق مبادرات لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية في املدن 

التي حتتضن املشاريع الكبرى في هذا اجملال بكل ورزازات وميدلت وطاطا.

تقنيات  باستعمال  التحسيس  إلى  باإلضافة  الشغل  فرص  وخلق  التنمية  مواكبة  إلى  املبادرات  هذه  وتهدف 

الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.   
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محور اخملطط األزرق رؤية 2020

مقتطفات من الرسائل الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرات الوطنية ذات الصبغة 

الدولية للسياحة

المناظرة الرابعة للسياحة بالدار البيضاء 2004 

"…….. وإذا كان التقييم المرحلي ضمن استراتيجية تمتد على مدى عشر سنوات ال يمكن أن يكون 
ذا داللة بدون ان يشمل على األقل نصف هذه المدة، إال أن في انجاز المخطط األزرق الذي أصبح اليوم 
محققا بالنسبة للمراكز الساحلية للسعيدية والصويرة واألكسوس والحوزية يعتبر مؤشرا إيجابيا على التقدم 
في هذا االتجاه إذ سينجم عنه توسيع قدرة االستقبال في السنوات المقبلة........ وفي هذا الصدد فان الدولة 
لم تدخر جهدا بدعمها لهذا القطاع سواء بواسطة الوزارات المعنية أو بواسطة صندوق الحسن الثاني للتنمية 

االقتصادية واالجتماعية إلعداد جيل جديد من المناطق السياحية."

المناظرة الدولية السادسة للسياحة بطنجة 2006 

".....لقد اعتبرنا "رؤية 2010" للسياحة الوطنية، التي أعلنا عنها في خطابنا ليناير 2001، بمثابة رافعة 
للتنمية في المغرب.......وإننا ندعو كافة المتدخلين في القطاع، إلى االستمرار في التحلي بنفس روح 
التعبئة وااللتزام، التي أبانوا عنها حتى اآلن...... ذلكم هو المغزى العميق، لإلرادة التي تحدونا، لرفع 
ولتنمية  الشغل،  فرص  وتوفير  الثروات،  لخلق  قوية  رافعة  السياحية  التنمية  ولجعل   ،" "رؤية 2010  تحديات 

بالدنا، وتحقيق انفتاحها على العالم وتفاعلها معه.... ". 

المناظرة الوطنية السابعة للسياحة بفاس 2007

".... وفي هذا الصدد يعد المخطط األزرق مبادرة مبتكرة من قبل الدولة ال تقتصر مزاياها على تحقيق 
األهداف الكمية المتوخاة فحسب بل إن المقاربة المعتمدة في هذا المخطط الطموح قد فتحت المجال 
أمام دينامية تلقائية تدل عليها نوعية المشاريع المقترحة التي تقدم بها الفاعلون الخواص كما هو الشأن 
بالنسبة لمواقع جديدة ومنها كال اريس وتامودا باي وواد شبيكة والداخلة.......ولهذه الغاية فإننا نهيب 
بحكومة جاللتنا وبكل الفاعلين والمهنيين لفتح ورش "رؤية 2020" للسياحة المغربية"، وفي هذا السياق 
ندعو الجميع للعمل على إنهاء انجاز الدراسات المعمقة وتحديد خيارات اعداد التراب ذات الصلة وفتح 
الحوار بين مختلف المتدخلين قبل سنة 2009 وذلك حتى يتسنى لبالدنا خالل سنة 2010 ابرام العقد 

- البرنامج الجديد لرؤية 2020  للسياحة المغربية.... ". 
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تقدمي: 

2011 بإجناز مجموعة من املشاريع الرائدة من خالل إطالق العديد من األوراش في اجملال السياحي  متيزت سنة 

ووضع  األزرق،  اخملطط  إطالق  أبرزها  لعل  بها،  تزخر  التي  املؤهالت  لتثمني  اململكة بشكل كبير  تراهن عليها  الذي 

الرئيسية  التي  تقوم على االستمرار في جعل السياحة أحد احملركات   ،)2020 )رؤية  استرتيجية قطاع السياحة 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية باملغرب.

 وتطمح الرؤية اجلديدة إلى جعل املغرب في سنة 2020 ضمن قائمة عشرين وجهة سياحية عامليا، واعتباره 

وجهة مرجعية في مجال التنمية املستدامة في احلوض املتوسطي، من خالل اعتماد منوذج سياحي فريد يوفق بني 

متوسطية  ووجهة  للمغرب،  والثقافية  االجتماعية  األصالة  واحترام  للبيئة  املسؤول  والتدبير  املنتظمة  التنمية 

على  واالنفتاح  الضيافة  بحسن  املرتبطة  أبعادها  في  والتقاليد  الثقافة  إشعاع  على  واملرتكزة  باألصالة  متميزة 

اآلخرين. 

كما تهدف إلى مضاعفة الطاقة اإليوائية الفندقية ووضع روافع من شأنها توجيه االستثمار السياحي نحو 

حتتية  بنيات  وخلق  والالمادي  املادي  املغربي  الثقافي  التراث  تثمني  وكذلك  وللترفيه،  وللرياضة  للتنشيط  عروض 

لالستقبال مالئمة ومنح املناطق السياحية التموقع املستهدف.

وبغاية ضمان إشعاع للمؤهالت السياحية الشاطئية  مت إدراج فكرة عالمة اللواء األزرق التي ترمز إلى اختيار 

الشواطئ النظيفة وذات اجلودة العالية لالستحمام.

اخملطط االزرق رؤية 2020 

تتوفر اململكة املغربية على حوالي 150 شاطئا موزعة بني البحر األبيض املتوسط واحمليط األطلسي، حيث ترتكز 

أغلب الشواطئ، ويوجد في الساحل الشاطئي الشمالي لوحده 81 شاطئا وفي الساحل املتوسطي 42 شاطئا، أما 

في الساحل اجلنوبي فيوجد 23 شاطئا، وتعرف شواطئ اجلهة الشمالية ترددا كبيرا من قبل املواطنني سواء الذين 

يقطنون في املنطقة أو القادمني من مدن غير ساحلية.
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وتعتبر الشواطئ املغربية رهان اخملطط األزرق على السياحة الداخلية واخلارجية، إذ كان ال بد من استثمار ثروة 

املناطق الساحلية التي يتوفر عليها املغرب من اجل املساهمة في إعادة تشكيل القطب السياحي، الذي شكل 

على مدى سنوات مصدرا للدخل الوطني وثاني مصدر جللب العملة الصعبة، ما فرض على القائمني على السياحة 

التفكير في صيغة للنهوض بالشواطئ لتصبح مصدر جذب للسياح، ومن هنا اعتمد "اخملطط األزرق" أو ما يعرف 

برؤية 2020 بغية إنشاء منتجعات ساحلية قادرة على تأهيل الشواطئ والرقي مبستواها لتصبح نقطا سياحية 

بامتياز.

٪70 من السياح هواة "الشمس والشاطئ" ذوي دخل متوسط أو منخفض ويتكونون أساسا من األسر   

)وزارة السياحة(

ومبقتضى اخملطط األزرق، ارتفعت وتيرة إجناز محطات االصطياف خصوصا في طنجة )شمال اململكة( وأكادير 

)اجلنوب( واجلديدة قرب العاصمة االقتصادية الدار البيضاء، وارتفعت سرعة تنفيذ املشاريع السياحية في مختلف 

الشواطئ.

142 
 

 ذورؽو، كتعرؼ ذقاره اجلفي اظشؿوظقي 23أعو صل اظلوحؾ اجلـقبل صققجد 
ترددا طؾقرا عـ ضؾؾ ادلقارـني دقاء اظذؼـ ؼؼطـقف صل ادلـطؼي أك اظؼودعني عـ 

 .عدف شقر دوحؾقي

 
 

كتعؿؾر اظشقاره ادلغربقي رػوف اخملطط األزرق سؾك اظلقوحي اظداخؾقي 
إذ طوف ال بد عـ ادؿـؿور ثركة ادلـورؼ اظلوحؾقي اظؿل ؼؿقصر سؾقفو ، كاخلورجقي

ادلغرب عـ اجؾ ادللوػؿي صل إسودة تشؽقؾ اظؼطى اظلقوحل، اظذم ذؽؾ 
سؾك عدل دـقات عصدرا ظؾدخؾ اظقرـل كثوغل عصدر جلؾى اظعؿؾي اظصعؾي، 

عو صرض سؾك اظؼوئؿني سؾك اظلقوحي اظؿػؽقر صل صقغي ظؾـفقض بوظشقاره 
أك عو ؼعرؼ " اخملطط األزرق"ظؿصؾح عصدر جذب ظؾلقوح، كعـ ػـو اسؿؿد 

 بغقي إغشوء عـؿفعوت دوحؾقي ضودرة سؾك تلػقؾ اظشقاره كاظرضل 2010برؤؼي 
 .صللؿقاػو ظؿصؾح غؼطو دقوحقي بوعؿقوز

143 
 

 
دكم دخؾ عؿقدط أك " اظشؿس كاظشوره"٪ عـ اظلقوح ػقاة 70 

 (كزارة اظلقوحي)عـكػض كؼؿؽقغقف أدودو عـ األدر 
كمبقؿضى اخملطط األزرق، ارتػعً كتقرة إجنوز عحطوت االصطقوف خصقصو صل 

كاجلدؼدة ضرب اظعوصؿي االضؿصودؼي  (اجلـقب)كأطودؼر  (ذؿوؿ ادلؿؾؽي)رـفي 
اظدار اظؾقضوء، كارتػعً درسي تـػقذ ادلشورؼع اظلقوحقي صل عكؿؾػ 

. اظشقاره
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معدل امللء املستهدف في حوض املتوسط يتراوح ما بني %50 و%70 كمعدل سنوي )وزارة السياحة(  

من  العديد  له  رصدت  اإلستراتيجية، كما  واألهداف  الرهانات  من  على حتقيق مجموعة  األزرق  اخملطط  ويرتكز 

اإلمكانيات املالية واملؤسساتية إلجناحه .

 

أوال: مرتكزات اخملطط األزرق:

يرتكز البرنامج السياحي على مفهوم احملطات الساحلية املندمجة »الذكية«، الهادفة إلى خلق عرض مغربي 

موقع  وإعطاءها  احملطات  واستكمال  متوقع  إعادة  إلى  األولى  مرحلته  في  يهدف  الدولي،  الصعيد  على  تنافسي 

تفضيلي مميز ومستدام )التي جرى إطالقها وهي السعيدية ولكسوسوتاغازوت( وإكمال العرض السياحي مبحطات 

وترفيهية  إغناء متوقع هذه احملطات بعروض تنشيطية  إذ سيجري  جديدة من خالل االعتماد على منطق السوق، 

متنوعة ومكملة للبنى التحتية السياحية األساسية، كما سيتم اتخاذ حزمة من التدابير املواكبة لدعم هذه 

أكثر  التكوين(، حتى تصبح  والتسويق،  اجلوي،  )اجملال  املواكبة  وتغطية مختلف محاور هذه  الطموحة،  التطورات 

جاذبية وتنافسية في أفق بنية حتتية سياحية من الدرجة العاملية في ما يخص اجلودة والرفاهية وسهولة الولوج.

وفي إطار رغبة املغرب في التموقع ضمن الوجهات العاملية العشرين الكبرى في أفق 2020، نهجت وزارة السياحة 

مختلف املقاربات لتنويع منتوجه السياحي واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح، وتشمل رؤية 2020 للسياحة 

البعد البيئي والتنمية املستدامة لتوظيف اإلمكانيات والثروات الطبيعية والثقافية…

143 
 

 
دكم دخؾ عؿقدط أك " اظشؿس كاظشوره"٪ عـ اظلقوح ػقاة 70 

 (كزارة اظلقوحي)عـكػض كؼؿؽقغقف أدودو عـ األدر 
كمبقؿضى اخملطط األزرق، ارتػعً كتقرة إجنوز عحطوت االصطقوف خصقصو صل 

كاجلدؼدة ضرب اظعوصؿي االضؿصودؼي  (اجلـقب)كأطودؼر  (ذؿوؿ ادلؿؾؽي)رـفي 
اظدار اظؾقضوء، كارتػعً درسي تـػقذ ادلشورؼع اظلقوحقي صل عكؿؾػ 

. اظشقاره
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وتعتمد هذه اإلستراتيجية على توزيع املغرب إلى ثمان مناطق سياحية:

- املوقع الثري »سوس-الصحراء األطلسية« الذي ميتد من أكادير ونواحيها )تافراوت/ إموزار/ إداوتنان( إلى العيون 

وكلميم؛

- املغرب املتوسطي والذي يشمل السعيدية، مرشيكا وكال إريس؛

- موقع مراكش األطلسي املتعلق بوجهات مراكش وتوبقال والصويرة؛

- مغرب الوسط الوجهة السياحة الثقافية والتاريخية في ظل محور مواقع فاس ومكناس وإقران وكذا احملطات 

املألوفة واملتمثلة في:

- رأس الشمال؛ 

- وسط األطلسي، 

- جنوب األطلسي الكبير ناهيك عن الوجهات البيئية اجلميلة من قبيل املوقع االستثنائي للداخلة؛ 

- األطلس والوديان املتمحور حول ورزازات، والوديان والواحات واألطلس الكبير.

الدولة،  طرف  من  السياحية  للتنمية  املغربي  الصندوق  أحدث  العراقيل  بعض  جتاوز  من   2020 رؤية  ولتمكني 

الرئيسية  السياحية  واملشاريع  االستثمار  تيسر  مالية  موارد  بضخ  وذلك  والدولي  الوطني  االستثمار  لتشجيع 

واجلديدة تصل إلى حدود 24 مليار درهم من التمويل البنكي للمشاريع اإلستراتيجية.

الثقافية  السياحة  تهم  برامج  ل6  كخلفية  املستدامة  التنمية  املعنية  الوزارة  اعتمدت  ذاته،  السياق  وفي 

والشاطئية والطبيعية، مع برامج موازية ترتبط باملناطق القروية املتميزة… في إطار البرنامج  التوسيعي "اخملطط 

األزرق املوسع"، 6 محطات شاطئية: محطة السعيدية البحر األبيض املتوسط )713 هكتارا، 17.000 سرير(، مزغان 

)504 هكتارا – 8000 سرير(، ميناء ليكسوس )461 هكتارا12.000- سرير(، الصويرة موغادور )580 هكتارا- 10.500 

10.000 سرير(، وقلعة إيريس  7100 سرير(، وادي الشبيكة )1500 هكتارا-  سرير(، الشاطئ األبيض )1000 هكتار- 

الدوليني  إلى القطبني السياحيني  7100 سرير( وتاغازوت، تشكل محطات حقيقية للنمو تنضاف  )400 هكتارا- 

مراكش وأكادير.

الدولية  التنافسية  ضمن  التموقع  من  املغرب  تؤهل  التي  اإلشعاعية  البرامج  بني  من  األزرق«،  »اخملطط  ويعد 

وكذا برنامج »غرين إيكو/التنمية املستدامة« الذي ينشد تعزيز بعدها املوارد القروية والطبيعية وتأهيل السوسيو 

اقتصادي
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 ولضمان االستثمارات الكفيلة بإجناز هذه اإلستراتيجية، مت اتخاذ ثالثة تدابير أساسية تتمثل في:

للتنمية  الثاني  احلسن  وصندوق  الدولة  بني  مشترك  بتمويل  السياحية،  للتنمية  املغربي  الصندوق  إحداث   -

رسملة  في  منه  الهدف  ويكمن  درهم  مليار   15 إلى  املالي  غالفه  يصل  أن  املقرر  ومن  واالجتماعية  االقتصادية 

حوالي 100 مليار درهم، وبتمويل من طرف البلدان الصديقة )اإلمارات العربية املتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت( 

أو أقل تنمية، ورصد غالف  واملؤسسات املالية وتقدمي منح مالية لدعم االستثمار وتوجيهه نحو مناطق ناهضة 

والبنك  وفابنك،  والتجاري  اخلارجية،  للتجارة  املغربي  )البنك  للمشاريع،  البنكي  التمويل  درهم من  24 مليار  مببلغ 

الشعبي املركزي، والقرض العقاري والسياحي، والشركة العامة(، وتعد املشاريع املرتقبة إستراتيجية بالنسبة إلى 

"رؤية 2020"؛

- رصد غالف مالي لـ"رؤية 2010"، فاق 60 مليار درهم، مت توجيه معظمه في "اخملطط األزرق"باإلضافة عروض 

متويلية من البنوك التجارية املدعمة لتمويل القطاع؛

- خلق صناديق استثمارية وطنية لدعم نشاط وتنمية املشاريع السياحية ومعاجلة مشكل التمويل باألموال 

 ActifInvest, Madaef, H partners, T capital,:من شراكة  ألقتراح  املستقبلة  الصناديق  هذه  وتتشكل  اخلاصة. 

Saham Hotels؛

استراتيجيات محددة   )ADT( السياحية  التنمية  ووكاالت   )ONMT( للسياحة  املغربي  الوطني  املكتب  وضع   -

لدعم اخلدمات اجلوية وزيادة جاذبية املناطق السياحية.

ثانيا: دعامات اخملطط األزرق:

 من أجل تأمني اإلشراف االستراتيجي على رؤية 2020 وتعزيز الشرعية املؤسساتية للقطاع وضمان التفعيل 

األمثل لالستراتيجيات ومخططات العمل املتعلقة بهذه الرؤية، مت اإلعالن عن:
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كدط األرؾلل،  - 
جـقب األرؾلل اظؽؾقر غوػقؽ سـ اظقجفوت اظؾقؽقي اجلؿقؾي عـ ضؾقؾ - 

ادلقضع االدؿــوئل ظؾداخؾي؛  
األرؾس كاظقدؼوف ادلؿؿققر حقؿ كرزازات، كاظقدؼوف كاظقاحوت كاألرؾس - 

 .اظؽؾقر
 عـ جتوكز بعض اظعراضقؾ أحدث اظصـدكؽ ادلغربل 2020كظؿؿؽني رؤؼي 

ظؾؿـؿقي اظلقوحقي عـ ررؼ اظدكظي، ظؿشفقع االدؿـؿور اظقرـل كاظدكظل 
كذظؽ بضخ عقارد عوظقي تقلر االدؿـؿور كادلشورؼع اظلقوحقي اظرئقلقي 

 عؾقور درػؿ عـ اظؿؿقؼؾ اظؾـؽل ظؾؿشورؼع 24كاجلدؼدة تصؾ إظك حدكد 
 .اإلدؿراتقفقي

 6كصل اظلقوؽ ذاتف، اسؿؿدت اظقزارة ادلعـقي اظؿـؿقي ادللؿداعي طكؾػقي ؿ
براعٍ تفؿ اظلقوحي اظـؼوصقي كاظشورؽقي كاظطؾقعقي، عع براعٍ عقازؼي 

اخملطط األزرؽ " صل إرور اظؾرغوعٍ  اظؿقدقعل …ترتؾط بودلـورؼ اظؼركؼي ادلؿؿقزة
عقطي اظلعقدؼي اظؾقر األبقض ادلؿقدط :  عقطوت ذورؽقي6، "ادلقدع

، عقـوء ( درؼر8000–  ػؽؿورا 504)، عزشوف ( درؼر17.000 ػؽؿورا، 713)
-  ػؽؿورا580)، اظصقؼرة عقشودكر ( درؼر12.000- ػؽؿورا461)ظقؽلقس 

، كادم اظشؾقؽي ( درؼر7100-  ػؽؿور1000)، اظشوره األبقض ( درؼر10.500
 ( درؼر7100-  ػؽؿورا400)، كضؾعي إؼرؼس ( درؼر10.000-  ػؽؿورا1500)

كتوشوزكت، تشؽؾ عقطوت حؼقؼقي ظؾـؿق تـضوؼ إظك اظؼطؾني اظلقوحقني 
. اظدكظقني عراطش كأطودؼر

، عـ بني اظؾراعٍ اإلذعوسقي اظؿل تمػؾ ادلغرب عـ «اخملطط األزرؽ»كؼعد 
اظؿـؿقي /شرؼـ إؼؽق»اظؿؿقضع ضؿـ اظؿـوصلقي اظدكظقي كطذا برغوعٍ 

اظذم ؼـشد تعزؼز بعدػو ادلقارد اظؼركؼي كاظطؾقعقي كتلػقؾ « ادللؿداعي
اظلقدقق اضؿصودم 
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	 تسريع إحداث الهيئة العليا للسياحة في أفق سنة 2015؛

اخلاص  الضمان  وصندوق  األزرق  اخملطط  محطات  اجناز  وتيرة  تسريع  على  ستسهر  التي  "أزور"،  جلنة  إحداث   	

بالتمويل البنكي لدعم حاملي املشاريع واعتماد النصوص املتعلقة بإحداث شركات االستثمار العقاري املسجلة 

في البورصة ومؤسسات اإليداع اجلماعي العقاري؛

	 استكمال التفكير في آليات إحداث منح االستثمار في إطار امليثاق اجلديد، وتنسيق وتبسيط الرسوم شبه 

الضريبية واحمللية ومتديد آجال اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة على شراء املنتجات احمللية، ابتداء من العام 

املقبل؛

	 تسريع إحداث صناديق جهوية لتطوير اإلنعاش السياحي خملتلف اجملاالت الترابية؛

	 تعميق التفكير في آليات إحداث بطاقة العطل بغرض املساهمة في حتسني ميزانية السفر للسياح املغاربة 

وسن عطل مدرسية جهوية من أجل إنعاش السياحة الوطنية، ابتداء من املوسم الدراسي 2015/2016؛

	 تسريع انبثاق فاعلني مهيكلني على صعيد التوزيع بهدف إطالق وكاالت أسفار وطنية مؤهلة للمشاركة في 

مجهود تسويق الوجهة املغربية؛

	 تعزيز الرأسمال البشري خالل الفترة -2015 2020 باحداث ونشر ميثاق املوارد البشرية لقطاع السياحة، من 

أجل إتاحة جاذبية أكبر )تدبير املسارات املهنية، حتفيز املوظفني، االتفاقيات اجلماعية...(؛

	 اإلعفاء الضريبي من حقوق اجلمارك بالنسبة للتجهيزات الضرورية اخلاصة باملشروع:

- اإلعفاء الضريبي عند اقتناء التجهيزات واآلالت اخلاصة باملشروع من املغرب خالل الشهور 24 األوائل البتداء من 

بداية نشاط الشركة؛

- اإلعفاء الضريبي من حقوق اجلمارك ملدة 36 شهراً بالنسبة لألمالك واملنتجات املستوردة؛

- اإلعفاء الكامل للفنادق من ضريبة الشركات جملموع رقم املعامالت بالعملة خالل 5 سنوات األولى إبتداء من 

أول عملية استقبال للزبناء منجزة بالعملة، وتخفيض بنسبة %17،5 بعد هذه الفترة.

ومن حتديات رؤية 2020 أيضا مضاعفة حجم القطاع  وتنمية  الصناعة السياحية على مستوى جميع مناطق 

برامج جهوية ساهم  ببلورة عقود-  توجت  اعتمدت مقاربة تشاركية  لذا  للثروات،  توزيع عادل  لتحقيق  اململكة  

فيها كل املتدخلني والفاعلني مؤسساتيني كانوا أو منتخبني أو فاعلني في القطاع اخلاص، وقد مت إنشاء العديد من 

البنيات لضمان اإلشراف املنسجم على االقتصاد السياحي اجلديد. 
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ثالثا: تنزيل اخملطط األزرق:

اجتمعت لهذا الغرض الهيئة العليا للسياحة،كهيئة وطنية مكلفة باإلشراف على القطاع، في إطار شراكة 

الدولة واجلهات والقطاع اخلاص مع تركيز اجلهود على أربعة محاور رئيسية:

أ-  اجلهوية: يتضمن هذا احملور تقسيم التراب الوطني إلى مناطق سياحية كبرى، كاآلتي:

• املنطقة الشمالية: يدور عرض هذه املنطقة حول السياحة الثقافية والشاطئية حيث يرتقب زيادة الطاقة 

االستيعابية لتتجاوز 43000 سرير بحلول عام 2020 فيما سجل عدد السياح 7,2 مليون سائح، وبذلك ستساهم 

اجلهة ب 7,2 مليار درهم كناجت سياحي داخلي خام وبخلق 128020 منصب شغل.

ووفقا  إيريس،  وكاال  ومرشيكا  السعيدية  مواقع  حول  العرض  هذا  يتمحور  املتوسطي:  املغرب  منطقة   •

كما  سائح،   921000 لتغطية  27300سرير  بحوالي  االستيعابية  الطاقة  تطوير  يرتقب  اإلستراتيجية  للتوقعات 

يتوقع ذر مداخل تقدر بحوالي 6 مليارات درهم، وبذلك ستساهم اجلهة ب 2,7 مليار درهم كناجت سياحي داخلي خام.

• املنطقة األطلسية الوسطى: تشمل هذه الوجهة الدار البيضاء والرباط و اجلديدة، حيث يتمحور عرضها 

فيما   2020 عام  بحلول  39300 سرير  إلى  استيعابية تصل  الترفيه،ويرتقب حتقيق طاقة  و  األعمال  حول سياحة 

سيسجل عدد السياح 8,3 مليون سائح، كما يتوقع حتقيق مداخل تقدر بحوالي 1,24 مليار درهم مما سيمكن اجلهة 

من أن تساهم ب 1,29 مليار درهم كناجت سياحي داخلي خام.

• منطقة املغرب الوسطى: مت تشكيل هذا اجملال من منطلق التكامل بني مواقع مكناس وفاس وإفران، حيث 
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اجؿؿعً ظفذا اظغرض اظفقؽي اظعؾقو ظؾلقوحي،طفقؽي كرـقي عؽؾػي 

بوإلذراؼ سؾك اظؼطوع، صل إرور ذراطي اظدكظي كاجلفوت كاظؼطوع اخلوص عع 
: ترطقز اجلفقد سؾك أربعي عقوكر رئقلقي

 ؼؿضؿن ػذا احملقر تؼلقؿ اظؿراب اظقرـل إظك عـورؼ دقوحقي :اجلفقؼي-  أ
: طؾرل، طوآلتل

 ؼدكر سرض ػذق ادلـطؼي حقؿ اظلقوحي اظـؼوصقي : ادلـطؼي اظشوعؾقي
 درؼر 43000كاظشورؽقي حقٌ ؼرتؼى زؼودة اظطوضي االدؿقعوبقي ظؿؿفوكز 

 عؾققف دوئح، كبذظؽ 7,2  صقؿو دقفؾ سدد اظلقوح2020بقؾقؿ سوـ 
 عؾقور درػؿ طـوجت دقوحل داخؾل خوـ كبكؾؼ 7,2دؿلوػؿ اجلفي ب 

.  عـصى ذغؾ128020
 ؼؿؿققر ػذا اظعرض حقؿ عقاضع اظلعقدؼي : عـطؼي ادلغرب ادلؿقدطل

كعرذقؽو كطوال إؼرؼس، ككصؼو ظؾؿقضعوت اإلدؿراتقفقي ؼرتؼى تطقؼر 
 دوئح، طؿو 921000درؼر ظؿغطقي 27300اظطوضي االدؿقعوبقي بققاظل 

 عؾقورات درػؿ، كبذظؽ دؿلوػؿ اجلفي ب 6ؼؿقضع ذر عداخؾ تؼدر بققاظل 
 . عؾقور درػؿ طـوجت دقوحل داخؾل خوـ2,7

 تشؿؾ ػذق اظقجفي اظدار اظؾقضوء كاظربوط ك : ادلـطؼي األرؾلقي اظقدطك
اجلدؼدة، حقٌ ؼؿؿققر سرضفو حقؿ دقوحي األسؿوؿ ك اظؿرصقف،كؼرتؼى 

 صقؿو 2020 درؼر بقؾقؿ سوـ 39300حتؼقؼ روضي ادؿقعوبقي تصؾ إظك 
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يرتقب زيادة الطاقة االستيعابية لتتجاوز 36000 سرير بحلول عام 2020 فيما يسجل عدد السياح 7,2 مليون سائح 

إضافة إلى 707000 مسافر محلي، وبذلك ستراهن اجلهة على حتقيق مداخل تفوق 19 مليار درهم لتساهم بحوالي 

30 مليار درهم كناجت سياحي داخلي خام.

• منطقة مراكش و األطلسي: تغطي هذه املنطقة كال من مراكش و توبقال و الصويرة، و يستهدف حتقيق 

طاقة استيعابية تقدر بحوالي 86000 سرير بحلول عام 2020، فيما سجل عدد السياح 6,3 مليون سائح إضافة 

إلى 4,1 مليون مسافر محلي، وهذا من شأنه حتقيق مداخل تصل إلى 2,26 مليار درهم.

• منطقة األطلس واألودية: ترتكز هذه اجلهة على القطب السياحي املتمثل في ورزازات والذي يشمل الوديان 

زيادة  يرتقب  و  املستدامة  والتنمية  البيئية  السياحة  املنطقة حول  ويدور عرض هذه  الكبرى،  واألطلس  والواحات 

الطاقة االستيعابية لتتجاوز 26000 سرير لتلبية طلب حوالي 9,1 مليون سائح إضافة إلى 000.388 مسافر محلي 

وبذلك تراهن اجلهة على حتقيق مداخيل تفوق 13 مليار درهم.

• املنطقة األطلسية اجلنوبية الكبرى: ستركز هذه اجلهة حول الداخلة وعروض مندمجة للسياحة الطبيعة 

و الرياضة. وبالتالي، سيتم إنشاء 3800 سرير جديد ما من شأنه خلق عائدات تقدر بحوالي 819 مليون درهم، وبذلك 

ستساهم اجلهة بحوالي 924 مليون درهم كناجت سياحي داخلي خام وبخلق 5600 منصب شغل.

الداخلية لتمتد إلى  ابتداء من أكادير، يغطي هذا اجملال كل املناطق  • منطقة سوس والصحراء األطلسية: 

4 ماليني سائح ومليون  1100000 سرير الستيعاب ما يقرب من  العيون عبر كلميم، وسيتم إنشاء ما يقرب من 

مسافر محلي وهذا من شأنه حتقيق مداخل تقدر ب 28 مليار درهم، وبذلك ستساهم اجلهة ب 4,29 مليار درهم 

كناجت سياحي داخلي خام و بخلق 181000 منصب شغل. 

ب - التنوع واالستدامة: يتضمن هذا احملور:

- تسريع األوراش اإلستراتيجية املوجودة )برنامجي2020AZUR  وبالدي(؛

- تدعيم االستثمارات الهادفة إلى تثمني التراث و الثقافة )برنامج »التراث واملوروث(؛

- تنويع العرض السياحي من منتجات التنشيط الثقافي )برنامج التنشيط والترفيه(؛

- تثمني مجمل املوارد الطبيعية والثقافية )برنامج البيئة و اخلضرة(؛

- تشجيع املنتجات السياحية ذات القيمة املضافة العالية )برنامج السياحات ذات الطابع احمللي التي لها قيمة 

مضافة(.
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ج-  متويل االستثمارات السياحية: يتضمن هذا احملور إنشاء صندوق مغريي للتنمية السياحية يبلغ رأسماله 

في  تعرف ضعفا  التي  املناطق  إلى  وتوجيهه  االستثمار،  لدعم  إعانات  ورصد  درهم  مليار   100 املستهدف حوالي 

مؤشراتها التنموية وكذا تعبئة24  مليار درهم من التمويل البنكي لدعم املشاريع اإلستراتيجية في إطار رؤية 

 .2020

د- التكوين:  يتضمن هذا احملور إنشاء مدرسة لالمتياز في مجال التدبير الفندقي بشراكة مع املدرسة الفندقية 

بلوزان وإنشاء مركز للبحث والتنمية السياحية املستدامة، وبشراكة مع جامعتي "هارفرد" و"تورونتو".

إن رؤية 2010 حددت عدة أهداف منها استقطاب عشرة ماليني سائح ورفع الطاقة اإليوائية من 97 ألف سرير 

إلى 230 ألف وتوفير 600 ألف منصب شغل جديد ورفع املداخيل إلى 48 ألف درهم.

وبجرد االجنازات بني 2001 و2010، تتبني نتائج ايجابية على العموم بلغت معدل 93 في املائة بانتقال السياح 

الوافدين من 4.4 مليون إلى 9.3 مليون وبلوغ 46 مليار درهم من املداخيل، فضال عن سياسة األجواء املفتوحة حيث 

كان املغرب أول بلد يوقع سنة 2005 هذا االتفاق مع أوروبا والذي أعطى نقلة مغايرة خلدمات النقل اجلوي وتقريب 

الوجهات السياحية الرئيسية.

أما مجال التكوين، فقد تعزز ب12 ألف و 300 شخص مقابل 2000 عند انطالقا اخملطط األزرق، موازاة مع إحداث 

ركائز التتبع كاجملالس اجلهوية للسياحة ومرصد السياحة والشركة املغربية للهندسة السياحية لتطوير وتوجيه 

العرض السياحي وتتبع املشاريع الكبرى وعقد مناظرات السياحة.

وعلى مستوى اإلخفاقات، فان رؤية 2010 سعت إلى حتقيق 70 في املائة من نسبة امللء حتقق منها فقط50 في 
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: ؼؿضؿـ ػذا احملقر: اظؿـقع كاالدؿداعي- ب 
؛ ( كبالدم 2020AUZRبرغوعفل)تلرؼع األكراش اإلدؿراتقفقي ادلقجقدة - 
اظؿراث »برغوعٍ )تدسقؿ االدؿـؿورات اظفودصي إظك تـؿني اظؿراث ك اظـؼوصي - 

؛ (كادلقركث
برغوعٍ اظؿـشقط )تـقؼع اظعرض اظلقوحل عـ عـؿفوت اظؿـشقط اظـؼوصل - 

؛ (كاظؿرصقف
؛ (برغوعٍ اظؾقؽي ك اخلضرة)تـؿني عفؿؾ ادلقارد اظطؾقعقي كاظـؼوصقي - 
برغوعٍ اظلقوحوت )تشفقع ادلـؿفوت اظلقوحقي ذات اظؼقؿي ادلضوصي اظعوظقي - 

. (ذات اظطوبع احملؾل اظؿل ظفو ضقؿي عضوصي
 

 ؼؿضؿـ ػذا احملقر إغشوء صـدكق عغرؼل :متقؼؾ االدؿـؿورات اظلقوحقي-  ج
 عؾقور درػؿ كرصد 100ظؾؿـؿقي اظلقوحقي ؼؾؾغ رأدؿوظف ادللؿفدؼ حقاظل 

إسوغوت ظدسؿ االدؿـؿور، كتقجقفف إظك ادلـورؼ اظؿل تعرؼ ضعػو صل 
 عؾقور درػؿ عـ اظؿؿقؼؾ اظؾـؽل ظدسؿ  24عمذراتفو اظؿـؿقؼي كطذا تعؾؽي

  .2020ادلشورؼع اإلدؿراتقفقي صل إرور رؤؼي 

 
 ؼؿضؿـ ػذا احملقر إغشوء عدردي ظالعؿقوز صل عفول اظؿدبقر : اظؿؽقؼـ -د

اظػـدضل بشراطي عع ادلدردي اظػـدضقي بؾقزاف كإغشوء عرطز ظؾؾقٌ كاظؿـؿقي 
". تقركغؿق"ك" ػورصرد"اظلقوحقي ادللؿداعي، كبشراطي عع جوععؿل 
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املائة، فيما وقفت ليالي املبيت عند 18 مليون ليلة بدل مليون احملددة، وبدورها لم تصل الطاقة اإليوائية للهدف 

املنشود، حيث سجلت 170 ألف سرير عوض 230 ألف.

وقد ربط مهنيوا القطاع اإلخفاقات مبسألة احلكامة، مبعنى غياب آليات وهياكل مؤسساتية للتوجيه والتنزيل، 

وإن منطق االستمرارية يحتم معاجلة نقط الضعف خاصة على مستوى املوارد البشرية والتركيز على السياحة 

الثقافية، وتعزيز مكانة املغرب في الفضاء املتوسطي وجعله ضمن قائمة العشرين وجهة األكثر استقطابا عامليا.

رابعا: دعامات موازية إلجناح اخملطط األزرق:

من أجل تعزيز تنافسية القطاع السياحي من خالل اخملطط األزرق مت اعتماد عدة دعامات، منها:

موقعه  تعزيز  جانب  إلى  الداخلية  السياحة  وتطوير  الناشئة  األسواق  على  االنفتاح  عبر  الزبناء  تنويع   -

خاصة  الناشئة،  األسواق  واستكشاف  العربية  باألسواق  املغرب  مكتسبات  ودعم  األوروبية،  التقليدية  باألسواق 

البرازيل وروسيا والهند والصني. 

الزبناء  وتنويع  توسيع  2020" من حيث  "رؤية  أهداف  السياحي، يظل حتقيق  العرض  ترويج  قنوات  -  حتديث 

رهينا بتحديث قنوات توزيع وترويج العرض السياحي الوطني، ومن بني األدوات التي ميكن استغاللها في هذا اإلطار 

نذكر اإلنترنيت والهواتف الذكية التي أصبح إدماجها في استراتيجيات الترويج ضرورة ملحة بالنسبة للفاعلني 

السياحيني، وعلى صعيد آخر من األنسب تعويض احلمالت اإلشهارية ذات الطابع العام والنمطي بأخرى تأخذ بعني 

االعتبار نوعية وميوالت الزبناء املستهدفني )العناية التي توليها الدولة للترويج السياحي عبر تعزيز ميزانية املكتب 

الوطني للسياحة، حيث مت رفعها بنسبة 12 %سنة 2013 لتصل إلى 336 مليون درهم(.

- التزام احلكومة مبواكبة املشاريع املهيكلة املبرمجة في إطار "رؤية 2020" في إطار دعمها للقطاع السياحي 

رصدت الدولة ميزانية هامة للوزارة الوصية، حيث ارتفعت هذه األخيرة بنسبة 33 %سنة 2013 لتبلغ 820 مليون 

درهم، ومن جهة ثانية تساهم الدولة في متويل الصندوق الوطني ملؤشرات الصمود وطبيعة التحديات للتنمية 

السياحية بشراكة مع صندوق احلسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ومن املتوقع أن تصل الرساميل التي 

سيتم ضخها إلى 15 مليار درهم في أفق 2020 لدعم االستثمار السياحي.

ويتجلى كذلك دعم الدولة للقطاع السياحي في إحداث آليات ملواكبة املقاوالت الصغرى واملتوسطة العاملة 

بالقطاع، ويتعلق األمر بكل من:

»مساندة السياحة« و»امتياز السياحة«، واللتني مت إحداثهما في نونبر 2012، وقد مت تخصيص مبلغ 420  ֺ
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مليون درهم في إطار اآللية األولى ملواكبة أزيد من 600 مقاولة صغرى ومتوسطة من أجل حتسني تنافسيتها.

وذلك  ֺ منو هامة  بإمكانات  تتميز  التي  السياحية  املقاوالت  دعم  لها هدف  الثانية، فقد سطر  اآللية  أما   

RENO-  غغرض الرفع من رقم معامالتها وإحداث املزيد من مناصب الشغل، ومن جهة تهدف إلى إعادة تفعيل آلية

VOTEL  للمساعدة على حتديث 60 أخرى.

وفي يوليوز 2012، مت توقيع اتفاقية املقاوالت السياحية، حيث بلغ املبلغ املرصود لهذا الغرض 500 مليون درهم، 

وباإلضافة إلى ذلك تضاعفت النفقات الضريبية اخملصصة للقطاع السياحي خالل الفترة املمتدة ما بني2006و2012 

لتصل إلى 446 مليون درهم، وباملوازاة مع ذلك، حتتل تعبئة العقار العمومي مكانة هامة ضمن آلية دعم قطاع 

السياحة باملغرب حيث مت تفويت 236.8 هكتارا من األراضي لصالح 150 مشروعا لالستثمار السياحي، وذلك خالل 

الفترة املمتدة ما بني 2002 و2011.

- استدامة متويل املشاريع السياحية بفضل التزام النظام البنكي وتعبئة رؤوس األموال األجنبية: يتجلى 

التي  املهيكلة  املشاريع  لتمويل  درهم  مليار   24 بتعبئة  التزامهم  في   "2020 "رؤية  مواكبة  في  األبناك  انخراط 

متت برمجتها في مختلف اجلهات السياحية للمملكة، ومن جهتها تشكل رؤوس األموال األجنبية وسيلة واعدة 

لضمان استدامة متويل هذه املشاريع حيث يبقى القطاع السياحي من بني القطاعات األكثر جاذبية لالستثمارات 

املباشرة األجنبية باملغرب، ففي الفترة املمتدة ما بني 2005 و2012 متكن القطاع من جذب 40 مليار درهم من هذه 

االستثمارات، أي ما ميثل 18 %من االستثمارات املوجهة للمغرب، مما أهله الحتالل املركز الثاني مباشرة وراء القطاع 

العقاري )22.)%

- تصميم نظام حكامة مبني على التعاقد بني الدولة واجلهات: يرمي نظام احلكامة املعتمد إلى مواكبة 

"رؤية 2020" في إطار تشاركي وتعاقدي يتجسد من خالل برنامج عقد وطني يحدد ضوابط التدبير االستراتيجي 

املتعلقة  األخرى  الرئيسية  اإلجراءات  بني  ومن  اجلهوي،  الصعيد  على  تنفيذها  يؤطر  وبرامج عقود جهوية  للرؤية 

الدولة  جتمع  عليا  كهيئة  السياحية  التنمية  ووكاالت  للسياحة  الوطني  اجمللس  إحداث  هناك  احلكامة  بنظام 

باجلهات وبالقطاع اخلاص وتضطلع مبهمة القيادة اإلستراتيجية لرؤية 2020 عبر تتبع تنفيذها وتقييم انسجامها 

تتولى على  التي  السياحية  التنمية  تكامل مع وكاالت  اجمللس في  ويعمل هذا  الفاعلني،  والتنسيق بني مختلف 

مستوى جهاتها السياحية مهمة التنفيذ العملي لالستراتيجيات الترابية املنبثقة عن "رؤية 2020"، وفي انتظار 

تفعيل نظام احلكامة مت توقيع العديد من برامج العقود اجلهوية املتعلقة على اخلصوص، بجهات سوس-ماسة-

درعة وطنجة-تطوان والشاوية-ورديغة والغرب-الشراردة-بني حسن وواد الذهب-الكويرة.  
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خامسا: النتائج اجلزئية للمخطط وحتديات رؤية 2020

وفي سياق عرض النتائج اإلجمالية بالقطاع السياحي، قّدم وزير السياحة في 02 ماي 2016 أمام جلنة الفالحة 

فترة  الوزارة خالل  وتضّمن عرضه جردا إلجنازات   ،  2015 املستشارين حصيلة سنة  اإلنتاجية مبجلس  والقطاعات 

2020 .والذي ركّز على التموقع املتميز لوجهة املغرب ومبناعة القطاع السياحي  2015-2010 وتقدميا ألوراش رؤية 

ببالدنا على الرغم من الظرفية اإلقتصادية العاملية املضطربة والسياق اجليو- سياسي اجلهوي غير املستقر، حيث 

عرف عدد السياح الوافدين مبراكز احلدود منوا سنويا يقدر ب2 في املائة ما بني 2010 و 2015 )10,18 مليون سائح سنة 

2015(، وارتفع العدد اإلجمالي لليالي املبيت بنسبة 2 في املائة خالل الفترة املمتدة ما بني سنوات 2010 و 2015.

نتائج إجمالية64:    . 1

64-   نتائج مستخلصة من عرض السيد وزير السياحة أمام لجنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية بمجلس المستشارين

154 
 

   67 :غؿوئٍ إجؿوظقي -1
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 مستخلصة من عرض السٌد وزٌر السٌاحة أمام لجنة الفالحة والمطاعات اإلنتاجٌة بمجلس المستشارٌن نتائج  67



مناقشة  وتقييم  السياسات  العمومية  املرتبطة  بإنتاج  الثروة  

144

 1.935693 الوافدين  السياح  عدد  بلغ  فقد   ،2016 لسنة  األولى  أشهر  الثالثة  القطاع خالل  لنتائج  وبالنسبة 

سائح بانخفاض طفيف ب ٪0.5. كما متثل عائدات السياحة بالعملة الصعبة %42 من صادرات اخلدمات )358,6 

مليار درهم ما بني 2011 و2015(. ويساهم ارتفاع الناجت احمللي اإلجمالي لقطاع السياحة بشكل ايجابي في اإلقتصاد 

الوطني )بارتفاع بنسبة 3.8 في املائة سنويا خالل الفترة املمتدة ما بني 2010 و2015(، عالوة على دور القطاع في 

خلق مناصب الشغل حيث متثل حصة الشغل املباشر لقطاع السياحة نسبة 4.7 في املائة في احلجم اإلجمالي 

للتشغيل.
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2015 فيما يتعلق باملنتوج، أبرز السيد الوزير التقدم امللموس في اجناز محطتي  وبالنسبة ألهم اجنازات سنة 

..(، وافتتاح وحدة فندقية بتغازوت )فندق  بالدي في كل من مهدية، وإميي ودار )بنيات الترفيه، واإلقامات الفندقية 

الغولف، 400 سرير( باإلضافة إلى افتتاح املشروع الترفيهي لسندباد مبدينة الدار البيضاء وافتتاح حديقة التماسيح 

والعجلة الكبيرة بأكادير. 

وبالنسبة للتسويق والتوزيع، فقد مت تنظيم حمالت تواصلية همت فرنسا واململكة املتحدة وإسبانيا وبولندا 

إلى  باإلضافة  للمهنيني  استكشافية  ورشة  و22  شراكة   100 يقارب  وما  األوسط،  والشرق  التشيك  وجمهورية 

مشاركة املغرب في 88 معرض سياحي، والتعاقد على قرابة 3 ماليني مقعد مع 12 شركة طيران وافتتاح خطوط 

جوية جديدة.

أما فيما يخص السياحة الداخلية، فقد مت اعتماد جدولة جهوية للعطل املدرسية بالتعاون مع وزارة التربية 

الوطنية والتكوين املهني مع تقسيم اجلهات إلى ثالثة أقطاب )دخلت حيز التنفيذ منذ بداية سنة 2016(.

امليكانيكية  والرياضات  املتنقلة  اخمليمات  استغالل  يؤطر  حتمالت  دفاتر  إعداد  فتم  باالستدامة،  يتعلق  وفيما 

ووضع برنامج تواصل حول نظام رصد االستدامة في املنطقة النموذجية، باإلضافة إلى تنظيم الدورة األولى للندوة 

الوطنية للسياحة املستدامة واملسؤولة في يناير 2016 وتوزيع اجلوائز املتعلقة بالسياحة املستدامة.

مقاولة   100 لتحفيز  مبادرة  إطالق  مت  الدعم،  برامج  من  اإلستفادة  وتيرة  رفع  أجل  ومن  التنافسية  إطار  وفي 

"رينوفوتيل  الدعم  آليات  من  لإلستفادة  الطرقي(  السياحي  النقل  األسفار،  وكاالت  السياحي،  )اإليواء  سياحية 

باملقاوالت  املالية لبرنامج متويل "مساندة سياحة" للنهوض  وزارة  3" و"مساندة سياحة"، عالوة على تدارس مع 

الصغرى واملتوسطة ومّدها باإلمكانيات الالزمة لضمان استمرارية البرنامج.

فقد متت  السياحي،  النشاط  تأطير  السياحية وحتسني  للمهن  املنظمة  القوانني  وحتيني  يخص حتديث  وفيما 

وكذلك  األخرى،  السياحي  اإليواء  وبأشكال  السياحية  باملؤسسات  املتعلق   14-80 رقم  القانون  على  املصادقة 

املصادقة على املرسوم التطبيقي للقانون -12 05 املنظم ملهنة اإلرشاد السياحي، ومت إعداد دليل لالستثمار في 

اإللكترونية  السياحة  التنافسية في شهر شتنبر حول موضوع  وتنظيم قوافل  الطرقي  السياحي  النقل  قطاع 

مبشاركة 126 مقاولة.

وبخصوص تطوير الرأسمال البشري، مت إحداث 4 مراكز لتدبير املسار املهني واإلدماج والتكوين في تخصص إدارة 

املقاولة السياحية، وإحداث 4 مؤسسات للتميز في التكوين الفندقي والسياحي مبراكش وأكادير واحملمدية وفاس، 

إلى جانب إحداث املسار املهني في اإلعدادي بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين )مراكش و فاس في شعبتي 

الطبخ واملطعمة( وشعبة في اإلجازة املهنية "تدبير هندسة املطعمة" وشعبة ماستر في "مرشد املدن واملدارات 
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التربية  وزارة  مع  بشراكة  املهنية  الباكالوريا  وكذا  السياحي  اإلرشاد  مهن  إصالح  برنامج  ملصاحبة  السياحية" 

الوطنية والتكوين املهني بكل من مراكش وفا س.

العقدة  برنامج  ملقتضيات  تطبيقا  وذلك  للسياحة،  الوطني  اجمللس  إحداث  مت  فقد  باحلكامة،  يتعلق  فيما  أما 

2010، كما مت الشروع في  30 نوفمبر  امللك محمد السادس يوم في  أنظار جاللة  أمام  املوقع   ،2020 رؤية  الوطني 

إعادة هيكلة املصالح اخلارجية للوزارة أخذا بعني االعتبار التقسيم الترابي اجلهوي اجلديد للمملكة واالختصاصات 

اجلديدة للجماعات الترابية، وتتواصل املشاورات مع الشركاء املعنيني في شأن إحداث وكاالت التنمية السياحية.

تقدم رؤية 2020 ) 2011 – 2015 (

رقم  يحقق  املغرب  أن  أكادير،  مبدينة   2015 مارس   29 في  السياحة  حول  مؤمتر  خالل  السياحة  وزير  وكشف   

معامالت يفوق 117 مليار درهم) 11.8 مليار دوالر( سنويا في قطاع السياحة بطاقة استيعابية تصل إلى 300 ألف 

سرير، وأن معّدل النمو السياحي في البالد ال يتجاوز 10 % برهان جذب 20 مليون سائح أجنبي بحلول عام 2020، 

معتبرا بطء االستثمارات في قطاع السياحة بوجهة أكادير كباقي املدن الساحلية السياحية على الرغم من وجود 

مؤهالت طبيعية وإمكانيات كبيرة، بسبب تقادم املنتجات السياحية وتراجع جاذبيتها السياحية، باإلضافة إلى 

تقلص وانحسار اخلطوط اجلوية التي تربطها بكبريات العواصم العاملية وضعف اإلعتمادات املالية اخلاصة بترويج 

وتسويق املنطقة دوليا، مما أدى إلى توقف 12 مشروعا استثماريا سياحيا بطاقة استيعابية بكلفة مالية تبلغ 27.5 

مليون درهم )2.8 مليار دوالر(.

وزارة السياحة وذلك من أجل  2016 من طرف  ومت إطالق دراسة لتقييم منتصف فترة إستراتيجية في فبراير 

تنمية السياحة “رؤية 2020”، برئاسة وزير السياحة وبحضور رئيس مرصد السياحة وممثلي الكونفدرالية الوطنية 

 Boston Consulting Group بالدراسة  املكلف  االستشاري  الدولي  املكتب  وخبراء  مهنية  وجمعيات  للسياحة 

BCG((، مت التركيز على أهمية استحضار نتائج الدراسات السابقة ورؤية السياحة السابقة وكذا على ضرورة تبني 

قيادة مشتركة لهذا التقييم املنتصفي واملبرمج  في إطار رؤية 2020، بهدف:
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 126اظؿـوصلقي صل ذفر ذؿـؾر حقؿ عقضقع اظلقوحي اإلظؽؿركغقي صلشورطي 
 .عؼوكظي

 عراطز ظؿدبقر ادللور 4كبكصقص تطقؼر اظرأدؿوؿ اظؾشرم، زل إحداث 
 4ادلفـل كاإلدعوج كاظؿؽقؼـ صل تكصص إدارة ادلؼوكظي اظلقوحقي، كإحداث 

عمدلوت ظؾؿؿقز صل اظؿؽقؼـ اظػـدضل كاظلقوحل صلراطش كأطودؼر كاحملؿدؼي 
كصوس، إظك جوغى إحداث ادللور ادلفـل صل اإلسدادم بشراطي عع كزارة اظؿربقي 

كذعؾي صل  (عراطش ك صوس صل ذعؾؿل اظطؾخ كادلطعؿي)اظقرـقي كاظؿؽقؼـ 
عرذد ادلدف "كذعؾي عودؿر صل " تدبقر ػـددي ادلطعؿي"اإلجوزة ادلفـقي 

دلصوحؾي برغوعٍ إصالح عفـ اإلرذود اظلقوحل كطذا " كادلدارات اظلقوحقي
اظؾوطوظقرؼو ادلفـقي بشراطي عع كزارة اظؿربقي اظقرـقي كاظؿؽقؼـ ادلفـل بؽؾ عـ 

 .عراطش كصو س
أعو صقؿو ؼؿعؾؼ بوحلؽوعي، صؼد زل إحداث اجملؾس اظقرـل ظؾلقوحي، كذظؽ 

، ادلقضع أعوـ أغظور جالظي 2020تطؾقؼو دلؼؿضقوت برغوعٍ اظعؼدة اظقرـل رؤؼي 
، طؿو زل اظشركع صل إسودة 2010 غقصؿؾر 30ادلؾؽ عقؿد اظلودس ؼقـ صل 

ػقؽؾي ادلصوظح اخلورجقي ظؾقزارة أخذا بعني االسؿؾور اظؿؼلقؿ اظؿرابل اجلفقم 
اجلدؼد ظؾؿؿؾؽي كاالخؿصوصوت اجلدؼدة ظؾفؿوسوت اظؿرابقي، كتؿقاصؾ 

 .ادلشوكرات عع اظشرطوء ادلعـقني صل ذلف إحداث كطوالت اظؿـؿقي اظلقوحقي
  

 ( 2015 – 2011 ) 2020تؼدـ رؤؼي 
اظـؿق ادلرتؼى 

2015-2016 
 اظـؿق 2016تقضعوت 

(*2015-2010) 
 ادلمذرات 2010 2015*

 (بودلالؼني)سدد اظقاصدؼـ  9,3 10,17 10% 10,3 1,8%
عؾقور )اإلؼرادات بوظعؿؾي  56,4 59 5% 60 2%

 (درػؿ
اظطوضي اإلؼقائقي  000 177 500 231 31% 000 241 4%

 (درؼر)اإلجؿوظقي 
 سدد عـوصى اظشغؾ 000 450 000 510 13% 000 520 %2

 
 2015 عورس 29كطشػ كزؼر اظلقوحي خالؿ عممتر حقؿ اظلقوحي صل     

 عؾقور 11.8 ) عؾقور درػؿ117صلدؼـي أطودؼر، أف ادلغرب ؼقؼؼ رضؿ ععوعالت ؼػقؽ 
 أظػ درؼر، 300دـقؼو صل ضطوع اظلقوحي بطوضي ادؿقعوبقي تصؾ إظك  (دكالر

 عؾققف 20برػوف جذب  % 10كأف ععّدؿ اظـؿق اظلقوحل صل اظؾالد ال ؼؿفوكز 
، ععؿؾرا بطء االدؿـؿورات صل ضطوع اظلقوحي 2020دوئح أجـؾل بقؾقؿ سوـ 
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إلى  بالنظر  الوطنية،  السياحية  الصناعة  على  ووقعها  السياحية  الرؤية  أوراش  مختلف  تقدم  مدى  رصد   -

العاملية وكذا تطور  السياحة  وتداعياته على صناعة  اجليواستراتيجي  للوضع  الكبرى  والتقلبات  العاملي  السياق 

بنية األسواق السياحية املتسمة بتحديات جديدة وطرق جديدة للتواصل عبر التكنولوجيا الرقمية.

- بلورة روافع جديدة لتنمية العرض والطلب السياحي من أجل تشخيص نقط التعثر التي مت تشخيصها على 

امتداد سلسلة القيم السياحية واقتراح سيناريوهات للتقومي من خالل مخطط يخص فترة للتسريع 2016 2020-.

- حتليل ناجع للنتائج ومخطط عمل إصالحي.

النتائج  مع  باملقارنة   2011-2015 فترة  املسجل خالل  التقدم  2020 حول حتليل  لرؤية  املنتصف  تقييم  وارتكز 

وحتليل   ،2020 رؤية  أوراش/برامج  لتفعيل  مواكبة   وإجراءات  وخطوات  منهجيات  وتقييم  وتشخيص  املسطرة، 

التوجهات العاملية لقطاع السياحة وللطلب املرتبط به وكذا للعرض واملنافسة في أفق 2020. ومت اقتراح سيناريوهات 

إصالحية لرؤية 2020 عبر بلورة مخطط للتسريع قصير األمد 2020-2016 ومخطط مهيكل يكرس مكانة قطاع 

السياحة كرافعة مهمة للتنمية اجلهوية. 

فعلى مستوى التمويل: مت التوقيع في بداية سنة )2016( بالرباط، على مذكرة تفاهم تقضي بإنشاء صندوق 

من   ،2020 لرؤية  السياحي  االستثمار  ودعم  التنمية  مشاريع  إجناز  إطار  في  وذلك  السياحية،  املشاريع  لضمان 

الضمان  العام لصندوق  واملدير  املغرب  لبنوك  املهنية  ورئيس اجملموعة  السياحة  ووزير  واملالية  االقتصاد  وزير  طرف 

املركزي ورئيس اجمللس اإلداري للشركة املغربية للهندسة السياحية، أفرزت عن وضع آلية لضمان القروض البنكية 
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 حقؿ حتؾقؾ اظؿؼدـ ادللفؾ خالؿ صؿرة 2020كارتؽز تؼققؿ ادلـؿصػ ظرؤؼي  
 بودلؼورغي عع اظـؿوئٍ ادللطرة، كتشكقص كتؼققؿ عـففقوت 2011-2015

، كحتؾقؾ 2020براعٍ رؤؼي /كخطقات كإجراءات عقاطؾي  ظؿػعقؾ أكراش
اظؿقجفوت اظعودلقي ظؼطوع اظلقوحي كظؾطؾى ادلرتؾط بف كطذا ظؾعرض 

سؾر  2020دقـورؼقػوت إصالحقي ظرؤؼي  كزل اضؿراح. 2020كادلـوصلي صل أصؼ 
 كعكطط عفقؽؾ ؼؽرس 2020-2016بؾقرة عكطط ظؾؿلرؼع ضصقر األعد 

  .عؽوغي ضطوع اظلقوحي طراصعي عفؿي ظؾؿـؿقي اجلفقؼي
بوظربوط، سؾك  (2016)زل اظؿقضقع صل بداؼي دـي : صعؾك علؿقل اظؿؿقؼؾ

عذطرة تػوػؿ تؼضل بنغشوء صـدكؽ ظضؿوف ادلشورؼع اظلقوحقي، كذظؽ صل 
، عـ ررؼ 2020إرور إجنوز عشورؼع اظؿـؿقي كدسؿ االدؿـؿور اظلقوحل ظرؤؼي 

كزؼر االضؿصود كادلوظقي ككزؼر اظلقوحي كرئقس اجملؿقسي ادلفـقي ظؾـقك ادلغرب 
كادلدؼر اظعوـ ظصـدكؽ اظضؿوف ادلرطزم كرئقس اجملؾس اإلدارم ظؾشرطي ادلغربقي 

ظؾفـددي اظلقوحقي، أصرزت سـ كضع آظقي ظضؿوف اظؼركض اظؾـؽقي ادلؿـقحي 
أك اظؿـشقط اظلقوحل ذم احلفؿ ادلؿقدط كاظؽؾقر /الجنوز عشورؼع اإلؼقاء

 .كضؿوف اظؼركض اظؾـؽقي سؾك ادلدل ادلؿقدط كاظطقؼؾ ظؾؿؼوكالت اظلقوحقي
كتؼّدر عقزاغقي ػذا اظصـدكؽ ادلقجف بوخلصقص ظؾؿشورؼع اظلقوحقي 

 عؾققف درػؿ 400 ب 2015-2020ظػؿرة  (اظلقوحي اظشورؽقي)ظؾؿكطط األزرؽ 
 عؾققف 300، كتؿؿ تغطقي ادلؾوظغ صل حدكد 2020 ك2016ظؾػؿرة ادلؿؿدة عو بني 

 عؾققف درػؿ عـ ررؼ صـدكؽ احللـ اظـوغل 100درػؿ عـ ررؼ اظدكظي ك
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املمنوحة الجناز مشاريع اإليواء/أو التنشيط السياحي ذي احلجم املتوسط والكبير وضمان القروض البنكية على 

املدى املتوسط والطويل للمقاوالت السياحية.

الشاطئية(  )السياحة  األزرق  للمخطط  السياحية  للمشاريع  باخلصوص  املوجه  الصندوق  هذا  ميزانية  وتقّدر 

 300 حدود  في  املبالغ  تغطية  وتتم  و2020،   2016 بني  ما  املمتدة  للفترة  درهم  مليون   400 ب   2020-2015 لفترة 

مليون درهم من طرف الدولة و100 مليون درهم من طرف صندوق احلسن الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 

املمتلكة على شكل صناديق  املالية  الهندسة اإلجمالية للموارد  يأتي الستكمال  الذي  الصندوق  وسيمكن هذا 

خالصة وديون بنكية أنشأت منذ انطالق رؤية 2020، من إعطاء زخم جديد للمشاريع الصاعدة التي لم يتم إجنازها 

بعد.

احملطات  إطار  في  املبرمجة  للمشاريع  اخملصصة  احلصة  فإن  األزرق،  املغرب  محطات  تنمية  مواكبة  أجل  ومن 

الشاطئية لهذا اخملطط أكثر جاذبية، بنسبة تصل إلى 60 في املائة في مقابل 50 باملائة بالنسبة للمشاريع التي 

التي  اخملاطر  تقاسم  البنوك من خالل  ديون  اآللية من حل إشكالية  اإلطار، وهكذا تسعى هذه  تدخل في هذا  ال 

بالنسبة  درهم  مليون  و350  للمشروع  بالنسبة  درهم  مليون   50 إلى حدود  األخيرة بسقف يصل  تتحملها هذه 

للمحطة في حالة عدم التزام املستثمر، وذلك استكماال لعرض الضمان الذي مينحه "صندوق الضمان للمقاوالت 

الصغرى واملتوسطة" الذي يستهدف املشاريع التي يقل حجمها عن سقف التزام ب 10 مليون درهم للمشروع. 

وستمكن هذه اآللية على املدى املتوسط والبعيد من التقليص من اخملاطر التي تتعرض لها البنوك التي متنح 

املزيد من القروض ومن إعطاء دينامية للتشغيل بخلق مناصب الشغل )نحو 20 ألف منصب شغل من ضمنها 10 

االف منصب شغل مباشر(، وتتضمن املذكرة إنشاء جلنة للتتبع تضم ممثلني عن وزارتي االقتصاد واملالية والسياحة 

والشركة املغربية للهندسة السياحية واجملموعة املهنية لبنوك املغرب وصندوق الضمان املركزي من أجل تفعيل 

هذه اآللية، ويتوجب على املقاوالت الراغبة في االستفادة من هذه اآللية أن تكون:

- خاضعة للقانون املغربي؛

املتعلق   61.00 قانون  ملقتضيات  طبقا  اإليواء  مؤسسة  إلنشاء  لالستثمار  ناجعا  ماليا  برنامجا  تقدم  أن   -

باملؤسسات السياحية )باستثناء اإلقامات العقارية للترويج السياحي أو مؤسسة التنشيط السياحي(؛

- تقدمي طلب الضمان قبل نهاية يناير 2020.

لكن املالحظ أنه في ظل غياب آلية للضمان مكيفة مع املشاريع السياحية اإلستراتيجية التي يتجاوز معدل 

وعلى  باخملاطر  باعتبارها محفوفة  السياحية  املشاريع  إلى  النظر  البنوك  واصلت  درهم،  مليون   100 استثماراتها 

اخلصوص مشاريع التنشيط ومشاريع اإلقامة بالوجهات الصاعدة التي تشكل احملطات الشاطئية أحد مكوناتها، 
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مع فرصة إعطاء صندوق الضمان الثقة للبنوك واملستثمرين حول انخراطهم مبشاريع احملطات الشاطئية.

آلية ترمي إلى دعم االستثمار السياحي وتوجيهه  وزارة االقتصاد واملالية إلنشاء  بالتعاون مع  الوزارة  وتسعى 

نحو األراضي األقل تنمية أو الصاعدة وكذا نحو الفرص اجلديدة للتنمية )متنح االستثمارات مع األخذ بعني االعتبار 

للمخاطر التي يتوجس منها املستثمرون بالنسبة لكل منطقة وكل منتوج(.

أما على مستوى املوارد البشرية: وقعت كل من املنظمة  الدولية للتمويل))IFC أحد أعضاء مجموعة البنك 

الدولي ووزارة السياحة ومرصد السياحة بتاريخ 28 يناير 2014 على اتفاقية شراكة  من أجل تعزيز آفاق تشغيل 

الشباب باملغرب، وذلك في إطار مبادرة التكوين من أجل التشغيل للشباب العربي )E4E( التابعة للمنظمة  الدولية 

للتمويل IFC والذي مت إطالقه سنة 2011 مبصر واألردن وتونس ثم املغرب، ويعتمد هذا البرنامج على شراكات بني 

القطاعني العام واخلاص ملنح الشباب التكوين واملهارات األساسية، استجابة ملتطلبات املقاوالت.

وفي هذا اإلطار، ستوفر املؤسسة الدولية للتمويل )IFC( االستشارة واخلبرة لكل من الوزارة ومرصد السياحة 

من أجل مساعدة الشباب على إيجاد العمل، وذلك بخلق آليات خاصة بالتشغيل واملهن باملرصد وكذا بلورة برنامج 

يعمل على حتسني منظومة التكوين في القطاع السياحي،  ولتعزيز  منوه يتوجب على القطاع تكوين ما يوازي 

130.000 شاب في مختلف مهن السياحة لتكريس النمو الذي يعرفه  القطاع وتقليص التفاوت بني  التكوينات 

املقدمة واحتياجات املقاوالت املشغلة.

وللتذكير، ينجز هذا املشروع بفضل دعم خاص من طرف البنك اإلسالمي واحلكومة الهولندية والكتابة العامة 

للشؤون االقتصادية السويسري .

الرفع من أداء املكتب الوطني للسياحة على ضوء مالحظات التقرير األخير للمجلس األعلى للحسابات

صرف  حسن  مراقبة  يتوخى  والذي  والقانون،  الدستور  مبقتضى  إليه  املوكول  لالختصاص  ممارسته  إطار  في 

 ،2015 ابريل   1 النتائج، نشر اجمللس األعلى للحسابات بتاريخ  األموال العمومية وفق أهداف محددة مرتكزة على 

مضامني التقرير السنوي املفصل واملتعّلق بأنشطة احملاكم املالية برسم عام 2013، الذي رفعه رئيس اجمللس األعلى 

للحسابات،  إلى صاحب اجلاللة امللك محمد السادس..

ورصد قضاة اجمللس األعلى للحسابات مجموعة من االختالالت التي طبعت تسيير املكتب املغربي للسياحة 

الذي يتولى مهمة الترويج للمنتوج السياحي املغربي داخل وخارج ارض الوطن، أهمها:

 1_ قصور إستراتيجيته: التي ارتكزت أساسا على اعتبارات القرب من األسواق املصدرة عوض معيار النفقات 

السياحية، مشيرا إلى أن األسواق التي يعتبرها املكتب أولوية )فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة( ال متثل سوى 21% 

من مجمل النفقات للدول العشر األولى في ترتيب املنظمة الدولية للسياحة، أي ما يعادل 430 مليار دوالر ممثلة 
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بذلك %47 من السوق العاملي.                

األسواق  وهي   ،2004 األسواق سنة  من  أنواع  ثالثة  في  املغرب  متوقع  عن  الذكر  السالفة  املعايير  أسفرت  وقد 

في  واملتمثلة  املستقبلية  واألسواق  املتحدة،  واململكة  وأملانيا  والبرتغال  واسبانيا  فرنسا  وتشمل  اإلستراتيجية 

التكتيكي  الطابع  ذات  األسواق  وأخيرا  األوسط،  والشرق  والبينيلوكس  االسكندينافية  والدول  ايطاليا وسويسرا 

)الواليات املتحدة األمريكية وكندا(، وقد حظيت األسواق اإلستراتيجية، حسب التقرير، بنسبة ثمانني في املائة من 

توقعات ميزانية اإلنعاش مقابل 16 و4 في املائة لكل من األسواق املستقبلية واألسواق التكتيكية.

وأشار إلى أن متوقع املغرب في هذه األسواق عرف عدة مراجعات دون توثيق لذلك ودون االرتكاز على حتاليل لألسواق 

من شأنها تفسير التغيرات التي قد تكون طرأت على مستوى هذه األسواق، وهو ما يدل على “عدم الوضوح فيما 

يتعلق بخيارات متوقع املغرب وعلى غياب عمليات متسلسلة من شأنها املساعدة على حتديد أهداف ميكن حتقيقها 

املنوطة بكل متدخل على مستوى  الدقيقة  املهمات  لذلك، وكذا حتديد  والبشرية  املادية  اإلمكانيات  وتخصيص 

املكتب وكذا فروعه باخلارج”، حسب ما ورد في تقرير اجمللس.

بالنظر  لألسواق  املوارد  تخصيص  منطق  عن  املكتب  تخلى  املستهدفة،  األسواق  تصنيف  إعادة  مع  وباملوازاة 

الختيار  إستراتيجية  أولويات  وضع  من  املكتب  التقرير:"انتقل  يقول  الصدد  هذا  وفي  االستراتيجي،  لتموقعها 

األسواق وتخصيصها بنسب من ميزانية اإلنعاش إلى إعادة االعتبار لهذه األسواق بالنظر إلى األنشطة التي يعتزم 

القيام بها، دون األخذ بعني االعتبار االنعكاسات على مستوى مخصصات امليزانية وكذا التوازن بني قنوات التواصل 

املتصلة باملستهلكني ومهنيي السفر ووسائل اإلعالم بالكيفية التي تتناسب مع خصوصيات كل سوق. 

كوجهة  املغرب  تسويق  مستوى  على  حقيقي  تغير  إلى  تؤد  لم  السفر  لتوزيع  اجلديدة  البيئة  أن  إلى  إضافة 

سياحية.

-2 غياب التجديد في وسائل التكنولوجيا املستعملة في عملية الترويج السياحي، اذ أن موقع املكتب على 

االنترنت احملدث سنة 2008 االستعمال الوحيد للتكنولوجيا اجلديدة للمعلومات رغم كونه ال يستغل نظاما لتدبير 

العالقة مع الزبون بسبب عدم التقاطه ألسماء وعناوين واهتمامات الزوار.

وتبعا لذلك، يوصي اجمللس األعلى للحسابات ب:

-1 إعطاء األولوية الالزمة لألنشطة املتعلقة بدراسة األسواق من طرف املكتب، حتى تكون في مستوى رهانات 

رؤية 2020؛

إضفاء الطابع الرسمي على مسلك صنع القرار قصد إرساء مبادئ املسائلة والتقارير؛  2-
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منها  خاصة   ،2020 رؤية  بتفعيل  املتعلقة  اإلستراتيجية  الوثائق  مجموع  إصدار  يطبع  الذي  التأخير  جتاوز   3-

مخططات العمل التسويقي واالستمرار في احلفاظ على مكتسبات السياحة املغربية باألسواق التقليدية، مع 

أخرى  للمغرب فيها وكذلك تطوير قطاعات  أجل حتديد متوقع  الناشئة من  األسواق  تتيحها  التي  الفرص  اغتنام 

والسياحة  واألعمال  االجتماعات  الداخلية وسياحة  والسياحة  باخلارج  املقيمني  السياحية، كاملغاربة  السوق  من 

الثقافية؛

-4 تطوير العالمة التجارية للوجهات وتعزيز مقوماتها واستكشاف السبل لتثمني العالمة التجارية للمغرب 

كوجهة سياحية؛

-5 ضمان متوقع ثابت على مستوى مختلف األسواق على املدى املتوسط باالستناد إلى دراسات تسويقية والسهر 

على ضمان احترام االختيارات املبرمجة املرتبطة بالوسائل املتاحة وآليات التتبع والتقييم.
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Foncier mobilisé pour réaliser les stations Azur

Source: SMIT
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Foncier mobilisé pour réaliser les stations Azur 

station Superficie 
prévue (ha) 

Superficie 
mobilisée (ha) 

Superficie mis à disposition 
de l’investisseur 

Reste à 
céder/louer 

Saidia  713 713 713  0 

Lixus  468 468 201 Terrains de phase 1 267 

Mazagan  504 504 240 Terrains de phase 1 264 

Mogador  588 583 316 Terrains de phase 1 272 

Taghazout  615 615 615  0 

Plage blanche  1280 436 0 Projet en standby 1280 

Total  5668 4819 2315  3 353 

Source :SMIT 

 
 

 
Stations 

CAPACITES TOURISTIQUE (en nombre de lits) CAPACITES 
RESIDENTIELLES 
 (en nombre de lits) 

Objectifs (lits) Réalisations (lits) % Objectif
s 

réalis
ations 

% 
 

Hôtelleri
e 

RT/RIP
T et 
VVT 

TOTAL Hôtelle
rie 

RT 
et 

VVT 

TOTA
L 

    

Taghazout 2260 5190 7 450 360 360 720 9,66 4870 0 0,00 

Station Lisus 4792 3 134 7 926 450 0 450 5,68 8380 448 5,35 

Station 
Mogador 

5450 0 5 450 406 0 406 7,45 4255 222 5,22 

Station 
Mazagan 

2700 0 2 700 0 0 0 0,00 3696 222 6,01 

Station Saidia 4870 7 560 12 430 0 0 0 0,00 6839 936 13,69 
Station Plage 
blanche et PB 
extension 

22000 0 22 000 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

TOTAL 42 072 15 884 57 956 1 2616 360 1 576 2,72% 28040 1828 6,52% 

 
 

: اإلطراػوت كاظػرص :  دوددو
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 (en nombre de lits) 

Objectifs (lits) Réalisations (lits) % Objectif
s 

réalis
ations 
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T et 
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TOTAL Hôtelle
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RT 
et 

VVT 

TOTA
L 

    

Taghazout 2260 5190 7 450 360 360 720 9,66 4870 0 0,00 

Station Lisus 4792 3 134 7 926 450 0 450 5,68 8380 448 5,35 

Station 
Mogador 

5450 0 5 450 406 0 406 7,45 4255 222 5,22 

Station 
Mazagan 

2700 0 2 700 0 0 0 0,00 3696 222 6,01 

Station Saidia 4870 7 560 12 430 0 0 0 0,00 6839 936 13,69 
Station Plage 
blanche et PB 
extension 

22000 0 22 000 0 0 0 0,00 0 0 0,00 

TOTAL 42 072 15 884 57 956 1 2616 360 1 576 2,72% 28040 1828 6,52% 

 
 

: اإلطراػوت كاظػرص :  دوددو

سادسا:  اإلكراهات والفرص :

ميكن إرجاع اإلكراهات التي اعترضت تنزيل اخملطط العتبارات داخلية وأخرى خارجية، تتمثل باألساس في األزمة 

العاملية التي أعاقت استمرار مشاريع اخملطط األزرق، على أساس أن احملطات السياحية آلية لتنزيل رؤى وتصورات 

موازية،  اقتصادية  أنشطة  وحتريك  الرساميل  وتدفق  الشغل  سوق  في  املطلوبة  الدينامية  توفير  تروم  مندمجة 

وأن عدم انطالق بعض احملطات رغم تدشينها ميس مباشرة هذه الرؤى املندمجة، على أساس أن تتحمل احلكومة 

مسؤوليتها وتواصل العمل وال تنتظر االستثمارات اخلارجية التي قد ال تأتي.

ومن بني اللبنات األساسية التي أرساها املغرب إلجناز رؤية 2020 الطموحة، إحداث الصندوق املغربي للتنمية 

السياحية الذي ينخرط اليوم في شراكات مع صناديق سيادية لدول خليجية قصد تكوين الهيئة املغربية لالستثمار 

السياحي »وصال«.

وفي انتظار فتح املساهمة الحقا أمام صناديق ومؤسسات استثمارية دولية ومغربية، بهدف حتقيق الطموح 

املتعلق مبضاعفة حجم القطاع، يتعني رفع 6 حتديات أساسية:

وتطوير  الشرقية،  وأوروبا  وأملانيا،  املتحدة  اململكة  خصوصا  التقليدية،  األسواق  في  املغرب  حضور  تعزيز   1-

أسواق جديدة للنمو؛

-2  تطوير العروض املوجهة لشرائح جديدة من املستهلكني، ذوي اإلمكانيات العالية، السيما شرائح األسر، 
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وكبار السن، والشباب الناشطني؛

والتسويق، تخصيص  باإلنعاش  املتعلقة  التحديات  لرفع  العمومية  السلطات  تتوقعها  التي  التدابير  ومن   3-

الترويج  الوطني املغربي للسياحة من أجل تشجيع اإلنعاش السياحي، خاصة أن عملية  متويل إضافي للمكتب 

لست وجهات دولية جديدة ستتطلب تغييرا جذريا ألدوات اإلنعاش املؤسساتي؛

التنمية  السياحي اجلهوي تسيرها وكاالت  السياحية ستوضع ميزانيات لإلنعاش  املناطق  ولتعزيز جاذبية   4-

السياحية على مستوى كل منطقة ترابية، هدفها تأمني اجلاذبية اجلهوية عبر استراتيجيات خاصة لدعم اإلنعاش 

وتطوير النقل اجلوي لكل وجهة وبطريقة تتالءم مع متوقع منتوجها ومنوذجها التنموي؛

-5 ومن التحديات أيضا ما أكدته الدراسات في اجملال البيئي، إذ تدعو الضرورة إلى األخذ في االعتبار أهمية البعد 

البيئي واحلفاظ على استدامة املوارد الطبيعية؛

والعملة  السياح  جلب  أجل  من  الطبيعية  املوارد  يستهلك  قطاعا  وليس  تنمويا  قطاعا  السياحة  اعتبار   6-

الصعبة.

ولدعم عنصر التنمية املستدامة لرؤية 2020، سيتم وضع نظام متكامل ليشمل أدوات محددة وكذا مؤشرات 

للتقييم والتتبع، وسوف يسمح هذا النظام بتطبيق أفضل ملعايير االستدامة ضمن املواصفات التنظيمية ووضع 

آليات مالية لدعم التنمية اإليكولوجية للمناطق السياحية.

ويكمن الرهان أيضا في تعبئة املوارد املالية واحلوافز الالزمة لتوجيه االستثمار السياحي، الشيء الذي مت تدارسه 

خالل مناظرة السياحة برسم سنة 2014، حيث اتفق األطراف على مجموعة من االلتزامات من شأنها تشجيع 

وتوجيه االستثمار السياحي وتسريع وثيرة إجناز املشاريع.

ومن أهم  هذه القرارات، ضرورة إحداث جلنة للمخطط األزرق 2020 تسهر على تسريع  وتيرة اجناز مشاريع اخملطط 

النصوص  واعتماد  السياحية  املشاريع  حاملي  لدعم  البنكي  للتمويل  مخصص  للضمان  صندوق  وخلق  األزرق 

 )Les Organismes de Placement Collectif Immobilier( :من طرف مجلس حلكومة SIICو OPCI املتعلقة بتفعيل

)Summer Institute for Intercultural Communication (و

االستثمار،  ميثاق  إطار  في  االستثمار  منح  تفعيل  آليات  دراسة  من  االنتهاء  على  املتدخلة  األطراف  واتفقت 

والعمل على تبسيط وضمان انسجام رسوم الضرائب احمللية ومراجعة الضرائب املوازية  خالل سنة  2015 وكذا 

بالتجهيزات  املتعلقة  املشتريات  على  املضافة  القيمة  على  الضريبة  أداء  من  اإلعفاء  من  االستفادة  فترة  متديد 

الفندقية من 24 إلى 36 شهرا.
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ركائز سياحة املستقبل من منظور املندوبية السامية للتخطيط

حظي موضوع آفاق وتطلعات السياحة في املغرب للفترة بني 2010 و2020 باهتمام املندوبية السامية للتخطيط، 

في شكل سيناريوهات محتملة ترتبط بالسياحة في املغرب عام 2030.

وأشار تقرير املندوبية ثالثة سيناريوهات محتملة تتعلق بآفاق القطاع في العام املذكور، كالتالي:

- السيناريو األول: يحمل عنوان "طريق التجربة" في سياق التنمية السياحية في املنطقة املتوسطية خالل 

العقود الثالثة األخيرة، يرتكز أساسا على رؤية 2010 وما حتقق بفضلها من أوراش، السيما اخملطط األزرق، ويتوقع هذا 

السيناريو أن يدفع مضيق كستاديل صول واجلنوب االطلسي السبانيا والبرتغال الفاعلني السياحيني في البلدين 

األوروبيني إلى تعزيز حضورهم في املغرب سياحيا، وما يقوي هذا التوجه توقع انخفاض تكاليف النقل مع تشغيل 

مشروع الربط القار عبر مضيق جبل طارق ومد خط سككي بني الضفتني، زيادة على خفض تكاليف النقل اجلوي 

مع دخول شركات لوكوست األجواء املغربية ما يرفع من الطلب السياحي األوروبي نحو املغرب.

باالرتكاز  وذلك  املعرفة،  إلى مستقبل مجتمع  تنمية مستدامة"  "نحو  الثاني: وهو حتت عنوان  السيناريو   -

على االنشغاالت املرتبطة بدميومة مناذج النمو االقتصادي، ويستند هذا التصور إلى التعاون املتوسطي واالنفتاح 

على العالم، وذلك في ارتباط مع املشروع األوروبي املعروف بـ"اخملطط األزرق" املقرر أن يدخل حيز التنفيذ عام 2025، 

كما يستند إلى التطور الذي من املتوقع أن تشهده السياحة الداخلية واجلبلية، والتي تشكل مصدر دخل السكان 

القرويني والفالحني والصناع التقليديني.

العالقات  تنمية  تؤدي  أن  املتوقع  فمن  املعرفة،  األوروبي وسياحة  االندماج  على  يعتمد  الثالث:  السيناريو   -

املؤسساتية العميقة مع االحتاد األوروبي إلى مشاركة أكثر فاعلية للمغرب في السوق الداخلية األوروبية املفتوحة، 

في وقت سيزيد االحتاد األوروبي في تطوير مجتمع املعرفة والبحث عن أمناط سياحية مبضامني عميقة وتوفر قيما 

مضافة عالية، وتشكل هذه األخيرة بالنسبة إلى املغرب فرصا مواتية ملضاعفة األداء السياحي وإضفاء أقصى ما 

ميكن من مواصفات اجلودة عليه. 

- السيناريو الرابع حتت عنوان "املنطقة املشتركة" من خالل اجلمع بني السيناريوهات الثالثة، وتتقوى "املنطقة 

املشتركة" مبنجزات السياحة في ظل ما ينتظر أن حتقق في رؤى 2010 و2015 و2020 وفق السيناريو االول، في حني 

تتعزز باالهتمامات املرتبطة بالتنمية السياحية املستدامة انطالقا من السيناريو الثاني، وبسياحة املعرفة اعتبارا 

ملضمون السيناريو الثالث. 
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خامتة

لقد عملت بالدنا في سياق حتديث املنظومة التدبيرية للشأن العام على اعتماد عدد من اخملططات في مجموعة 

من اجملاالت احليوية التي تنتج الثروة. 

خمس  على  املوضوعاتية  اجملموعة  لدى  االختيار  وقع  فقد  االستراتيجيات،  هذه  متثلها  التي  لألهمية  ونظرا 

استراتيجيات أساسية هي: اخملطط األخضر، امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي، املغرب الرقمي، الطاقات املتجددة، 

االقتصادية  وآثارها  التنمية  ملتطلبات  استجابتها  مدى  رصد  محاولة  أجل  من  وذلك   ،2020 ورؤية  األزرق  اخملطط 

واالجتماعية، ومساهمتها في إنتاج الثروة والرفع من الناجت الداخلي اخلام ببالدنا.

عليها  يعّول  التي  القطاعات  من  باعتباره  كبرى،  أهمية  من  بالدنا  في  الفالحي  القطاع  به  يحظى  ملا  ونظرا 

لتحقيق التنمية في بالدنا، بحيث ميثل ما بني ٪15  إلى ٪20 من الناجت الداخلي اخلام حسب محاصيل احلبوب، ويؤثر 

بشكل قوي في نسبة النمو وصادرات البالد لكونه مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة ل ٪80من الساكنة القروية، 

الفالحية "اخملطط األخضر"  اعتماد االستراتيجية  القروية، فقد مت  يوم عمل للساكنة  4 ماليني  أكثر من  يوفر  إذ 

كدعامة اساسية لتنمية شاملة ومندمجة وأساسا لألمن الغذائي، تعكسها بشكل كبير التطلعات الواردة فيه.

وتتمحور استراتيجية اخملطط األخضر حول مقاربة شمولية ومندمجة تهدف إلى الرفع من اإلنتاج والتسويق، 

بغاية االنعكاس اإليجابي على خلق القيمة املضافة وإحداث فرص الشغل. ولهذه الغاية اعتمدت على مبادئ عامة 

تتمحور حول: 

- عدم استبعاد أي سلسلة إنتاجية؛

- ادماج جميع الفالحني عن طريق تطوير فالحة عصرية ذات إنتاجية والنهوض باالستثمار في الفالحة التضامنية؛

- عدم استبعاد أي جهة، عبر تنفيذ أهداف مخطط املغرب األخضر مبا يتفق واخلصوصيات احمللية والتوجهات 

الوطنية من خالل مخططات فالحية جهوية؛

- تلبية الطلب الداخلي وضمان منافسة في األسواق الدولية .

املوارد  ترشيد  تهم  املصاحبة  التدابير  وتبني مجموعة من  تنظيمية  تدابير  اتخاذ عدة  الرصد  وتبني من خالل 

املائية، وحتسني التمويل وتدبير اخملاطر وحتسني التسويق الداخلي وإنعاش الصادرات، باإلضافة إلى إطالق عدة برامج 

في  مما ساهم  واحليوانية،  والنباتية  الرئيسية  االنتاج  اجلهات هّمت سالسل  تغطي مجموع  برامج  وتوقيع عقود 

تخفيض نسبة الساكنة التي تعاني من سوء التغذية والزيادة في حجم االستثمار الفالحي، غير أن عدة اكراهات 

ال تزال تقف أمام حتقيق أهداف اخملطط األخضر، وتتصل بالضعف املسجل على مستويات: استعمال وسائل اإلنتاج 
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في نسيج الصناعات الفالحية، والتنظيم، والتأطير، ومحدودية املوارد املائية، وجتزيء العقار، وكذا هيمنة احلبوب 

على املناوبة الزراعية.

كما شكلت مخططات اإلقالع الصناعي 2009-2005، وامليثاق الوطني لإلقالع الصناعي 2014-2009، ومخطط 

التسريع الصناعي 2019-2014، سلسلة  تثبيت مقومات اقتصاد مغربي مبني على الصناعة كمكّون أساسي في 

املنظومة اإلقتصادية، والتي هّمت رزنامة من اإلجراءات الهادفة إلى تشجيع اإلستثمار، ودعم املقاوالت الصغيرة 

واملتوسطة، وإنشاء مناطق صناعية، وإعادة النظر في املنظومة اجلبائية كإجراء مواكب ومصاحب.

وتوخت هذه اخملططات اإلستجابة  لثالث أهداف استراتيجية يتمثل أولها في جلب استثمارات جديدة للمغرب، 

وتطوير الصناعات التي تتماشى واجملاالت التي تعرف تطورا كبيرا على املستوى الدولي )السيارات،  أجزاء الطائرات، 

بحيث  الدولية.  املنافسة  ملعترك  والدخول  التصدير  نحو  الصناعية  التنمية  هذه  توجيه  وكذا   ،).... اإللكترونيك 

تسعى هذه األهداف إجماال حتقيق نسبة منو تصل إلى 6 % مع قيمة مضافة تصل ل 53 مليار درهم، وخلق 250000 

منصب شغل مباشر.

ولقد سجلت احلصيلة املاكرو- اقتصادية خملطط التسريع الصناعي على مستوى فرص الشغل 358677 منصب، 

و60173 مليون درهم بالنسبة للقيمة املضافة، و109306 مليون درهم على مستوى امليزان التجاري.

وبلغ حجم اإلستثمارات  املرصودة إلى حدود النصف األول  من 2016 ما مجموعه 13.7 مليار درهم  من مجموع 

20 مليار درهم املبرمجة للفترة من 2014 2020-  من صندوق التنمية الصناعية.

ومن املؤشرات العامة األفقية هو تقدم ترتيب املغرب من املرتبة 80 إلى 75 برسم سنة 2016 في التقرير الذي 

تعده DoingBusiness  من أصل 189 دولة.

إعادة  في مسلسل  األخرى  البلدان  كباقي  املغرب  انخرط  العالم،  يعرفها  التي  التكنولوجية  الثورة  وفي ظل 

هيكلة مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وذلك باعتماد القانون رقم 96.24 املتعلق بالبريد واملواصالت كما مت 

تغييره وتتميمه والذي فتح اجملال أمام حترير قطاع االتصاالت.

من  املمتد  اخلماسي  اخملطط  من  انطالقا  الرقمية،  االستراتيجيات  من  مبجموعة  املغرب  قام  ذلك،  على  وبناء   

1999 إلى 2003، مرورا بإستراتيجية املغرب االلكتروني سنة 2010 والتي امتد تنفيذها من 2005 إلى 2010، وصوال 

العتماد إستراتيجية املغرب الرقمي التي غطت الفترة املمتدة من 2009 إلى 2013، علما بأن الوزارة املعنية منكبة 

في املرحلة احلالية على تهييئ دراسات إستراتيجية املغرب الرقمي 2020 كامتداد لسابقاتها ودعما لقدرة مجال 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال التنافسية ورفع من مستواه في إنتاج الثروة الوطنية وتوفير فرص الشغل ومتكني 

املواطنني على قدم املساواة من خدماته اجلديدة.
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وجتدر اإلشارة إلى أنه مت التركيز في هذا التقرير على تقييم إستراتيجية املغرب الرقمي 2013 بشكل أساسي 

االستراتيجيات  تنفيذ  خالل  من  وخصوصا  القطاع،  هذا  في  تراكمات  من  حتقق  ما  إلى  التطرق  يغفل  ال  ولكنه 

السابقة والتي تلتقي جميعها في أغلب األهداف والطموحات،  والتي اشتملت عليها إستراتيجية املغرب الرقمي 

2013 بشكل واضح في أربعة محاور أساسية، تتعلق على التوالي: بالتحول االجتماعي، وبتنفيذ برنامج اخلدمات 

العمومية املوجهة إلى املرتفقني، وبإنتاجية املقاولة الصغرى واملتوسطة، وبتطوير صناعة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصال.

إلى جانب ذلك، حّددت اإلستراتيجية تدبيرين مواكبني مرتبطني بتنمية الرأسمال البشري وإرساء الثقة الرقمية 

لتنفيذ اإلجراءات املعتمدة واحملددة في 53 إجراء.

اإلستراتيجية،  حكامة  وضمان  توجيه  مبهمة  تقوم  تنظيمية  هياكل  إنشاء  على  اإلستراتيجية  نصت  كما 

اإللكترونية املشتركة بني  الرقمي، وجلنة احلكومة  واالقتصاد  الوطني لتكنولوجيات اإلعالم  باجمللس  األمر  ويتعلق 

الوزارات، كما شاركت هيئات أخرى في تنفيذ هذه اإلستراتيجية، والتي بلغت املوارد املالية اخملصصة ما قدره 19.5 

مليار درهم كما جاء في تقرير اجمللس األعلى للحسابات، الذي عمد أيضا إلى قّياس نسبة منجزات كل مخطط 

واالجراءات الواردة فيه.

ووعيا بالرهانات والتحديات اجلسيمة والواعدة التي ميثلها قطاع الطاقة بالنسبة للبالد نتيجة التطورات 

املتنازعة التي تعرفها اسعار املواد الطاقية، عمل املغرب على تكثيف اجلهود املتعلقة بالطاقات املتجددة والفعالية 

الطاقية باعتبارها محورا رئيسيا في ظل االرتفاع املتواصل للطلب الوطني على الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية 

التي تنمو سنويا بنسبة %6 نتيجة للتطور اإلقتصادي واالجتماعي والنمو الدميغرافي الذي تشهده البالد، وبعدما 

ببعض  كهربائية  إنقطاعات  إلى  األحيان  بعض  في  أدّى  تفاقما  الكهرباء  على  والطلب  العرض  بني  التوازن  عرف 

املناطق، وضع املغرب استراتيجية طاقية وطنية سنة 2009، منحت لتطوير استعمال الطاقات املتجددة مكانة 

متميزة وأولوية بالغة لتمكني بالدنا من تأمني التزويد بالطاقة في جميع الظروف، وتقليص التبعية الطاقية التي 

جتاوزت سنة 2009 نسبة 98 %.

والتي تتوخى، عبر تطوير مشاريع   ،2009 إنطالقتها سنة  التي مت إعطاء  وفي إطار تفعيل هذه اإلستراتيجية 

للطاقة الشمسية والريحية واملائية، الرفع من مساهمة الطاقات املتجددة في القدرة الكهربائية اإلجمالية احملدثة 

في أفق 2020 إلى ما نسبته %42، مت الشروع في تنفيذ برامج ملموسة من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية 

والطاقة الكهرومائية تصل القدرة اإلجمالية لكل واحد منهما 2000 ميكاواط.

وباملوازاة مع اخملططات السالف ذكرها، خصص حملاور هذه اجللسة السنوية لتقييم السياسات العمومية اخملطط 
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األزرق الذي مت إطالقه برهان حتقيق عرض مغربي سياحي تنافسي على الصعيد الدولي، يهدف في مرحلته األولى 

إلى إعادة متوقع واستكمال احملطات وإعطائها موقعا تفضيليا ممّيزا ومستداما، وإكمال العرض السياحي مبحطات 

متنوعة  وترفيهية  تنشيطية  بعروض  احملطات  هذه  متوقع  بإغناء  السوق،  منطق  على  االعتماد  خالل  من  جديدة 

ومكّملة للبنى التحتية السياحية األساسية، وباتخاذ حزمة من التدابير املواكبة لدعم هذه التطورات الطموحة، 

وتغطية مختلف محاور هذه املواكبة )اجملال اجلوي، والتسويق، التكوين(، حتى تصبح أكثر جاذبية وتنافسية في أفق 

بنية حتتية سياحية من الدرجة العاملية في ما يخص اجلودةوالرفاهية وسهولة الولوج.

وبغية ضمان التمويل للمخطط، وّجهت الدولة اعتمادات مهمة للمشاريع السياحية للمخطط األزرق، وعملت 

على تغطية مبالغ القروض في حدود 300 مليون درهم من طرف الدولة و100 مليون درهم من طرف صندوق احلسن 

الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية .

وقد مت رصد بعض النتائج اجلزئية للمخطط في حتقيق رقم معامالت يفوق 117 مليار درهم)11.8 مليار دوالر( 

سنويا في قطاع السياحة بطاقة استيعابية تصل إلى 300 ألف سرير، مع أن معدل النمو السياحي في البالد ال 

يتجاوز 10 %.

 2011 )358,6 مليار درهم ما بني  باملقابل مثلت عائدات السياحة بالعملة الصعبة %42 من صادرات اخلدمات 

إلى  املائة في احلجم اإلجمالي للتشغيل  4.7 في  و2015(، ومثلت حصة الشغل املباشر لقطاع السياحة نسبة 

حدود الثالثة أشهر األولى لسنة 2016، فيما بلغ عدد السياح الوافدين 1.935693.

وبهده اخلالصات التي شملت اخملططات املشكلة لهذا التقرير تكون اجملموعة املوضوعاتية قد قامت باستعراض 

مختلف مضامني هذه اخملططات كمحاور أساسية للسياسات العمومية وأثارها على تطور الثروة ببالدنا. 

وشكرا
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املراجع املعتمدة في اعداد التقرير:

 املرجعيات املعتمدة:. 1

أ -اخلطب والتوجيهات امللكية.  

ب- املرجعيات القانونية:  

الدستور املغربي؛  ֺ

القانون التنظيمي املتعلق مبجلس املستشارين؛ ֺ

النظام الداخلي جمللس املستشارين؛ ֺ

القانون -12 05 املنظم ملهنة اإلرشاد السياحي؛  ֺ

القانون رقم 08.31 املتعلق بتحديد تدابير حلماية املستهلك؛  ֺ

القانون رقم 27-08 املتعلق بالنظام األساسي للغرف الفالحية؛  ֺ

القانون رقم 13-09 املتعلق بالطاقات املتجددة؛ ֺ

القانون رقم 47-09 املتعلق بالنجاعة الطاقية؛  ֺ

القانون رقم 39-10 املتعلق بالتجميع الفالحي؛  ֺ

القانون رقم 80-14 املتعلق باملؤسسات السياحية وبأشكال اإليواء السياحي األخرى؛ ֺ

القانون رقم 58-15 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13-09 املتعلق بالطاقات املتجددة؛ ֺ

القانون رقم 48.15 املتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛  ֺ

القانون رقم 24.96 املتعلق بالبريد واملواصالت؛  ֺ

القانون 61.00 املتعلق باملؤسسات السياحية؛  ֺ

القانون رقم 53.05 املتعلق بالتبادل اإللكتروني للمعطيات القانونية؛  ֺ

القانون رقم 08.09 املتعلق بحماية األشخاص الذاتيني جتاه املعطيات ذات الطابع الشخصي؛ ֺ

القانون رقم 42.08 بإحداث وكالة التنمية الفالحية؛   ֺ
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 التقارير:. 2

1-2 - تقارير وطنية:  

أ- تقرير اخلمسينية.

ب- تقارير اجملالس واملؤسسات الوطنية:

تقرير اجمللس األعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية املغرب الرقمي 2013؛ ֺ

تقارير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛ ֺ

تقارير اجمللس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ ֺ

املندوبية السامية للتخطيط، وضعية سوق الشغل خالل الفصل األول من سنة 2016؛ ֺ

 املندوبية السامية للتخطيط، امليزانية االقتصادية التوقعية ل2013؛ ֺ

املستدامة،  ֺ التنمية  وأهداف  التنمية  أجل  من  األلفية  أهداف  بني  املغرب  للتخطيط،  السامية  املندوبية 

املكتسبات والتحديات؛

 النشرات اإلحصائية للمندوبية السامية للتخطيط؛ ֺ

2-2 تقارير دولية:  

األمم املتحدة، تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية. ֺ

 تقرير األمم املتحدة اللجنة االقتصادية إلفريقيا مكتب شمال إفريقيا، االقتصاد األخضر في املغرب؛ ֺ

 تقرير البنك الدولي، الرأسمال غير املادي لقياس الثروة 2006؛  ֺ

وثائق القطاعات احلكومية:. 3

التصريح احلكومي، يناير 2012؛ ֺ

تصريح رئيس احلكومة حول احلصيلة املرحلية، يوليوز 2014؛   ֺ

 امليثاق الوطني لإلقالع الصناعي 2009 - 2014؛ ֺ

  دليل املستثمر في القطاع الفالحي في املغرب، منشورات وكالة التنمية الفالحية؛  ֺ

 مخطط اإلقالع الصناعي 2009-2005؛   ֺ
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مخطط التسريع الصناعي 2015 2020-؛  ֺ

مخطط املغرب األخضر "اإلستراتيجية الطموحة"؛  ֺ

نتائج املناظرة الوطنية األولى للصناعة الدار البيضاء سنة 2010 ؛  ֺ

 نتائج املناظرة الوطنية الثالثة  للصناعة بطنجة  سنة 2013 ؛   ֺ

 نتائج املناظرة الوطنية الثانية للصناعة الدار البيضاء سنة 2011؛  ֺ

 الوزارة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة، نحو اقتصاد اخضر من أجل تنمية مستدامة في  ֺ

املغرب 2014.

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، اإلستراتيجية اللوجستيكية في املغرب، احلصيلة وآفاق التطور.   ֺ

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في أرقام، 2014؛ ֺ

وزارة االقتصاد واملالية، مجلة املالية. ֺ

احلصيلة املرحلية للمخطط األخضر: جتاوز األهداف، حوار مع وزير الفالحة والصيد البحري؛ ֺ

تقارير الوكالة الوطنية للتنمية الفالحية؛ ֺ

 تقارير املرصد الوطني للصناعة.  ֺ

 عروض حكومية أمام البرملان:. 4

جلسات املساءلة الشهرية لرئيس احلكومة؛    ֺ

تقارير جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية مبجلس املستشارين حول مشروع امليزانية الفرعية لوزارة التجارة  ֺ

والصناعة لسنوات 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2015 و2016؛     املشروع الوزاري للنجاعة، وثيقة مصاحبة 

للقانون املالي 2016؛

 حصيلة وتوقعات قطاع الطاقة واملعادن، عرض أمام جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية مبجلس املستشارين  ֺ

مبناسبة دراسة مشروع امليزانية الفرعية لقطاع الطاقة واملعادن برسم السنة املالية 2014؛  

حصيلة وتوقعات قطاع الطاقة واملعادن، عرض أمام جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية مبجلس املستشارين  ֺ

مبناسبة دراسة مشروع امليزانية الفرعية لقطاع الطاقة واملعادن برسم السنة املالية 2016؛  
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 حصيلة وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية برسم سنة 2014 وبرنامج العمل برسم سنة 2015، عرض  ֺ

أمام جلنة التعليم مبجلس املستشارين مبناسبة مناقشة امليزانية الفرعية للوزارة؛     

عرض السيد وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة خالل تقدمي مشروع امليزانية الفرعية لقطاع الطاقة واملعادن برسم 

السنة املالية 2016 أمام جلنة الفالحة والقطاعات اإلنتاجية مبجلس املستشارين.    

 برنامج تنمية سالسل اإلنتاج، وثيقة مرفقة مبشروع ميزانية وزارة الفالحة والصيد البحري في القانون  ֺ

املالي لسنة 2016؛   

  برنامج التعليم والتكوين والبحث العلمي، وثيقة مرفقة مبشروع ميزانية وزارة التعليم العالي في القانون  ֺ

املالي لسنة 2016؛   

واالقتصاد  ֺ واالستثمار  والتجارة  الصناعة  بوزارة  اخلاصة  االستثمار  ميزانية   ،2016 لسنة  املالي  القانون 

الرقمي.

العروض املقدمة أمام اجملموعة املوضوعاتية من طرف:   ֺ

وزارة السياحة - وزارة الطاقة واملعادن - وزارة التشغيل - وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك. 

 

 مواقع الكترونية ملؤسسات رسمية:. 5

ֺ www.agriculture.gov.ma :املوقع االلكتروني لوزارة الفالحة 

ֺ  www.finances.gov.ma :املوقع اإللكتروني لوزارة املالية

ֺ  www.siem.ma  :املوقع اإللكتروني لشركة االستثمارات الطاقية

ֺ  www.omi.gov.ma :املوقع اإللكتروني  للمرصد املغربي للصناعة

ֺ  sig.mcinet.gov.ma :املرصد املشترك مع وزارة الصناعة واإلقتصاد الرقمي

ֺ www.hcp.ma :املوقع اإللكتروني للمندوبية السامية للتخطيط

ֺ www.utrf.gov.ma :املوقع اإللكتروني ملكتب الصرف

ֺ   www.aderee.ma:املوقع اإللكتروني للوكالة املغربية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية
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ֺ  www.one.org.ma :املوقع اإللكتروني للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب

ֺ  www.masen.org.ma :املوقع اإللكتروني للوكالة املغربية للطاقة الشمسية

ֺ  www.mcinet.gov.ma  :املوقع اإللكتروني لوزارة الصناعة والتجارة واإلقتصاد الرقمي

ֺ   www.adc.gov.ma :موقع وكالة التنمية الفالحية

 أبحاث ودراسات باللغة الفرنسية:. 6

 ֺ   Institut Royal des études  stratégique ; » industrialisation et compétitivité globale  du maroc « 

, septembre 2014 .          

 ֺ  Haut  Commissariat  Au plan, Etude sur leRendement du Capital Physique au Maroc , janvier 

2016.

 ֺ Ministre de l’industrie du Commerce de l'Investissement et de l'Economie Numérique , Indica-

teurs sur le suivi de  l’investissement, Edition 2ème Semestre 2015.

 ֺ  Ministre de l’industrie du Commerce de l'Investissement et de l'Economie Numérique , Tableau 

de bord mensuel sur les filières industrielles  ,Janvier-Février 2016

 ֺ   Ministre de l’industrie du Commerce de l'Investissement et de l'Economie Numérique ; » Indus-

trie en chiffres « édition 2014             
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السادة أعضاء اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة املكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات 

العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة

180 
 

 

 ادلفؿي سضق اجملؿقسي ادلقضقسوتقي

 رئقس اجملؿقسي ادلقضقسوتقي ادللؿشور عفدم سؾد اظؽرسل

 اظـوئى األكؿ ظؾرئقس ادللؿشور صماد ضدؼرم

 اظـوئى اظـوغل ظؾرئقس ادللؿشور رذقد ادلـقورم

 عؼرّر اجملؿقسي ادلقضقسوتقي ادللؿشور سؾد اظصؿد عرضلل

 سضق اجملؿقسي ادلقضقسوتقي ادللؿشور سؾد اظلالـ بؾؼشقر

 سضق اجملؿقسي ادلقضقسوتقي ادللؿشور سؾد اظرحؿوف اظدرؼلل

 سضق اجملؿقسي ادلقضقسوتقي ادللؿشور حللـ أدسل

 سضق اجملؿقسي ادلقضقسوتقي ادللؿشور سؾد احلؿقد صوحتل

 سضق اجملؿقسي ادلقضقسوتقي ادللؿشور عقؿد سداؿ

 سضق اجملؿقسي ادلقضقسوتقي ادللؿشور سؾد احلؼ حقلوف

 سضق اجملؿقسي ادلقضقسوتقي ادللؿشور سؾد اظؾطقػ اكسؿق

 
 

 
أسضوء اظػرؼؼ اإلدارم اظداسؿ ظعؿل اجملؿقسي ادلقضقسوتقي ادلمضؿي 

 ادلؽؾػي بؿقضقر اجلؾلي اظلـقؼي اخلوصي صلـوضشي كتؼققؿ اظلقودوت اظعؿقعقي
 " اظلقودوت اظعؿقعقي ادلرتؾطي بنغؿوج اظـركة: "ادلؿعؾؼي ب
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أعضاء الفريق اإلداري الداعم لعمل اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة املكلفة بتحضير اجللسة السنوية 

اخلاصة مبناقشة وتقييم السياسات العمومية املتعلقة ب: "السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة" 

181 
 

 عفوؿ اظؿدخؾ اظصػي ادؿ اإلرور ادلفؿي
  أعني سوـ اجملؾس كحقد خقجي اإلذراؼ اظعوـ
عدؼر اظؿشرؼع  حلـ اظػورؿل اإلذراؼ اإلدارم

 كادلراضؾي
 

 
 اظؿـلقؼ اإلدارم

 
      أحؿد طفل

رئقس عصؾقي * 
صلدؼرؼي اظؿشرؼع 

 كادلراضؾي اظؾردلوغقي

اظعالضي بودلمدلوت * 
. كاظؼطوسوت احلؽقعقي

 .اظؿقاصؾ كاظؿقثقؼ* 

عراجعي 
كتـلقؼ 

 عقاضقع اظؿؼرؼر 

جنوة سز اظدؼـ اإلدرؼلل * 
أحؿد طفل * 
 سؾل اظطقرة*

علؿشورة سوعي * 
رئقس عصؾقي * 

.  صلدؼرؼي اظؿشرؼع 
إرور بوألعوغي * 

 اظعوعي

 
  عقوكر اظؿؼرؼر

صرؼؼ اظؾقٌ
 

عكطط ادلغرب  علؿشورة سوعي   جنوة سز اظدؼـ   اإلدرؼلل 
 األخضر

عكطط اظؿلرؼع  إرور بوألعوغي اظعوعي  سؾل اظطقرة 
 اظصـوسل

إرور صلدؼرؼي اظؿشرؼع   تقصقؼ عطقع 
 كادلراضؾي اظؾردلوغقي 

عكطط ادلغرب 
 اظرضؿل

صلدؼرؼي اظؿشرؼع إرور  عصطػك ذؽوؼؾ
 كادلراضؾي اظؾردلوغقي

عكطط اظطوضوت 
 ادلؿفددة

رئقلي عصؾقي *  شزالف طدار *
دؼرؼي اظؿشرؼع رل

 كادلراضؾي اظؾردلوغقي

 اخملطط األزرق
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المحور الثاني: أشغال الجلسة العامة 
السنوية المخصصة لتقييم السياسات 

العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة
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أوال: الكلمة  االفتتاحية  للسيد  رئيس  جملس  املستشارين 

السادة الوزراء احملترمون؛

السيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

حضرات السيدات والسادة احملترمون؛

أنه تخصص جلسة سنوية  على  ينص  والذي  الدستور،  من   101 الفصل  من  الثانية  الفقرة  تطبيقا ألحكام 

من قبل البرملان ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وعمال بأحكام الباب اخلامس من اجلزء الرابع من النظام 

الداخلي جمللس املستشارين، وحتديدا املواد من 264 إلى 269 منه، يعقد مجلس املستشارين هذه اجللسة العامة 

ملناقشة السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة. 

وذلك   ،2011 دستور  في ظل  املستشارين  يعقدها مجلس  التي  نوعها  من  الثانية  العامة  اجللسة  هذه  وتعد 

الرؤساء  ندوة  املتفق عليه في اجتماع  الترتيب  وبناء على   ،2016 يوليوز   25 املؤرخ في  تفعيال لقرار مكتب اجمللس 

املنعقد بتاريخ 26 يوليوز 2016، ووفق احملاور الواردة في تقرير اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة التي أسند إليها التحضير 

لعقد هذه اجللسة الدستورية. 

واسمحوا لي أن أذكر بهذه احملاور، والتي تعلقت بعدد من اخملططات اإلستراتيجية التي متت دراستها من قبل 

مخطط  الرقمي،  املغرب  مخطط  األزرق،  اخملطط  األخضر،  املغرب  مخطط  وهي:  املؤقتة،  املوضوعاتية  اجملموعة 

التسريع الصناعي، مخطط الطاقات املتجددة.

بني  بالتساوي  دقيقة، موزعة   170 قدرها  إجمالية  زمنية  لها حصة  التي خصصت  املناقشة  إلى  منر  أن  وقبل 

اجمللس واحلكومة، سأعطي الكلمة على التوالي للسيد رئيس اللجنة املوضوعاتية املؤقتة املكلفة بالتحضير لهذه 

اجللسة السنوية والسيد مقرر هذه اجملموعة، في احترام تام ملا جرى االتفاق عليه على مستوى ندوة الرؤساء.
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ثانيا: كلمة رئيس ومقرر اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة

املستشار السيد عبد الكريم مهدي، رئيس اللجنة املوضوعاتية املؤقتة

الطيبني  آله وصحبه  والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى  الرحيم، احلمد هلل الصالة  الرحمن  بسم اهلل 

الطاهرين.

السيد الرئيس احملترم؛

السيدات والسادة الوزراء احملترمون؛

السيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

 

جمللس  الداخلي  النظام  من   269 إلى   264 واملواد  الدستور،  من   101 الفصل  من  الثانية  الفقرة  ألحكام  طبقا 

لتقييم  اخملصصة  اجللسة  لهذه  واإلعداد  التحضير  ملراحل  العريضة  اخلطوط  بتقدمي  اليوم  أتشرف  املستشارين، 

السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة.

السيد الرئيس؛

اجلانب  العمومية، سواء في  السياسات  تقييم  الكافي في مجال  التراكم  وغياب  التجربة  بالرغم من حداثة 

التقني والتدبيري أو في اجلانب املتعلق بالقواعد العامة التي يفترض أن حتكم عالقة التعامل والتعاون بني اجلهازين 

اآلليات  إحدى  البرملان  من خاللها  يفعل  إذ  األهمية،  من  كبير  قدر  على  العملية  هذه  فإن  والتنفيذي،  التشريعي 

املوكولة إليه طبقا للدستور مع ما يستلزمه ذلك من تنسيق وتعاون مع عدد من الهيئات واملؤسسات الدستورية 

والقطاعات الوزارية املعنية.

السياسات  وتقييم  ملناقشة  السنوية  للجلسة  التحضير  في  متأخرا  ولو  اجمللس  تعلمون جميعا شرع  وكما 

العمومية مبراسلة رئاسة اجمللس مبختلف الفرق واجملموعات البرملانية لطلب املواضيع التي تقترح تقييمها، وبعد 

السياسات  تقييم  موضوع  حول  التوافق  مت  الفرقاء  مختلف  من  املقترحة  املواضيع  في  اجمللس  مكتب  مداوالت 

العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة.
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في البداية، لم يكن من السهل من الناحية املنهجية حصر إنتاج الثروة، ومع ذلك اخترنا دراسة هذا املوضوع من 

خالل اخملططات التنموية الوطنية، نظرا لتوفر شروط التقييم لهذه اخملططات.

وبعد تشكيل اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة من جميع الفرق واجملموعات باجمللس، انعقد االجتماع األول برئاسة 

السيد عبد احلكيم بن شماش رئيس مجلس املستشارين يوم الثالثاء 25 أبريل.

وفي إطار هذا اللقاء مت التوافق على هيكلة اجملموعة املوضوعاتية التي تشكلت - كما تعلمون - من كل الفرق 

واجملموعات البرملانية.

وخالل اجتماعها الثاني املنعقد بتاريخ 3 ماي 2016، وبعد التداول في املوضوع، وانطالقا من عالقة اخملططات 

في  حصرت  والتي  املوضوعاتية  اجملموعة  عليها  ستشتغل  التي  احملاور  حتديد  مت  الثروة،  بإنتاج  الوطنية  التنموية 

اخملططات الوطنية التالية:

مخطط املغرب األخضر؛ ֺ

مخطط التسريع الصناعي؛ ֺ

استراتيجية املغرب الرقمي؛ ֺ

مخطط الطاقة املتجددة؛ ֺ

اخملطط األزرق للسياحة. ֺ

كما انكبت اجملموعة على إقرار هندسة أرضية التقرير وحتديد عناصر التقييم واملتمثلة في:

حتديد اإلطار الزمني كل مخطط؛ ֺ

اخلطوط العريضة للمخطط؛ ֺ

الوسائل واإلمكانيات املرصودة؛ ֺ

أثر كل مخطط على التشغيل والتعليم واللوجستيك واحلكامة واجلهوية. ֺ

وبعد توجيه مذكرة لرئاسة اجمللس، تتضمن القطاعات الوزارية املعنية والهيئات واملؤسسات الوطنية، بغاية مد 

اجملموعة باآلراء والدراسات اجلاهزة لديها بخصوص اإلستراتيجيات الوطنية الكبرى املذكورة أعاله، عقدت اجملموعة 

املوضوعاتية عدة اجتماعات، أذكر منها:

عقد االجتماع الثالث للمجموعة يوم 10 ماي 2016، خصص إلطالع أعضاء اجملموعة املوضوعاتية على تقدم 

األشغال؛



مناقشة  وتقييم  السياسات  العمومية  املرتبطة  بإنتاج  الثروة  

172

عقد االجتماع الرابع للمجموعة يوم 24 ماي 2016، حيث مت فيه توزيع املسودة األولية للتقرير على األعضاء، مع 

حتديد أجل لتقدمي املالحظات الشكلية وكذلك اإلضافات التي يقترحها حول مضامني املسودة؛

عقد االجتماع اخلامس للمجموعة يوم 14 يونيو 2016، خصص لالستماع إلى مالحظات واقتراحات األعضاء، 

إليهم بخصوص االستراتيجيات موضوع  بالوزارات لالستماع  املركزيني  اقتراحا بدعوة املسؤولني  كما قدمت فيه 

التقرير  أيضا إلغناء  أو  الوزراء  إمكانية حضور  أو عدم  القطاعات  بعض  لتدارك عدم جتاوب  أولى  التقييم، كبادرة 

مبعطيات دقيقة، حيث مت في هذا االجتماع إقرار برنامج زمني لهذه اللقاءات؛

عقد االجتماع السادس للمجموعة يوم 12 يوليوز، خصص لتقدمي املسودة النهائية ومناقشتها؛

اجتماع 19 يوليوز 2016، الذي مت فيه إقرار الصيغة النهائية للتقرير الذي قدم ملكتب مجلس املستشارين.

السيد الرئيس احملترم؛

السيدة والسادة الوزراء احملترمون؛

السيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

واملسؤولة عن  املباشرة  املعنية  الوزارية  القطاعات  تقييم منجز عمل  البداية،  منذ  أعيننا  لقد وضعنا نصب 

البرامج اإلستراجتية القطاعية، من خالل دراسة حصيلة وأداء هذه البرامج ومالمسة مدى فعاليتها واآلثار املترتبة 

عن فعلها وتدخالتها في إطار األهداف املسطرة لها، وكذا الضوابط واملبادئ املؤطرة لعملها بتموقعها في سياق 

قدرتها على إنتاج الثروة ومقاربة القيمة املضافة لهذه االستراجتيات، من منطلق تالزم احلصيلة بالفعالية والنجاعة، 

وفق معايير ترصد حجم اإلجنازات ومستوى األداء وكذا مدى األثر املترتبة عن تفعيل هذه االستراجتيات.

البحث وجتميع  إجناز مهام  املؤقتة في  املوضوعاتية  اجملموعة  املعتمدة، شرعت  املنهجية  إلى عناصر  واستنادا 

العناصر الالزمة إلعداد تقريرها.

وفي هذا اإلطار، طلبنا حتت إشراف مجلس املستشارين، دعم عدد من القطاعات الوزارية والهيئات واملؤسسات 

الوطنية من خالل دراسات وآراء ولقاءات تروم تعميق النقاش بشأن القضايا املرتبطة باالستراجتيات موضوع التقييم، 

ويتعلق األمر بطلب حضور مجموعة من الوزراء إللقاء عروض حول املوضوع، كل في اختصاصه.

باإلضافة إلى مراسلة عدد من املؤسسات الوطنية ملوافاة اجمللس بالدراسات والتحاليل والتقارير اجلاهزة املتعلقة 

باالستراجتيات املذكورة.
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من  عدد  عن  الصادرة  بالدراسات  األمر  تعلق  سواء  املادة،  هذه  في  املتوفر  الوثائقي  الرصيد  استثمار  مت  كما 

املؤسسات أو بالتفاعل احلاصل معها بني احلكومة ومجلس املستشارين من خالل اجللسات األسبوعية لألسئلة 

الشفهية وتقارير اللجان الدائمة اخلاصة مبناقشة امليزانيات الفرعية للوزارات املعنية.

ولقد جتاوبت بعض القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية، مشكورة، مع مطالب اجملموعة بتزويدها بعدد من 

الوثائق، ويتعلق األمر ب:

وزارة الشؤون العامة واحلكامة التي وافت اجملموعة مبلف وثائقي حول السياسات العمومية؛ ֺ

اجمللس األعلى للحسابات الذي زودها بتقارير عن مخطط املغرب الرقمي، صندوق التنمية الفالحية، اخملطط  ֺ

األزرق للسياحة؛

وزارة الفالحة والصيد البحري التي بعثت مبذكرة حول مخطط املغرب األخضر؛ ֺ

بنك املغرب الذي أحال على اجملموعة تقاريره السنوية لسنة 2012، 2013 و2014. ֺ

في حني متت لقاءات مباشرة مع القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية التي قدم مسؤولوها عروضا حول 

مناهج ومقاربات تقييم السياسات العمومية، وهي: 

املندوبية السامية للتخطيط؛ ֺ

اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛ ֺ

وزارة السياحة التي قدم ممثلوها عرضا حول إجنازات رؤية 2020؛ ֺ

وزارة الطاقة واملعادن التي ساهمت بعرض حول الطاقات املتجددة؛ ֺ

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، والتي شاركت بعرض حول حصيلة قطاع اللوجستيك؛ ֺ

وزارة التشغيل، قدم مسؤولوها عروضا حول سياسة التشغيل. ֺ

وبهذه املناسبة، أتقدم بجزيل الشكر لكل املسؤولني الذين تكبدوا عناء احلضور، واملساهمة معنا في إغناء هذا 

التقرير، كما أود التنويه ببعض املؤسسات التي استجابت لدعوتنا بشكل فوري.

وانطالقا من املعطيات التي مت جتميعها من الوثائق املتوصل بها، وفي تلك التي كانت متوفرة وكذلك في اللقاءات 

املوضوعاتية  لتقرير اجملموعة  األولية  املسودة  إعداد  أعاله، مت  املذكورة  للقطاعات  املركزيني  املسؤولني  املباشرة مع 

املؤقتة، الذي أحيل على السادة أعضائها قصد اإلطالع عليها وإبداء املالحظات واإلضافات الضرورية حول املضامني 

الواردة فيه، وذلك قبل إحالته على مكتب اجمللس.



مناقشة  وتقييم  السياسات  العمومية  املرتبطة  بإنتاج  الثروة  

174

السيد الرئيس،

السيدات والسادة،

ال أخفيكم أن عمل اجملموعة الذي امتد على مدى شهرين ونصف واجهته العديد من املصاعب، لذلك نعتبر أن 

من أهم الدروس املستخلصة من هذه التجربة تلك التي عبرت عنها في رسالة إحالة التقرير، والتي تنطلق من 

كون ممارسة تقييم السياسات العمومية ال تزال في طور التأسيس، وهي بحاجة لبذل املزيد من اجلهد قصد إحداث 

التراكم املطلوب إلجناز تقييم برملاني معمق للسياسات العمومية، يستجيب للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، 

ويتجاوز معيقات وإكراهات التجربة الراهنة، حيث توصي اجملموعة املوضوعاتية مبا يلي:

تقعيد هذه املمارسة الرقابية من خالل تعديل النظام الداخلي للمجلس، بتحويل اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة 

إلى جلنة دائمة، تعنى مبتابعة وتقييم السياسات العمومية؛

إدارة مجلس املستشارين لضمان الدميومة واالستمرارية لعملية تقييم  ֺ إداري ضمن منظام  خلق هيكل 

السياسات العمومية؛

مباشرة عملية التقييم في مستهل السنة التشريعية حتى تتمكن اجملموعة املوضوعاتية من مباشرة  ֺ

عملها في أحسن الظروف.

السيد الرئيس احملترم؛

السيدات والسادة احملترمني؛

البد من التأكيد على أن إخضاع السياسات العمومية لعملية التقييم هو بدون شك تطور في اآلليات الرقابية 

املتاحة للبرملان، وهو بذلك خطوة هامة في اجتاه عقلنة العمل احلكومي، ويدخل في صلب حتديث العمل السياسي 

اخملططات  وجناعة  فعالية  وقياس  األهداف  النتائج مع  تطابق  وجناعة، من خالل فحص مدى  فعالية  أكثر  وجعله 

والبرامج العمومية.

وفي األخير، أتقدم بالشكر اخلاص وعظيم االمتنان للسيد رئيس مجلس املستشارين على دعمه الكبير وتواصله 

املستمر وتتبعه الدائم لكل مراحل إعداد هذا التقرير. 

والسادة  السيدات  كافة  وإلى  املقرر  السيد  وإلى  املوضوعاتية  اجملموعة  ألعضاء  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  كما 

املستشارين على حسن جتاوبهم مع تقرير اجملموعة. 

كما أود أن أتقدم، باسمي اخلاص وباسم كافة أعضاء اجملموعة املوضوعاتية، بالشكر للطاقم اإلداري الداعم 

للمجموعة على عملهم الدؤوب، كما أنوه باملستوى الرفيع من اجلدية في العمل.

وشكرا.
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املستشار السيد عبد الصمد مرميي، مقرر اللجنة املوضوعاتية املؤقتة

بسم اهلل الرحمن الرحيم، احلمد هلل الصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين.

السيد الرئيس؛

السادة الوزراء؛

السيدات والسادة املستشارين احملترمني؛

عطفا على كلمة السيد رئيس اللجنة املوضوعاتية املكلفة بإعداد التقرير حول السياسات العمومية لهذه 

املستشارين  والسادة  للسيدات  املقدم  اللجنة  نتيجة وخالصات عمل هذه  مبثابة  التقرير  كان  السنوية،  اجللسة 

التي مت ذكرها، واملتعلقة باخملطط  احملترمني أعضاء الفرق واجملموعات، والذي متحور أساسا حول اخملططات اخلمس 

األخضر وامليثاق الوطني لإلقالع الصناعي واملغرب الرقمي والطاقات املتجددة واخملطط األزرق ورؤية 2020.

ونظرا ملا يحظى به القطاع الفالحي في بالدنا من أهمية كبرى، فقد مت باعتباره من القطاعات التي يعول عليها 

لتحقيق التنمية في بالدنا، فهو ميثل ما بني %15 إلى %20 من الناجت الداخلي اخلام حسب نتائج السنة الفالحية 

ومتغيراتها، ويؤثر بشكل قوي في نسبة النمو وصادرات البالد، لكونه مصدرا أساسيا للدخل بالنسبة ل %80 من 

الساكنة القروية، قد مت اعتماده كمخطط وكمحور من احملاور األساسية، ومت البدء بتجميع معطياته وحتليلها، فهو 

يوفر أكثر من 4 ماليني يوم عمل للساكنة القروية. 

كما مت اعتماد اإلستراتيجية الفالحية للمخطط األخضر كدعامة أساسية لتنمية شاملة ومندمجة وأساسية 

لألمن الغذائي تعكسها بشكل كبير التطلعات والطموحات الواردة في هذا اخملطط. 

وتتمحور إستراتيجية اخملطط األخضر حول مقاربة شمولية ومندمجة، تهدف إلى الرفع من اإلنتاج والتسويق 

بغاية االنعكاس اإليجابي على خلق القيمة املضافة وإحداث فرص الشغل.

ولهذه الغاية فقد اعتمد على مبادئ عامة تتمحور حول:

عدم استبعاد أي سلسلة إنتاجية؛

إدماج جميع الفالحني عن طريق تطوير فالحة عصرية ذات إنتاجية والنهوض باالستثمار في الفالحة التضامنية؛

والتوجهات  احمللية  واخلصوصيات  يتفق  مبا  األخضر،  املغرب  أهداف مخطط  تنفيذ  عن  جهة  أي  استبعاد  عدم 

الوطنية من خالل مخططات فالحية جهوية. 

ويتبني كذلك من خالل الرصد الذي مت واتخاذ عدة تدابير تنظيمية وتبني مجموعة من التدابير املصاحبة تهم 
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إلى  باإلضافة  الصادرات،  وإنعاش  الداخلي  التسويق  وحتسني  اخملاطر  وتدبير  التمويل  وحتسني  املائية  املوارد  ترشيد 

إطالق عدة برامج وتوقيع عقود برامج تغطي مجموع اجلهات، همت سالسل اإلنتاج الرئيسية والنباتية واحليوانية، 

مما ساهم في تخفيض نسبة الساكنة التي تعاني من سوء التغذية والزيادة في حجم االستثمار الفالحي. 

أما عن مخططات اإلقالع الصناعي 2009-2005 وامليثاق الوطني لإلقالع الصناعي ومخطط تسريع الصناعي، 

املنظومة  في  أساسي  كمكون  الصناعة  على  مبني  مغربي  اقتصاد  مقومات  تثبيت  سلسلة  شكلت  فقد 

االقتصادية، والتي همت رزنامة من اإلجراءات الهادفة إلى تشجيع االستثمار ودعم املقاوالت الصغيرة واملتوسطة 

وإنشاء مناطق صناعية وإعادة النظر في املنظومة اجلبائية كإجراء مواكب ومصاحب لهذا اخملطط. 

وتوخت هذه اخملططات االستجابة ل 3 أهداف إستراتيجية، باعتبارها متناسقة ومتتالية، يتمثل أولها في جلب 

استثمارات جديدة للمغرب وتطوير الصناعات التي تتماشى واجملاالت التي تعرف تطورا كبيرا على املستوى الدولي، 

كإنتاج السيارات وأجزاء الطائرات واإللكترونيك. 

ولقد سجلت احلصيلة املاكرو اقتصادية خملطط التسريع الصناعي على مستوى فرص الشغل 358677 منصب 

وبلغ حجم  التجاري،  امليزان  درهم على مستوى  و109306 مليون  املضافة  للقيمة  بالنسبة  درهم  و60173 مليون 

االستثمارات املرصودة إلى حدود النصف األول من سنة 2016 ما مجموعه 13.7 مليار درهم من مجموع 20 مليار 

درهم مبرمجة للفترة 2020-2014 من صندوق التنمية الصناعية. 

ومن املؤشرات العامة األفقية أيضا في هذه اخملططات هو تقدم ترتيب املغرب من املرتبة 80 إلى املرتبة 75 برسم 

 .)Doing Business( سنة 2016 من بني 189 دولة في إطار التقرير الذي تقدمه مؤسسة

املمتد  اخلماسي  اخملطط  انطالقا من  الرقمية،  االستراتيجيات  أيضا مبجموعة من  املغرب  قام  ذلك،  وبناء على 

من 1999 إلى 2003، مرورا بإستراتيجية املغرب اإللكتروني سنة 2010، والتي امتد تنفيذها من 2005 إلى 2010، 

وصوال العتماد إستراتيجية املغرب الرقمي التي غطت الفترة املمتدة من 2009 إلى 2013، علما بأن الوزارة املعنية 

منكبة في املرحلة احلالية على تهيئ دراسات واستراتيجيات املغرب الرقمي 2020 كامتداد لسابقتها، ودعما لقدرة 

مجال تكنولوجيات املعلومات واالتصال التنافسية والرفع من مستواه في مجال إنتاج الثورة الوطنية وتوفير فرص 

الشغل ومتكني املواطنني على قدم املساواة من خدمات جديدة. 

وجتدر اإلشارة أيضا أنه مت التركيز في هذا التقرير على تقييم إستراتيجية املغرب الرقمي 2013 بشكل أساسي 

من خالل الوقوف على تنفيذ االستراجتيات السابقة كتراكم لهذه االستراتيجيات، والتي تلتقي جميعها في أغلب 

األهداف والطموحات، واشتملت عليها إستراتيجية املغرب الرقمي 2013 بشكل واضح في أربع محاور أساسية 

وبإنتاجية  املرتفقني  إلى  املوجهة  العمومية  اخلدمات  برنامج  وبتنفيذ  االجتماعي  بالتحول  التوالي:  على  تتعلق 
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املقاولة الصغرى واملتوسطة وبتطوير صناعة تكنولوجيات املعلومات.

أما على املستوى الطاقي، ووعيا بالرهانات والتحديات اجلسيمة والواعدة التي ميثلها قطاع الطاقة في بالدنا، 

نتيجة للتطورات املتسارعة التي تعرفها أسعار املواد الطاقية، عمل املغرب على تكثيف اجلهود املتعلقة بالطاقات 

الطاقة،  على  الوطني  للطلب  املتواصل  االرتفاع  ظل  في  رئيسيا  محورا  باعتبارها  الطاقية،  والنجاعة  املتجددة 

وخاصة الطاقة الكهربائية التي تنمو سنويا بنسبة %6 حسب التقارير املتوصل بها.

وبعدما عرف التوازن بني العرض والطلب على الكهرباء تفاقما أدى في بعض األحيان إلى انقطاعات كهربائية 

في بعض املناطق، وضع املغرب إستراتيجية طاقية وطنية سنة 2009 منحت لتطوير استعمال الطاقات املتجددة 

مكانة متميزة وأولوية بالغة لتمكني بالدنا من تأمني التزويد بالطاقة في جميع الظروف وتقليص التبعية الطاقية 

التي جتاوزت سنة 2009 نسبة 98%. 

تتوخى عبر تطوير مشاريع  والتي   ،2009 انطالقتها سنة  إعطاء  مت  التي  اإلستراتيجية  تفعيل هذه  إطار  وفي 

الطاقة الشمسية والريحية واملائية، الرفع من مساهمة الطاقات املتجددة في القدرة الكهربائية اإلجمالية احملدثة 

في أفق 2020 ما نسبته 42%.

وفضال عن تلك االستراتيجيات واخملططات السالف ذكرها، خصص لهذه اجللسة السنوية لتقييم السياسات 

العمومية كذلك محور اخملطط األزرق الذي مت إطالقه برهان حتقيق عرض مغربي سياحي تنافسي على الصعيد 

الدولي، يهدف في مرحلته األولى إلى إعادة متوقع واستكمال احملطات وإعطائها موقعا تفضيليا مميزا ومستداما 

وإكمال العرض السياحي مبحطات جديدة من خالل االعتماد على منطق السوق بإغناء متوقع هذه احملطات بعروض 

تنشيطية وترفيهية متنوعة ومكملة للبنى التحتية السياحية األساسية. 

وبغية ضمان التمويل للمخطط، وجهت الدولة اعتمادات مهمة للمشاريع السياحية للمخطط األزرق وعملت 

على تغطية مبالغ القروض في حدود 300 مليون درهم من طرف الدولة و100 مليون درهم من طرف صندوق احلسن 

الثاني للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

وقد مت رصد بعض النتائج اجلزئية للمخطط في حتقيق رقم معامالت يفوق 117 مليار درهم سنويا في قطاع 

السياحة بطاقة استيعابية تصل إلى 300000 سرير مع أن معدل النمو السياحي في البالد ال يتزاوج 10%. 

املباشر  الشغل  ومثلت حصة  اخلدمات،  من صادرات  الصعبة 42%  بالعملة  السياحة  عائدات  مثلت  باملقابل، 

لقطاع السياحة نسبة %4.7 من احلجم اإلجمالي للتشغيل إلى حدود الثالث أشهر األولى لسنة 2016.

التقرير حول هذه اخملططات  احملترمني، خالصات هذا  واملستشارات  املستشارين  والسيدات  السادة  أيها  تلكم، 

التي مت التوصل باملعطيات حولها وبشأنها من طرف الوزارات والقطاعات املعنية.
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ثالثا: مناقشة الفرق واجملموعات الربملانية

املستشار السيد فؤاد قديري )الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية(:

بسم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل حمدا ال ينفذ.

السيد رئيس اجمللس احملترم؛

السادة الوزراء احملترمون؛

األخوات واإلخوة املستشارون احملترمون؛

حزب  وبرأي  الفريق  برأي  وأدلي  النقاش،  في  أساهم  لكي  االستقاللي  الفريق  باسم  اليوم  أتدخل  أن  يشرفني 

االستقالل في موضوع الثروة، طبعا في حدود احملاور التي أقرتها اجملموعة املوضوعاتية والتي باركها مجلسنا املوقر.

بداية، اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر إلى السيد رئيس اجمللس وإلى اللجنة املوضوعاتية، رئيسا وأعضاء 

وموظفني وأطر، على اجملهودات الكبيرة والقيمة التي بذلت منذ أول لقاء، وحتى هذه الساعة التي تعقد فيها هذه 

اجللسة، بالرغم من الصعوبات واإلكراهات واملتاريس املسننة احلادة بكل أشكالها.

وقبل أن أتطرق ملفهوم الثروة وقبل اخلوض في تفاصيل تقييم السياسات العمومية املرتبطة بهذه الثروة، وحتى 

قبل احلديث عن فلسفة التقييم، البد أن أعرج على ما جاء في كلمة األخ الرئيس، لكي أؤكد، وأنا مكون من مكونات 

اللجنة املوضوعاتية، بأن اإلعداد لهذه اجللسة لم يكن باألمر الهني.

احلكومة، وحتديدا مجموعة من القطاعات احلكومية، لم تتجاوب ولم تستجب بشكل فوري وآني، ولم متدد يدها 

إلى مجلس املستشارين عبر مجموعة من امللفات لتيسير عمل هذه اللجنة املوضوعاتية.

اللجنة  مع مطالب  باإليجاب  تفاعلت  أو  وجتاوبت  تتأخر،  لم  وقطاعات حكومية  هناك مؤسسات  أن  صحيح 

املوضوعاتية، ولكن كان هذا استثناء، واالستثناء ال يقاس عليه وال يتوسع فيه.

اللجنة املوضوعاتية لم تكن تسأل من نفسها وإمنا كانت تسأل من مجلس املستشارين ومن  على أي، هذه 

خالله الرأي العام الوطني، ومجلس املستشارين عموما ال يسأل لنفسه وال يشرع ألعضائه وال يراقب احلكومة عبثا، 

بل يسأل للمغاربة ويشرع للمغرب واملغاربة ويراقب صالحياته الرقابية في إطار نوع من املتابعة اجلادة واملسؤولة. 
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ومن هذا املنبر، أنا أدعو احلكومة إلى أن تنحو نحو تغيير إيجابي في هاذ الباب، تغيير إيجابي ال يلغي مفهوم 

ومنطق التحرر السياسي والفكري، ولكنه يكرس فكرة قدح زناد العمل املشترك وتطوير األداء اجلماعي والتفكير 

بصوت مرتفع، وملا ال عالي جدا؟ ألنه لي اليقني بأن هذه األجواء ستمكننا من صنع املعنى ملا نقوم به، تأسيسا على 

كل ما هو إيجابي، إذ ال يكفي أن يقول أحد منا أنني أشتغل وأجتهد وأفكر وأعمل بجد ودأب وعادة، دون أن يعطي 

معنى حقيقي ملا يقوله وملا يفكر فيه.

السيد الرئيس احملترم، 

شرح املعطيات والتأخر في حصرها وتركيبها لم يجعل من تقريرنا، تقرير اللجنة املوضوعاتية، تقرير أو ثمرة 

ناضجة مستساغ طعمها، لم يجعل منه - كما يقول العرب - "دقيقا أبيض منخول"، ييسر عمل البرملاني وييسر 

مهمة احمللل والباحث والراغب في خلق وفي إنتاج املعرفة، استنادا على تقييم موضوعي، كيثمن اإليجابيات ويهدي 

العيوب وينبه إليها. 

واحلكومة مرة أخرى مطالبة بالقبول ببرملان يبسط احلقائق كما هي دون تغليف ودون تنميق ودون جتميل، هذا هو 

دور البرملان، وهذه رسالتنا، نصدح بها في احترام تام لشرطني أساسني: املتابعة اجلادة التي تكلمت عليها، وكذلك 

االنتقاد املوضوعي البعيد عن اجللبة، هذان الشرطان يعتبران ضرورة من ضرورات العمل الدميقراطي، من مقومات 

مع  العمل  إيقاع  الرفع من  ما هوهمها؟  البرملان،  اسمها  أعمال سلطة مسؤولة  وعمال من  الدميقراطية  األمانة 

ضمان النتائج )Obligation de résultat( وجتنيب البالد عواقب الفشل، عبر التنبيه إلى اخلطأ وفضح العجز متى 

كانت احلاجة إلى ذلك. 

إذن العناصر كلها من شأنها اليوم أنها تقوي السلوك الدميقراطي وتعقلن املشهد السياسي في إطار نقاش، 

ليس بالضرورة داخل البرملان، بل ميكن خارجه كذلك.

املهم أن نبتعد عن كل أشكال األحكام اجلاهزة وأن نلتزم بنقاش تخفره الثقة ويخفره حسن الظن.

بخصوص عملية التقييم، السيد الرئيس احملترم، فأنتم تعرفون متام املعرفة بأن مختلف السياسات والبرامج 

املعتمدة من قبل احلكومة حلد الساعة محتاجة إلى تقييم شمولي وتقييم عميق للنتائج، بالنظر إلى الظرفية 

الدقيقة اليوم من اإلصالح ومن البناء املؤسسي واالقتصادي لبالدنا، والهدف بسيط جدا هو تصحيح املسار، هو 

تدعيم الوسائل وال شيء آخر. 

اخللفية التي تتحكم في عملية التقييم ينبغي أال تقف عند القيمة الكمية للموارد التي مت رصدها، يجب أن 

تقف عند املضامني، مضامني السياسات، عند األولويات، وأن تقف عند اآلثار في مختلف اجملاالت. 
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وقبل احلديث عن املضامني وعن التقييم كقيمة دستورية تعنى، بطبيعة احلال، باالهتمام ومبتابعة الشأن العام 

بهذه  املرتبطة  املنهجية  احملددات  وعن  التقييم  فلسفة  عن  نتحدث  دعونا  العمومية،  والبرامج  القرارات  وبإنتاج 

العملية. وثقوا بي، احلديث عن هذه اجلوانب ال ميكن أن يعتبر، وحتت أي مسوغ، ترفا فكريا، ألن تقييم السياسات 

العمومية هو مجال تتقاطع فيه السياسة بالعلم، نعم العلم، ال غنى لنا عن األسس وعن اآلليات العلمية لبلورة 

وصياغة أحكام قيمة )des jugements de valeur( على القرار العمومي وعلى البرامج العمومية.

إذن قلت بأنه من الضروري التوفر على أسس علمية إلصدار أحكام قيمة على البرامج.

بطبيعة احلال، تأسيسا على كل ما سلف، نسائل احلكومة اليوم عن تدبيرها السياسي لعدد من القطاعات 

وعدد من البرامج واالستراتيجيات القطاعية املرتبطة بشكل وثيق بخلق الثروة، وقد تكلم السيد الرئيس وكذا 

وعن  األزرق  اخملطط  عن  الصناعي،  والتسريع  الصناعي  اإلقالع  مخطط  عن  األخضر،  املغرب  مخطط  عن  اإلخوة 

السياسة الطاقية، وكذلك عن مخطط املغرب الرقمي. 

اليوم، ستكون هذه اجللسة مناسبة تسمح لنا - متاما كاجللسة التي عقدناها في السنة املاضية – بتخطي 

الفاصل الذي يعترض اكتساب أسس املناعة والفعالية، وحتى نستشرف اآلتي من األيام أو اآلتي من جلسات تقييم 

السياسات العمومية، ونحن أكثر قدرة على تفسير سلوك الفاعلني املعنويني وأكثر قدرة على دفع احلكومة إلى 

تقدمي احلساب على احلصيلة وعلى العمل في أفق تطوير آليات اتخاذ القرار بكيفية معقلنة، انسجاما مع قناعاتنا 

وقراراتنا كبرملان، انسجاما مع ما أقررناه من موارد وما رخصنا به كسقف لإلنفاق إلجناح السياسات العمومية. 

اليوم، هي مناسبة الختبار وقياس قدرة هذه البرامج على النهوض باالقتصاد الوطني من خالل تعزيز االستثمار 

وخلق الثروة. 

املالحظة األولى بخصوص هذه اخملططات، معشر األخوات واإلخوة، وهي ذات طابع أفقي، مرتبطة برهان رفعته 

احلكومة، وأمتنى أال يكون مجرد شعار لإلقناع بأن اآلفاق مطمئنة وبأن البرامج والقطاعات هي برامج ناجحة 100% 

وأن مستوى الكمال أدرك. القوة بكل صدق وبال دمياغوجية هي القدرة على املزيد من التواصل، القدرة على اإلفصاح 

على كل املؤشرات الدالة على األبعاد السلبية قبل األبعاد اإليجابية لالختيارات املعلنة من قبل احلكومة، املطامح 

السياسية يجب أن تتصدر كل النوازع وكل الهواجس، حتى وإن تعلق األمر بالتوازنات املالية. 

املالحظة األخرى كذلك هي ذات طابع أفقي، هي متعلقة بغياب املرجع التقييمي، وبالتالي غياب كل زوايا تقييم 

السياسات العمومية املتعارف عليها دوليا. ونبدأ باجلدوى، اجلدوى أي مالءمة السياسة املعنية باملشروع اجملتمعي 

املطلوب أي باحلاجة، ثم املالءمة أو االنسجام، االنسجام بني األهداف واملوارد، الهدف والطموح مهما عال سقفه البد 

 ،)l’efficience( الكفاية ،)l’efficacité( أن يكون مشفوعا بقدر معقول من املوارد، أي مبوارد معقولة، فهناك الفعالية
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األثر أو اآلثار )impacts(، وكذلك - وهذا شيء أساسي - التفاعل مع الشعب بشكل دقيق ومباشر.

فكرة خلق الشيء من الشيء في مجال صنع السياسات العمومية أمر ال يستقيم، فال ميككنا االنطالق من 

فراغ، يجب أن ننطلق من عرض مجتمعي واضح، تليه األجندة السياسية والوعاء السياسي احلاضن في آخر املطاف.

)les exclus( حتى  هناك كذلك االنفتاح على الناس املستفيدين من السياسة املعنية، وكذلك املستبعدون 

نقيس بطريقة علمية اآلثار الفعلية لهذه السياسة املعنية على مستوى املعيشة وعلى مستوى األنشطة.

السيد رئيس اجمللس احملترم؛ 

إن اعتبرنا أن الثروة احلقيقية هي ما يخلق وأنها نتاج للعمل اإلنساني اجملدد واملبدع، وأنها مجموعة من األشياء 

التي حتتوي بالضرورة على العمل البشري وأنها تقاس اقتصاديا بقدر اجملهود الذي بذل فيها، فال أرى أن إسقاط هذا 

التعريف يطرح أدنى مشكل بالنسبة خملطط املغرب األخضر.

ساهم هذا اخملطط على نحو ما في احلد من الفقر والهشاشة وخلق مناصب الشغل، بل األكثر من هذا هو من 

ضمن اخملططات املعول عليها لتسريع التحول الهيكلي لبالدنا، ولكن هذا الطموح املرتبط اليوم بالتحول الهيكلي 

لبالدنا بالسرعة املطلوبة يستدعي، عمليا، اخلفض التدريجي إلسهام القطاع الفالحي في الناجت الداخلي اخلام، مع 

رفع قيمة اإلنتاجية الفالحية وإعادة النظر في بنية وتركيبة القيمة املضافة للقطاع الفالحي.

ودعوني أعطيكم مؤشرا داال، معشر األخوات واإلخوة، فاليوم مجموعة من الدراسات تثبت بأنه إن أردنا خلق 

مليون درهم إضافي كقيمة مضافة في الفالحة أو في االقتصاد الوطني بشكل عام، علينا أن نشغل أكثر من 67 

فالح، وهذا رقم يفوق أكثر من 40 مرة ما تستهلكه عادة مجموعة من األنشطة كاألنشطة املالية خللق هذا املليون 

درهم. 

لن أتكلم عن التقلب الكبير )la volatilité( في تطور القيمة املضافة، التي مازالت مرتبطة بعوامل عجز مخطط 

املغرب األخضر عن التخفيف من حدتها، ولن أحتدث أيضا عن اجلمود )l’inertie( في بنية القيمة املضافة التي الزال 

يغلب عليها الطابع التقليدي، تربية املاشية، زراعة احلبوب ثم بعض األشجار املثمرة، ناهيك عن استمرارية املعيقات 

الهيكلية والتي حتول دون عصرنة القطاع، وحتول دون اندماجه بشكل سلس في النسيج االقتصادي الوطني.

سأكتفي بهذا القدر بالنسبة خملطط املغرب األخضر، وأنتقل خملطط التسريع الصناعي.

مناصب  فقدان  نزيف  استمرار  اليوم  فهناك  املطلوب،  بالغرض  يفي  وال  كافيا  غير  الزال  أهميته،  على  أجنز  ما 

الشغل، فحصة الصناعة في مجال التشغيل تراجعت بنقطتني 2. هناك كذلك شيء أساسي وهو واقع مزعج 
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البد من االنتباه إليه، وهو تراجع تراكم الرأسمال الثابت في القطاع الصناعي منذ املصادقة على امليثاق. 

ضروري أن أتكلم – كما تكلم السيد الرئيس – عن مالءمة األفق الزمني احملدد لهذه املبادرة، ألنه عندما نتكلم 

األمد، ومن  الصناعي، فهذا مسلسل طويل  اإلنتاج  أمناط  الصناعية وإحداث تغيير في  البنيات  اليوم على تغيير 

الضروري أن يخلق نوعا من االنتظارية املقلقة لدى الفاعلني الصناعيني.

باختصار شديد فإن ربح رهان التصنيع في بالدنا البد أن مير عبر خلق صناعة وطنية تنافسية مبنسوب ومبضمون 

تكنولوجي معقول، وهذا ما لم يتحقق بعد.

بالنسبة للمخطط الرقمي، ال أظن أن أحدا يستطيع أن ينكر دور فهذا اخملطط الرقمي في تقليص املسافات، بل 

إن حتى أن كل املفاهيم اليوم املتعلقة بالزمان واملكان اختلفت بشكل كلي، ولعل أبرز ثورة يعرفها اخملطط في ظل 

العصر الرقمي هي توحيد األطر املعرفية بني البشر داخل وخارج املغرب، وسأقول لكم أننا، بدون مبالغة، أصبحنا 

اليوم ندور في فلك ما يسمى ب"التنظيم املفتوح". لألسف الشديد إستراتيجية املغرب الرقمي اعترتها اختالالت 

وعرفت أعطابا، ال على مستوى اإلعداد وال على مستوى التنفيذ.

وشخصيا، في تقييمي لهذه اإلستراتيجية، سأكتفي مبكامن اخللل ومظاهر القصور التي كشف عنها اجمللس 

األعلى للحسابات في تقريره، وهي 4 أو 5 نقط، أتذكر منها: عدم إشراك الفاعلني، ضعف وتيرة اإلجناز مقارنة مع 

سقف املشاريع املبرمجة، هناك ضعف احلكامة وضعف التدبير.

بالنسبة للموضوع في السياسات الطاقية، البد أن نثمن من هذا املنبر املبادرات واجملهوادت امللكية لسيدنا نصره 

اهلل في هذا الباب، والتي جعلت من اململكة املغربية حجر الزاوية في اخلريطة الدولية اجلديدة للطاقة، وجعلت 

اململكة فاعال أساسياومرجعيا على مستوى إنتاج الطاقة البديلة النظيفة والصديقة للبيئة. 

وإذا كانت جدوى السياسة الطاقية محط إجماع وطني، فتنزيلها يستدعي مجموعة من األسئلة، أهم هذه 

األسئلة:

الباقة الطاقية، الهدف بالنسبة لبالدنا في 2030؛

هل قامت احلكومة املغربية بتقييم دقيق إلمكانات)Le Potentiel( إلمكانات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة؟ 

ألن هذا التقييم كفيل بتثمني املوارد الطبيعية، املتجددة بطبيعة احلال، واستمرار االمتيازات التفضيلية على هذا 

الصعيد؛

بالنسبة للحكامة، هل هناك إمكانية لتأهيل حكامة هذه السياسة لضمان تعاون مثمر وتنسيق محكم بني 

كافة املتدخلني؟
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كذلك مشكل اإلدماج، هل فكرت احلكومة في الرفع وفي تقوية معدالت االندماج الصناعي في ظل سياسة 

الطاقات املتجددة؟ 

هذه كلها أسئلة ننتظراجلواب عليها من قبل احلكومة، بإذن اهلل.

بالنسبة للمخطط األزرق، فكما قلت سابقا، ما مت إجنازه هام جدا، ومزاياه إيجابية، ولكن الزال غير كافي، وال يفي 

بالغرض املطلوب. احلكومة املغربية لم حتقق التقدم املرجو واملنشود، رغم ما ننعم به من سلم وأمن وطمأنينة 

وسط محيط إقليمي ومحيط دولي بالغي التوتر، فإن حصيلة اإلجناز عرفت تراجعا ملحوظا.

احلكومة مطالبة بتدارك األمر من خالل التوظيف األمثل واالستغالل األمثل ملا تكتنزه بالدنا من مؤهالت سياحية 

ومن مؤهالت ثقافية.

الوقت يداهم، سأختم. 

بخصوص عملية التقييم، البد من التأكيد على أن تبني وترسيخ ثقافة تقييم السياسات العمومية في بالدنا 

ومتلك أفضل وأجنع الوسائل واآلليات وامليكانيزمات املتعارف عليها يتطلب إشراك ومشاركة اجلميع، حكومة، برملان، 

مكاتب دراسات، مكاتب خبرة، أكادمييني، باحثني، لتحقيق الدينامية احلقيقية املطلوبة على هذا املستوى.
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املستشار السيد عبد العزيز بنعزوز )فريق األصالة واملعاصرة(:

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني

السيدات والسادة املستشارين احملترمني؛

السيد رئيس اللجنة املوضوعاتية احملترم؛

السيد مقرر اللجنة املوضوعاتية احملترم؛

البد في البداية أن أنوه بالعمل الذي قامت به اللجنة وأن أنوه كذلك بدعم السيد رئيس مجلس املستشارين 

ومتابعته.

إن تقييم السياسات العمومية هي حلظة دستورية وآلية من آليات العمل الرقابي الذي مينحه الدستور للبرملان، 

وبالتالي فإن التقييم ليس تقنيا صرفا أو أكادمييا علميا بحثا، وإمنا هو تقييم سياسي لذلك سوف نتحدث سياسيا.

إنتاج  الثروة، فهل هناك  بإنتاج  ارتباط بالسياسات العمومية في عالقتها  البداية فإن املوضوع له  لذلك ومن 

لهذه الثروة؟ إننا نتساءل عن حصيلة هذه السياسات العمومية ونتائجها، وماذا قدمت لبالدنا، فمن هذا املنبر أريد 

أن أستنطق األرقام، وأدعوكم إلى فعل نفس الشيء، بغاية اقتسام نفس قناعة فريق األصالة واملعاصرة ذلك أن 

احملطات التي أريد التعبير عنها هنا ال أريد من خاللها املزايدة عن احلكومة أو أيا كان، وإمنا أريد أن نتحاور متسائلني 

عن موطن اخللل في أسباب عدم تقدمنا، وعن فشلنا في بلوغ األهداف التي رسمناها لبالدنا، دولة وبرملانا وأحزابا 

ومجتمعا، ولعل أبرز هدف لم نحققه يتجلى في عدم انخراطنا إلى اليوم في نادي الدول الصاعدة.

وأعود إلى األرقام، وأرجو التصحيح، فالثروة في احلقيقة هي رواج مالي، كما أنها إنتاج في البطاطس والطماطم 

وفي امللبس، واملنزل والسيارة بل هي كل شيء ألنه على األرجح كل شيء ذو ثمن، وأتساءل كم ننتج، بل إذا شئت 

الدقة، قلت: ما هي حصيلة هذه احلكومة من الناجت الداخلي هذه السنة.

فقد كان في اعتقاد هذه احلكومة انها ستنتج ألف مليار وأكثر من الدراهم عند توليها مهامها خالل سنة 

2012 حيث كان الناجت الداخلي اخلام لبالدنا خاللها يبلغ 820 مليار درهم، مما يعني معدال سنويا يبلغ 38 مليار درهم، 

وهذا يؤكد أن الثروة هي ناجت داخلي خام تترجم بالدراهم.
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إن احلكومة السابقة، وأكتفي فقط بأن أضرب مثال بها دون سابقاتها، انطلقت من 28 ل 630، ووصلت 820 أي 

38 مليار درهم فقط، وهو ما يعني أن  43 مليار درهم فيما هذه احلكومة احلالية أنتجت  أنها كانت تنتج سنويا 

25 مليار درهم،  5 مليار درهم، مما يعني أنها أضاعت على املغرب خالل خمس سنوات  إنتاجها انخفض مبا يعادل 

وليس هذا فقط، فاحلكومة مبا أنها لم تنتج فإنها إذن عجزت، وبعد ذلك نسمع من السادة أعضاء احلكومة احملترمني 

عن قطاع من القطاعات أو مخطط استراتيجي ما، هو املسؤول عن هذا اإلخفاق: اخملطط األخضر أم األزرق، أم شيئا 

آخر.

إن احلكومة التجأت إلى االستدانة، فكم اقترضت وكم بلغ حجم الدين وبكم نحن مدينني؟

إننا مدينون ب 642 مليار درهم، بالنسبة لديون اخلزينة، وإن سألتم أين لي بهذه األرقام؟ أجيب، ديدن سؤالهم، 

دائما، بأنني أحصل عليها من املندوبية السامية للتخطيط ومن وزارة املالية واملؤسسات الوطنية، وبعض األرقام 

من منظمة األغذية والزراعة "642".

لقد دخلت هذه احلكومة على 430 مليار درهم كقروض، فككم أضيف إليها خالل خمس سنوات؟ إنها اقترضت 

215 مليار درهم كدين للخزينة، أما الدين العمومي إجماال فقد بلغ 786 مليار درهم، وزادت من حجم الدين على 

عاتق كل مواطن 6000 درهم، كل مواطن منا كان مدينا ب 17.000 درهم فأصبح اليوم مدينا ب 23.000 درهم، كم 

إذن أضافت هذه احلكومة، وبأي مبلغ رهنت كل مواطن مغربي خالل خمس سنوات، إنها رهنتنا ب 25%.

لنسلم أن كل حكومة تولت املسؤولية خالل خمس سنوات وخلفت ورائها ديونا بحجم %25 فما املصير؟ إذا 

أصبح كل مواطن مرهونا بأداء 23.000 درهم، إن ما يعادل حجم اقتراضات حكومات أخرى على مدى عقود، قامت 

هذه احلكومة خالل خمس سنوات باقتراضه وذلك بزيادة 6000 درهم حجما للدين للفرد الواحد وبالضبط 6333 

درهم، فلنقيم ذلك.

فما هي التداعيات إذن؟ إن التداعيات تتمثل في زيادة في حجم الفقر في أوساط الساكنة من 8,8 إلى %11 و5% 

حتت عتبة الفقر، وأعني الفقر املدقع وهذا الرقم %5 يشمل مليونا أو ما يقارب مليونني من املواطنني واملواطنات 

الذين هم حتت عتبة االفقر الذي بالكاد )Apeine( ينفقون 20 درهم في اليوم ومنهم أكثر من نصف مليون مواطن 

ومواطنة ينفقون 10 دراهم في اليوم، أما ما يتعلق بالبطالة فهناك مقارنة بسيطة بني حجمها اليوم واألمس، 

في  120.000 منصب شغل  نوفر  كنا  فيما سابقا  130.000 منصب شغل،  وفرت  وخالل خس سنوات  فاحلكومة 

السنة، مما يعني انه خالل خمس سنوات كنا نوفر 600.000 منصب شغل.

إنني أتساءل، إذا كان اإلخفاق جليا، فمن يتحمل املسؤولية، إنني على يقني جازم بأنه كان من املمكن أن نحقق 

األفضل وبكثير مما حتقق مع هذه احلكومة، فأين اخللل إذن؟ إنني أسائل احلكومة، وأريدها أن تعترف كيف لوزير أن 



مناقشة  وتقييم  السياسات  العمومية  املرتبطة  بإنتاج  الثروة  

186

يأتي مزهوا يستعرض أرقاما متفائلة فيما الواقع شيء آخر، فالقول بأن احلكومة لم تنتج ثروة وضيعت 25 مليار 

درهم يعني أنه ضاع معه بناء املستشفى واملدارس وفك العزلة عن العالم القروي واملداشر والدواوير، وأيضا العيش 

الكرمي للمواطنني.

حتقق  حتى  االستراتيجية،  اخملططات  لهذه  اجليد  التدبير  في  فشلها  أسباب  عن  احلكومة  جتيب  أن  إذن  أملي 

أهدافها املتوخاة والتي هي إنتاج الثروة، وآنئذ سأعقب.
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املستشار السيد نبيل شيخي )فريق العدالة والتنمية(:

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني.

السادة الوزراء احملترمون؛

السيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

 

العامة  اجللسة  هذه  إطار  في  املستشارين  مبجلس  والتنمية  العدالة  فريق  باسم  الكلمة  أتناول  أن  يشرفني 

اخلاصة بتقييم السياسات العمومية في مجال إنتاج الثروة، طبقا ملقتضيات الفصل 70 من الدستور.

وبداية، نؤكد في فريق العدالة والتنمية على كون دستور 2011 جعل تقييم السياسات العمومية اختصاصا 

أصيال من اختصاصات البرملان، وإذا كانت ممارسة الرقابة على احلكومة متيسرة عبر اآلليات التقليدية املعروفة من 

أسئلة شفوية وكتابية ومناقشة اإلستراتيجيات احلكومية وخطط عملها داخل اللجان البرملانية، فإننا نسجل 

غياب آليات فعلية ومنهجيات واضحة متكن البرملان من ممارسة دوره كامال في مجال تقييم السياسات العمومية، 

وهو ما يقتضي منا السعي املستمر لتطوير هذه الوظيفة وجعلها في صلب اهتماماتنا داخل املؤسسة التشريعية.

وفي هذا اإلطار، ينبغي أن نحرص مبناسبة مراجعة النظام الداخلي للمجلس على تضمينه مقتضيات تسمح 

املعطيات  كل  بتقدمي  احلكومة  تلزم  تدابير  خالل  من  العمومية،  السياسات  تقييم  في  اختصاصه  مبمارسة  له 

املتضمنة لألرقام واإلحصائيات واالعتمادات املالية املرصودة خملتلف اإلستراتيجيات واخملططات واالختيارات املشكلة 

في مجموعها للسياسات العمومية الكبرى، مع توفير كل اإلمكانيات البشرية واملالية الالزمة لذلك، وهو األمر 

الذي سيتجاوز إن مت منطق جلسات املساءلة الشهرية املوجهة لرئيس احلكومة حول السياسات العامة، والتي ال 

ميكن بأي حال من األحوال اجلزم في كونها وحدها ميكن أن تشكل إجراء برملانيا لتقييم السياسات العمومية، نظرا 

لالعتبارات السياسية الضاغطة التي حتكمها من مختلف األطراف.
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السيد الرئيس احملترم؛

السيدات والسادة الوزراء احملترمون؛

السيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

عهد  على  حتققت  التي  املهمة  باإلجنازات  اعتزازنا  عن  والتنمية  العدالة  فريق  في  نعبر  أن  املناسبة  بهذه  نود 

البرنامج احلكومي وتنزيل  التزامات  هذه احلكومة، وهي اإلجنازات التي يؤشر عليها املنحى التصاعدي في ترجمة 

السياسات العمومية في مختلف القطاعات، رغم كل اإلكراهات والصعوبات.

إننا فعال أمام حصيلة إيجابية تشهد بها اإلشادة املتزايدة بالنموذج املغربي والثقة املتزايدة فيه كبلد استقرار 

وتنمية، يسير في مسار البناء الدميقراطي واإلصالح السياسي مبا يؤهله لدخول مصاف البلدان احلديثة والصاعدة، 

كما تشهد بها عدد من املؤشرات والتصنيفات، نذكر منها، بعيدا عن كل املغالطات التبخيسية:

إجناز معدل منو متقدم، أعلى معدل النمو في املنطقة، بلغ متوسطه %3.7 خالل الفترة 2015-2012؛

حترير املالية العمومية عبر إصالح املقاصة؛

تقليص عجز امليزانية من %7.2 من الناجت الداخلي اخلام سنة 2012 إلى %3.5 سنة 2016؛

تراجع عجز ميزان األداءات من %9.5 من الناجت الداخلي اخلام سنة 2012 إلى %2 سنة 2016؛

تأمني احتياطي العملة الصعبة من 4.3 شهرا سنة 2012 إلى 7 أشهر سنة 2016؛

استعادة التحكم في املديونية من خالل تخفيض وتيرة ارتفاعها، والتي وصلت إلى االستقرار بني 2014 و2015؛

التحكم في معدل التضخم واستقرار األسعار؛

حتسني مناخ األعمال ورفع جاذبية االستثمارات األجنبية وحتقيق تقدم واضح على مستوى املؤشرات الدولية 

للتنافسية االقتصادية، تعكس اعتراف املنتظم الدولي باإلجنازات احملققة، وهي مؤشرات يتم احتساب درجاتها في 

إطار تعريف التنافسية، بوصفها مجموعة من املؤسسات والسياسات والعوامل التي حتدد مستوى إنتاجية الدولة.

إنها اإلجنازات التي ساهمت في إخراج بالدنا من وضعية يطبعها االختناق واالحتقان واهتزاز الثقة في املؤسسات، 

في ظل مناخ إقليمي مضطرب إلى مرحلة االستقرار وتعزيز الثقة وإيقاف املسار التراجعي على أكثر من صعيد 

وجتاوز مرحلة كان فيها املغرب على وشك فقدان قراره السيادي املالي واالقتصادي، وهو ما مكن من استئناف مسار 

اإلصالح مبا يعزز األمل في املستقبل، ويدعونا إلى االفتخار مبغربيتنا والثقة في املغرب الصاعد.
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السيد الرئيس؛

السيدات والسادة الوزراء؛

السيدات والسادة املستشارون احملترمون؛

من  عدد  اعتماد  الوطني  اقتصادنا  وإنعاش  تطوير  في  ساهمت  التي  العمومية  السياسات  بني  من  كان  لقد 

السياسات واإلستراتيجيات القطاعية املرتبطة بشكل مباشر بالتنمية وإنتاج الثروة، ذلك أن املسار التنموي في 

بلدنا يرتكز على دعائم أربعة أساسية:

والتحفيز  الكبرى  باألوراش  والنهوض  األساسية  االختيارات  اإلستراتيجي في حتديد  بدورها  الدولة  قيام  أولها، 

والتنظيم وتشجيع املبادرة احلرة؛

ثانيها، مواصلة البناء الدميقراطي واعتماد إصالحات سياسية وقانونية ومؤسسية عميقة؛

ثالثها، جعل املواطن في صلب عملية التنمية؛

ورابعها، متكني االقتصاد الوطني من مقومات التأهيل واإلقالع بتوفير التجهيزات الهيكلية واعتماد مخططات 

طموحة، أخذت تعطي ثمارها امللموسة على املستويات اإلستراتيجية والقطاعية.

والبداية كانت مع  اإلستراتيجية،  رؤاها ومخططاتها  بإعداد  اإلنتاجية  القطاعات  قامت جل  اإلطار،  وفي هذا 

الذي تطور  انبثاق للصناعة"،  2020" و"مخطط  التي مت جتديدها في إطار "رؤية   ،"2010 السياحة في إطار "رؤية 

الحقا إلى "اخملطط الوطني للتسريع الصناعي" و"مخطط رواج للتجارة" و"اخملطط األخضر للفالحة" و"مخطط 

هاليوتيس"، وغيرها من اخملططات التي تعلمونها جميعا.

إنتاجيته  من  والرفع  اقتصادنا  حتديث  في  ساهمت  أنها  اخملططات،  هذه  لتطبيق  األولية  النتائج  أظهرت  وقد 

وتنافسيته ومن حجم االستثمار العمومي وإقامة أقطاب للتنمية اجلهوية املندمجة، كما مكنت بالدنا من إطار 

قار وواضح للتنمية االقتصادية ومن الصمود في وجه تداعيات األزمة املالية العاملية، فضال عن ترسيخ موقع املغرب 

كوجهة محفزة لالستثمارات املنتجة ومحور أساسي للمبادالت التجارية اجلهوية والعاملية. 

غير أن هذه النتائج املشجعة ال ينبغي أن حتجب عنا كونها ستظل محدودة النجاعة بدون إزاحة عوائق رئيسية 

من بينها:

أوال: ضعف التنافسية؛

ثانيا: اختالل تناسق حكامة هذه اخملططات الذي يجب إزاحته باعتماد اآلليات الالزمة لتفاعلها، ضمن منظور 
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إستراتيجي مندمج، ال مجال معه للنظرة القطاعية الضيقة؛

ثالثا، تأهيل املوارد البشرية، مع املالءمة بني التكوين العلمي واملهني والتقني وبني مستلزمات االقتصاد العصري 

وتشجيع البحث العلمي واالبتكار واالنخراط في اقتصاد ومجتمع املعرفة واالتصال.

لقد قام املغرب مبجموعة من اإلصالحات التي متكنت من حتسني أداء االقتصاد الوطني، لكنها لم متكنه من تعزيز 

مناعته ضد التقلبات الظرفية، لذا يجب مراجعة النموذج التنموي الوطني عبر مباشرة جيل جديد من اإلصالحات 

ملعاجلة جملة من االختالالت وجتاوز عدد من إكراهات النمو االقتصادي باملغرب، ومنها: 

ضعف مردودية وحكامة العقار؛ ֺ

ضعف الرأسمال البشري املؤهل؛ ֺ

اختالالت النظام الضريبي وسوق الشغل؛ ֺ

االختالالت املتعلقة بالنظام القضائي؛ ֺ

فعالية املؤسسات، والسيما ما يتعلق بإشكالية التنسيق والتقاءات السياسات والبرامج. ֺ

وفي اخلتام، نؤكد أن احملافظة على التوازنات املاكرو اقتصادية، في ظل تزايد املطالب االجتماعية، سيبقى أكبر 

حتدي بالنسبة للمغرب، ما لم تتم مواصلة اإلصالحات الكبرى التي أطلقتها هذه احلكومة، وما لم ننخرط في 

الرفع من قدراتنا في مجال  إجناز إصالحات جديدة من شأنها معاجلة اختالالت اقتصادنا بشكل بنيوي، متكن من 

إنتاج الثروة وعدالة توزيعها وتعزيز مصداقية املغرب لدى الشركاء السياسيني واملؤسسات املالية الدولية ولدى 

املستثمرين املغاربة واألجانب، من أجل حتقيق آمال الشعب املغربي في التقدم والتنمية واالزدهار والكرامة ومن أجل 

استكمال خيار اإلصالح الدميقراطي، الذي يقوده جاللة امللك، حفظه اهلل.

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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املستشار السيد مبارك السباعي )الفريق احلركي(:

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أجمعني.

السيد الرئيس احملترم،

السادة الوزراء احملترمني،

إخواني، أخواتي املستشارين احملترمني،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق احلركي في هذه اجللسة العامة املتميزة بكونها حلظة أخرى لتفعيل 

أحكام الدستور ومباشرة االختصاصات اجلديدة جمللسنا املوقر، خاصة ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، وهي 

جلسة تتميز كذلك من كونها الثانية في عمر هذه املؤسسة.

وأود في هذا اإلطار، أن أنوه باالختيارات املوفقة ملوضوع أشغال هذه اللجنة املوضوعاتية واملتعلقة بإنتاج الثروة، 

احمليطة  اإلكراهات  رغم  اإلداري،  والطاقم  اللجنة  وأعضاء هذه  الرئيس  السيد  املبذولة من طرف  باجملهودات  وكذا 

وصعوبات  العمومية  السياسات  وتقييم  لتتبع  آليات  إلى  التشريعية  املؤسسة  افتقار  في  واملتمثلة  بعملها، 

الولوج إلى املعلومة وضيق احليز الزمني اخملصص لذلك، خاصة في موضوع متشابك من قبيل رصد آثار السياسات 

التي أنتجها إنتاج الثروة الوطنية مبختلف مصادرها وأشكالها، وهو ما جعل اللجنة حتصر عملها في اخملططات 

الرقمي"  و"املغرب  الصناعي"  الوطني لإلقالع  و"امليثاق  واملتمثلة في "اخملطط األخضر"  القطاعية  اإلستراتيجية 

و"الطاقات املتجددة" و"اخملطط األزرق" و"رؤية 2020" في مجال السياحة.

السيد الرئيس،

في إطار تفاعلنا إيجابي مع هذا التقرير والغاية من وضعه من باب إغناء هذا العمل، نود أن نتقدم في فريقنا 

باملالحظات واالقتراحات التالية:

- أوال، بخصوص مرجعية التقرير، نعتقد أنه هناك وثيقة مرجعية وتوجيهية أساسية تؤطر هذا املوضوع، وهي 

خطاب صاحب اجلاللة امللك محمد السادس، نصره اهلل، في الذكرى اخلامسة عشر العتالء عرش أسالفه امليامني، 

والذي خصصه جاللته ملوضوع إنتاج الثروة، متوقفا عند املعادلة الصعبة واملفارقة املثيرة املتمثلة في عدم انعكاس 

مؤشرات إنتاج الثروة التي تنتجها السياسات العمومية املمنهجة واخملططات املبرمجة على حياة املواطنني، طارحا، 
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حفظه اهلل، سؤاال عريضا، يدعونا جميعا لإلجابة عنه، أين هذه الثروة؟ وملاذا ال تظهر آثارها على الواقع امللموس؟

- ثانيا، اكتفى التقرير بجرد مضامني ومعطيات عامة حول اخملططات اخلمس، كما قدمتها القطاعات الوصية 

دون تفصيل وال تقييم لنتائجها عبر دراسة حتليلية حتدد آثار اجملهود االقتصادي املبذول على املستوى االجتماعي 

وعلى مستوى التنمية البشرية املنشودة، مع العلم أن هناك مخططات أخرى لم يتناولها التقرير من قبل "مخطط 

إلى جانب  التقليدية،  الصناعة  2030-2015" في  و"رؤية  التجاري  اجملال  و"رواج" في  البحري  الصيد  أليوتيس" في 

قطاعات إستراتيجية في مجال إنتاج الثروة، كقطاع املياه والغابات؛

بل  القطاعية،  باخملططات  فقط  ربطه  ميكن  ال  الثروة  إنتاج  موضوع  فإن  دائما،  التقرير  إغناء  باب  من  ثالثا،   -

توجيهات  في  جاء  كما   - يستوجب  ما  وهو  اإلنتاج،  وآليات  األهداف  محددة  قطاعية  فوق  ما  إستراتيجية  برؤية 

صاحب اجلاللة امللك محمد السادس، نصره اهلل - اعتماد تقارير بنك املغرب واملندوبية السامية للتخطيط واجمللس 

االقتصادي واالجتماعي والبيئي وتقارير املؤسسات الدولية اخملتصة كمراجع لقياس موضوعي حلجم الثروة وحصر 

املؤشرات واملعطيات كقاعدة لصناعة وتوجيه السياسات العمومية ذات الصلة باجملال؛

- رابعا، التعمق في دراسة التقرير بفرض طرح أسئلة من قبيل مدى تأثير هذه اخملططات اإلستراتيجية القطاعية 

على الناجت الداخلي اخلام وعلى نسب النمو ومدى انعكاسه على حياة املواطنني، خاصة في املناطق القروية وهوامش 

املدن، وكيف تنعكس األرقام املعلنة على واقع الزالت فيه الهشاشة والفقر والبطالة وعدم تكافؤ الفرص جهويا 

واجتماعيا على مستوى البنيات والتجهيزات األساسية واخلدمات االجتماعية، من صحة وتعليم وتشغيل، تراوح 

أرقاما قياسية بشهادة املؤسسات الوطنية والدولية، وهو ما يطرح سؤاال استراتيجيا حول مدى استخالص اخليط 

الناظم بني إنتاج الثروة ومعايير توزيعها؛

- خامسا، بكل تأكيد، فاملالحظات املعتمدة تعتبر آلية من بني آليات أخرى إلنتاج الثروة، لكن ماذا عن اآلليات 

املؤسسات  دور  عن  وماذا  املستقطب؟  اخلارجي  االستثمار  حجم  قبيل  من  الثورة  هذه  إلنتاج  احملددة  األساسية 

العمومية العمالقة التي بدل أن تنتج الثروة حتولت إلى مستهلك لها؟ 

- سادسا، مهما كان حجم الثروة املنتجة، فإن قياسها يبقى رهينا بتوزيعها، ليس بعدالة، بل بإنصاف بحكم 

حجم التفاوتات بني اجلهات والفئات االجتماعية، وبحكم متركز ثمار النمو الذي تساهم فيه كل جهات اململكة في 

جهات بعينها.

وعلى هذا األساس، فتطلعنا اليوم هو مواصلة مجلس املستشارين، في حدود اختصاصاته ، هذا العمل اجلبار 

وفق رؤية حتدد إنتاج الثروة وفق التقطيع اجلهوي اجلديد، على أساس حتديد مواطن القوة والضعف في كل جهة 

وبغية بلوغ هدفه األسمى لكل السياسات العامة، املتمثلة في حتقيق التوازن اجلهوي واجملالي واالجتماعي بتوزيع 
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عادل ومنصف لثمار وطن موحد، نعتز جميعا – كمغاربة - أن نكون من طينه وترابه.

فيها  مبا  املؤسسات،  لكل  وغدا  اليوم  الكبرى  فاملهمة  إعداده،  وسياق  التقرير  مبوضوع  دائما  ارتباطا  - سابعا، 

مؤسستنا التشريعية املوقرة، هو اخلروج بتقييم شامل للنموذج التنموي املغربي، الذي صار اليوم ناضجا قصد 

استثمار إيجابياته وتصحيح اختالالته، وفي صدارة هذا النموذج تفعيل اجلهوية املتقدمة كنظام جديد لتدبير أمثل 

للسلطة والثروة ولتنافس جهوي إلنتاجها وتعميم ثمارها على كل ساكنة وطننا العزيز في اجلبال والقرى وهوامش 

املدن، كأساس لضمان العيش الكرمي في وطن من حجم بالدنا، متميز بأمنه واستقراره؛

- ثامنا، وألن الثروة، السيد الرئيس، ليست فقط منوذجا ماديا، فبالدنا أيضا، طبقا للتوجيهات امللكية السامية، 

املادية  للثروة  املتوجة  الالمادية  الثروة  رصد  في  البرملان  إلسهام  آليات  في  التفكير  الهام  العمل  هذا  إلى  إضافة 

والصانعة لها، مادام اإلنسان برأسماله الرمزي هو صانع التنمية وهدف لها في نفس الوقت.

السيد الرئيس،

إذ جندد التنويه بعمل اللجنة وبالتفاعل احلكومي مع هذا االستحقاق الدستوري، فإننا نود أن نشير إلى عمق 

الثروة، املتمثلة في حتدي يواجه النخب املسؤولة على تدبير  إنتاج  التي تثيرها دراسة وحتليل موضوع  اإلشكالية 

الشأن العام في احلكومة والبرملان واملؤسسات العمومية والهيئات السياسية والنقابية واالقتصادية واالجتماعية، 

املتمثلة في كيفية التنافس حول إنتاج الثروة بدل االكتفاء فقط بتوزيعها. 

شكرا إلصغائكم.

والسالم عليكم ورحمة اهلل.
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املستشار السيد حممد البكوري )فريق التجمع الوطين لألحرار(:

السادة الوزراء،

إخواني، أخواتي املستشارات واملستشارين،

يشرفني اليوم أن أتدخل باسم فريق التجمع الوطني لألحرار، في اختتام الدورة التشريعية الربيعية، والتي أجنزت 

السياسات  ملناقشة  اخملصصة  السنوية  الدستورية،  اجللسة  بانعقاد هذه  أعمالها  توجت  إيجابية جدا،  حصيلة 

العمومية طبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من الدستور.

في البداية، البد أن أنوه بعمل هذه اللجنة املوضوعاتية التي هيأت لنا هذا التقرير الهام واملوضوعي، والذي جاء 

نتاج عمل جبار قامت به هذه اللجنة، التي أتقدم باملناسبة، باسم فريق التجمع الوطني لألحرار، بتهنئة رئيسها 

املستشار السيد عبد الكرمي مهدي وإلى كافة أعضاء اللجنة وأطرها الذين سهروا على إعداده. 

هذا اإلجناز التشريعي الهام يعتبر قيمة نوعية ومنتوجا ينضاف إلى حصيلة عملنا التشريعي والبرملاني بشكل 

عام، خاصة وأنه تناول موضوعا نعتبره داخل فريق التجمع الوطني لألحرار له راهنيته، يتعلق األمر بخلق الثروة الذي 

يعد في نظرنا رهان بالدنا إلنعاش االقتصاد والقضاء على البطالة.

السيد الرئيس،

إن موضوع خلق الثروة كان من التحديات األساسية التي ناضل من أجلها حزب التجمع الوطني لألحرار منذ 

تأسيسه، ألنه كان عليه أن يجتهد ويبتكر في االقتصاد، بحيث ساهم في الدفاع عن هذا التحدي وجنح إلى حد 

القطاعات  في مختلف  إليها  تقدموا  التي  املسؤوليات  مناضليه خملتلف  عند حتمل  الهدف  هذا  في حتقيق  كبير 

احلكومية املرتبطة مبوضوع إنتاج الثروة، وكذا من خالل املسؤوليات االنتخابية التي حتملوها داخل غرفتي البرملان 

أو من موقع الغرف املهنية أو اجلماعات الترابية، حيث دافعوا باستماتة على كل اخملططات االقتصادية الرامية إلى 

تطوير أداء بالدنا االقتصادي، في تناغم تام مع مبادرة جاللة امللك الذي كان مبدعا لهذه اخملططات، وعلى رأسها 

"مخطط املغرب األخضر"، "مخطط التسريع الصناعي"، "اخملطط األزرق" و"مخطط املغرب الرقمي" و"مخطط 

الطاقات املتجددة"، وكلها مخططات واعدة أدخلت بالدنا، وهلل احلمد، إلى عالم الدول الصاعدة.
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السيد الرئيس،

أمام تشعب هذا املوضوع وتنوعه وأمام ضيق الوقت اخملصص لفريقي، سأقتصر في مداخلتي هاته على مناقشة 

موضوع خلق الثروة عبر مخططني اثنني: "مخطط التسريع الصناعي" و"مخطط املغرب الرقمي".

قبل اخلوض في هذين اخملططني، البد أن أنوه باسم فريق التجمع الوطني لألحرار بأداء الفريق احلكومي ككل، 

وعلى اخلصوص قطاع الصناعة والتجارة واالستثمار والتجارة اخلارجية واملقاوالت الصغرى واملتوسطة، هذا الفريق 

الفاعلني، أسفرت عن تشخيص  احلوار مع كل  القطاعات على فتح قنوات  تدبير هذه  دأب منذ حتمله مسؤولية 

موضوعي لضعف أداء هذه القطاعات، حيث عمل هذا الفريق احلكومي على إبداع وإنتاج هذه اخملططات التي أعطى 

انطالقتها جاللة امللك محمد السادس ، حفظه اهلل.

إن مخطط التسريع الصناعي يعد في نظر فريقنا أحد الدعامات األساسية التي تساعد املقاولة الوطنية على 

خلق الثروة، من خالل اآلفاق الواعدة التي سطرها إلى حدود 2020، حيث يهدف إلى النهوض بالصناعة الوطنية 

واخلارجية، حيث يشتغل هذا اخملطط حتت إشراف فريق  الداخلية  املغرب في مجال االستثمارات  وحتسني جاذبية 

العمل  وأن إجناح مثل هذه اخملططات هو رهني بهذا  الثروة  الوطنية في خلق  املقاولة  حكومي يعرف جيدا قيمة 

املتكامل الذي يقوم به هذا الفريق احلكومي، حيث كان لهذا العمل انعكاساته اإليجابية في خلق فرص الشغل 

وحتسني الدخل، وساهم في حتصيل موارد إضافية خلزينة الدولة عبر تشجيع استهالك املنتوج الوطني وجعله في 

مستوى تنافسية املنتوج األجنبي.

إن من تباشير جناح مخطط التسريع الصناعي هو إعادة هيكلته لعدة قطاعات صناعية تصل اليوم إلى 12 

قطاع، منها قطاع السيارات والطيران والصناعات املعدنية والصناعة الدوائية، إلى آخره، الشيء الذي جعل بالدنا 

محط أنظار ألكبر الشركات العاملية. 

وفي هذا اإلطار، البد من طرح سؤال مباشر إلى السيد وزير التجارة اخلارجية احلاضر معنا اليوم في هذه اجللسة: 

ما هي حصيلة صندوق التنمية الصناعية الذي جاءت به احلكومة في قانون املالية 2014 إلى حدود اليوم؟ وماذا 

استفادت املقاولة الوطنية من هذا الصندوق؟ وما هي طبيعة الصناعات التي استفادت منه؟ وما هي أدوات تدخله 

لدعم القطاع الصناعي إلى حدود اليوم؟

ال نتوفر، السيد الوزير، كمؤسسة تشريعية صادقت على إحداث هذا الصندوق، على معطيات حول هذا الدعم.

وعلى مستوى "مخطط املغرب الرقمي"، فنعتقد داخل فريق التجمع الوطني لألحرار أننا نفتقر داخل مجلسنا 

املوقر إلى املعطيات الكافية حول إستراتيجية احلكومة املتعلقة باملغرب الرقمي، والتي بدأت سنة 2013. 

الكل يعرف التطور املتسارع ملنظومة االتصاالت في العالم، املنافسة الشرسة تستعر بني مختلف الشركات 
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العمالقة في مجال االتصاالت، كما أن الكل يعي أن هذا القطاع يخلق اليوم فرص شغل كبيرة وكثيرة، إال أنه، مع 

األسف، يغلب عليه الطابع غير املهيكل، باعتباره هو الطاغي على أرض الواقع، الشيء الذي يفرض على احلكومة 

بذل مجهودات استثنائية إلدخال هذا القطاع إلى النسيج املقاوالتي املنظم، ملا فيه خير االقتصاد الوطني، الذي 

يضيع عليه أموال طائلة.

إلى  أسئلة  لطرح  كفريق  كذلك  فرصة  نستغلها  اإلستراتيجية،  هذه  تطور  تعترض  التي  الصعوبات  فأمام 

احلكومة لتوضيح أسباب تأخير تنفيذ إستراتيجية "املغرب الرقمي" وعن أهدافها ومراميها، وهل احلكومة راضية 

عن نتائج حصيلة إستراتيجية املغرب الرقمي؟

لنا  اعترضهما، ولكن  الذي قد يكون  القصور  نتائج وحصيلة هذين اخملططني، وكذا  الوقت ال يتسع ملناقشة 

الذي  بالشكل  األسئلة،  لإلجابة عن هذه  اخلارجية  بالتجارة  املكلف  الوزير  السيد  وفي  احلكومة ككل  في  الثقة 

سيغني النقاش حول هذين املوضوعني وعالقتهما بخلق الثروة، عبر معطيات وأرقام، نحن في أمس احلاجة إليها 

لتنوير الرأي العام الوطني. 

اخملططني  أن هذين  إال  األزمة،  وظروف  إكراهات  من  وبالرغم  عليها،  احملصل  والنتائج  الدائر  النقاش  فمن خالل 

يبقيان - في نظر فريقنا - نقطة ضوء كبيرة في حصيلة عمل احلكومة ككل، وأن نتائجها على املستوى القريب 

والبعيد ستكون أكثر إيجابية، إن شاء اهلل، على األداء االقتصادي واالجتماعي الوطني، ال من خالل زرع الروح في 

املقاولة الوطنية وال من حيث إنتاج فرص الشغل، التي تبقى - في نظرنا - أحد الدعامات األساسية خللق الثروة.

وشكرا السيد الرئيس.
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املستشار السيد عبد اإلله حفظي )فريق االحتاد العام ملقاوالت املغرب(:

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.

السيد الرئيس،

السادة الوزراء احملترمون،

السيدات والسادة املستشارون احملترمون،

في البداية أود أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى رئيس ومكونات اللجنة املوضوعاتية على التقرير الفاضل وعلى 

على  بالشكر،  الرئيس،  السيد  إلى  أتوجه  وهنا  تذليلها،  مت  التي  الصعوبات  ظل  في  أجنزوه  الذي  الدءوب  العمل 

تذليل تلك الصعوبات التي واجهت اللجنة املوضوعاتية، والشكر موصول كذلك إلى الطاقم اإلداري لدى مجلس 

املستشارين، فشكرا لهم جميعا على إتاحة الفرصة لنا لتقييم هذه السياسات العمومية في أحسن الظروف.

في البداية، أود أن أقول أنه سوف أقتصر، إن شاء اهلل، نظرا لضيق الوقت، على التحليل والدرس بالنسبة خملطط 

التسريع الصناعي حصريا، وإن شاء اهلل ستتاح فرص أخرى لتقييم السياسات األخرى.

بدءا، إنني أستغرب بل وأستنكر الغياب املستمر للسيد وزير الصناعة خالل دورتني متتاليتني، أي سنة تشريعية 

بكاملها، فمن غير املعقول أن ال ميثل وزير مشرف على قطاع وزاري من األهمية مبكان كقطاع الصناعة والتجارة أمام 

البرملان للمساءلة، وهذا شيء نشجبه، ومن شأنه أن يعطل العمل البرملاني وأن يقيد اختصاصات اجمللس، وهذا، 

حقيقة، ازدراء للعمل البرملاني.

أتذكر بأنه عند توقيع إستراتيجية "التسريع الصناعي" يوم 2 أبريل سنة 2014، رحبنا في االحتاد العام ملقاوالت 

املغرب بهذه اإلستراتيجية وصفقنا لها، ألنها كانت تروم جعل بالدنا ضمن البلدان الصاعدة.

لكن، ومن موقعنا كقوة اقتراحية وكشريك للحكومة وكممثل رسمي للمنظمات املهنية للمشغلني األكثر 

متثيلية، صفقنا وقلنا أننا سنواكب العمل إلجناح هذه اإلستراتيجية، إال أنه أملنا يخيب ، ألن حلقة أساسية تنص 

 )Comité de pilotage( الوزارة املعنية، وهي  عليها هذه اإلستراتيجية، وهي حلقة احلكامة، مت تغييبها من طرف 

جلنة القيادة وجلنة التتبع، اللتان كانتا مهمتني، وبالتالي مت معها تغييب املقاربة الدميقراطية التشاركية وكذلك 

مقاربة إقصائية بالنسبة لالحتاد العام ملقاوالت املغرب، حيث لم نتمكن من التقييم السليم لإلستراتيجية، وهنا 

أضم صوتي لصوت السيد قديري بالقول أن األمر يعود رمبا إلى تخوف الوزارة املعنية من املساءلة ومن التقييم، وهذا 
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ضرب حقيقة ملبدأ دستوري يربط املسؤولية باحملاسبة.

مت  لكن  العام،  االحتاد  الذين سيمثلون  األشخاص  أسماء  فيها  رسائل محددين  بعثنا  التوقيع،  من  وبعد شهر 

تغييب هذه املسألة، وهذا شيء نأسف له كثيرا في احلقيقة. 

لقد منعتنا مسألة التغييب من إجراء التقييمات الالزمة في إبانها، وكذا حتيني وتثمني هذه السياسات بكل 

للقيام  اخللل  مكامن  على  الوقوف  مع  نثمنه،  وإيجابي،  مالي  شيء  هذا  والطيران  السيارات  قطاع  ففي  حياد. 

باالنعطافات الالزمة في إبانها. فلو شاركنا في احلكامة، لقمنا مبا يجب القيام به في إبانه، في تناسق وانسجام 

تام مع اخلطاب األخير لعيد العرش اجمليد لصاحب اجلاللة، نصره اهلل، الذي دعا فيه جاللته "جميع الفاعلني في 

القطاعني العام واخلاص ملضاعفة اجلهود، لالرتقاء باملغرب إلى مرتبة جديدة من التقدم بني الدول الصاعدة، وهو 

ما يقتضي العمل اجلاد للرفع من تنافسية االقتصاد الوطني والتقييم املوضوعي للسياسات العمومية والتحيني 

املستمر لإلستراتيجيات القطاعية واالجتماعية". إن صاحب اجلاللة يدعونا إلى هذا، لكننا لم ننجز هذا التقييم 

في "مخطط التسريع الصناعي" منذ 2 أبريل 2014، إلى اليوم، مما أضاع فرصة حقيقية لتبويئ املغرب مكانته في 

مصاف البلدان الصاعدة، وهوما يحز في أنفسنا.

الصناعة  وزارة  تصدرها  التي  األرقام  تلف  ضبابية  صورة  إزاء  جعلنا  والتحيني  والتقييم  احلكامة  فتغييب  إذن 

والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، في الوقت الذي تعلن في الوزارة عن خلق 500 أو660 ألف منصب شغل، في 

تضارب تام مع معطيات بنك املغرب واملندوبية السامية للتخطيط، هذه األخيرة التي تشير أنه في السنوات ما 

بني 2002 و2008 كنا نوفر 160 ألف منصب شغل، إال أن هذا الرقم تراجع من 2009 إلى 2015 بثالث مرات، فلم يتم 

سوى إحداث 56 ألف منصب كمعدل.

27 ألف منصب للشغل فقط، موزعة على كل القطاعات، مع  )2014 و2015( خلقنا  وفي السنتني األخيرتني 

حتطيم 37 ألف منصب شغل في الصناعة، بينما يورد بنك املغرب في تقريره املقدم إلى صاحب اجلاللة أن حصة 

15 ألف منصب فقط، مما يعني حسابيا  2014 هي  33 ألف منصب شغل احملدثة برسم سنة  وزارة الصناعة من 

أنه قد خسرنا 22+22+27 ألف منصب منذ قدوم موالي حفيظ العلمي إلى الوزارة. فحبذا لو مت احلفاظ فقط على 

املناصب التي كانت قائمة، دون ادعاء خلق 500 ألف أو 160 ألف منصب شغل.

نحن لسنا عدميني، هي أرقام تبدو لنا خيالية أو "أضغاث أحالم"، مصداقا لآلية القرآنية في سورة يوسف: "قالوا 

أضغاث أحالم وما نحن بتأويل األحالم بعاملني"، أفتوني في أمري فأنا أود فهم احلقيقة وراء تضارب األرقام سالفة 

الذكر، نقول 160 ألف منصب شغل واملندوبية السامية للتخطيط تقول بأننا خلقنا 27 ألف منصبا فقط ونحن 

حطمنا 37 ألف منصب. 

والسالم عليكم.
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املستشار السيد حممد علمي) الفريق االشرتاكي(:

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس احملترم،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة املستشارين احملترمني،

مجلس املستشارين يعقد اليوم في هاته اجللسة املسائية ثاني جلسة مخصصة لتقييم السياسات العمومية، 

طبقا ملقتضيات الفصل 101، الفقرة الثانية من الدستور، وأغتنم هاته الفرصة ألسجل بأن مجلسنا املوقر في 

حلته القدمية كان له قصب السبق لوحده في عقد هاته اجللسة برئاسة الدكتور بيد اهلل، تفعيال وتنفيذا للدستور. 

السيد الرئيس،

العمومية  اليوم هاته اجللسة، ونحن في األسابيع األخيرة من عمر هاته احلكومة، لتقييم السياسات  نعقد 

أن احلكومة لم تنهج سياسة اقتصادية شاملة ومندمجة بقدر ما  البداية أسجل  الثروة، ومنذ  بإنتاج  املرتبطة 

نهجت في تدبيرها للشأن العام مقاربات قطاعية بهذا اخلصوص، هاته املقاربات كانت محط انتقادات من طرف 

العديد من الهيئات واملؤسسات، ملاذا؟ ألننا كنا أمام مقاربات ممركزة، تقتصر على رصد االعتمادات املالية خملتلف 

الوزارات، دون أي رؤية أفقية مؤطرة ودون ربط حجم االعتمادات املالية بنتائج فعالية وجناعة السياسات املعتمدة 

في هاته القطاعات. 

السيد الرئيس، 

نحن في الفريق االشتراكي نؤمن بأن جناح استراتيجية "املغرب األخضر" مثال، يبقى رهينا مبدى انخراط الفالح 

إنصافا  أكثر  ليكون  الدعم  توزيع  في  النظر  بإعادة  نؤمن  اخملطط،  هذا  مزايا  من  واستفادته  واملتوسط  الصغير 

وتشجيعا للفالح الصغير.

وبهذا اخلصوص، نؤكد على ضرورة استغالل اإلمكانيات الكبرى التي ما تزال توفرها أرضنا إلنتاج اخليرات الزراعية، 
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األمر الذي يتطلب بكيفية مستعجلة إعادة النظر في اإلشكاليات التي تطرحها امللكية ببالدنا.

باملوازاة، يتعني استحضار ضرورة األمن الغذائي، في وقت أصبح فيه الغذاء رهانا استراتيجيا وأمنيا، وهذا ما 

يتطلب تثمني العمل الزراعي، مع إعادة االعتبار للفالح الصغير وللعامل الزراعي، ألن املغرب قد يصبح مصدرا كبيرا 

ملنتوجات فالحية، لكن ذلك لن يحصنه من نقص في احلبوب، وهذا ما يهدد األمن الغذائي لبالدنا، ألن األمر يتعلق 

مبسألة إستراتيجية بكل املقاييس، وعلى احلكومة أن ال تستهني بهذا األمر. 

االقتصاد املغربي، الزال مرتهنا إلى األمطار، في حني أن التحوالت، املناخية الزالت تهدد بتصحر منطقة شمال 

إفريقيا ومن بينها املغرب، إذن ما العمل؟ فإذا كان "مخطط املغرب األخضر" جاء بتصور لسياسة فالحية تهدف 

إلى تطوير اإلنتاج، فالبد لنا - كفريق اشتراكي - معارض لهاته احلكومة من تقييم عميق أو من تقدمي تقييم عميق 

لهذا اخملطط مع اقتراح إجراءات ملموسة:

في  املستثمرين  بني  قائمة  الزالت  الوزراء،  السادة  البنكي،  التمويل  إلى  الولوج  إشكالية  بأن  نقول  أوال،   -

الفالحة من جهة وبني الفالحني الصغار واملتوسطني من جهة ثانية، وفي هذا املوضوع نقترح رفع سقف القروض 

التي متنح للفالح الصغير واملتوسط مع تخفيض الفائدة؛

ثانيا، السادة الوزراء احملترمني، نقترح تقوية املوارد البشرية واملالية لإلدارة احمللية لوزارة الفالحة في مختلف   -

اجلهات مع ردم الهوة القائمة بني مختلف أقاليم اململكة بهذا اخلصوص؛

جند  أحيانا  ألنه  اللوجيستيك،  توفير  التسويق،  عملية  بتيسير  مواكبته  ينبغي  مبا  اإلنتاج  تطوير  نقترح   -

السوق املغربية مكتظة باملنتوج، والفالحون يجدون صعوبة في تسويق منتوجاتهم، سواء على املستوى الداخلي أو 

على املستوى اخلارجي. ينبغي بحث في إيجاد شراكات، والبد أيضا من البحث في إيجاد وسائل لوجستيكية تضمن 

حفظ هذا اخملزون وكذلك البد من تطوير وسائل النقل؛

نقترح أيضا على احلكومة أن تنسق في سياستها القطاعية، فمغرب اليوم اعتمد، واحلمد هلل، إستراتيجية   -

قوية وواعدة إلنتاج الطاقة الشمسية، مع األسف الفالح الزال ال يشغل الطاقة املتجددة في اإلنتاج الفالحي،

خامسا، نقول بأن هناك تهميش واضح لزراعة احلبوب مما ينطوي - كما قلت سابقا - على مخاطرة باألمن   -

الغذائي في مناخ عاملي، يتسم اليوم باملضاربة ومن السهولة أو باإلمكان أن ترتفع أسعار احلبوب؛

الذي  الفالحية،  السياسات  ملواكبة  القروية  التنمية  صندوق  دور  تفعيل  نقترح  الرئيس،  السيد  سادسا،   -

يشتغل بكيفية بطيئة، وهو ما يجعله ال يواكب إقرار تنمية فالحية.
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املستشارة السيدة آمال العمري )فريق االحتاد املغربي للشغل(:

ونحن على بعد 3 سنوات من انتهاء عمر مخطط املغرب األخضر، نسائلكم، السيد رئيس احلكومة، عن:

-  ماذا حتقق من األهداف التي سطرها له في أفق 2020  وعن ما تعتزمون عمله لتدارك النواقص واالختالالت 

التي يعرفها هذا اخملطط؟

أهمية القطاع الفالحي:

ال شك أن القطاع الفالحي ميثل رهانا سوسيو اقتصاديا واجتماعيا كبيرا .

اقتصاديا:

يشكل 15 إلى 20 %من الناجت الداخلي اخلام؛  -

القطاع مصدر هام للتشغيل يساهم ب نسبة %40  من اليد العاملة؛  -

مساهمة حاسمة في التوازنات املاكرو- اقتصادية وفي امليزان التجاري.  -

اجتماعيا:

مطروح على القطاع الفالحي :

رهان االستقرار ومحاربة الفقر وضمان العيش الكرمي لنصف ساكنة البالد؛  -

رهان إعداد التراب والتنمية اجلهوية خصوصا باملناطق النائية؛   -

رهان التنمية املستدامة خصوصا ما هو مرتبط باحلفاظ على املوارد املائية؛  -

رهان السيادة الغذائية ألزيد من 34 مليون مواطن وتوفير الغذاء باجلودة والثمن املناسبني.  -

، مت وضع مخطط املغرب األخضر من أجل جعل القطاع  البيئية والغذائية  املالية  ففي عز األزمة االقتصادية 

الفالحي أحد الركائز األساسية في النسيج االقتصادي الوطني، ومستندا على دعامتني: 

األولوية  إعطاء  مليار(   150( له ميزانية ضخمة  الذي رصدت  استراتيجية اخملطط  الدولة من خالل  وكان خيار 

للدعامة األولى )فالحة عصرية ذات قيمة مضافة( بتخصيص 80 مليار لكبار الفالحني - على قلتهم - بهدف تقوية 

الصادرات عبر نسبة متويل تفوق أحيانا %80. في حني خصصت 20 مليار فقط للدعم املباشر للدعامة الثانية، والتي 

تتوخى محاربة الفقر في العالم القروي والرفع من الدخل في املناطق األكثر هشاشة في إطار مشاريع تضامنية 

)الباقي لتمويل األنشطة األفقية(.
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على مستوى التنفيذ:

تبني ان هناك العديد من اإلكراهات و النقائص إن لم نقل االختالالت في ظل إشكالية تعبئة العقار: ذووا النفوذ 

واملال هم من استفاد من األراضي املسترجعة التي مت تفويتها بأثمان بخسة، ال تتجاوز 1500 درهم للهكتار سنويا 

كسومة كرائية، دون غيرهم من الفالحني املتوسطني و الصغار و خريجي املعاهد الفالحية.. وأحيانا دون احترام  

مكتسبات  على  واحلفاظ  والتقنيني،  األطر  تشغيل  باالستثمار،  املتعلقة  اجلوانب  منها  وخاصة  التحمالت  دفاتر 

العامالت والعاملني.

التمويل والدعم:

دعم  في نسب ومساطر  امللحوظ  التحسن  رغم  والشركات  الفالحني  كبار  كانت من نصيب  االستفادة   -

القطاع الفالحي في إطار صندوق التنمية الفالحية ؛

الفالحني الصغار يجدون صعوبة في الولوج إلى القروض.  -

التثمني والتسويق:

رغم اجملهوداتاملبذولة فحجم الصادرات ظل محدودا لألسباب التالية: 

اتفاقيات التبادل احلر ال زالت تخدم باألساس مصالح الدول والتجمعات الكبرى، مما يضيع على الفالحة   -

املغربية فرص االنتشار والتنافسية ؛

ال زال املنتوج يعاني من إشكالية اجلودة )أحيانا منتوجات بعيدة عن املواصفات العاملية بعض زبنائنا غيروا   -

وجهة تسوقهم اجتاه مصر أو تركيا(؛

األسواق الداخلية لم تعرف حتسنا في التجهيزات والتنظيم؛  -

املضافة  القيمة  رأينا  )في  التحويلية  الصناعة  الصناعي في مجال  باخملطط  ربط هذا اخملطط  إشكالية   -

يجب أن تأتي من التصنيع(.

احلفاظ على الثروة املائية:

الفالحني  متكني  األحرى  وكان  التصديرية،  الفالحة  بفعل  الباطنية  املائية  الفرشة  تستنزف  الذي  الوقت  في 

خاصة الصغار من االستفادة من الطاقات املتجددة عبر دعمها، في إطار فالحة بيئية قادرة على التكيف ومواجهة 

التغيرات املناخية. و في مجال الزراعات البديلة بأقل تكلفة مائية لم نسجل تقدما ملحوظا، علما ان املاء سيكون 

عملة ناذرة مستقبال.
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احلكامة والتدبير:

اختالالت في جل مشاريع الزراعات التحويلية بالنسبة ألشجار الزيتون؛  -

الفشل في تنظيم التعاونيات )خلق تعاونيات وهمية(؛  -

ضعف املواكبة واملراقبة بالنسبة للمستفيدين.  -

التأطير واملصاحبة:

مصالح الوزارة تعاني من نقص مهول في املوارد البشرية مركزيا وجهويا، إضافة إلى التضارب في املهام؛  -

النقص احلاد من عدد املستشارين الفالحيني، في حني هناك حاجة ملحة لتكوين وتوعية الفالحني الزارعيني   -

في مجال التكيف.

السيد رئيس احلكومة؛

رغم مرور 8 سنوات ال زالت املؤشرات املتعلقة بالسيادة الغذائية تراوح مكانها، خاصة بالنسبة للحبوب والسكر 

والزيت، التي تفوق وارداتها %90، كما أن املغرب ال يزال يدفع ما يعادل قيمة أربع سنوات من تصدير الطماطم ألداء 

مستحقات سنة واحدة من واردات القمح(. 

على مستوى العاملني :

ال زالت شغيلة القطاع الفالحي تعاني من العديد من املشاكل من قبيل: أجور هزيلة غياب تغطية صحية وعدم  

انعدام  و  اخملاطر  به احلكومة( وغياب احلماية من  التزمت  والصناعي )كما  الفالحي  األدنى لألجر  احلد  التوحيد بني 

شروط الصحة والسالمة، في ظل التمييز القانوني وضرب احلقوق النقابية .

السيد الوزير،

كان لزاما إجراء تقييم مرحلي )ليس بالضرورة مكتب مكنزي( من أجل الوقوف على النواقص وتقوميها، ولن يتأتى 

هذا التقومي إال بانخراط أطر الوزارة ومصاحلها اخملتصة والفاعلني في اجملال تفاديا للهفوات واألخطاء التي شابت 

املرحلة السابقة. وضمانا لربح رهانات هذه االستراتيجية القطاعية.

ويبقى السؤال العريض هل استطاع مخطط املغرب األخضر فك االرتباط العضوي بني النمو والتساقطات 

املطرية؟ أم أنه حان الوقت ملراجعة النموذج االقتصادي املغربي؟
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املستشارة السيدة عائشة ايتعال )الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي(:

السيد الرئيس.

السادة الوزراء،

السيدات والسادة املستشارين احملترمني،

السياسات  وتقييم  الدميقراطي االجتماعي ملناقشة  الدستوري  الفريق  أتدخل باسم  أن  البداية، يشرفني  في 

العمومية، وفقا ألحكام الفصل 101 من الدستور ومقتضيات مواد الباب اخلامس من النظام الداخلي جمللسنا املوقر.

احلرص  على  واملكتب  اجمللس  لرئاسة  التنويه  بعبارات  الفريق،  أعضاء  عن  نيابة  ألتوجه،  الفرصة  هذه  وأغتنم 

الشديد والتتبع الدقيق ملواكبة تنزيل مقتضيات الفصل 101 من الدستور، وذلك دال على أن مجلس املستشارين 

املتاحة دستوريا وقانونيا ومؤسساتيا للقيام بدوره كامال غير منقوص في  حريص على استثمار كل اإلمكانيات 

املشهد املؤسساتي للبالد.

كما أنه دل على أن مجلس املستشارين عازم على استنفاذ كل طاقته لالضطالع بأدواره التشريعية والرقابية، 

وكما هو احلال في كل التجارب املستجدة في هذه اجللسة تعليقا بآليات دستورية جديدة، وبالتالي فإن هذا التمرين 

الدميقراطي الدستوري الرقابي ال زال فتيا، وال زال مجلسنا يواجه الصعوبات الكبيرة في تنزيله وفق ما هو منصوص 

عليه في املواد من 264 إلى 269 من النظام الداخلي.

وهذا ما جعل مجلسنا يتشبث مببدأ املرونة، ال من حيث تشكيل اللجنة املوضوعاتية وال من حيث التنسيق مع 

مجلس النواب وال من حيث صناعة التقرير، وهذا يشفع لهذه التجربة التأسيسية حسب رأي الفقرة الثانية من 

تقرير اللجنة املوضوعاتية التي مفادها ما يلي: "إن تفعيل مجلس املستشارين لهذا املقتضى الدستوري للسنة 

املتاح  الدستوري  الفضاء  ملء كل  إلى  املؤسسة  هذه  فهو سعي  املهمة،  بهذه  احمليطة  الصعوبات  رغم  الثانية 

للبرملان للقيام بجميع أدواره املنوطة به".

ألجل ذلك، باسم فريقنا، نشكر كل السادة أعضاء اللجنة املوضوعاتية على مجهوداتها التي بذلتها اللجنة 

التحضيرية في هذه اجللسة الدستورية.
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السيد الرئيس،

السادة الوزراء،

فيما يتعلق باحملاور املقترحة من قبل اللجنة املوضوعاتية، والتي تصب بكاملها في السياسات احلكومية خللق 

الثروة، نظرا لضيق الوقت، فإن فريقنا اختار أن يصب حتليله على املداخلة على محور "مخطط املغرب األخضر".

ولذلك، بناء على هذه االختيارات اإلستراتيجية واملعطيات املوضوعاتية، وحيث أننا نرى، السيد الرئيس، غياب 

بعض الوزراء، األمر الذي ال يخدم تنوير الرأي العام والوصول إلى حتقيق تقييم السياسات العمومية بالفعل، فإننا 

نتراجع عن إلقاء مداخلتنا، ألننا كنا نهدف من ورائها القيام بدورنا التقييمي للسياسات العمومية، وليس للتدخل 

فقط.
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املستشار السيد عبد احلق حيسان )جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية 
للشغل(:

السيد الرئيس.

السادة الوزراء،

السادة املستشارون احملترمون والسيدات املستشارات احملترمات،

يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الكونفدرالية الدميقراطية للشغل في هذه اجللسة الدستورية املهمة. 

مع كامل األسف، البد من إثارة بعض املالحظات، بدءا بكون كلمة السيد مقرر اللجنة لم تكن محط اتفاق في 

اللجنة، وبالتالي فهي ال تلزمنا. 

التقرير املقدم ال يعكس التقييم احلقيقي جمللس املستشارين للسياسات العمومية، وذلك، راجع أوال، لظروف 

اشتغال هذه اللجنة وافتقارها لوسائل العمل، عدم جتاوب احلكومة مع هذه اللجنة، وباخلصوص من طرف 3 وزارات 

مهمة، وهي: وزارة االقتصاد واملالية، وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي ووزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي. 

يجدر أن ننوه بحضور السيد وزير التعليم العالي، لكننا نسجل غياب العديد من الوزراء، وعلى رأسهم رئيس 

احلكومة رغم كون تقييم السياسات العمومية في اجللسة الدستورية التي جاء بها الدستور في مادته 101 أمر 

هام للغاية. فقد كان على احلكومة أن تبدي اهتمامها عبر احلضور بكامل أعضائها، وعلى رأسهم رئيس احلكومة. 

كامل  مع  لكن،  الثروة،  بإنتاج  تتعلق  نقيمها  أو  اليوم  عنها  نتحدث  أن  نريد  التي  احلكومية  السياسات  هذه 

األسف، ونحن اليوم نناقش إنتاج الثروة، ال نرى أية ثروة تنتج. 

وسنستمع إلى السادة الوزراء وبعد ذلك نتدخل لتقييم هذه السياسات.
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املستشار السيد عبد اللطيف أعمو )جمموعة العمل التقدمي(:

السيد الرئيس،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة املستشارين،

طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور ومقتضيات املواد من 264 إلى 269 من النظام الداخلي 

التي سيعقدها  السنوية  للجلسة  بالتحضير  املكلفة  املؤقتة  املوضوعاتية  اجملموعة  قدمت  املستشارين،  جمللس 

اجمللس ملناقشة وتقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة، تقريرها خالل شهر يوليوز 2016.

وهنا ال بد من اإلدالء باملالحظات التالية:

بأنه معني بالشأن  إذا لم يستشعر املواطن  أثر عمودي في حياة اإلنسان  ال ميكن أن يكون للبناء الدميقراطي 

العام ومشارك فيه ومتتبع لكل ما يروج حوله ويحوم في فلكه من سياسات عمومية، يكون املواطن مصدر متويلها 

مبساهمته في الدخل الوطني، ويكون هدفها ومبتغاها.

إن "تقييم السياسات العمومية" هو فحص للعالقة بني السبب والنتيجة،  وهو إدراك فائدة سياسة عامة ما، 

في وقعها وأثرها في حياة املواطنني وفي معيشهم اليومي.

واملالية  التنظيمية  الكفاءة  يركز على  الذي   )Audit( والتدقيق   )Evaluation( التقييم   اخللط بني  ويتعني عدم 

ملؤسسة ما، وينبغي عدم اخللط كذلك مع وضع املؤشرات ورصد ديناميتها.

وقد اعتمدت العديد من القطاعات واملؤسسات العمومية واجلماعات الترابية التقييم من منطلق أن الضغط 

املالي وضرورة ترشيد النفقات يدفع املؤسسات إلى مراجعة وتقومي سياساتها وضبط نفقاتها، وبدافع التغيرات 

املسترسلة واملتسارعة، والتي تفرض التأكد باستمرار من مالئمة السياسات املعتمدة واألهداف املرسومة.

ويعتبر التقييم عنصرا حاسما وجوهريا وفاعال ضمن عناصر احلكامة الرشيدة، وهو ال ينحصر في مجرد إبداء 

الرأي أو النقد أو احلكم،  وإمنا هو صيرورة دائمة ومستمرة تستهدف حتسني األداء في جو من الشفافية الكاملة 

والنجاعة والفعالية.

وأصر على  واملشاركة،  التشارك  وقواعده على مقاربات  أكد في كثير من مبادئه  قد  احلالي  الدستور  وإذا كان 

ضرورة اعتماد أدوات احلكامة وخلق مؤسساتها وإسناد وظيفة تقييم السياسات العمومية إلى البرملان، والعمل 
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مببدأ ربط املسؤولية باحملاسبة، فإن ذلك كله لن يتم تفعيله بالشكل املطلوب، إال إذا كان مصاحبا بتوفير آليات 

متعددة للتقييم على جميع املستويات الداخلية منها واخلارجية، واحلرص على أن متارس مهام التقييم في شفافية 

مطلقة تضمن التمكني من االطالع والنشر وتلقي املالحظات واالنتقادات بناء على معطيات واضحة ودقيقة تقرب 

أكثر من احلقيقة.

الدستور أتى بوظيفة تقييم السياسات العمومية. والنتيجة اليوم أننا نسير بخطى حثيثة وبحذر مع الرغبة 

في تنزيل الدستور بشكل يتناسب مع احلفاظ على التوازنات واالستقرار دون املساس بجوهر الدستور.، ويشفع لنا 

أن وظيفة التقييم، كإحدى الوظائف البرملانية اجلديدة، ما زالت في إرهاصاتها األولية. لكنها خطوات مهمة تسير 

في االجتاه الصحيح. ونتمنى أن يكون اللجوء إلى التقييم أقوى مأسسة وترسيخا في الوالية البرملانية املقبلة.

إن ما حتقق على مستوى إنتاج الثروة من شأنه حتريك اآللية اإلنتاجية  وكل املكتسبات التي حتققت في عهد هذا 

الدستور ميكن اعتبارها دفعة قوية نحو متكني وتعزيز املؤسسات وتقويتها، ألنه بخلق الثروة يتم توفير ما يكفي من 

املوارد الضرورية لتلبية تطلعات الشعب. هذه التطلعات التي هي في تزايد مطرد بشكل مشروع... ألن إنتاج الثروة 

ينعكس على األوضاع االجتماعية والبيئية والثقافية للمواطنني.

وأكاد أجزم بأنه بقدر ما نكثر احلديث في املغرب عن احلكامة الرشيدة في جميع اجملاالت – لدرجة أصبحت معها 

منهجا ملزما بحكم الدستور اجلديد – بقدر ما تظل مواكبة أدوات تقييم السياسات العمومية ضعيفة، ويبقى 

هذا التقييم منحصرا في جزء يسير من بعض السياسات العمومية، ويظل في كثير من األحيان ذا طابع داخلي 

ومحدود.

على  أساسا  اعتمد  لكنه  التقييم،  مجال  في  علمي  منوذج  على  يرتكز  لم  تركيبيا،  تقريرا  لي  يبدو  فالتقرير 

قراءة القطاعات احلكومية والهيئات واملؤسسات الوطنية الواضعة لهذه البرامج، مع ضعف الدراسات والتحاليل 

والتقارير التقنية الدقيقة.

ويبقى املرجع األساسي هو تقارير اجمللس األعلى للحسابات واملندوبية السامية للتخطيط ومراقبة املؤشرات 

للتدقيق  صعوبة  في  البرملان  يجعل  ما  وهو  والبيئي،  واالجتماعي  االقتصادي  اجمللس  يبلورها  التي  اآلراء  وبعض 

والفحص والوقوف على االختالالت احلقيقية وأسبابها وفحصها وإبداع البدائل وتصحيح املسار. 

واألدهى من هذا كله، هو غياب ثقافة وتقاليد النشر الواسع للمعطيات حول السياسات العمومية وضعف 

تداول املعلومة والتمكني من وسائل الوصول إليها، مع غياب أدوات التحليل ورصد املعلومة وتدقيقها وتفكيكها.

تنزيل  ننتظر  زلنا  وما  غائبة،  زالت  ما  العمومية  السياسات  تقييم  ألدوات  التأسيسية  املرجعية  أن  واملالحظ 

الدستور عن طريق القوانني التنظيمية والعادية . ومن واجبنا تنبيه املشرع إلى أدوات التقييم ليضع لها قاعدة 
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مرجعية مؤسساتية ضامنة ملمارسته وإلزاميته، مع ضرورة مأسسة أنظمة التقييم، وجعل تلكم الوظيفة أداة 

مرجعية لضمان حسن التسيير واالرتقاء باألداء االقتصادي والسياسي واالجتماع والبيئي.

ف الناجت الداخلي اخلام )P.I.B(   من الدالالت األساسية في تقييم مؤشر إنتاج الثروة. واملغرب في املرتبة الثامنة 

عربيا، مبا مجموعه 104.5 مليار دوالر، فيما احتل املرتبة ال 13 إفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناجت الداخلي اخلام، 

مبعدل 3.2 ألف دوالر.

ومن املؤشرات التي يرشدنا إليها الناجت الداخلي اخلام، والتي تهمنا في مجال السياسات العمومية، من موقعنا 

كغرفة برملانية تعنى أساسا باجلماعات الترابية، هو تأمني جهتان فقط من أصل 12 ملا يقارب نصف الناجت الداخلي 

اخلام على الصعيد الوطني، أي أن محور القنيطرة – احملمدية يستحوذ على 48 % من الناجت الداخلي اخلام وأن أربع 

جهات تؤمن من جهتها ثلثي )2/3( الناجت الداخلي اخلام. وهو ما يساهم في تركيز ومتركز قوي للثروة، ويسائلنا حول 

الال توازن والال تكافئ بني اجلهات، وهو ما يعني أن علينا حتما إنتاج الثروة، لكن علينا أن نعرف كيف نوزعها بشكل 

عادل.

لكن لهذا املؤشر نواقص وفي مقاربته نقاش، ألنه ال يحصي مظاهر االقتصاد الغير املهيكل، كما أنه ال يقيس 

عدم املساواة ورفاهية السكان. وهي مؤشرات إضافية اعتمدتها العديد من الدول إضافة إلى مؤشر الناجت الداخلي. 

على  قدرته  مدى  وقياس  اجملتمع  تطور  نوعية  لقياس  األساسية  املؤشرات  من  عدد  إدراج  إلى  حاجة  هناك  لذلك 

إنتاج املزيد من الثروة لفائدة أوسع شرائح اجملتمع،  من ضمنها: نسبة التشغيل واجلهد في مجال البحث العلمي 

واملديونية  والرضا واالرتياح والوضعية الصحية والآلمساواة في األجور والفقر ومستوى العيش، والهدر املدرسي 

وانبعاثات الكربون واستغالل التربة ...إلخ

)اجمللس  الفاعلني  مختلف  مع  املعتمدة  املؤشرات  حول  االستشارة  جهته  من  يوسع  أن  املغربي  البرملان  وعلى 

االقتصادي واالجتماعي والبيئي، املندوبية السامية للتخطيط، ...( من أجل وضع مؤشرات ملقاربة الثروة الشمولية 

للمغرب، وهي مؤشرات يجب أن تنسجم مع اإلستراتيجية العامة للدولة، وتكون موضوع مقاربة تشاركية واسعة.

وهذا التمرين ضروري ألنه يعطي املكانة للتصورات البعيدة املدى. ويسمح بتطور املؤشرات على ضوء التوجهات 

العامة والتقدم احلاصل. كما يعطي فكرة حول الرهانات املطروحة.

ومن الرهانات األساسية، رهان الرفع من وتيرة النمو، والذي له ارتباط وطيد بإنتاج الثروة وحسن توزيعها، فإذا 

كان من املطالب األساسية للمواطنني املغاربة - بجانب مطلب الكرامة - التشغيل والرفع من الدخل، واعتمادا 

... فإن معدل %4 ميثل بالكاد نصف  4.5 و 4.8%  النمو في السنوات األخيرة، والتي تتراوح بني  على مستوى وتيرة 

املعدل املطلوب للتقليص من مستوى البطالة بشكل ملحوظ، وهو معدل يجب أن يفوق نسبة %7 ويتطلب كذلك 
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الرفع من معدل دخل املغاربة إلى مستوى الدول الناشئة )والذي يتراوح بني 10 و 15 ألف دوالر كمعدل( فيما يقل 

متوسط الدخل الفردي في املغرب عن 3500 دوالر ، أي 5 مرات أضعف من متوسط الدخل بالدول الناشئة. 

فكيف لنا أن نساير وتيرة النمو، ونتوقع بالتخطيط ورصد املؤشرات بتقلباتها مدى توافق طموحاتنا التنموية 

ونحافظ على  التقلبات  عن  مبنأى  توقعات  أن نحصل على  لنا  وكيف  العام؟   واالجتماعي  االقتصادي  مع وضعنا 

مستوى سنوي قار من التنبؤ مع اعتماد تخطيط على املديني املتوسط والبعيد؟

ف "تقييم السياسات العمومية" - كما سبق أن قلت - هو إدراك أثر سياسة عامة ما على حياة املواطنني وعلى 

معيشهم اليومي في ارتباط مع الرهانات اجملتمعية والتحديات األساسية، وعلى رأسها تدهور املوارد الطبيعية، 

والتحكم في الفوارق املتعددة الواجهات واألوجه، وفي وتيرة النمو وغيرها من التحديات.

البرملانية،  اللجنة  تقييمها من طرف  مت  التي  القطاعية  اجملاالت  العمومية في  السياسات  تقييم  وإن إخضاع 

تقدير  واثقة من نفسها، وهي متذبذبة في  املعنية غير  القطاعية  االستراتيجيات  أن كل  واضح  كشف بشكل 

احلكامة  ضعف  بسبب  الثروة  من  كبيرة  نسبة  ضياع  إلى  يؤدي  مما  االلتقائية،  غياب  إلى  إضافة  أهدافها،  مسار 

وعدم التدقيق واحلرص على مواكبة التقييم منذ الفكرة األولى إلى حني تنفيذها وتقدير نسب املردودية والفئات 

املستهدفة  وحماية األهداف وتهيئتها وتقوميها للمراحل املقبلة.

فارتباطا برهان تدهور املوارد الطبيعية، مثال ميكن القول بأن ثلث األراضي القابلة للزراعة )1/3( أراضي مسقية، 

فيما يعتمد ثلثا األراضي الزراعية )2/3( على مياه األمطار وعلى تعبئة املوارد املائية. إذن فاإلنتاج الفالحي رهني بتوفر 

املوارد املائية، وهو يرهن االقتصاد الوطني، الذي ما زال مرتبطا بالتقلبات املناخية. وهذا خلل إضافي.

وقد أكد والي بنك املغرب في تقريره السنوي األخير على أن نسبة منو االقتصاد الوطني في سنة 2015 بلغت 

%4.5، وذلك أساسا بفضل موسم فالحي استثنائي. فيما بقيت وتيرة األنشطة غير الفالحية  محدودة وبطيئة.

فعالقة بإنتاج الثروة، هل حققت اجملهودات العمومية أهدافها في اجملال الفالحي مثال؟ وهل تبدو في األفق بوادر 

املوارد  في  اخلصاص  إلى مستوى   2025 أفق  ونحن سننتقل في  االستدامة،  الطبيعية في ظل  املوارد  لتدبير  حل 

املائية؟ ومن املستفيد من االستثمارات العمومية في هذا اجملال؟ وما هو تقييمنا "للمغرب األخضر"، وخصوصا 

فيما له صلة بالدعامة الثانية التي تهم الفالحة املعيشية.

وما هو مصير األهداف املرسومة للمخطط األزرق، التي ما زالت غامضة؟ وما مصير استراتيجية املغرب الرقمي 

2013، الذي يبدو أنه قد مت اإلعالن قبل شهر عن مخطط بديل في أفق 2020 دون أن يتم القيام بتقييم وجرد ألسباب 

تسريع  واستراتيجية  "إقالع"   بني مخطط  والرابط  العالقة  أين  نواقصه؟  عن  الفحص  أو  السابق  اخملطط  فشل 

التنمية الصناعية 2014 -  2020 ؟ وما هي حصيلة نتائج تقييم استراتيجية املغرب األخضر منذ انطالقه في سنة 
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2008، وخصوصا فيما له صلة بالدعامة الثانية ، وهو ما ميكن معه القول بأن االعتماد على مكاتب دراسات، غالبا 

ما تكون أجنبية والتي تستأجر خدمات غير موثوق بها، هو الذي يؤدي إلى هذا التعثر.

، يتحدد بوقعها على حياة املواطنني وعلى  ولست بحاجة إلى التأكيد على أن إدراك أثر سياسة عمومية ما 

معيشهم اليومي -  وهو ما أكد عليه صاحب اجلاللة في خطابه األخير - في ارتباط مع الرهانات اجملتمعية والتحديات 

األساسية، وعلى رأسها تدهور املوارد الطبيعية.

ويبدو أن االستمرار في نهج مقاربة االستراتيجيات القطاعية غير مؤمن مبا يكفي من أدوات التقييم لضمان 

إجناحه،  ملا يتطلب من املالئمة وااللتقائية واالتساق، مما يتعني معه التفكير بجد في الرجوع إلى منهج التخطيط 

املتحكم فيه ووضع منهج للتقييم الشمولي قبل احلديث عن التقييم القطاعي.

ملخص املداخلة: أ - 

ال ميكن أن يكون للبناء الدميقراطي أثر عمودي في حياة اإلنسان، إذا لم يستشعر املواطن بأنه معني بالشأن 

العام ومشارك فيه ومتتبع لكل ما يروج حوله ويحوم في فلكه من سياسات عمومية، يكون املواطن مصدر متويلها 

مبساهمته في الدخل الوطني، ويكون هدفها ومبتغاها.

إن "تقييم السياسات العمومية" هو فحص للعالقة بني السبب والنتيجة،  وهو إدراك فائدة سياسة عامة ما 

في حياة املواطنني ومعيشهم اليومي.

ومن هذا املنطلق، وبناء على ما توصلت إليه اللجنة القطاعية التي هيئت التقرير املقدم إليكم في موضوع : " 

تقييم السياسات العمومية في مجال إنتاج الثروة " ، ميكن تسجيل املالحظات التالية:

عدم توفر آليات للتقييم على  جميع املستويات الداخلية منها واخلارجية واحلرص على أن متارس مهمة . 1

التقييم البرملاني في مجال السياسات العمومية في شفافية مطلقة تضمن تلقي املالحظات واالنتقادات، بناء 

على معطيات واضحة ودقيقة تقرب أكثر من احلقيقة؛

هناك خلط كبير بني التقييم  )Evaluation( والتدقيق )Audit( الذي يركز على الكفاءة التنظيمية واملالية . 2

ملؤسسة ما. وينبغي التذكير كذلك بعدم اخللط مع وضع املؤشرات ورصد ديناميتها؛

إن التحقق من مستوى إنتاج الثروة من شأنه حتريك اآللية اإلنتاجية وكل املكتسبات التي حتققت في عهد . 3

هذا الدستور اجلديد ميكن اعتبارها دفعة قوية نحو متكني وتعزيز املؤسسات وتقويتها، ألنه بخلق الثروة يتم توفير 

ما يكفي من املوارد الضرورية لتلبية تطلعات الشعب. هذه التطلعات التي هي في تزايد مطرد بشكل مشروع؛

املسؤولية . 4 ربط  على  والعمل  العمومية  السياسات  تقييم  وظيفة  أسند  قد  احلالي  الدستور  كان  إذا 
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باحملاسبة إلى البرملان، فمعنى ذلك أن ما تقوم به املؤسسات األخرى كاجمللس األعلى للحسابات واملندوبية السامية 

للتخطيط في رصد املؤشرات وبعض اآلراء التي يبلورها اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ستبقى محصورة 

احلقيقية  االختالالت  على  والوقوف  والفحص  للتدقيق  صعوبة  في  البرملان  يجعل  ما  وهو  املرجعي،  نطاقها  في 

وأسبابها وفحصها وإبداع البدائل وتصحيح املسار ... ؛

املعلومة . 5 تداول  وضعف  العمومية  السياسات  حول  للمعطيات  الواسع  النشر  وتقاليد  ثقافة  ضعف 

والتمكني من وسائل الوصول إليها، مع غياب أدوات التحليل ورصد املعلومة وتدقيقها وتفكيكها.

املؤشر يعتبر من . 6 وإن كان هذا   ،)PIB( الداخلي اخلام    الناجت  إنتاج املؤشرات وحصرها في نطاق  محدودية 

الدالالت األساسية إلنتاج الثروة، إال أنه يبقى غير كافي،  ألنه ال يحصي مظاهر االقتصاد الغير املهيكل والثروة 

املرتبطة بالتراث الالمادي، كما أنه ال يقيس عدم املساواة ورفاهية السكان. وهي مؤشرات إضافية يتعني اعتمادها 

على غرار عدد من الدول، بجانب مؤشر الناجت الداخلي، بحيث أنه إلى حد اآلن ميكن القول بغياب عدد من املؤشرات 

املديونية بشقيها  ونسب  و تقييم  العلمي  البحث  و اجلهد في مجال  التشغيل  األساسية، من ضمنها: نسبة 

انبعاثات  املدرسي،  الهدر  العيش،  والفقر ومستوى  والال مساواة في األجور   والوضعية الصحية  واالرتياح   الرضا 

الكربون، استغالل التربة... كلها مؤشرات ضرورية للمعرفة ولإلحاطة مبجاالت إنتاج الثروة. وهي مع األسف غائبة؛

الداخلي اخلام – في مجال السياسات . 7 الناجت  – اعتمادا على  املتوفرة  إليه املؤشرات  إن من بني ما ترشدنا 

الترابية والتنمية اجلهوية، بحيث أن  جهتان فقط  العمومية يؤدي إلى تسجيل اخللل الكبير في مجال العدالة 

من أصل  12 تستحوذان  على 48 % من الناجت الداخلي اخلام. وأن 4 جهات من أصل 12 تستحوذ لوحدها على ثلثي 

)2/3( الناجت الداخلي اخلام. وهو ما يساهم في التمركز القوي للثروة، ويسائلنا كمعنيني باجلماعات الترابية حول 

الآلتوازن والآلتكافئ بني اجلهات. وهو ما يعني أن علينا حتما إنتاج الثروة، وأن علينا كذلك واجب توزيعها بشكل 

عادل ومنصف.

إن إخضاع تقييم السياسات العمومية في اجملاالت القطاعية التي مت تقييمها من طرف اللجنة البرملانية . 8

تقدير  واثقة من نفسها، وهي متذبذبة في  املعنية غير  القطاعية  االستراتيجيات  أن كل  واضح  كشف بشكل 

احلكامة  ضعف  بسبب  الثروة  من  كبيرة  نسبة  ضياع  إلى  يؤدي  مما  االلتقائية،  غياب  إلى  إضافة  أهدافها،  مسار 

وعدم التدقيق واحلرص على مواكبة التقييم منذ الفكرة األولى إلى حني تنفيذها  وتقدير نسب املردودية والفئات 

املستهدفة  وحماية األهداف وتهيئتها وتقوميها للمراحل املقبلة.

فما هو مصير األهداف املرسومة للمخطط األزرق، التي ما زالت غامضة مثال؟ وما هو مصير استراتيجية املغرب 

القيام بتقييم وجرد  أن يتم  2020 دون  أفق  أنه قد مت اإلعالن قبل شهر عن مخطط بديل في  الذي يبدو  الرقمي، 
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ألسباب فشل اخملطط السابق؟ أين العالقة والرابط بني مخطط "إقالع"  واستراتيجية تسريع التنمية الصناعية 

2008، وخصوصا  2020-2014؟ وما هي حصيلة نتائج تقييم استراتيجية املغرب األخضر منذ انطالقه في سنة 

فيما له صلة بالدعامة الثانية التي تهم الفالحة املعيشية؟

وهو ما ميكن معه القول بأن االعتماد على مكاتب دراسات، غالبا ما تكون أجنبية والتي تستأجر خدمات غير 

موثوق بها هو الذي يؤدي إلى هذا التعثر.

املواطنني وعلى  أثر سياسة عمومية ما  يتحدد بوقعها على حياة  إدراك  أن  التأكيد على  إلى  ولست بحاجة 

اجملتمعية  الرهانات  مع  ارتباط  في   - األخير  خطابه  في  اجلاللة  صاحب  عليه  أكد  ما  وهو    - اليومي  معيشهم 

والتحديات األساسية، وعلى رأسها تدهور املوارد الطبيعية؛

أدوات . 9 من  يكفي  مبا  مؤمن  غير  القطاعية  االستراتيجيات  مقاربة  نهج  في  االستمرار  أن  يبدو  اآلن  ومن 

التقييم لضمان إجناحه  ملا يتطلب من االلتقائية واالتساق ، مما يتعني معه التفكير بجد في الرجوع إلى منهج 

التخطيط املتحكم فيه ووضع منهج للتقييم الشمولي قبل احلديث عن التقييم القطاعي65. 

65-   أخد المستشار السيد عبد الصمد مريمي الكلمة في إطار نقطة نظام ومضمونها كاالتي: "سأمد المجلس الموقر بتقرير أعدته اللجنة الموضوعاتية 
المحترمة، بمساعدة مجموعة من األطر في هذا المجلس.

السيد المستشار الذي تدخل عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي ممثلة في هذه اللجنة، تحدث عن هذا الكالم الذي قال أن مداخلة المقرر هي 
تلزمه لوحده. 

هذه، السيد الرئيس، هي خالصة التقرير الذي وزع على المجموعات والفرق الموجودة في هذا المجلس، والسيد الرئيس تحدث عن كيفية تشكيل هذه اللجنة 
واإلكراهات التي تعرضت إليها، ونحن لم نعرض هذه المخططات وال المعطيات وال المعلومات الموجودة في هذا التقرير للتحليل أو التقييم، وإنما اكتفينا 

بجمعها إلعطائها للسادة والسيدات المستشارين في الفرق والمجموعات للقيام بالواجب في هذه الجلسة السنوية".
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رابعا: أجوبة القطاعات احلكومية

السيد عبد العزيز عماري، الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدني، 
نيابة عن السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري:

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

السيد الرئيس؛

السادة الوزراء؛

السيدات والسادة املستشارين؛

السيد الرئيس؛

أوال، إن هذه اجللسة الدستورية تنعقد لثاني مرة، مبعنى آخر فنحن في مرحلة للتأسيس لهاته املمارسة واآللية 

النظام  مستوى  على  وإجراءاتها  تطبيقاتها  على  منصوص  اآللية  هاته  احلال  وبطبيعة  الدستور،  بها  أتى  التي 

الداخلي.

وأريد أن أؤكد في بداية تدخل السادة الوزراء على أن احلكومة حرصت على جتسيد التعاون إلجناح هذه اجللسة، 

كما فعلت في السنة املاضية، رغم أن ظروف االشتغال غير مواتية، وجميعنا نتفهم ذلك.

وأؤكد على أن النظام الداخلي يقتضي وجوبا حتديد موضوعات السياسات العمومية في دورة أكتوبر إلتاحة 

للسادة  بالنسبة  كذلك  لكن  املستشارين،  للسادة  بالنسبة  ال  املعنية،  والهيئات  املؤسسات  آراء  ألخذ  الفرصة 

الوزراء، ومع ذلك فنحن جميعا نتعامل في إطار روح التعاون.

األمر الثاني الذي أود التأكيد عليه هو أن السادة الوزراء كانوا حريصني على حضور اجتماعات اللجان مع من حضر 

من السادة املستشارين، خللق نقاش مسؤول وحيوي، وأمدوا اللجنة املوضوعاتية، مشكورة، باملعطيات الضرورية 

إلجناز عملها.

النقطة الثالثة، السيد الرئيس، هو أنه ينبغي في ممارستنا أن منيز بني مناقشة تقرير جلنة موضوعاتية وبني أن 

تتحول اجللسة إلى مساءلة على مستوى، ما يقع في السياسة العامة أو غيرها من اآلليات الرقابية.

في تقديرنا ينبغي أن يصب النقاش على محتويات التقرير، مع تطوير املمارسة في املستقبل لتتضمن اقتراحات 

وتوصيات للحكومات وللمسؤولني وللمؤسسات. 
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السيد الرئيس؛

فيما يخص "مخطط املغرب األخضر"، وبالنيابة عن السيد وزير الفالحة، وباختصار شديد، أؤكد لكم أن هذا 

السادة  احلال  وبطبيعة  ببالدنا،  االقتصادية  للتنمية  أساسيا  محركا  الفالحي  القطاع  جعل  إلى  يطمح  اخملطط 

املستشارين أكدوا على أهمية هذا اخملطط وعلى محوريته. 

بكل تأكيد، فقد قمتم بجهد في جتميع املعطيات املرتبطة بهذا اخملطط، وقد عكس التقرير بجالء عددا من 

وتبقى  مهما،  تقدما  فقد حقق  إطالقه  على  8 سنوات  مرور  بعد  تأكيد  وبكل  اخملطط،  بهذا  املرتبطة  املعطيات 

اخلالصات والتوصيات مهمة على كل حال لتطوير عمل القطاع بهذا اخلصوص.

اسمحوا لي في البداية أن أشكركم على اختياركم موضوع "مخطط املغرب األخضر" كمحور ضمن جلستكم 

اليوم اخملصصة لتقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة.

وبالفعل، يطمح هذا اخملطط أن يجعل من القطاع الفالحي محركا رئيسيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

ببالدنا.

فاإلستراتيجية التي أطلقها صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ، نصره اهلل، سنة 2008 تهدف تسريع وتيرة 

النمو واحلد من الفقر وضمان فالحة مستدامة على املدى البعيد.

القيمة  اإلنتاج والتسويق وتطور  الرفع من  تروم  ومن أجل ذلك، فهي تعتمد على مقاربة شمولية ومندمجة 

املضافة وإحداث فرص الشغل، دون إغفال احلد من التأثيرات املناخية واحلفاظ على املوارد الطبيعية.

ولن أعود في هذه الكلمة املقتضبة إلى املبادئ األساسية لهذه اإلستراتيجية وال إلى اإلجراءات التي مت اتخاذها 

واإلصالحات القانونية والهيكلية التي مت وضعها من أجل تنفيذ هذا اخملطط.

كل ذلك يظهر بجالء في التقرير اجليد الذي أعدته اجملموعة املوضوعاتية التي قامت بتحضير هذه اجللسة.

فما أريد التأكيد عليه أن مخطط املغرب األخضر، وبعد مرور 8 سنوات على إطالقه، قد حقق تقدما كبيرا وغير 

مسبوق.

فأولى النتائج االقتصادية تظهر أن مبادئه وبرامجه جعلت والزالت جتعل من الفالحة محركا للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية ببالدنا.

فقد مكن هذا اخملطط الذي يندرج في إطار رؤية طويلة املدى من حتويل مئات اآلالف من االستغالليات العائلية 

إلى مقاوالت صغيرة وإرساء فالحة متعددة ومندمجة في النظام االقتصادي.

فقد غير مخطط املغرب األخضر الفالحة املغربية ، حيث خلقت تدخالته املهيكلة دينامية حقيقية داخل
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القطاع، وذلك أساسا بفضل:

االرتفاع املهم لوتيرة االستثمارات الفالحية، التي تضاعفت ب 1.7 مرة في الفترة ما بني 2008 و2014 ؛  -

التطور الكبير للقيمة املضافة التي عرفت متوسط يناهز 6.7 % خالل نفس الفترة؛  -

التحسن امللموس في إنتاج كافة سالسل اإلنتاج، مما مكن من املساهمة في ضمان األمن  الغذائي لبالدنا؛  -

تعزيز القدرة التنافسية اخلارجية ملنتوجتنا الغذائية، حيث ارتفعت صادراتنا من هذه املنتوجات بحوالي 34   -

% منذ سنة 2008.

بالتعبئة  أنوه  أن  احملترمون،  املستشارون  والسادة  السيدات  احملترم،  الرئيس  السيد  لي،   اسمحوا  األخير  وفي 

هذا  إجناح  في  مهنية،  وتنظيمات  ومهنيني  فالحني  من  القطاع،  في  الفاعلني  جميع  عنهما  أبان  اللذان  وااللتزام 

اخملطط والنهوض بفالحتنا.

فانخراط هؤالء الفاعلني والنتائج احملققة ترسخ قناعتنا بأن مخطط املغرب األخضر خيار استراتيجي ال رجعة 

فيه، بكل عزمية، في دعم الفالح من أجل ضمان األمن الغذائي لوطننا العزيز وتعزيز اإلشعاع الدولي لفالحتنا.

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.

1. ورقة موجزة حول "مخطط املغرب األخضر" )إعداد وزارة الفالحة والصيد البحري(:

السيد الرئيس احملترم،

السيدات والسادة املستشارون احملترمون،

يعتمد مخطط املغرب األخضر على مقاربة شمولية ترتكز على تعزيز االستثمارات وإنعاش صادرات املنتجات 

الفالحية وكذا وتسريع وتيرة النمو واحلد من الفقر وضمان فالحة مستدامة على املدى البعيد.

كما يهدف هذا اخملطط إلى حتقيق التكامل اجليد بني السالسل اإلنتاجية، وذلك بهدف ضمان األمن الغذائي 

وتطوير القيمة املضافة مع احلد من تأثير التغيرات املناخية واحلفاظ على املوارد الطبيعية.

90 مليار درهم  إلى   60 وتهدف هذه اإلستراتيجية الطموحة إلى حتقيق ناجت داخلي خام فالحي يتراوح ما بني 

وكذلك خلق من 1 إلى 1.5 مليون يوم عمل إضافي في أفق 2020، ناهيك عن خفض مستوى الفقر مبضاعفة دخل 

3 ماليني قروي.

وتعتمد هذه اإلستراتيجية على مبادئ عامة تؤخذ بعني االعتبار: 

- عدم استبعاد أي سلسة إنتاجية نباتية وحيوانية، وقد مت إلى اآلن إبرام 19 عقد برنامج بني الدولة واملنظمات 

املهنية؛
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- إدماج جميع الفالحني عن طريق تطوير الفالحة العصرية ذات اإلنتاجية والقيمة املضافة العالية كذا النهوض 

باالستثمار في الفالحة التضامنية لصغار الفالحني؛

- عدم استبعاد أي جهة عبر تنفيذ أهداف مخطط املغرب األخضر مبا يتفق في نفس الوقت مع اخلصوصيات 

الوزارة حاليا  تقوم  الصدد  وفي هذا  توقيع مخططات فالحية جهوية.  الوطنية، من خالل  التوجهات  ومع  احمللية 

بتحيني هذه اخملططات متاشيا مع التقسيم اجلهوي اجلديد )12 جهة(؛

- تبني مجموعة من العوامل األفقية كترشيد استعمال املاء، تطوير سياسة اإلعداد العقاري وحتسني مناخ 

االستثمار والتمويل، تدبير اخملاطر، إنعاش الصادرات، وحتسني التسويق الداخلي، إلخ.

على  وشامل  عميق  إصالح مؤسساتي  إطالق  على  الوزارة  عملت  األخضر،  املغرب  فعال خملطط  تنفيذ  وقصد 

هياكلها  واختصاصات  مهام  حتديد  وإعادة  للوزارة  اجلديد  التنظيم  عبر  ترجمته  متت  الفالحي،  القطاع  مستوى 

ويتجلى فيما يلي: 

- إعادة هيكلة وزارة الفالحة والصيد البحري على املستوى املركزي، مع منح الكثير من الصالحيات على مستوى 

اجلهات في إطار سياسة القرب؛

- وضع 12 مديرية جهوية للفالحة و12 غرفة فالحية؛

- خلق وكالة التنمية الفالحية لتشجيع وإنعاش االستثمار اخلاص بالقطاع الفالحي؛

- خلق املكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغذائية يعهد له مهمة تقنني ومراقبة جودة املواد الغذائية 

واملعايير الصحية وإصدار قانون لألمن الصحي للمواد الغذائية؛

- خلق وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر األركان وبلورة استراتيجية لتطويرها، وتهم هذه األخيرة %40 من 

التراب الوطني و 16 إقليم 400 جماعة؛

مبهنة  املتعلق  القانون  وإصدار   58.12 رقم  القانون  على  بناء  الفالحية  لالستشارة  الوطني  املكتب  إحداث   -

املستشار الفالحي اخلاص؛

- خلق مديرية جديدة للتنمية القروية واملناطق اجلبلية.

وترتكز استراتيجية مخطط املغرب األخضر على دعامتني:

فالدعامة األولى تتمحور حول فاعلني يعملون في سالسل ذات قيمة مضافة عالية، ويصل حجم االستثمارات 

املبرمجة لهذه الدعامة حوالي 147 مليار درهم على مدى عشر سنوات لفائدة 1500 مشروع.
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   وتلعب هذه الدعامة، عبر عملية التجميع، دورا هاما بالنسبة للفالحني الصغار واملتوسطني، إذ يعد التجميع 

تنظيمات  أو  فاعلني خواص  الفالحني حول  لتنظيم  املبتكر  النموذج  هذا  العقارية  اإلشكالية  لتجاوز  ناجعا  حال 

مهنية ذات قدرات تدبيرية عالية، تقوم  على أساس عقدة شراكة حتدد حقوق والتزامات الطرفني. ولضمان عالقة 

متوازنة بني اجملمع واجملمعني، مت إصدار القانون رقم 04.12 املتعلق بالتجمع الفالحي والصادر بتاريخ 17 يوليوز 2012.

الدعامة الثانية التي تهدف باألساس إلى محاربة الفقر في العالم القروي وتطوير الفالحة الصغرى التقليدية 

املشاريع  عدد  ويبلغ  تنميتها.  بغية  الواحات(،  اجلبلية،  البورية،  )املناطق  والهشة  النائية  املناطق  في  واملهمشة 

بلغ عدد  وقد  درهم،  20 مليار  يناهز  مالي  بغالف  545 مشروع  2020 حوالي  غاية  إلى  الدعامة  املبرمجة في هذه 

املشاريع التي في طور اإلجناز 542 مشروع إلى نهاية 2015 باستثمارات إجمالية تقدر ب 14.67 مليار درهم لفائدة 

772 ألف مستفيد على مساحة تقدر ب 750 ألف هكتار موزعة على كل مناطق املغرب.

كما تقوم الدولة في إطار عملية الشراكة حول األراضي الفالحية التابعة للملك اخلاص للدولة على مساعدة 

وبأسعار مالئمة، وقد مت  األمد  أراضي بعقد كراء طويلة  توفير  األراضي من خالل  اقتناء  الفاعلني على  ومصاحبة 

وضع حوالي 97 ألف هكتار رهن إشارة املستثمرين، وذلك منذ انطالق مخطط املغرب األخضر موزعة على 4 أشطر 

لفائدة 556 مشروع.

املبرمة واكبت احلكومة إحداث  البرامج  العقود  الدولة واملهنيني ولضمان إجناز أهداف  وفي إطار الشراكة بني 

تنظيمات بيمهنية، ووضعت إطار تشريعي مالئم ) القانون رقم 03.12 املتعلق بالهيئات البيمهنية للفالحة والصيد 

البحري(، بغية الوصول إلى تنظيم أمثل للفاعلني على امتداد سلسلة القيم ومتكني هذه الهيئات من التوفر على 

موارد مالية خاصة ودائمة تسمح لها بتمويل أنشطتها ومختلف برامج تنمية سالسل اإلنتاج.

وقد مكنت عقود البرامج من الرفع من اإلنتاج جلل السالسل، إذ نذكر على سبيل املثال إنتاج 115 مليون قنطار 

من احلبوب في 2015 و 510 ألف طن من اللحوم احلمراء و 510 ألف طن من السكر.

وجتدر اإلشارة أنه بفضل مجهودات مخطط املغرب األخضر تلقى املغرب بروما في 2014 جائزة التميز لتحقيق 

أول هدف األلفية للتنمية اخلاص بالقضاء على الفقر املدقع واجلوع، حيث متكن من حتقيق في 2011 أي سنتني قبل 

املوعد احملدد الهدف األول من أهداف األلفية للتنمية اخلاص بالقضاء على الفقر واجلوع.

وبالفعل، يساهم القطاع الفالحي في حتقيق األمن الغذائي بنسب جد هامة، حيث يغطي حوالي %100 لكل 

من اخلضر والفواكه، اللحوم وزيت الزيتون وما يناهز %90 من احلليب و %77 من احلبوب و %42 من السكر.

ووعيا منها بأهمية السقي في امليدان الفالحي اعتمدت الوزارة على ثالث برامج مهيكلة ملستقبل الفالحة 

املسقية:
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السقي عبر جتهيز  توسيع  إلى  يهدف  الذي  اإلجناز،  أو في طور  املنجزة  السدود  الري بسافلة  توسيع  برنامج   -

املدارات السقوية املرتبطة بالسدود وذلك على مساحة 160 ألف هكتار في أفق 2020؛

- الشراكة بني القطاع العام واخلاص التي تهدف إلى البحث عن أساليب وطرق جديدة لتمويل املشاريع التي لها 

صلة بتعبئة املاء في إطار شراكة مع القطاع اخلاص ، بتحفيز فعاليات هذا القطاع على االهتمام باالستثمار في 

ميدان املاء مبا فيها حتلية مياه البحر؛

البرنامج إلى التحويل إلى السقي املوضعي على  الري املوضعي. يهدف هذا  - مشاريع التحويل اجلماعي إلى 

مساحة تناهز 550 ألف هكتار في أفق 2020، مما سيمكن من تثمني 1.4 مليار متر مكعب سنويا واقتصاد من 20 إلى 

%50 من املياه في أفق 2020، وقد بلغت في نهاية 2015 املساحة اإلجمالية اجملهزة في إطار هذا البرنامج ما يقارب 

450 ألف هكتار، أي ما يناهز %82 من األهداف املسطرة في أفق 2020.

وفي هذا اإلطار قامت الوزارة من الرفع من مستوى الدعم اخملصص لتقنيات االقتصاد في املاء %80 بالنسبة 

مشاريع  وكذا  اجلماعي  الري  ومشاريع  هكتارات(   5 من  )أقل  الفالحني  لصغار  بالنسبة   100% و  الفالحني  جلميع 

التجميع.

وستمكن هذه البرامج التي تتطلب استثمار إجمالي يناهز 60 مليار درهم على مساحة تفوق 750 ألف هكتار 

لفائدة 250 ألف مستغلة فالحية في جميع املناطق، من اقتصاد وتثمني حوالي 3 مليار لتر مكعب من مياه السقي.

كما انخرطت الدولة منذ 2010 في مسار إلعادة هيكلة عميقة لصندوق التنمية الفالحية لتجعل منه رافعة 

أساسية لالستثمار، ويهم نظام اإلعانات والتحفيزات الفالحية احلالي من ناحية أولى تعزيز بعض املنح واملساعدات، 

وفقا لاللتزامات التي تعهدت بها احلكومة في إطار عقود البرامج املبرمة مع اجلمعيات البيمهنية، ومن ناحية أخرى 

يروم هذا اإلصالح مالئمة املنح واملساعدات مع اخلصوصيات االقتصادية واالجتماعية لسالسل اإلنتاج وحتفيز قوي 

ملشاريع التجميع.

وقد متت مواكبة النظام اجلديد إلعانات عبر تفعيل دور الشباك الوحيد باملديريات اإلقليمية للفالحة واملكاتب 

اجلهوية لالستثمار الفالحي وكذا عبر وضع نظام معلوماتي ميكن من معاجلة ملفات طلب اإلعانة من الفالحني، 

كما مت وضع مخطط للتواصل لفائدة الفالحني واملستثمرين.

وخالل الفترة ما بني 2008 و 2015، عرفت اإلعانات املمنوحة للفالحني في إطار هذا الصندوق ارتفاعا يقر ب 80%.

ومن أجل تسهيل ولوج الفالحني للقروض مت إبرام اتفاقيات شراكة مع األبناك بعروض تفضيلية، وفي هذا اإلطار مت 

وضع برامج )متويل الفالح وأرضي( اللذان تقدمهما مجموعة القرض الفالحي للمغرب بشراكة مع الدولة، ويهدفان إلى 

متويل الفالحني الصغار واملتوسطني الذين ال ميكنهم الولوج إلى القروض البنكية أو ال يتوفرون على ضمانات بنكية.



مناقشة  وتقييم  السياسات  العمومية  املرتبطة  بإنتاج  الثروة  

220

ومن أجل التعويض عن األضرار املناخية، مت العمل بنظام التأمني املتعدد اخملاطر املناخية اخلاص باحلبوب والقطاني، 

وقد القى هذا املنتوج منذ إطالقه جناحا كبيرا بلغت مساحة احلبوب والقطاني املؤمنة خالل املوسم الفالحي -2015

2012-2011، وقد مت جتاوز مليون هكتار  326 ألف هكتار خالل املوسم الفالحي  717.6 هكتار مقابل  2014 حوالي 

مؤمنة خالل املوسم الفالحي 2016-2015. وخالل املوسم الفالحي 2014-2013 مت إطالق التجربة النموذجية اخلاصة 

بالتأمني البارامتري بالنسبة للحبوب، كما مت توسيع هذا البرنامج ليشمل تأمني سالسل األشجار املثمرة ضد البرد 

والصقيع والرياح القوية الرياح الرملية وركود املياه في احلقول الفالحية. وبلغت مساحة األشجار املثمرة املؤمنة 

في 2015 حوالي 4560 هكتار مقابل 2522 هكتار في 2014، أي بارتفاع يقدر ب 79%.

ومن أجل تنمية املناطق القروية واجلبلية يهدف، صندوق التنمية القروية واملناطق اجلبلية إلى متويل مشاريع 

الفالحي خالل  للقطاع  الصندوق  هذا  املرصودة من  االعتمادات  بلغت  وقد  املناطق.  العزلة عن هذه  وفك  لتنمية 

ولبرنامج  الثانية،  الدعامة  ملشاريع  تخصيصها  ومت  درهم،  مليون   3837 ينهاز  ما   2008-2015 بني  املمتدة  الفترة 

اجلفاف وملعاجلة آثار الفيضانات، ومت كذلك رصد جزء من موارد الصندوق لعمليات دعم وجتهيز البنيات التحتية عبر 

برامج فك العزلة وتنمية مناطق الواحات شجر األركان واإلعداد الهيدرو فالحي.

ومن أجل تثمني جيد للمنتوجات الفالحية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية مت وضع برنامج األقطاب الفالحية 

والذي يهدف إلى تقوية تنافسية املقاوالت ودعم االستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، زيادة على إنشاء مراكز 

البحث والتنمية ومراقبة اجلودة داخل هذه األقطاب، يهم البرنامج إجناز 6 أقطاب خالل الفترة 2015-2011 في أهم 

املناطق الفالحية بكل من مكناس وبركان وسوس والغرب واحلوز وتادلة.

كما مت وضع استراتيجية لتنمية املنتجات احمللية، ترتكز على حتديد وتشخيص وتقييم مؤهالت املنتجات احمللية 

ودعم ولوج املنتجات لألسواق في إطار التنمية املستدامة.

وفي هذا اإلطار مت إطالق برنامج إنشاء منصات لوجيستيكية وجتارية يهدف إلى جتميع عرض املنتجات اجملالية 

وتعزيز تدفقاتها.

وفي إطار مخطط املغرب األخضر، يهدف برنامج الترحال املوجه خصيصا للفالحة الصغرى إلى جتهيز املراعي 

بغالف مالي يناهز أكثر من 200 مليون درهم في السنة، ويستفيد من هذا البرنامج على اخلصوص الكسابة اللذين 

ال يتوفرون على أراضي فالحية.

ولقد أصبح القطاع الفالحي يكتسي جاذبية قوية، تظهر من خالل مضاعفة مستوى االستثمارات الفالحية 

منذ سنة 2008 وكذا بالرفع من الناجت الداخلي اخلام للقطاع الفالحي بنسبة %57 بني 2008-2015.

وفي إطار احلد من االرتباط بالتغيرات املناخية، مت جتهيز ما يقارب 300 ألف هكتار بالري بالتنقيط وغرس حوالي 
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12 مليون شجرة من األشجار املثمرة سنويا.

كما مكنت هذه اجملهودات من حتقيق الهدف احملدد واملتمثل في تخفيض نسبة الساكنة التي تعاني من الفقر 

الغذائي إلى أقل من 660.5%. 

66- أثار السيد المستشار أوعمو نقطة نظام التالية: وأنا أقرأ المادة 100 من الدستور أجدها تقول في الفقرة األخيرة: "تخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان 
لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها"، مما يعني أننا في جلسة خاصة، لسنا أمام جلسة األسئلة الشفهية، والتقييم ليس نقدا وال افتحاصا، هو حوار بين الحكومة 

في برنامجها والوزراء. 
اآلن، حسب ما سمعناه، فالسيد وزير الفالحة زودنا بتقرير مكتوب. وبغض النظر عن مسألة التضامن الحكومي، فقد كان من الضروري اإلفصاح عن نقط 

الضعف والقوة في "المخطط األخضر" ليكون هناك حوار يتجلى من خالل المالحظات والمداخالت، وإال ستصبح هذه الجلسة الخاصة بمثابة جلسة للمساءلة، 
في حين - أنا معك السيد الوزير - على أنها ليست جلسة مساءلة ولكنها حوار في ظل سياسات للتقييم ال للنقد. فلذلك أتأسف اعدم حضور الوزراء المعنيين.



مناقشة  وتقييم  السياسات  العمومية  املرتبطة  بإنتاج  الثروة  

222

الوزير املنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار  - السيد حممد عبو،   1
واالقتصاد الرقمي، املكلف بالتجارة اخلارجية: حول خمطط تسريع وترية 

التنمية الصناعية: )نيابة عن السيد وزير الصناعة والتجارة واالستثمار 
واالقتصاد الرقمي(

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني وعلى آله وصحبه أجمعني.

السيد الرئيس احملترم؛

السيدات والسادة املستشارين احملترمني؛

أود أن أذكر في البداية أن مخطط تسريع وتيرة التنمية الصناعية 2020-2014، يهدف إلى النهوض بصناعتنا 

الوطنية، حتى يتسنى لها املساهمة الفعالة في الناجت الداخلي اخلام، وحتسني جاذبية املغرب في مجال االستثمارات 

سواء الداخلية أو اخلارجية ، باإلضافة إلى حتسني اإلنتاجية.

وكما تعلمون، فإن هذا اخملطط يسعى في أفق 2020 إلى خلق 500 ألف منصب شغل والرفع من الناجت الداخلي 

اخلام ب 9 نقاط. )لينتقل من 14 % إلى 23 %( والرفع من طاقة الصادرات على املستويني الكمي والنوعي وحتسني 

املنتوج.

الصناعية  للتنمية  التسريع  تنزيل مخطط  تقدم  التقرير حول  وتوجيه  إعداد  تاريخ  األخير،  يونيو  فمنذ شهر 

للجنتكم املوقرة املكلفة بتقييم السياسات العامة، عرف اخملطط املذكور تقدما هاما وهو ما مت تقدميه في الرابع 

من يوليوز بالدار البيضاء بني يدي صاحب اجلاللة، نصره اهلل وأيده.

واجلدير بالذكر أنه إلى غاية متم يوليوز 2016، متت هيكلة 12 قطاعا صناعيا فعالة، وهي كالتالي:

حصيلة منتصف يوليوز 2016 :

أطلقت 41 منظومة، تغطي 12 قطاعا صناعيا.

قطاع السيارات:

احملركات- البطاريات- املعادن- داخل السيارة /الكرسي- األسالك- رونو- بوجو سيتروين.

قطاع النسيج:

.)Denim( -املوزع- املوضة

قطاع الطيران:
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الهندسة- الصيانة وعمليات- األنظمة الكهربائية واألسالك- التجميع.

قطاع شاحنات الوزن الثقيل:

منظومات متكاملة لشاحنات الوزن الثقيل والهيكلة.

قطاع الكيمياء:

الكيمياء النباتية- الكيمياء العضوية.

قطاع البناء:

املقالع - احلديد والصلب- رخام- اخلزفية- مسبقة الصنع.

قطاع الصناعات املعدنية وامليكانيكية:

معاجلة املعادن- مهن جديدة- تثمني املعادن..

قطاع اجللد:

الدباغة وصقل اجللود- املنتجات اجللدية واملالبس- األحذية.

:)Offshoring( قطاع ترحيل اخلدمات

Engineering Services Outsourcing – Knowledge Process Outsourcing – Information Technology 

Outsourcing –  Business Process Outsourcing-  Customer Relationship Management .

قطاع الصناعات الدوائية:

األجهزة الطبية – األدوية.

قطاع البالستيك:

إعادة التدوير – البنايات والشغال العامة – البالستيك لألغذية – التغليف.

قطاع منظومات اجملمع الشريف للفوسفاط.

إن التفعيل القطاعي للمنظومات الصناعية، التي مت إعطاء انطالقتها مع بداية مخطط التنمية الصناعية 

يهم حاليا جل الفروع الصناعية الوطنية، مبا فيها القطاعات احلديثة، ممثلة في قطاع السيارات والطائرات، وكذا 

قطاع   12 تغطي  صناعية،  منظومة   41 تفعيل  اإلطار  هذا  في  مت  حيث  واجللد،  كالنسيج  التقليدية  القطاعات 

صناعي.
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أما بالنسبة لقطاعات الصناعات الغذائية والكهرباء والطاقات املتجددة، فإن تفعيلها على شكل منظومات 

صناعية هو في طور اإلجناز، وسيتم قريبا التوقيع على عقود لألداء األمثل )Contrat de performance( لتفعيل هذه 

املنظومات.

وبخصوص قطاع السيارات والطيران موضوع عقود األداء األمثل )Contrat de performance(، فإنهم يساهمون 

في تنمية وتطوير وتنسيق منظومات الفروع التي تنتمي لهذه القطاعات.

بالنسبة لتأثير هذه اإلستراتيجية على مجال التشغيل:

فبخصوص خلق مناصب الشغل، هناك مؤشران لقياس تأثير مخطط التنمية الصناعية على ذلك:

- أوال: مناصب الشغل املزمع إحداثها واملشار إليها في إطار املنظومات الفعالة التي يتم تنزيلها عبر عقود 

األداء األمثل ) Contrat de performance(، قطاعيا، والتي تعبر عن التزامات بخلق مناصب الشغل في أفق 2020 من 

طرف الفدراليات املهنية للقطاعات املذكورة، أعضاء CGEM؛

مع  املوقعة  االستثمار  اتفاقيات  خالل  من  املنجزة  املشاريع  إطار  في  فعليا  احملدثة  الشغل  مناصب  ثانيا:   -

طور  في  هي  التي  اإلنتاج  مواقع  في  إحداثها  التي سيتم  الشغل  مناصب  عن  تعبر  والتي  الصناعيني،  الفاعلني 

اإلحداث أو التوسع.

الفعالة حوالي  املنظومات  إطار  في  بإحداثها  الفاعلون  التزم  التي  الشغل  مناصب  يبلغ عدد  أن  املتوقع  ومن 

427000 في أفق 2020.

توزيع التزامات خلق الوظائف حسب القطاع
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اظشغؾ اظؿل دقؿؿ إحداثفو صل عقاضع اإلغؿوج اظؿل ػل صل رقر اإلحداث أك 
. اظؿقدع

كعـ ادلؿقضع أف ؼؾؾغ سدد عـوصى اظشغؾ اظؿل اظؿزـ اظػوسؾقف بنحداثفو صل 
. 2020 صل أصؼ 427000إرور ادلـظقعوت اظػعوظي حقاظل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أبرعً اظقزارة 2013أعو بكصقص ادلـوصى احملؼؼي، صؿـذ أطؿقبر 
كادللؿـؿرؼـ سدة اتػوضقوت عفقؽؾي، جلدب أك تقدقع صـوسوت سودلقي رائدة 

 Delphi, Yakazaki, Psa) ,)بودلغرب، كطؿـوؿ سؾك ذظؽ ػـوؾ، ضطوع اظلقورات 
Peugeot ,Citroën  Renaultكضطوع اظطقراف ،  (Stelia,Airbus) كضطوع ،

 (. Décathlon)كضطوع اظـلقٍ  (Siemens)اظطوضوت ادلؿفددة 
 عـصى ذغؾ عـ 158000 حقاظل 2016ظؼد زل إحداث حؿك عؿؿ ؼقظققز 

. خالؿ اتػوضقوت االدؿـؿور ادلؾرعي بني اظقزارة كاظػوسؾني ادلغوربي كاألجوغى
، 2016إف أجرأة إحداث عـوصى اظشغؾ اغطؾؼً صعؾقو عع بداؼي دـي 

. 2017كدؿلؿؿر اظقتقرة بشؽؾ أطؾر خالؿ دـي 
اظدسؿ ادلقجف ظؾػوسؾني 

صقؿو ؼكص اظدسؿ ادلقجف ظؾػوسؾني، كتؾعو الظؿزاعوت اظػدراظقوت ادلفـقي 
كادللؿـؿرؼـ، سؿؾً اظدكظي عـ خالؿ كزارة اظصـوسي كاظؿفورة كاالضؿصود 

اظرضؿل سؾك تقصقر اظقدوئؾ ادلوظقي كاظدؼي اظالزعي ظضؿوف جنوح ادلـظقعوت 
اظػعوظي، كذظؽ متوذقو عع ادلؾودئ ادلقضقسي عع اغطالضي عكطط تلرؼع 

اظؿـؿقي اظصـوسقي، كالدقؿو تؾؽ ادلؼررة صل صـدكؽ اظؿـؿقي اظصـوسقي، طؿو 
أف اإلصراج سـ ػذا اظدسؿ دقؽقف تدرؼفقو كعـودؾو دلو دقؿؿ حتؼقؼف عـ 

. األػداؼ ادللطرة صل ادلـظقعوت اظصـوسقي

توزيع التزامات خلق الوظائف حسب القطاع 
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أما بخصوص املناصب احملققة، فمنذ أكتوبر 2013 أبرمت الوزارة واملستثمرين عدة اتفاقيات مهيكلة، جلدب أو 

Delphi, Yakazaki, Psa Peu- )ووسيع صناعات عاملية رائدة باملغرب، وكمثال على ذلك هناك، قطاع السيارات ), 

geot ,Citroën  Renault ، وقطاع الطيران )Stelia,Airbus(، وقطاع الطاقات املتجددة )Siemens( وقطاع النسيج 

.) Décathlon(

لقد مت إحداث حتى متم يوليوز 2016 حوالي 158000 منصب شغل من خالل اتفاقيات االستثمار املبرمة بني 

الوزارة والفاعلني املغاربة واألجانب.

إن أجرأة إحداث مناصب الشغل انطلقت فعليا مع بداية سنة 2016، وستستمر الوتيرة بشكل أكبر خالل سنة 

.2017

الدعم املوجه للفاعلني

فيما يخص الدعم املوجه للفاعلني، وتبعا اللتزامات الفدراليات املهنية واملستثمرين، عملت الدولة من خالل 

وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي على توفير الوسائل املالية والدية الالزمة لضمان جناح املنظومات الفعالة، 

وذلك متاشيا مع املبادئ املوضوعة مع انطالقة مخطط تسريع التنمية الصناعية، والسيما تلك املقررة في صندوق 

التنمية الصناعية، كما أن اإلفراج عن هذا الدعم سيكون تدريجيا ومناسبا ملا سيتم حتقيقه من األهداف املسطرة 

في املنظومات الصناعية.

صندوق التنمية الصناعية.

بالنسبة لصندوق التنمية الصناعية، لقد مت إلى حدود متم يوليوز 2016 ، وضع رهن إشارة املنظومات الصناعية 

ما  اإلستراتيجية،  الصناعية  املشاريع  وكذا  واملتوسطة  الصغيرة  للمقاوالت  الدعم  وآليات  املهيكلة  الفعالة 

مجموعه 17.3 مليار درهم من صندوق التنمية الصناعية.

ويتوزع هذا الغالف املالي كالتالي:

52 % لفائدة 41 منظومة صناعية مهيكلة؛  -

24 % مخصصة آلليات الدعم املوجهة لفائدة املقاوالت الصغيرة واملتوسطة؛  -

24 % للمشاريع الصناعية اإلستراتيجية؛  -

إن تعبئة هذا املبلغ سيكون تدريجيا ويتناسب مع حتقيق األهداف املسطرة مسبقا فيما يخص إحداث مناصب 

الشغل وتطور النشاط املزاول.

وتنقسم عروض الدعم إلى 4 أصناف وتهم:
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في . 1 املنظومات  قاطرات  تعتبر  التي  الكبرى،  واملقاوالت  واملتوسطة  الصغيرة  للمقاوالت  االستثمار  دعم 

ميدان التجهيز واآلليات والعقار والبنيات؛

تطوير تنافسية املقاوالت التي توجه أنشطتها للتصدير وكذا رفع احلواجز التي تعترض قطاع التصدير؛. 2

تبني إجراءات مالية متكن من تقوية والدينامية؛. 3

تطوير البنيات واملناطق الصناعية املوجهة للكراء بالنسبة للمشاريع اإلستراتيجية.. 4

التمويل

بالنسبة للتمويل، فقد مت إبرام مجموعة من  االتفاقيات القطاعية للتمويل مع اجملموعة املهنية للبنوك باملغرب، 

والتي ستمكن من تنشيط التدفقات املالية نحو الفاعلني الصناعيني، والسيما بقطاع النسيج. في هذا الصدد 

أجازت هيكلة املنظومات الصناعية الفعالة في استئناف القروض والتمويالت املوجهة للتنمية، وهو ما مت التأكيد 

عليه في التقرير األخير لبنك املغرب، حيث أقر %89 من الفاعلني الصناعيني باملغرب بأن هناك حتسن ملحوظ في 

الولوج إلى القروض.

العقار

إجناز مشاريع حظائر  برنامجا طموحا يتمحور، حول  الوزارة  املناسب، اعتمدت  العقاري  الوعاء  توفير  وفي إطار 

صناعية مندمجة موجهة للكراء، فمن جهة  مت إحصاء وحتليل حاجيات املنظومات الصناعية الفعالة والتي سيتم 

تفعيلها كل سنة وبكل جهة، مع األخذ بعني االعتبار اخلصوصيات )القرب من امليناء أو املطار، خاصيات تقنية(، 

ولقد مت حتديد احلاجيات في 1147 هكتار.

ومن جهة أخرى مت اعتماد منهجية جديدة لالستجابة بشكل فعال لتلبية الطلبات خالل السنوات القادمة عبر:

املوجودة، كما  العروض  إلكتروني http://www.zonesindustrielles.ma/((   يحتوي على جميع  - إحداث موقع 

سيمكن هذا املوقع املستثمرين من معلومات دقيقة حول املسائل التقنية واملالية؛

- سياسة تنموية واضحة تستجيب للحاجيات املعبر عنها وذلك بتعبئة 1000 هكتار مخصصة للمنظومات 

الصناعية عبر منوذج الكراء.

التكوين

للتكوين، فألول مرة  العمومية  املقاربة  بدل مجهودات هامة إلحداث حتول قوي في  التكوين، مت  ورش  إطار  في 

احتياجات  مع  متاشيا  ومسيرين،  مهندسني  تقنيني،   ،)Operateurs( عمليني  مستخدمني  لتكوين  دراسة  إجناز  مت 

الفاعلني خالل السنوات القادمة.
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للصناعة  بالنسبة  التحمالت"  "دفتر  للتكوين، ستكون مبثابة  اعتماد خريطة جهوية  اإلطار سيتم  وفي هذا 

وملعاهد التكوين وللمدارس وللجامعات.

وفيما يخص املعطيات واملؤشرات املتوفرة حول القطاع، فإن الوزارة جتد صعوبة في التعامل مع األرقام من طرف 

املندوبية السامية للتخطيط املتعلقة بحصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية2020.2014، حيث تدمج هذه 

األخيرة، مؤشرات القطاع الصناعي مع قطاع املعادن وكذا قطاع الصناعة التقليدية.

التحويلية، كما هو محدد لدى  الصناعة  املتوسط تطور مناصب شغل  املدى  تتبع ورصد على  ينبغي  ولذلك 

املندوبية السامية للتخطيط في حساب الناجت الداخلي اخلام.

وسيمكن هذا اإلجراء بدون شك، من تقييم واقعي ملدى جناح هذا اخملطط وتأثيره في خلق مناصب الشغل.

وأود كذلك التأكيد على أن املوارد املعبئة من طرف صندوق التنمية الصناعية واملقدرة ب 17.3 مليار درهم مت 

تخصيصها:

- للمشاريع اإلستراتيجية على غرار " بوجو، ستروين" ومنظومته على الصعيد الوطني

- للبرامج املوجهة لتأهيل املقاوالت الصغيرة واملتوسطة

- وللمنظومات الفعالة مع ميزانية قطاعية معبئة لهذا الغرض

وبخصوص املشاريع اإلستراتيجية التي مت حتديدها، فإن عروض الدعم لم يتم حتديدها في جهة معينة باملغرب، 

القطاعات  لكل  بالنسبة  الدعم  ومستوى  املشاريع  على  بالتالي  وتركز  اجلهات  بني  متيز  ال  العروض  كل  أن  حيث 

واملنظومات الصناعية.

وجتدر اإلشارة في آخر هذا احملور أن ميثاق االستثمار اجلديد سيمكن كل جهة على حدة من تبني سياسة خاصة 

بها لدعم املستثمرين، لتتميم ما تقوم به الوزارة في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2020.2014.

تلكم، السيد الرئيس احملترم، السيدات والسادة املستشارين احملترمني، أهم مالحظات، الوزارة بخصوص تقييم 

مخطط التسريع الصناعي 2020.2014.
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الوزير املنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار  2. السيد حممد عبو، 
واالقتصاد الرقمي، املكلف بالتجارة اخلارجية حول اسرتاتيجية املغرب 

الرقمي 2013 )نيابة عن السيد وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد 
الرقمي(

التي تنهجها  الكبرى  األوراش  2013، ومتاشيا ع سياسة  الرقمي  املغرب  بالنسبة حملور تقييم استراتيجية  أما 

الركائز  أحد  املعلومات  تكنولوجيات  لكون  واعتبارا  لبالدنا،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  احلكومة 

األساسية ملواكبة هذه السياسة وكذا التغلب على الفجوة الرقمية وإدماج املغرب في االقتصاد الرقمي، اعتمدت 

الوزارة استراتيجية املغرب الرقمي 2013، والتي كانت تهدف آنذاك إلى حتقيق ناجت داخلي خام صافي يقدر ب 27 مليار 

درهم وخلق حوالي 30 ألف منصب عمل إضافي في أفق 2013.

وترتكز هذه االستراتيجية على أربعة محاور أساسية وهي:

العالي  الصبيب  ذي  االنترنيت  إلى  الولوج  من  املواطنني  متكني  إلى  يهدف  والذي  االجتماعي  التحول  محور 

وتشجيع الولوج إلى املبادالت واملعرفة؛

محور اخلدمات العمومية املوجهة للمتعاملني مع اإلدارة، والذي يهدف إلى حتسني شفافية وحكامة اإلدارة 

املغربية وكذا املالئمة مع احتياجات املرتفقني، من خالل تنفيذ برنامج طموح للحكومة اإللكترونية؛

محور إنتاجية املقاوالت الصغرى واملتوسطة، والذي يهدف إلى الرفع من إنتاجية املقاولة الصغرى واملتوسطة 

واملساهمة في تطوريها، من خالل استعمالها لتكنولوجيا املعلومات؛

محور صناعة تكنولوجيات املعلومات، والذي يهدف إلى تطوير الصناعة احمللية لتكنولوجيا اإلعالم واملعرفة، 

من خالل دعم الفاعلني احملليني وكذلك لتشكيل أقطاب للتميز ذات إمكانية عالية للتصدير.

السياسات  لتقييم  السنوية  للجلسة  بالتحضير  املكلفة  املؤقتة  املوضوعاتية  اللجنة  تقرير  يخص  فيما 

بعض  احملترمني،  املستشارين  والسادة  السيدات  حضراتكم،  على  أعرض  أن  أود  الثروة،  بإنتاج  املرتبطة  العمومية 

املالحظات التي تخص تقييم استراتيجيات املغرب الرقمي وهي كما يلي: 

أوال: بالنسبة لإلمكانيات املتاحة استراتيجية املغرب الرقمي 2013:

لقد جاء في التقرير )املستوى املادي ص 100( انه مت تخصيص لهذه االستراتيجية مبلغ إجمالي قدر ب 19.5 مليار 

درهم، إال أن التكلفة املقدرة لهذه االستراتيجية حددت في مبلغ 5.6 مليار درهم فقط، ولم يكن هناك أي مبلغ 



مناقشة  وتقييم  السياسات  العمومية  املرتبطة  بإنتاج  الثروة  

229

إجمالي مخصص.

بالنسبة للجنة املكلفة بالسهر على تنفيذ برنامج احلكومة اإللكترونية )مستوى هيأة التنفيذ ص 101 و102(، 

لتكنولوجية  الوطنية  اللجنة  وليس  الرقمي،  واالقتصاد  اإلعالم  لتكنولوجيات  الوطني  باجمللس  يتعلق  األمر  فإن 

املعلومات كما جاء في التقرير.

كما أن محور اخلدمات العمومية املوجهة للمتعاملني مع اإلدارة أسند تنفيذه إلى جلنة قطاعية تشرف على 

برنامج احلكومة اإللكترونية، مت إحداثها على مستوى القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية ولم تشمل هذه 

اللجنة وكاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية كما هو مشار إليه في التقرير.

وللتأكيد كذلك، فقد مت تنفيذ تدابير مواكبة بإشراك القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية وليس فقط من 

قبل وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي كما جاء في التقرير.

ثانيا: حصيلة تنفيذ استراتيجية املغرب الرقمي 2013:

بالتحول  املتعلق  األول  احملور  في  املدرجة  املشاريع  إجناز  نتائج  يضم  والذي  التقرير  في  املبني  للجدول  بالنسبة 

االجتماعي )ص 104(.

فبخصوص اإلجراء املتعلق بدعم جتهيز املدرسني بأجهزة الكمبيوتر ومعدات الربط باإلنترنيت مازال قيد التنفيذ 

ولم تتعدى نسبة إجناز %11  كما جاء في التقرير، غير أن البرنامج امتد من 2008 إلى 2013 واستفاد 150000 إطار 

تربوي من جهاز حاسوب مربوط باإلنترنيت مع متم 2011 أي ما يفوق %100 كإجناز.

وذلك  لالنترنيت،  الشهري  االشتراك  دعم  على شكل  البرنامج  لهذا  الثانية  النسخة  إجناز  مواصلة  كما متت 

بغية متكني األطر التربوية من االستمرار في االستفادة من خدمة الربط باالنترنيت خالل السنوات الثالث األخيرة 

للبرنامج.

احملمول  الكمبيوتر  بأجهزة  لهم  املماثلة  والفئات  املهندسني  الطلبة  جتهيز  بدعم  املتعلق  لإلجراء  بالنسبة 

ومعدات الربط باألنترنيت لم تتعد %22 كما جاء في التقرير، غير أن أهداف إجناز هذا البرنامج مت حتديدها سنويا 

وليس إجماليا. وقد بلغ معدل اإلجناز السنوي %85  خالل الفترة املمتدة ما بني سنوات 2009 و 2013.

أما فيما يتعلق باإلجراء اخلاص بتجهيز مؤسسات التعليم العمومي مبعدات الربط باألنترنيت والوسائل متعددة 

الوسائط إضافة إلى تكوين األطر التربوية وتوفير الوسائل الرقمية بهذه املؤسسات، وكذا املراكز اجملتمعية إلدماج 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال باإلضافة إلى احملتوى الرقمي، قد عرف تأخرا بلغت نسبة اإلجناز %56 كما جاء في 

التقرير. وفي هذا الشأن أود أن أحيطكم علما أن حصيلة إجناز مبادرة احملتوى الرقمي لم يتم تقييمها إلى حد اآلن، 
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وفيما يخص املراكز اجملتمعية إلدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصال فقد وصلت نسبة اإلجناز %5، أي ما يعادل 74 

مركز من أصل 400 مستهدف وقد مت توقيف هذا البرنامج في سنته األولى نظرا للصعوبات التقنية التي اعترضته.

أما فيما يخص حصيلة جتهيز مؤسسات التعليم العمومية مبعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال فقد بلغت 

%85 من مجموع املؤسسات املستهدفة على غاية نهاية يوليوز 2012، وأذكر منها على سبيل املثال:

- 2838 مؤسسة مجهزة بقاعات متعددة الوسائط وبحقائب متعددة الوسائط مرتبطة باالنترنيت؛

- 6500 مؤسسة مجهزة بحقائب متعددة الوسائط مرتبطة باالنترنيت؛

- 100 مؤسسة مجهزة بسبورات تفاعلية وجتهيزات تفاعلية متحركة.

أما بالنسبة الستراتيجية املغرب الرقمي 2020، فقد متت بلورتها بناء على الدراسة التي قامت بها وزارة الصناعة 

التجارة واالستثمار االقتصاد الرقمي  وكذا توصيات اجمللس األعلى للحسابات وجلنة مراقبة املالية العامة جمللس 

النواب.

وتهدف هذه االستراتيجية باألساس إلى الرفع من الناجت الداخلي اخلام بقيمة تتراوح ما بني 2.3 و 7.4 مليار درهم 

وإحداث مناصب شغل تتراوح ما بني 15000و 35000 منصب شغل دون احتساب نتائج قطاع ترحيل اخلدمات.

وميكن تلخيص التأثير االقتصادي واالجتماعي لهذه االستراتيجية فيما يلي:

- جودة عالية للخدمات اإلدارية املوجهة للمواطنني واملقاوالت بغية خلق فرص اقتصادية؛

مناخ  وحتسني  عالية  جودة  ذات  دولية  رقمية  حتتية  بنية  طريق  عن  اخلارجية  املباشرة  االستثمارات  تسهيل   -

اإلعمال؛

- حتسني اإلنتاجية وتخفيض ملموس للتكلفة بالنسبة لإلدارات؛

- شفافية عالية فيما يخص التدبير العمومي وولوج املواطنني إلى املعلومة، ومزايا اجتماعية مهمة عن طريق 

ولوج جيد إلى اخلدمات االجتماعية )الصحة، التربية،...(؛

- تخفيض الفوارق االقتصادية واالجتماعية عن طريق ولوج عادل إلى الفرص.

وتتمحور هذه االستراتيجية حول 3 ركائز أساسية:

- التحول الرقمي لالقتصاد الوطني؛

- قطب رقمي جهوي؛

- التموقع الرقمي للمغرب.
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السيد الرئيس، 

 des( اعتمد تقرير اجملموعة املوضوعاتية على ارقام بعض املؤسسات التي قامت بتصحيحها في إطار مالحق

.)annexes

من جهة ثانية، السيد الرئيس، فمخطط "إقالع" انطلق في سنة 2005 وانتهى في 2009، وجاء "ميثاق اإلقالع 

الصناعي" 2014-2009، وخالل هذه الفترة مت إحداث 70 ألف منصب شغل، وفي ظرف سنتني ونصف من مخطط 

التسريع الصناعي مت إحداث 158 ألف منصب شغل. 

ووقعت الوزارة مجموعة من املنظومات الصناعية مع عدد من القطاعات، والتزمت تلك القطاعات كي حتدث 

427 ألف منصب شغل في أفق 2020، ولكن فعليا مت حتقيق 158 ألف منصب شغل.

صحيح أن هذه املعطيات ال توجد في تقارير املندوبية السامية للتخطيط، ألن هذه األخيرة تأخذ بعني االعتبار، 

أرقام مضبوطة  أقول  اآلن  املعادن،  التقليدية وكذلك  الصناعة  فيها  تدخل  وامنا  التحويلية،  الصناعة  ليس فقط 

محققة 158 ألف. 

السيد الرئيس، 

قبل قليل، قيل كالم خطير جدا، فيه حكم مسبق على عضو في احلكومة، بأنه يغيب عن جلسات املؤسسة 

بطريقة منتظمة. 

أريد أن نؤكد جمللسكم املوقر أن احلكومة بجميع أعضائها، بتوجيه من السيد رئيس احلكومة، تعطي أهمية 

خاصة للمؤسسة التشريعية، سواء تعلق األمر باألسئلة الشفوية، اللقاءات أو االجتماعات داخل اللجان أو كذلك 

مثل هذه اجللسات.

وهذا الوزير غاب مرة واحدة عن اجللسة، وكان مبرمج أسئلة، كان هناك نشاط ملكي في مدينة الدار البيضاء. 

بالنسبة ملوضوع احلكامة واملقاربة الدميقراطية التشاركية، الوزارة الوصية ابرمت هذه املنظومات مع الفيدراليات 

املهنية، ورؤساؤها أعضاء في االحتاد العام ملقاوالت املغرب، وقد تكلمنا على جلنة القيادة )Le pilotage(، التي عقدت 

سلسلة من االجتماعات في يونيو 2014، أكتوبر 2014، 2015، 2016، برئاسة الوزير الوصي على القطاع، وزير التجارة 

والصناعة واالستثمار واالقتصاد الرقمي والسيدة رئيسة االحتاد العام ملقاوالت املغرب. 

إذن، السيد الرئيس، كل ما قيل فهو مجانب للصواب فيما يخص ال الغياب وال جلنة القيادة. 

تلكم، السيد الرئيس احملترم، السيدات والسادة املستشارين احملترمني، أهم مالحظات الوزارة بخصوص تقييم 

استراتيجية املغرب الرقمي 2013.
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وال يسعني في األخير إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل للسيد الرئيس احملترم والسيدات والسادة املستشارين احملترمني 

على مجهواداتهم وعلى تفانيهم وعلى تعاونهم ملا فيه خير بالدنا ، حتت القيادة الرشيدة ملوالنا صاحب اجلاللة امللك 

صاحب اجلاللة امللك محمد السادس، نصره اهلل وأيده.

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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السيد عبد القادر اعمارة وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة:

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل وعلى آله وصحبه.

السيدة الرئيسة،

السادة الوزراء،

السيدات والسادة املستشارين احملترمني،

السيدات والسادة املستشارين، أنا سعيد باملشاركة في هذه اللحظة الدستورية املتميزة، وذلك لثاني مرة بعد 

مشاركة في مجلس النواب منذ يومني، وهذه في احلقيقة حلظة مهمة جدا ألنه مضى علينا زمن كنا نطمح داخل 

املؤسسة التشريعية إلى أن تكون لنا اإلمكانيات واآلليات لتقييم السياسات العمومية. احلمد هلل، اآلن هذا يأخذ 

طريقه، بالطبع األمر ليس سهال، لكن احلمد هلل، هذا التمرين اآلن ما بني املؤسسة التشريعية واحلكومة، البد أن 

يأتي أكله في السنوات أو في املراحل املقبلة.

أود إبداء بعض املالحظات املنهجية حول مجموعة من األمور التي نحن بصددها، وبعيدا على أي مزايدة: 

نحن نتحدث عن تقييم للسياسات العمومية، وهذه السياسات العمومية تفترض وجود تقرير أعدته اللجنة 

املوضوعاتية، والذي يجب أن يكون منطلقنا في تقييم هذه السياسات، ألن مساءلة احلكومة لها مجالها وأهميتها، 

وهي من اآلليات اخملولة للمؤسسة التشريعية، لكن اإلشكال الذي نعانيه على مستوى السياسات العمومية هو 

وجود مجموعة من السياسات التي ال جند لها املتسع والفضاء لتقييمها كما يجب. وإذا كان الدستور قد نص 

على ذلك، فالبد من التنبيه إلى أن هناك سياسات عمومية عابرة للحكومات، فال يصح عقال وال منطقا مناقشتها 

بشكل جتزيئي، قد يفقد احلياد في املناقشة. 

بأهداف  انطلقت قبل هذه احلكومة،  اخترمتوها، مشكورين،  والتي  بلدنا  التي تخص  العمومية  السياسات  إن 

أعيد النظر في بعضها، مع البحث عن مدى تنزيلنا وآثارها على مختلف مناحي احلياة ببالدنا. 

وأود القول، إن سمح لي السيد رئيس فريق األصالة واملعاصرة، في إطار املناقشة البعيدة عن كل التوتر، أوال، أن 

الربط بإنتاج الثروة لم يكن موضوعيا، بحيث أنه ال ميكن أن نتحدث عن رقم، ونعتقد أن هذا الرقم الذي ذكره السيد 

الرئيس هو رقم مشرف، بالنظر للوضعية االقتصادية الدولية، لكن اجتزاءه من السياقات امليزانياتية واالقتصادية 
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الناجت  - في نظري - هو اجتزاء غير موفق، ألنه كيف يصح، مرة أخرى من الناحية املوضوعية، أن نتكلم عن رقم 

الداخلي اخلام دون ذكر مجموعة من حيثياته؟ ! لم ال نقول، مثال، بأن احلكومة ورثت عجزين خطيرين، كان ممكن أن 

يصيبا البلد واقتصاده بالسكتة، والسيد رئيس الفريق يعي ذلك؟ !

كيف يصح أال نتحدث عن أن احلكومة ورثت - وهذا يعلمه اجلميع - إشكاالت معقدة عمرت لسنوات، منها 

مثال املقاصة، ففي سنة 2012 ابتلعت هذه األخيرة لوحدها 56 مليار درهم من امليزانية، كان بإمكانها جعل ناجتنا 

الداخلي اخلام أكبر مما نتصور؟ !

كيف ميكن أن نغض الطرف عن إشكالية صناديق التقاعد؟ ! والسيد الرئيس والسادة املستشارون يعلمون أن 

هذا كذلك مما عمر لسنوات.

كيف ميكن أن نغض الطرف - وأنا أتكلم من موقع العارف بهذه األمور - عن مجموعة من املؤسسات العمومية 

40 مليار درهم،  بأكثر من  أنقذته  الوطني للماء والكهرباء، لكن احلكومة  التي كانت تسير نحو احلائط؟ املكتب 

كانت أفيد للناجت الداخلي.

وهذا بطبيعة احلال كان يحتاج منا إلى تعبئة األموال وتعبئة امليزانيات، لكن كذلك يحتاج إلى شجاعة سياسية، 

ألن ما سنتحدث عنه من سياسات عمومية في ميدان الكهرباء واملاء ال ميكن أن يتم بدون مؤسسة إستراتيجية 

لها كامل صحتها املالية واالقتصادية. 

كيف ميكن أن نغض الطرف عن سداد متأخرات املقاوالت؟ من السهل أن تلتزم احلكومات السابقة وتترك سداد 

املتأخرات ملن بعدها. ففي قطاع احملروقات لوحده كانت املتأخرات تتجاوز 15 أو 16 مليار درهم. 

كيف ميكن أن نغض الطرف عن االلتزامات االجتماعية التي اتخذت فيها قرارات في ظروف استثنائية، نعلم كل 

حيثياتها، والتزمت بها احلكومة؟ 

أقول كل هذا، السيد الرئيس والسادة املستشارون، ألننا بصدد موضوع مهم جدا لبالدنا ومرتبط بتقييمنا لهذه 

السياسات العمومية. وأساسا في التقييم نستحضر األهداف التي سطرت واإلكراهات التي حالت دون حتقيق هذه 

األهداف على املستوى التمويلي على مستوى السوسيو اقتصادي، وغير ذلك.

بخصوص قطاع الطاقة، كيف ميكن أن نتحدث عن إنتاج الثروة ونحن بلد - وأنتم تعلمون ذلك - كان يرتهن إلى 

االستيراد الطاقي ب %98 وهو ما ميثل أوال، إشكاالت على مستوى موازناته، وميثل إشكاالت كذلك على مستوى 

بأن لدينا  الفاعلني،  إلى غير ذلك؟ ونحن اآلن نفتخر، حكومة مبعية عموم  قدرته على احلركية بالنسبة ملقاوالته 

أعلن عن هدف  قد  امللك  لكون جاللة  نعدل بعض مقتضياتها،  ونحن   ،2009 انطلقت سنة  إستراتيجية طاقية 

مجال  في  نسبيا  نتحكم  جعلتنا  الطاقية  اإلستراتيجية  هذه  أن  افتخار،  بكل  القول،  وأود  دراسته.  متت  جديد، 
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حساس جدا، وال ميكن تصور أي نشاط بدون أن منتلك مداخله ومخارجه. 

على كل حال، أنا اطلعت على التقرير، وهو - كما تفضل السيد املقرر - تقرير جتميعي، لم يتطرق جملموعة من 

التقييمات، ولكننا في استراتيجيتنا الطاقية نركز أساسا على تثمني املوارد احمللية املرتبطة بالطاقات املتجددة، 

وهذا سمح لنا بأن نكون في توازن مع منظور اململكة املغربية فيما يتعلق بالتنمية املستدامة، وهذا كما تقول 

العرب "وقع احلافر على احلافر". 

احلمد هلل، لدينا موارد طاقية قد متكننا، إن شاء اهلل، في أفق 2030 من حتقيق نسبة %52 من قدرتنا الكهربائية 

املنشأة من أصل متجدد، وهو رقم كبير جدا ورقم محترم على املستوى الدولي، ونكاد نستطيع أن نتوقع ما سيكون 

لنا من الطاقة املتجددة في أفق 2030 بامليغاواط، ف %20 ستكون شمسية و%20 ريحية و%12 كهرومائية و25% 

من الغاز الطبيعي املسال و%20 من الفحم احلجري، وسيتراجع استهالك الفيول إلى حدود %3، وهذا مهم، فحتى 

املستثمرون سيتمكننون من أخذ فكرة عن اإلمكانات التي ستكون متاحة في أفق 2030.

إذن سينخفض اعتماد الفحم احلجري إلى %20 لصالح الغاز الطبيعي املسال، لذا أطلقنا مشروع الغاز الطبيعي 

املسال بحجم استثمارات سيبلغ 40 مليار درهم، وألزمنا أن مير حتما عبر الشركات املغربية، بحيث ال يكون هذا 

املشروع فقط مشروعا دوليا بدون أن يكون للشركات املغربية حظ فيه، باعتبار أنه مشروع مهيكل. 

وفي هذا االجتاه كذلك، رفعنا بشجاعة سقف اإلنتاج الذاتي، كي ال نترك املستثمرين مرتبطني فقط باملكتب 

الوطني للكهرباء، فسقف اإلنتاج الذاتي اآلن هو 50 ميغاواط، مما يعني أن تزويد مدينة كتطوان قد يسند ملستثمر 

لديه القدرة.

زيادة على ذلك، قررنا أن من لديه القدرة على توفير احلد األدنى 300 ميغاوط، )وهو ما يقارب استهالك دولة من 

دول إفريقيا جنوب الصحراء(، ميكنه إنتاج 500 أو1000 أو1500 ميغاواط، وهذه شجاعة ميكن أن متنح خيارات عدا 

املكتب الوطني للكهرباء. 

كذلك فتحنا اجملال لالستثمار في اجلهد املتوسط واملنخفض، وأنا أقول هذا في جملة صغيرة، وأنتم تعلمون أن 

هاذ األمر - كما تقول العرب- "دونه خرط القتاد"، ألنه ليس بالسهل، أن تقنع جميع الفاعلني بأهمية هذه اخلطوة. 

الشمسية  األلواح  استعمال  بإمكانه  سيصبح  الذي  املغربي  املستهلك  على  أثر  ذا  سيكون  املنخفض  فاجلهد 

مستفيدا من املقاصة مع املوزعني.

اآلن  من  الدولة  تتدخل  لن  بحيث  جدا،  مهم  وهذا  الكهرباء،  قطاع  لضبط  الوطنية  الوكالة  أنشأنا  كذلكد 

فصاعدا في حتديد تعريفة الدخول للشبكة الكهربائية، ألن الدولة طرف من األطراف. 

أنشأنا أيضا الوكالة املغربية لألمن والسالمة في اجملالني النووي واإلشعاعي، التي ستمكننا من امتالك ناصية 
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اجملاالت النووية في السنوات املقبلة، مبشيئة اهلل. وعلى كل حال، فهذا من البدائل التي هي موجودة عندنا اآلن.

بطبيعة احلال نحن عندما نتحدث عن اجملال الطاقي ال نتحدث فقط عن اإلنتاج، بل على ثالث مستويات:

- البنية الصناعية، وأقول للتاريخ أن هذه احلكومة - وأنا مضطر أن أقولها - عندما كنت وزيرا للصناعة، ألزمنا 

في مدونة الصفقات العمومية بإدخال املوازنة الصناعية، وطورنا مفهومها إلى اإلدماج الصناعي، ألنه ال يعقل أن 

تنجز الدولة استثمارات مباليير الدراهم، ويكون الفوز باملناقصات من حظ مستثمرين أجانب فقط. 

- كذلك لدينا بعض املشاريع في مجال الطاقة الريحية التي بلغت حوالي %70 من اإلدماج الصناعي احمللي، 

مما يفسر سبب فتح شركة ك )Siemens( ملعمل مبليار و200 مليون إلنتاج املراوح )Les pales(، خالفا ملا كان عليه 

الوضع في السابق من حيث تهرب الشركات.

- املسألة الثالثة - وهذا مهم جدا - وهو أننا ألزمنا أنفسنا باعتماد مستوى من البحث والتنمية، وهذا يتجاوز 

البحث النظري إلى البحث املرتبط بالتنمية الكفيل بإيجاد حل لإلكراهات القائمة، وهذا بطبيعة احلال من شأنه 

توازناتنا  بضبط  يتعلق  فيما  مناعة  لبالدنا  يعطي  أن  الوزراء،  السادة  املستشارين،  السادة  املقبلة،  السنوات  في 

الطاقية.

وقبل أن أختم، أشير أن خوض املغرب رهان الطاقات املتجددة ال يعني أنه لن يواصل تنقيبه عن النفط والغاز في 

األحواض الرسوبية، فلدينا 900 ألف كيلومتر مربع للتنقيب أمام 35 شركة دولية تشتغل على قدم وساق، والراجح 

أنه سيكون لنا حظ من الغاز الطبيعي في السنوات املقبلة، إن شاء اهلل.

عموما، فاملهم بالنسبة لبلدنا أن املستقبل لن يحمل إال خيرا، ألن اقتصادنا الوطني متنوع، وهو ما أكسبه 

املناعة وفقا ملا أثبتته التجارب الدولية.

اآلن، بطبيعة احلال، في ضوء ما أعلن عنه جاللة امللك في قمة األطراف واختياراتها أصبحنا إزاء نسبة %52 كهدف، 

فقمنا بإعادة جتميع القطاع املؤسساتي الطاقي، بحيث أننا أعطينا مجموعة الصالحيات لشركة "MAZEN"، مقابل 

جتريد املكتب الوطني من صالحيات أخرى. وهنا أود التذكير أن املكتب الوطني مؤسسة عمومية مغربية وأن وشركة 

"MAZEN" شركة خاصة للدولة املغربية، وجميع الشركات املوجودة في القطاع اخلاص عمومية مملوكة للدولة املغربية 

وليست شركة أشخاص، وأنتم تعلمون أن الدولة عندما متلك شيئا ال ميكن أن تخصخص منه شيئا أو تبيع إال بترخيص 

من املؤسسة التشريعية، وهذه هي الضمانات التي ستمكننا من ضبط كل شيء.

إن النموذج الطاقي اآلن في اململكة املغربية يستهوي اآلخرين ألنه منوذج براغماتي، فيه مزيج طاقي ينطلق من مواردنا 

احمللية، وستالحظون بأننا ركزنا على الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية، لكن إن ثبتت مثال أن الطاقة العضوية 

)La biomasse( صاحلة في إطار سياساتنا العمومية، فسندخلها في املزيج الطاقي لبلدنا، مما سيسمح بتخفيض 

التبعية الطاقية إلى حدود %80 في 2030.
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السيد حلسن حداد، وزير السياحة:

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني.

السيدة الرئيسة،

السيدات والسادة املستشارين،

السادة الوزراء،

أريد في البداية أن أشكر مجلس املستشارين على هذه الفرصة املهمة جدا لتفعيل آلية دستورية، وأريد أن أهنأ 

مجلس املستشارين على ذلك، ألن هذه سنة حميدة جتاوبنا معها، كآلية بكل أريحية، وكذلك جتاوبنا معها في إطار 

تزويد اللجنة وكذلك احلضور في اللجنة وتزويدها بكل الوثائق في هذا اإلطار.

نعم، نحن في حلظة تأسيس وفي حلظة مترين، ويجب أن نعطي ألنفسنا الوقت لكي جند اآللية املناسبة من أجل 

أن نفعل هذه السنة الدستورية فيما يخص تقييم السياسات العمومية.

املسألة األولى التي أريد التوقف عندها وهو أننا بصدد تقييم - على األقل في هذه اجللسة - خطط واستراتيجيات 

طويلة األمد، تعاقبت عليها حكومات متعددة، وحاولت تطبيقها في إطار أولويات حتددها، ولكن هناك ثوابت ال 

محيد عنها ألن هذه االستراتيجيات بعيدة املدى البعيد، تدوم 10 أو 15 سنة، والبعض منها يدوم أكثر من ذلك، 

فليست كل حكومة تغير األهداف فيما يخص هذه اإلستراتيجيات العمومية أو إعادة النظر في ثوابتها وقضاياها، 

وكل هذا يستدعي القيام باستشارات تتعدى احلكومات املتعاقبة وبإشراك العديد من األطراف، إذن هذه مسألة 

أساسية.

السياسية موجودة، ألنه هاذي  واإلرادة  السياسية  فالرغبة  التقييم  نتكلم عن  أنه حني  الثانية هي  واملسألة 

استراتيجيات تتعدى احلكومات. ولكن التقييم يكون تقييما استراتيجيا، يكون كذلك تقييما تقنيا بالنسبة لهذه 

اإلستراتيجيات العمومية، ألن - كما يقال في التقييم اإلستراتيجي - "يرى الشيطان في التفاصيل"، "الشيطان 

في التفاصيل"، مبعنى أن تدبير السياسات العمومية - كما سنرى ذلك عند مناقشة قطاع السياحة واستراتيجية 

"اخملطط األزرق" – اصطدم بالنموذج املالي املعتمد وليس بغياب اإلرادة السياسية عند احلكومات املتعاقبة، وهذه 

مسألة تقنية وإستراتيجية، تتعلق كذلك بالبنية االستثمارية لبعض املشاريع وبآليات التسويق والترويج املعتمدة 

بالنسبة لهذا، وتتعلق كذلك بآليات التتبع والتغيرات التي يعرفها احمليط، فمثال منذ اعتماد إستراتيجية املغرب 
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األزرق منذ 15 سنة وقعت ثورات في محيط اعتماد هذه اإلستراتيجيات، إذن هذه كلها أمور اللي هي تقنية، وهي 

إستراتيجية وال يعني أنه هناك غياب لإلرادة السياسية فيما يخصها.

أنا بالنسبة لي فمسألة "اخملطط األزرق" وإستراتيجية السياحة، سواء "إستراتيجية 2010" أو "إستراتيجية 

"2020، "اخملطط األزرق" متت برعاية ملكية مباشرة، ف "اخملطط األزرق" بدأ في 2001 وكان صلب وكنه إستراتيجية 

2010، وحتول في استراتيجية 2020 إلى مجرد محور من احملاور األساسية. 

املسألة األولى التي يتوجب علينا معرفتها أنه قد مت اعتماد إستراتيجية "اخملطط األزرق" في 2001، ووصلت إلى 

2010 وما بعدها، وصلنا 10 ماليني من السياح التي كانت هدفنا، ولكن هناك تعثرات عرفها "اخملطط األزرق" في 

إخراج احملطات الست األساسية التي كنا نتكلم عنها ابتداء من 2001.

املسألة الثانية أنه كان لدينا طموح، فبحكم أن املغرب يتوفر على مؤهالت كبيرة جدا على مستوى الشواطئ، 

كنا نطمح للتوفر على بنيات حتتية تقارب 80 ألف إلى 100 ألف سرير على مستوى الشواطئ املغربية، مستهدفني 

 )Charter( الشريحة املتوسطة من السياح، تلك التي تتوجه كمجموعات ملدن معينة، عبر رحالت قليلة التكلفة

أو تلك القادمة من أسواق معينة مثل السوق األملانية، اإليطالية والسوق الروسية.

االستعانة مبستثمرين  هو  األزرق"  "اخملطط  في  املوجودة  الست محطات  اعتماده إلحراج  مت  الذي  النموذج  أما 

يقومون بأعمال التهيئة )des aménageurs(، وخصوصا على مستوى العقار، يليهم من يتكلفون بتجهيز الفنادق 

)les développeurs( . أما دور الدولة فهو ما يخص مخارج املشاريع واملنتجعات التي مت اعتمادها.

هناك دول اعتمدت مناذج أخرى، ففي املكسيك تتكلف الدولة بتهيئة العقار ووضعه رهن املستثمرين.

بالنسبة لنا فنموذجنا هو قطاع خاص، أما دور الدولة فخارجي، يهم البنية التحتية، وهو منوذج يعرف بعض 

القصور.

املسألة األخرى - وهاذي كانت سابقة تاريخية – هي أننا أردنا أن نخرج 6 محطات في غضون 6 أو 8 سنوات، فعند 

احلديث عن محطة كالسعيدية أو ليكسوس كما متت صياغتها، فإننا بصدد احلديث عن مدينة بكاملها، 25 ألف 

سرير سياحي تقريبا، كمارينا مثال، فإخراج مدن كهذه يستلزم استثمارا كبيرا جدا وبهندسة صناعية مهمة جدا. 

لقد واجه "اخملطط األزرق" العديد من التحديات:

املسألة األولى إخراج 6 مدن في نفس الوقت وليست مجرد محطات، ولكن هي مدن بكاملها، وكذلك فالنموذج 

إغراء  يتم  لم  أنه  إال  ذلك،  غير  إلى  وليكسوس  السعيدية  تهيئة  أعمال  أجروا  املستثمرين  أن  فرغم  مربح،  غير 

املستثمرين بهذه الوجهة.
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وكذلك ال يكفي خلق 1000 أو 2000 أو 3000 سرير للقول بأنه مت إنشاء محطة، فالسعيدية تتوفر على 4000 

سرير، ورغم ذلك هناك مشاكل بالنسبة لتسويق هذه احملطة على املستوى الدولي، فالبد من طاقة إيوائية اللي 

تصل ل 7000 أو 8000 سرير للحديث عن محطة مبواصفات كبيرة أو أكثر من ذلك. 

من جهة أخرى، فاألزمة املالية اللي وقعت في 2008 أدت إلى انسحاب عدد كثير من املستثمرين من تاغازوت 

والسعيدية، فاضطرت احلكومات آنذاك واضطرت كذلك الدولة أن تبحث على مستثمرين مؤسساتيني وطنيني، 

مما فتح اجملال أمام الصندوق املغربي للتنمية السياحية الذي متت اإلشارة إليه في إطار التقرير، وكذا صندوق اإليداع 

والتدبير، مما يؤكد توفر طموح، وهو الذي ما نعتمده في إطار "اخملطط األزرق". 

نعم هناك نتائج مت حتقيقها، ولكن كانت التحديات كبيرة جدا منذ 2001، البعض منها يتجاوز إرادة احلكومات 

املتعاقبة، خصوصا بسبب التغيرات احلاصلة على مستوى النموذج االستثماري الذي مت اعتماده، ولكن رغم ذلك مت 

حتقيق نتائج مهمة جدا، فمثال مت االشتغال بالسعيدية في أواخر 2010، وتقدر طاقتها اآلن ب 4500 سرير تقريبا، 

فيها كذلك مارينا، فيها )Golf( وفيها كذلك عدة وسائل بالنسبة للتنشيط.

للبنية  بالنسبة  سواء  جدا،  كبيرة  صعوبات  اعترضتها  ولكن   ،2010-2011 منذ  تشتغل  كانت  فالسعيدية 

التحتية أو املسائل املتعلقة بالترفيه، مما حال دون االستمرار في جلب السياح الدوليني، ففي وقت من األوقات مت 

توقيف ترويجها على املستوى الدولي، ليتم التوجه إلى مستثمرين وطنيني كما سلف. ونحن نسعى حاليا إلى 

رفع طاقتها اإليوائية إلى 7000 أو 8000 سرير، فهناك 3 فنادق جديدة بالنسبة للسعيدية، وإذا كان فصل الصيف 

ال يطرح إشكاال، فهناك باملقابل موسمية بالنسبة للفصول األخرى، وسنشتغل عليها.

بالنسبة لتاغازوت، فبدورها كانت ضمن املشاريع املبرمجة منذ 30 سنة، ولكن مبرمجة كذلك في إطار "اخملطط 

األزرق"، وقد افتتحت منذ سنتني، وتضم فندقني و)Golf(، كما نشتغل على 3 أو 4 فنادق أخرى جلعل تاغازوت من 

الوجهات األساسية، وكذلك فوجودها قريبا من أكادير ومن مطارها، أعطاها إمكانيات ومميزات أساسية. 

ولكن مثال البعض من احملطات مثل )Mazagan(، على مستوى الدار البيضاء، واجلديدة، تشتغل بشكل جيد اآلن. 

نعم، هناك فندق واحد ووحدات سكنية و)Golf( وكذلك وحدات ترفيهية أخرى، ولكن قربها من الدار البيضاء ومن 

املطار هو الذي أعطاها هاذ اإلمكانية، وهناك جزء ثاني وثالث من العمل على مستوى هذه احملطة.

كل هذا يعيد التأكيد بأن "اخملطط األزرق" هو مخطط وطني طموح وطني من أجل الرفع الطاقة اإليوائية على 

مستوى ما هو شاطئي.

نعم، اشتغلنا على هذا في إطار احلكومات املتعاقبة، نحن اآلن نصل إلى طاقة محترمة على مستوى ما هو 

شاطئي ب 50 ألف سرير بني "اخملطط األزرق" وغير "اخملطط األزرق"، هناك محطات جديدة تنضاف إلى هذا اخملطط 
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هذا، وهذا ال ينفي وجود الصعوبات من حيث التموقع وجلب املستثمرين والتصويت.

تعلمون أيضا أن املغرب هو وجهة ثقافية بامتياز، ف %80 من السياحة املغربية هي سياحة ثقافية، ونريد أن 

ننوع هذه السياحة بالتركيز على ما هو شاطئي، فاحلكومة احلالية ومن خالل "اخملطط األزرق" ارتأت التركيز على 3 

محطات: السعيدية، تاغزوت، ليكسوس، في أفق شمول بقية احملطات. 

املسألة األساسية في املستقبل أنه يجب أن يكون مجهود تهيئة املنتجعات في إطار "اخملطط األزرق" مجهودا 

للقطاع العمومي والدولة، وهو ما نعمل عليه اآلن، وقد توفقنا على مستوى السعيدية ونشتغل عليه في تاغازوت، 

وذلك جللب أكبر عدد ممكن من املستثمرين مع حتفيزات وتشجيعات أساسية في هذا اإلطار، في إطار من التنافسية 

مع بقية بلدان حوض البحر األبيض املتوسط، مع العلم أنه بالنسبة للمغرب هناك تنافسية كبيرة جدا موجودة 

على مستوى جزر الكناري، على مستوى إسبانيا، اليونان، إسبانيا وغيرها. هذه التنافسية كبيرة جدا، ويجب كذلك 

أن جند األسواق بالنسبة ملن يريدون أن يأتوا إلى املغرب.

وأنا أظن أن النموذج األساسي جللب أكبر عدد ممكن من السياح بالنسبة لشواطئنا هو هذا املزج بني ما هو 

شاطئي وما هو ثقافي وما هو طبيعي، وهو امتياز متوفر باملغرب، وميكنه التوفق فيه. 
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السيد حلسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر:

بسم اهلل الرحمن الرحيم وبه نستعني.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة املستشارين،

السادة الوزراء،

احلضور الكرمي، 

العلمي وتكوين األطر دورا محوريا في تفعيل السياسات  العالي والبحث  التعليم  كما تعلمون، يقدم قطاع 

التدخل  الثروة من خالل مجاالت  إنتاج  الكبرى، ويساهم بذلك في  املرتبطة باخملططات اإلستراتيجية  العمومية 

التالية:

- أوال: تكوين وتأهيل الرأسمال البشري؛

- ثانيا: تطوير ودعم البحث العلمي واالبتكار؛

- ثالثا: تعزيز التعاون والشراكة وطنيا ودوليا؛

وإلبراز هذا الدور، اسمحوا لي أن أقدم لكم، بداية، ما مت إجنازه خالل السنوات األخيرة بالنسبة لكل مجال، قبل 

التالية:  الكبرى  اإلستراتيجية  باخملططات  املرتبطة  العمومية  السياسات  تفعيل  في  القطاع  ملساهمة  التطرق 

الطاقات  وخطط  الصناعي  التسريع  وخطط  الرقمي  املغرب  ومخطط  األزرق  واخملطط  األخضر  املغرب  مخطط 

املتجددة.

فعلى مستوى تكوين وتأهيل الرأسمال البشري، حققت منظومة التعليم العالي إجنازات مهمة خالل السنوات 

األخيرة، حيث انتقلت نسبة التمدرس بالتعليم العالي )بالنسبة للفئة العمرية 23-19 سنة( من 18.9 سنة 2012 

إلى 31.3 سنة 2016، وهي نسبة تفوق املعدل املسجل في الدول العربية )%28.1( وتقترب من املعدل العاملي )32%(، 

حسب إحصائيات املنظمة العاملية للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( لسنة 2014.

وفي نفس السياق، بلغ العدد اإلجمالي للطلبة 826114 )من بينهم %5 بالتعليم العالي اخلاص( برسم سنة 

2016، بذلك نسبة تطور وصلت إلى %63+ مقارنة مع سنة 2012، والعدد اإلجمالي للخريجني 102029 بزيادة تقدر 



مناقشة  وتقييم  السياسات  العمومية  املرتبطة  بإنتاج  الثروة  

242

ب %43+ خالل نفس الفترة.

وملواكبة هذا التزايد املضطرد ألعداد الطلبة، انخرطت الوزارة، في إطار تنزيل مخطط عملها للفترة 2013/2016 

في عدة أوراش، مكنتها من حتقيق تراكمات إيجابية من أبرزها:

 513171( 2012 و2016  144406 مقعدا جديدا ما بني سنتي  الطاقات االستيعابية بإحداث وبرمجة  - توسيع 

مقعد خالل سنة 2016 ، مقابل 368765 مقعد خالل سنة 2012(؛

- تطوير بنيات االستقبال من خالل إحداث 7 مؤسسات جديدة )كلية العلوم الشرعية بالسمارة، كلية العلوم 

والتقنيات باحلسيمة، املدرسة العليا للتكنولوجيا ببني مالل، املدرسة العليا للتكنولوجيا العيون، املدرسة العليا 

واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم  الصحة بسطات وكلية  العالي لعلوم  املعهد  للتكنولوجيا خنيفرة، 

بآيت ملول( وإحداث كليتني للطب والصيدلة بكل من أكادير وطنجة وبرمجة بناء 8 مؤسسات أخرى )كلية الطب 

والصيدلة ببني مالل، املدرسة العليا للتكنولوجيا بقلعة السراغنة، املدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، 

الرياضة  لعلوم  العالي  املعهد  بسطات،  األمنية  للعلوم  العالي  املعهد  بالداخلة،  للتكنولوجيا  العليا  املدرسة 

بسطات، معهد القانون والعلوم الشرعية بتارودانت، والكلية املتعددة التخصصات بتاونات(؛

- إحداث جامعات ومؤسسات لتميز في إطار الشراكة مع هيئات وطنية ومؤسسات أكادميية دولية رائدة، على 

شكل مشاريع متكاملة ملؤسسات غير ربحية، ويتعلق األمر بجامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببنجرير، 

وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة الدار البيضاء، واجلامعة الدولية الزاهراوي لعلوم الصحة الرباط، واجلامعة 

األورو متوسطية بفاس، واملدرسة املركزية الدار البيضاء، واملعهد الوطني للعلوم التطبيقية أورو متوسطي بفاس 

واملعهد املتوسطي للوجستيك والنقل بتطوان؛

- إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي في اجتاه جتميع مكوناتها، وذلك بهدف ترشيد استعمال املوارد البشرية 

واملادية املتاحة وتوفير الكتل احلرجة الضرورية على مستوى األساتذة الباحثني وبنيات البحث العليم، حيث مت في 

الثاني عني الشق في جامعة  واحدة حتت اسم  الثاني احملمدية وجامعة احلسن  هذا الصدد دمج جامعة احلسن 

جامعة احلسن الثاني الدار البيضاء، ونفس الشيء بالنسبة جلامعتي الرباط حيث مت جتميع جامعة محمد اخلامس 

أكدال وجامعة محمد اخلامس السويسي في جامعة واحدة هي جامعة محمد اخلامس الرباط.

كما صادق اجمللس احلكومي املنعقد في 30 يونيو 2016 على مشروعني يتعلقني على التوالي بإحداث 15 مدرسة 

بوليتكنيك، موزعة على 11 جامعة عن طريق دمج مدارس عليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات واملدارس 

الوطنية للعلوم التطبيقية أو عن طريق حتول إحدى هذه املؤسسات إلى املدرسة املزمع إحداثها، وجتميع كليات 

الطب والصيدلة وليات طب األسنان في كليات للطب وعلوم الصحة.
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وفي نفس السياق، تنكب املدارس العليا للمهندسني بكل من الرباط والدار البيضاء على مشروع إحداث قطبني 

للتكنولوجيا  الثاني  احلسن  وقطب  البيضاء  بالدار  للتكنولوجيا  السادس  محمد  )قطب  جامعيني  تكنولوجيني 

بالرباط(؛

- حتسني التأطير البيداغوجي من خالل إحداث 2700 منصب مالي جديد وحتول 1830 منصب للموظفني حاملي 

بسلك  املسجلني  املتعاقدين  لفائدة  منصب   900 وتخصيص   2012 منذ  الوزارية  القطاعات  مبختلف  الدكتوراه 

الدكتوراه؛

- إجراء تقييم شامل لتكوينات التعليم العالي العمومي ، شمل مضامني التكوين إلى جانب تدبير وتنظيم 

الوحدات واملسالك، وقد أسفرت هذه العملية عن مراجعة دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية واملصادقة عليها 

العلوم  في  واإلجازة  األساسية  الدراسات  في  لإلجازة  بالنسبة  املشتركة  الوطنية  اجلذوع  مضامني  إعداد  وكذا 

والتقنيات ودبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير. كما مت جتديد اعتماد وتفعيل ما يزيد عن 2000مسلكا، من 

بينها %57 مسلكا ممهننا في مختلف احلقول املعرفية، على ضوء الضوابط البيداغوجية اجلديدة؛

- إصالح التكوينات الطبية والصيدلية وطب األسنان من خالل اعتماد هندسة بيداغوجية خاصة بكل دبلوم، 

تتماشى مع الرؤية العامة إلصالح التعليم العالي واملعايير الدولية. وقد مت في هذا الصدد إعداد دفاتر الضوابط 

اعتماد  واملصادقة عليها وكذا  دبلوم  اخلاصة بكل  للتكوينات  الوطنية  املضامني  الوطنية ومشاريع  البيداغوجية 

وأجرأة التكوينات برسم سنة 2016؛

شهريا(  درهن   200(  50% ب  املنحة  قيمة  في  الزيادة  خالل  من  الطلبة  لفائدة  االجتماعية  اخلدمات  حتسني   -

لفائدة طلبة سلك اإلجازة وبقيمة %60 )300 درهم شهريا( لفائدة طلبة سلكي املاستر والدكتوراه والرفع من عدد 

املستفيدين منها، حيث انتقل هذا العدد من 182500 ممنوح سنة 2012 إلى 315318 ممنوح سنة 2016، حيث وصلت 

إلى 22 مليار درهم برسم سنة 2016 مقابل 718 مليون درهم برسم سنة 2012.

إلى   2012 33700 سنة  من  اجلامعية  باألحياء  اإليواء  من  املستفيدين  الطلية  عدد  انتقل  السياق،  نفس  وفي 

58800 سنة 2016، أي بزيادة قدرها %35. كما مت توسيع الطاقة اإليوائية من خالل بناء ثالثة أحياء جامعية )فاس، 

3830 سريرا(، إضافة إلى أربعة أحياء في طور البناء سيتم  سايس وبني مالل ومكناس بطاقة إيوائية تصل إلى 

سيتم  أحياء  وثالثة  سريرا(   7880 قدرها  إيوائية  بطاقة  وآسفي  والناضور  وتطوان  )أكادير   ،2016 نهاية  تدشينها 

تدشينها سنة 2017 )القنيطرة وتازة واجلديدة بطاقة إيوائية تصل إلى 4800 سريرا(.

أما فيما يخص اإلطعام، فقد مت بناء 6 مطاعم جامعية بفاس وسايس واجلديدة والناضور وآسفي وتطوان وسطات 

والرفع من املعدل السنوي لعدد الوجبات الغذائية املستهلكة من طرف الطلبة إلى مليون وجبة في السنة.
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لنظام  الرسمية  االنطالقة  إعطاء  مت  فقد  الطلبة،  على  الصحية  بالتغطية  اخلاص  النظام  تعميم  إطار  وفي 

التأمني اإلجباري عن املرض للطلبة بتاريخ 13 يناير 2016، مبيزانية تقدر ب 210 مليون درهم.

وبغية مواكبة تفعيل السياسات العمومية املرتبطة باخملططات اإلستراتيجية الكبرى، يساهم قطاع التعليم 

العالي في حتديد احلاجيات الكمية والنوعية من املوارد البشرية الضرورية، واعتماد املسالك وإجناز التكوينات املطلوبة، 

كما يسهر على تنويع عرض التكوين ومهننته وجتويده ومالءمته مع حاجيات هذه اخملططات عبر إحداث مسالك 

للتكوين مبتكرة تستجيب لتطور املهن ومتطلبات سوق الشغل وإجناز مجموعة من املبادرات البرامج التكوينية 

الهادفة إلى توفير املوارد البشرية املؤهلة، لعل آخرها البرنامج الذي مت إطالقه مؤخرا والرامي إلى استكمال تأهيل 

25000 من حاملي اإلجازة من أجل احلصول على شهادة الكفاءة املهنية

أما على مستوى البحث العلمي واالبتكار، فقد حققت املنظومة قفزة نوعية من أبرز سماتها:

- تطور اإلنتاج العلمي باملغرب بنسبة تصل إلى %82 ما بني 2012 و2016 )حسب قاعدة البيانات "SCOPUS"(؛

- تبوؤ املغرب خالل سنة 1014 للرتبة 78 في تصنيف املؤشر العاملي لالبتكار )Innovation Index Global( بينما 

كان يحتل الرتبة 92 في سنة 2012؛

- تزايد عدد براءات االختراع املسجلة لدى املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية من قبل اجلامعات ومراكز 

البحث العلمية بنسبة %375 سنة 2016 مقارنة مع سنة 2012؛

- تبوؤ عدد من اجلامعات املغربية مراتب مشرفة في مؤشرات اجملاالت العلمية الدولية؛

ومواصلة لهذه االجنازات، انصبت مجهودات الوزارة في هذا اجملال احليوي على تنويع وتعزيز مصادر متويل البحث 

العلمي من خالل:

- إطالق طلب عروض مببلغ إجمالي يناهز 300 مليون درهما برسم سنة 2013 لتمويل مشاريع وأنشطة البحث 

في امليادين األولوية، مبا فيها تلك املرتبطة باخملططات اإلستراتيجية الكبرى، وعرف طلب العروض إيداع 396 مشروعا 

ومشاركة 17 دولة أجنبية، وأسفرت النتائج النهائية عن متويل 101 مشروعا برسم سنة 2015، منها 45 مشروعا 

في البحث األساسي و48 مشروعا في البحث التنموي و8 مشاريع في البحث التكنولوجي واالبتكار. كما مت انتقاء 

118 مشروعا واالحتفاظ بها للتمويل في حالة ما إذا توفرت املوارد املالية لهذا الغرض؛

- تعبئة موارد جديدة في إطار الشراكة القطاعية همت:

الشريف 	  الكتب  مجموعة  مع  الشراكة  إطار  في  التنمية  البحث-  مشاريع  لتمويل  درهما  مليون   90

للفوسفاط واإلعالن عن طلب عروض في هذا الشأن برسم سنة 2015 الذي أسفر عن اقتراح 272 مشروعا أوليا من 
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طرف اجلامعات ومؤسسات البحث وانتقاء 78 مشروعا من بينها؛

والنقل 	  التجهيز  وزارة  مع  الشراكة  إطار  في  التنمية  البحث-  مشاريع  لتمويل  درهما  ماليني   10+10

واللوجستيك واإلعالن عن طلب عروض في هذا الشأن برسم سنة 2015؛

والصيد 	  الفالحة  وزارة  مع  الشراكة  إطار  في  التنمية  البحث-  مشاريع  لتمويل  درهما  مليون   100+100

البحري؛

30+30 مليون درهما لتمويل مشاريع البحث- التنمية في إطار الشراكة مع مجموعة مناجم،	 

30+30 مليون درهما لتمويل مشاريع البحث- التنمية في إطار الشراكة مع مؤسسة لال سلمى للوقاية 	 

وعالج السرطان.

وفي إطار املساهمة في تفعيل السياسات العمومية املرتبطة باخملططات اإلستراتيجية السالفة الذكر، عملت 

الوزارة على تضمني أولويات البحث املرتبطة بهذه اخملططات ضمن األولويات الوطنية للبحث العلمي وكذا إحداث 

والزراعي  الفالحي  البحث  مبجاالت  تهتم  التي  البحث  وشبكات  بنيات  ودعم  للبحث  متخصصة  مراكز  وجتهيز 

والتهيئة اجملالية والبيئة والطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية واحلفاظ على املوارد الطبيعية وتكنولوجيات اإلعالم 

واالتصال وصناعة السيارات والطائرات واإللكترونيك والصناعة الغذائية...

كما قامت الوزارة بوضع برامج للتمويل مكنت من دعم مشاريع البحث، مبا فيها تلك املرتبطة بتفعيل اخملططات 

اإلستراتيجية، نذكر من بينها على سبيل املثال ال احلصر:

- متويل 20 مشروعا في ميادين التكنولوجيا احليوية وعلم الوراثة النباتية و8 مشاريع في ميادين التكنولوجيات 

املتقدمة و24 مشروعا في ميدان الطاقة والنجاعة الطاقية في إطار برنامج متويل البحث في امليادين ذات األولوية 

لسنة 2013؛

- متويل 10 مشاريع تعنى بتخصيب التربة واملاء والتكنولوجيا احليوية برسم سنة 2016، في إطار برنامج دعم 

البحث التنموي بشراكة مع مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط؛

- متويل 21 مشروعا تهم مجال الفالحة في إطار التعاون العلمي والتكنولوجي بني املغرب وفرنسا، من أصل 67 

مشروعا مموال خالل الفترة املمتدة ما بني 2014 و2017؛

- متويل 21 مشروعا تهم مجال الفالحة والصناعات الغذائية والبيو تكنولوجيا و7 مشاريع في ميدان الطاقة 

والنجاعة الطاقية في إطار البرنامج اإلطار السابع للجنة األوروبية؛

و8 مشاريع في مجال    ARIMNET األورو متوسطي  املشروع  إطار  في  الفالحي  اجملال  في  20 مشروعا  متويل   -
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الطاقة واملاء والبيئة في إطار املشروع األورومتوسطي EARNETMED؛

- متويل 4 مشاريع للبحث في ميدان الطاقة بخصوص طلبات العروض األولى املتعلقة بالبرنامج األوربي "أفق 

2020"؛

وفي سياق املساهمة في تفعيل اخملطط الرقمي، بذلت الوزارة مجهودات مهمة ومتواصلة في مجال تعميم 

التكنولوجيات احلديثة على مؤسسات التعليم العالي وجتهيز املؤسسات واألحياء اجلامعية ببنية حتتية لشبكة 

االنترنيت املتنقل ومتكني الطلبة من اقتناء حواسيب موصولة باالنترنيت بأثمنة مدعمة، وذلك من خالل اعتماد 

جملة من البرامج واملشاريع من أهمها:

- برنامج E-SUP: وهو برنامج خصص لع غالف مالي قدره 120 مليون درهما ، ويهدف إلى تزويد الطلبة واألساتذة 

وتشجيع  وخارجيا  داخليا  الرقمية  واملوارد  اخلدمات  على  احلصول  وتسهيل  عصرية  معلوماتية  ببرامج  الباحثني 

البحث العلمي واالبتكار؛

- الشبكة املعلوماتية مروان "MARWAN" التي تساهم في ربط املؤسسات اجلامعية باالنترنيت بهدف نشر 

امللومة العلمية والتقنية والربط بالشبكات األوروبية. وتستفيد حاليا من خدمات هذه الشبكة، التي مت رفع سرعة 

صبيبها من 400 ميكابايت إلى 600 ميكابايت، ما مجموعه 135 مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي؛

على  احلصول  تيسير  إلى  يهدف  الذي   )SIMARECH( باجلامعات  العلمي  بالبحث  اخلاص  املعلوماتي  النظام   -

املعلومات اخلاصة باحلث وتسهيل تتبع وتقييم أنشطة بنيات البحث وكذا حتفيز الباحثني على التعريف بأنشطة 

البحث التي يقومون بها؛

-  برنامج NET-U ، وهو برنامج خصص له غالف مالي قدره 124 مليون درهما ، ويهدف إلى متكني الطلبة من 

االستفادة من االنترنيت )WIFI( داخل املؤسسات واألحياء اجلامعية وتوسيع وتعميم االنترنيت ذو الصبيب العالي 

وضمان التغطية الكافية للمؤسسات واألحياء اجلامعية. وسيستفيد من هذا البرنامج حوالي 150 مؤسسة وحيا 

جامعيا.

- مواصلة برنامج "إجناز" الذي يهدف إلى االستجابة لضرورة حتكم طلبة التعليم العالي في األدوات احلديثة 

لإلعالم واالتصال وكذا االرتقاء باجلودة وتطوير كفاءات اخلرجني لتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل، حيث مت تنظيم 

3 دورات منذ سنة 2012، واستفاد منها 84500 طالبا، كما قامت الوزارة مؤخرا بإطالق دورة جديدة من هذا البرنامج 

تستهدف 64000 طالبا مبيزانية تقدر ب 230 مليون درهما؛

- برنامج مندمج للتدبير املالي واحملاسباتي داخل اجلامعات املغربية SAGE X3: انطالق الورش ابتداء من سنة 

2012 بكلفة إجمالية تناهز 20 مليون درهم،
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املعبأة  اإلمكانيات  الوزارة على تسخير  الصناعي، عملت هذه  التسريع  تفعيل مخطط  ومساهمة منها في 

في إطار برامج حتفيز وتشجيع تثمني البحث العلمي واالبتكار خلدمة املشاريع املبرمجة في هذا اخملطط، ويتعلق 

األمر بالبرنامج الوطني لبنيات الوجيهات اجلامعية- املقاولة وإنشاء مجمعات االبتكار التابعة للجامعة واألقطاب 

التنافسية  وجائزة  اجلامعية  االختراع  براءات  تسجيل  ودعم  لالحتضان  املغربية  والشبكة  املندمجة  الصناعية 

اخلاصة بالشراكة بني اجلامعة واملقاولة.

وأخيرا وعلى مستوى تعزيز التعاون والشراكة من أجل توطني اجلامعات في محيطها االقتصادي واالجتماعي، 

مكنت مساهمة الوزارة واجلامعات في تفعيل السياسات العمومية املرتبطة باخملططات اإلستراتيجية املعنية من 

تقوية وتعزيز آليات التعاون والشراكة على الصعيد الوطني، من خالل إبرام العديد من االتفاقيات تهم في مجملها 

اجلامعات  لدى  املتوفرة  واللوجستيكية  البشرية  اإلمكانيات  املشتركة من  االستفادة  التكوين وتشجيع  مجاالت 

وتعبئة املوارد املالية الضرورية وإطالق طلبات عروض خاصة بالبحث العلمي.
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السيد حممد الوفا، الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة، املكلف بالشؤون 
العامة واحلكامة

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله.

السيد الرئيس احملترم،

حضرات السيدات والسادة املستشارين،

في احلقيقة هذه جلسة مهمة، والعمل الذي قامت به اللجنة، رغم مالحظاتنا عليه، ألننا تتبعناه وتتبعته 

شخصيا، نيابة عن السيد رئيس احلكومة، فيما يخص االجتماعات وفيما يخص احلضور إلى غير ذلك، ولكن البأس 

- كما قال األخ اعمارة - فنحن نؤسس، وال داعي ملعاتبة بعضنا البعض، نحن نؤسس إلبرازتقدم بالدنا من جهة، كذا 

التعثرات القائمة.

فالتقدم الذي تطمح إليه بالدنا ال يقتصر فقط على مجرد مؤشرات غالبا ما تتجاهل مسار كل بالد وخصوصياته، 

وإمنا نريده أن يشكل حتوال اقتصاديا واجتماعيا حقيقيا، تشمل ثماره جميع املواطنني. 

إذا كان من حقنا أن نعتز مبا حققناه من مكاسب تنموية، فإن على جميع الفاعلني في القطاعني العام واخلاص 

مضاعفة اجلهود من أجل االرتقاء باملغرب إلى مرتبة جديدة من التقدم بني الدول الصاعدة، والتي سبق لنا أن حددنا 

للسياسات  املوضوعي  والتقييم  الوطني  االقتصاد  تنافسية  من  للرفع  اجلاد  العمل  يقتضي  ما  وهو  مقوماتها، 

العمومية والتحيني املستمر لالستراتيجيات القطاعية واالجتماعية.

ورغم كل اإلكراهات املرتبطة أحيانا بالسياق الدولي، وأحيانا أخرى باالقتصاد الوطني، فإن املغرب، واحلمد هلل، في 

تقدم مستمر، دومنا نفط وال غاز وإمنا بسواعد وعمل أبناءه67 . 

67 - المستشار السيد عبد الحق حيسان الكلمة في إطار نقطة نظام:
ال يمكن ال أن نقوم بتقييم السياسات العمومية في 4 دقائق في وقت يأخذ رئيس اللجنة 10 دقائق وللسيد المقرر 10 دقائق، 

وللمجموعات البرلمانية 5 دقائق و4 دقائق، هذا مشكل.
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السيد عبد احلكيم بن مشاش رئيس جملس املستشارين 

رجاء، قبل املرور للجزء املوالي من برنامج هذه اجللسة، يهمني أن أذكر بأمرين اثنني:

كلكم تقريبا، حضرات السادة الوزراء والسادة املستشارين والسادة الرؤساء احملترمني، أكدمت على أننا ال زلنا في 

مرحلة تأسيسية فيما يتعلق بتقعيد اضطالعنا اجلماعي، برملانا وحكومة، بهذه الوظيفة اجلديدة املتعلق مبناقشة 

وتقييم السياسات العمومية.

نتمنى أال تطول هذه الفترة االنتقالية اخلاصة بالتمرين والتأسيس، وأن تكون فترة ملراكمة التجربة، لذلك أنا 

أشكر السيد الوزير ألنه أثار انتباهي أن أطلب من جميع السادة الوزراء والسيدات والسادة البرملانيني املستشارين 

الذين تدخلوا موافاة املكتب مبداخالتهم قصد ضمها للرصيد الوثائقي املرتبط بهذه اجللسة.

ثانيا، يهمني أن أدقق في أمر آخر، السيد الوزير احملترم. أنا من أشرف شخصيا، كرئيس للمجلس، على مراسلة 

أن  إرادتها  مبحض  اللجنة  قّدرت  التي  الوطنية  واملؤسسات  الدستورية  واملؤسسات  احلكومية  القطاعات  كافة 

تراسلهم ملوافاتها بالوثائق وباملعطيات واإلحصائيات، ألن اللجنة سيدة نفسها، هي التي وضعت منهجية وبرنامج 

كثيرا  أو  قليال   - تقديرها  في   – املرتبطة  املؤسسات  أو  احلكومية  القطاعات  الئحة  حّددت  التي  وهي  اشتغالها، 

مبوضوع إنتاج الثروة.

بالوثائق.  اللجنة  ملوافاة  القطاعات مرتني  أحيانا مراسلة بعض  بأنه جرى  املستشارين حتتفظ  وذاكرة مجلس 

والسيد رئيس اللجنة وكذا أعضاؤها قاموا بتضمني التقرير- الذي وزع عليكم - املعطيات اإلحصائية التي توصلت 

بها، فإذن رجاءا، دعونا ننتقل للجزء األخير من هذا البرنامج، وهو إعطاء الكلمة للفرق واجملموعات التي مازال لديها 

رصيد زمني، طبقا للتوزيع الذي قرره املكتب وندوة الرؤساء.
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خامسا: تعقيب الفرق واجملموعات الربملانية

املستشار السيد عبد العزيز بنعزوز  )فريق األصالة واملعاصرة(:

شكرا السيد الرئيس؛

لقد كان تعاملنا مع املوضوع مبنطق العبرة بالنتيجة، والنتيجة من تدبير احلكومة احلالية للسياسات العمومية 

واخملططات االستراتيجية واضحة وهي انخفاض مؤشرات إنتاج الثروة.

لقد تساءلت قبل قليل عما إذا كان للحكومة جواب،

إنني أتفهم موقف وزير ما في الدفاع عن حصيلته فيما يتعلق بالقطاع الذي يشرف عليه، فهو أمر طبيعي، 

ولكن توقعت احلديث عن الصعوبات واملشاكل أين هي كامنة، ووجودي هنا ليس بهدف إلقاء الورود على احلكومة أو 

للمجاملة، إنني هنا من أجل كشف واقع احلال كما هو، فاحلكومة لم جتب عن أسباب فشلها وإخفاقها في حتقيق 

األهداف من اخملططات الطموحة على كل حال، فاملشكل ليس في اخملططات ولكن في سوء تدبير احلكومة لهذه 

اخملططات ملاذا؟

في تقديري فإنه بدل اهتمام رئيس احلكومة بالعمل على إنتاج الثروة، عمل على إنتاج األوهام منذ البداية، وقبل 

أن تشكل احلكومة وزع األوهام وهذا من أكبر األخطاء التي ارتكبها، إن أمر إنتاج الثروة يعني فاعلني اقتصاديني 

واجتماعيني ومجتمعيني وبدل ان يحاورهم رئيس احلكومة وأن يشركهم في عملية إنتاج الثروة، ابتز الدولة واجملتمع، 

هي هكذا، بدون لغة اخلشب إنني أتكلم بصراحة كاملة.

فبدل البحث عن أسباب إنتاج الثروة، كجودة مناخ األعمال الذي على احلكومة أن توفره، كان يتحدث عن دولتني 

وحكومتني، فماذا من شأن هذا؟ وما نتيجته؟ إن النتيجة هي نفور االستثمار األجنبي بل حتى ااالستثمار الوطني 

فقد الثقة احلقيقية فبالدنا تتوفر على جميع الظروف املالئمة كي تعمل احلكومة على إنتاج الثروة.

أوال فاالقتصاد الوطني سليم معافى وقد تزامن مع معافاة االقتصاد الدولي وخاصة اقتصاد الدول الشريكة.

قوية  شعبية  بشرعية  متمتعة  أنها  ومبا  اجلميع،  بشاهدة  نزيهة  انتخابات  أفرزتها  احلكومة  هذه  إن  ثانيا 

أنها حكومة  الوطني فإننا نسجل على هذه احلكومة رغم ذلك  الدستور في تدبير الشأن  ومستمدة قوتها من 
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الفرص الضائعة، فقد أضاعت فرصا لتقدم البالد وفرصة انخراطها ضمن الدول الصاعدة، إن هذه احلكومة ميكن 

اعتبارها حكومة أقوال، ذلك أنها ومنذ خمس سنوات وهي تتكلم فقط وأستسمح القول، أنها تنتج في السباب 

والقذف والشتائم ذات اليمني وذات الشمال، وباألخص من رئيسها الذي لم يترك أحدا دون سباب وال شتم، نقابات، 

أرباب عمل، جمعيات اجملتمع املدني وجمعيات حقوقية، كل ذلك بدل احلوار الهادئ الذي بدا اليوم أن بعض الوزراء 

يدعون إليه بعد أن بقي شهران فقط.

كان اجدى أن تكون هناك دعوة للحوار منذ خمس سنوات، حوار الذين يغيرون على الوطن ومستقبل البالد، في 

الدميقراطية والتنمية، ولكن بقيتم خمس سنوات تتفرجون على توزيع السباب والشتائم ذات اليمني وذات الشمال 

على اجلميع.

فهي بذلك حكومة فشل وخذالن وفرص ضائعة، وأؤكد على هذا إذ أنه السبب في إخفاق احلكومة في تدبير 

اخملططات –صحيح- عابرة للقطاعات وللحكومات فماذا تركت لنا هذه احلكومة سيدي الوزير؟ لقد تركت لنا 786 

مليار درهم كديون على عاتق احلكومة املقبلة تدعي أنها تركت كذا وكذا لقد تركت 786 مليار... تركتم %11 من 

الفقراء، تركتم املآسي.
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املستشارة السيدة آمال العمري )فريق االحتاد املغربي للشغل(:

السيد الرئيس،

الشك أن القطاع الفالحي ميثل رهانا سوسيو اقتصاديا واجتماعيا كبيرا، اقتصاديا، يشكل 15 إلى %20 من الناجت 

الداخلي اخلام، وله مساهمة حاسمة في التوازنات املاكرو اقتصادية وفي امليزان التجاري، واجتماعيا يشغل نسبة 

%40 من اليد العاملة. 

مطروح على هذا القطاع الفالحي رهان استقرار ومحاربة الفقر وضمان العيش الكرمي لنصف ساكنة البالد، 

رهان إعداد التراب والتنمية اجلهوية، وخصوصا باملناطق النائية، رهان التنمية املستدامة، خصوصا ما هو مرتبط 

باحلفاظ على املوارد املائية، رهان السيادة الغذائية ألزيد من 34 مليون مواطن وتوفير الغذاء باجلودة والثمن املناسبني.

جعل  أجل  من   2008 األخضر"  املغرب  "مخطط  وضع  مت  والغذائية،  البيئية  املالية  االقتصادية  األزمة  عز  في 

القطاع الفالحي أحد الركائز األساسية في النسيج االقتصادي الوطني، مستندا على دعامتني. 

كان خيار الدولة من خالل هذه اإلستراتيجية التي رصدت لها ميزانية مهمة جدا )150 مليار(، بإعطاء األولوية 

على  الفالحني  لكبار  مليار   80 بتخصيص   )capitalistique( مضافة  قيمة  ذات  عصرية  فالحة  األولى،  للدعامة 

قلتهم، بهدف تقوية الصادرات عبر نسبة متويل تفوق أحيانا %80 من مشاريعهم. في حني خصصت 20 مليار فقط 

للدعم املباشر للدعامة الثانية، والتي تتوخى محاربة الفقر في العالم القروي والرفع من الدخل في املناطق األكثر 

هشاشة في إطار مشاريع تضامنية والباقي طبعا لتمويل األنشطة األفقية. 

على مستوى التنفيذ – وهذا ما هو مطلوب منا - يتبني بأن هناك العديد من اإلكراهات والنقائص إن لم نقل 

االختالالت. 

la So- )يي ظل إشكالية تعبئة العقار، فإن أصحاب النفوذ واملال هم الذين استفادوا من األراضي املسترجعة ك 

dea et la Sogeta( بسومة كرائية تبلغ 1500 درهم للهكتار سنويا، دون غيرهم من الفالحني املتوسطني والصغار 

وخريجي املعاهد الفالحية وأحيانا دون احترام دفاتر التحمالت، وخاصة اجلوانب املتعلقة باالستثمار، تشغيل األطر 

والتقنيني واحلفاظ على مكتسبات العاملني والعمال. 

املالحظ  التحسني  رغم  والشركات،  الفالحني  كبار  منه  استفاد  أخرى  مرة  كذلك  والدعم،  للتمويل  بالنسبة 

نسبيا في نسب ومساطر دعم القطاع الفالحي في إطار صندوق التنمية الفالحية.
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التثمني والتسويق  يبقى مشكل التمويل مطروحا بالنسبة للولوج إلى القروض بالنسبة للفالحني الصغار، 

رغم اجملهودات املبذولة في حجم الصادرات الذي بقي محدودا لهذه األسباب: 

- اتفاقية التبادل احلر مازالت تخدم باألساس مصالح الدول والتجمعات الكبرى، مما يضيع على الفالحة املغربية 

فرص االستثمار والتنافسية؛

- ما زال املنتوج يعاني من إشكالية اجلودة، وأحيانا منتوجات بعيدة عن املواصفات العاملية، الشيء الذي جعل 

بعض زبناء املغرب التقليديني يغيرون وجهة االستثمار نحو مصر وتركيا؛

- األسواق الداخلية لم تعرف حتسنا ملحوظا في التجهيزات والتنظيم؛

- إشكالية - وهذه هي اإلشكالية التي نعتبرها في االحتاد املغربي للشغل كبيرة – وتتعلق بالربط الكبير بني هذا 

اخملطط واخملطط الصناعي في مجال الصناعة التحويلية، وفي رأينا فالقيمة املضافة تأتي من الصناعة والتثمني 

عبر الصناعة التحويلية، غير أننا نالحظ أن معامل التجميد، على سبيل املثال، تغلق أبوابها الواحد تلو اآلخر.

الباطنية بفعل الفالحة التصديرية، كان  املائية  الذي تستنزف الفرشة  الوقت  املائية، في  الثروة  احلفاظ على 

األحرى متكني الفالحني، خاصة الصغار منهم، من االستفادة من الطاقات املتجددة، عبر دعمها في إطار فالحة بيئية 

قادرة على التكيف ومواجهة التغيرات املناخية، وفي مجال الزراعات البديلة بأقل تكلفة مائية، وهنا لم نسجل أي 

تقدم ملحوظ، علما أن املاء سيكون هو العملة النادرة مستقبال. 

الزيتون، مثال،  التحويلية: فأشجار  الزراعات  االختالالت في جل مشاريع  والتدبير عرفت كذلك بعض  احلكامة 

غرست وتركت لتجف، الفشل في تنظيم التعاونيات، هناك تعاونيات وهمية، ضعف املواكبة واملراقبة بالنسبة 

للمستفيدين، كذلك هناك إشكال كبير في التأطير، السيد الرئيس، مصالح الوزارة تعاني من نقص مهول في 

املوارد البشرية مركزيا وجهويا، إضافة إلى تضارب املهام، نقص حاد في عدد املستشارين الفالحيني، في حني أن 

هناك حاجة ملحة لتكوين وتوعية الفالحني الزراعيني في مجال التكيف.

السيد الرئيس،

للحبوب  بالنسبة  خاصة  مكانها،  تراوح  الغذائية  بالسيادة  املتعلقة  املؤشرات  مازالت  سنوات،   8 مرور  رغم 

والسكر والزيت التي تفوق الواردات التي تتعدى %90، كما أن املغرب الزال يدفع ما يعادل قيمة 4 سنوات من تصدير 

الطماطم ألداء مستحقات سنة واحدة من واردات القمح. 

على مستوى العاملني، الزالت شغيلة القطاع الفالحي تعاني من العديد من املشاكل من قبيل أجور هزيلة، 
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غياب تغطية صحية، عدم التوحيد بني احلد األدنى لألجر الفالحي والصناعي، وهذا التزمت به احلكومة والتزم به 

الوزير احلالي، وغياب احلماية من اخملاطر وانعدام شروط الصحة والسالمة في ظل التمييز القانوني وضرب احلقوق 

النقابية.

السيد الرئيس،

كان لزاما إجراء تقييم مرحلي لهذا اخملطط، وليس بالضرورة من إعداد "ماكنزي"، وذلك من أجل الوقوف على 

اخملتصة  ومصاحلها  الوزارة  أطر  بانخراط  إال  التقومي  هذا  يتم  فلن  وطبعا  موضوعية.  بصفة  وتقوميها  النواقص 

والفاعلني في اجملال، تفاديا للهفوات واألخطاء التي شابت املرحلة السابقة، حيث كانت أهم املؤاخذات عنها هي 

عدم االنخراط وعدم التشاور واملنهجية االنفرادية التي كانت قد طبعت إعداد اخملطط. 

يبقى السؤال العريض: هل استطاع "مخطط املغرب األخضر" فك االرتباط العضوي بني النمو والتساقطات 

املطرية أم أنه حان الوقت ملراجعة النموذج االقتصادي املغربي؟
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املستشار السيد عبد احلق حيسان )جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية 
للشغل(:

السيد الرئيس؛

يظهر لي أن ال داعي لقيامنا بالتقييم، ألن احلكومة غائبة، وهذا دليل واضح وساطع على كيفية تعامل احلكومة 

مع التقييم.

الدميقراطية للشغل نتكلم لغة الصدق واملوضوعية والوضوح، وال نتقن غيرها، فمن  الكونفدرالية  نحن في 

أعجبه واستساغ كالمنا "فبها ونعمت" ومن لم يستسغ، فله أيضا ذلك.

هذه اجللسة كان من املفروض أن تكون هادئة ومميزة، تتميز بنقاش هادئ ما بني املستشارين واحلكومة لتقييم 

السياسات العمومية. 

السياسات العمومية تتجاوز احلكومة، إنها تهم البلد، تهم املغرب وتهم الدولة، فكل اخملططات التي نتكلم 

عنها ليست خاصة باحلكومة. وكان من املفروض اليوم في هذه اجللسة أن نناقش بهدوء ونبحث فيما توفقنا فيه 

وما فشلنا فيه بخصوص إنتاج الثروة. 

السيد وزير الطاقة واملعادن يشرف على قطاع للثروات الطبيعية، لكنه تدخل في مجال التقاعد. أود أن أقول 

للسيد الوزير، رغم مغادرته، أن التقاعد ضربة موجعة لفئة من منتجي الثروة.

نود مساءلة السيد وزير السياحة عن دواعي عدم القيام بتقييم للمخطط األزرق على خلفية فشل املشاريع 

املكونة له في استقطاب املستثمرين؟ تاغازوت ليست محطة سياحية، بل أطالل فقط حملطة سياحية.

أما السيد وزير التعليم العالي، والذي جاء يشنف أسماعنا، كما هي عادته دائما، أشير بأن %31 من الشباب 

املتراوحة أعمارهم بني 19 حتى ل 23 سنة صاروا يلجون اجلامعة، فأطلب منه أن يخبرنا عن نوعية التعليم املتوفر 

في اجلامعة. 
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سادسا: توضيحات إضافية من القطاعات احلكومية

توضيحات إضافية من السيد وزير الفالحة والصيد البحري

للجلسة  بالتحضير  املكلفة  املؤقتة  املوضوعاتية  اجملموعة  تقرير  إصدار  مبناسبة  الرئيس،  سيدي  لي،  يطيب 

السنوية لتقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة والذي سيضم من بني القطاعات املتداولة القطاع 

امللك محمد  أعطى جاللة  أن  منذ  املغرب،  مواكبة مخطط  في  للبرملان  والبناء  الهام   الدور  أحيي  أن   الفالحي، 

االهتمام  عن  ينم  وموضوعيا  جادا  عمال  التقرير  هذا  في  وجدنا  لقد   ،2008 سنة  انطالقته  اهلل،  نصره  السادس، 

والتمعن الذي أوالهما أعضاء اللجنة للقطاع الفالحي مشكورين على ذلك.

هذا وقد سجلنا باستحسان كبير حرص التقرير على إبراز التحوالت البنيوية التي شهدها القطاع الفالحي 

منهم  مؤسساتيني  بالقطاع  للفاعلني  واملستمرة  املتزايدة  اجملهودات  بفضل  قطعها  مت  التي  الكبيرة  واألشواط 

وخواص.

سيدي  دعوني،  العام،  للرأي  احملينة  الكاملة  املعلومات  نقل  أهمية  على  وإياكم  نتقاسمه  التي  احلرص  ولعل 

الرئيس، أنتهز هذه املناسبة لكي أتقدم ببعض التوضيحات بخصوص بعض النقاط التي مت التطرق لها على أنها 

إكراهات ضمن التقرير. أود أن أشير أن النقط املثارة كانت محل اهتمام خاص ضمن خطط العمل املعتمدة طيلة 

السنوات األخيرة، كونها إكراهات مت اإلشارة إليها ضمن التشخيص األولي للقطاع الفالحي الذي مكن من حتديد 

مكونات إستراتيجية املغرب األخضر.

وإليكم فيما يلي توضيحات بخصوص بعض أهم النقاط التي متت اإلشارة إليها:

فيما يخص استعمال البذور اخملتارة في قطاع احلبوب، فبرسم املوسم الفالحي 2015/2014 مت توفير 2.1 مليون 

قنطار من البذور اخملتارة استعملت منها 1.4 مليون قنطار، وهو ما ميثل زيادة تقدر ب %105 مقارنة باملوسم الفالحي 

2009/2008، الرفع من استعمال البذور اخملتارة كان دائما ضمن األولويات املسطرة مما يحمله من آثار إيجابية على 

الرفع من اإلنتاجية وكذا حتسني دخل الفالحني.

البذور  استعمال  نسبة  وتبلغ  املكننة،  على  املزروعة  األراضي  من   75% تعتمد  السكرية،   الزراعات  مجال  في 

أحادية النبتة %100 السيما في مناطق الشرق ودكالة، مما ساهم في حتقيق مردودية قياسية منذ انطالق مخطط 

املغرب األخضر.

فيما يتعلق بالتنظيمات املهنية، انبنت إستراتيجية املغرب األخضر على فكرة التشاركية في تنزيل البرامج 
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املسئولني  ضمن  من  املهنيني  يجعل  جديد  مفهوم  وهو  برنامج،  عقد  إطار  في  صياغتها  متت  حيث  واخملططات، 

األساسيني على اإلجنازات وحتقيق األهداف املسطرة.

ولتطوير النسيج اجلمعوي املهني، عمل مخطط املغرب األخضر على تشجيع هذا النمو ووضع آليات قانونية 

لتأطير عمل اجلمعيات والتنظيمات البيمهنية الفالحية، وتتجلى الترسانة القانونية املوضوعة في القانون املتعلق 

بالتنظيمات البيمهنية في قطاعي  الفالحة والصيد البحري الصادر سنة 2012 واملرسوم التنفيذي الصادر في 

2013 وكذا مجموعة من النصوص القانونية التطبيقية.

منها  في عدة جوانب،  الفالحية  الغرف  إلى جانب  الفالحية  البيمهنية  للتنظيمات  العملية  األدوار  وتتمحور 

التتبع والتقييم والتأطير دون إغفال دورها كرافعة للتنمية  الشراكة في صياغة املشاريع واخملططات الفالحية، 

احمللية واجلهوية ولإلشعاع الدولي للقطاع الفالحي للمملكة.

وحيث لم يكن يعد القطاع الفالحي أي جمعية بيمهنية، يبلغ عدد التنظيمات البيمهنية النشيطة في إطار 

مخطط املغرب األخضر اليوم 18 تنظيما بتمثيليات وطنية.

هذه كانت أبرز النقاط التي أثارت انتباهنا ضمن تقريركم القيم السيد الرئيس، وإننا نحيي مواكبتكم لهذا 

الورش التنموي الهام، فإننا نعبر لكم عن استعدادنا الدائم للتعاون مع مجلسكم املوقر وانفتاحنا على مبادراتكم 

التي ستشكل ال محالة إطارا مالئما للتفاعل املثمر والبناء.
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توضيحات السيد وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة حول تقرير اجملموعة الوضوعاتية املؤقتة املكلفة 

بتحضير اجللسة السنوية ملناقشة وتقييم السياسات العمومية املرتبطة بالثروة

- احملور اخلاص مبخطط الطاقات املتجددة -

أود أن أتوجه بالشكر اخلالص إلى السيد رئيس اللجنة املوضوعاتية، ولكل السيدات والسادة املستشارين أعضاء 

اللجنة على االهتمام الذي يولونه لقطاع الطاقات املتجددة وعلى ما بذلوه من جهود مباركة لبلورة هذا التقرير.

ولقد مكن هذا التقرير من جرد موضوعي ملنجزات السياسة العمومية في مجال الطاقات املتجددة، وبالتالي 

إبراز اجلهود املبذولة من طرف بالدنا في هذا اجملال، حيث أصبح النموذج الطاقي املغربي يحتذى به على املستوى 

العاملي، وما هذا إال نتيجة للتعاون الفعال بني مختلف املتدخلني والفاعلني املعنيني.

إن هذه املكانة التي اكتسبتها اململكة املغربية في املنتظم الدولي  نابعة من الرؤية املغربية للتنمية املستدامة، 

أطلق سياسة عمومية  الذي  الثاني،  احلسن  امللك  الراحل  بوادرها على عهد  بدأت  وإمنا  اليوم،  وليدة  ليست  التي 

طموحة في مجال بناء السدود إلنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة ولترشيد استعمال املياه، خاصة في مجاالت 

الفالحة واالستعماالت املنزلية، وكذا احلفاظ على األنظمة اإليكولوجية في محيط األحواض املائية.

الوطني،  االقتصاد  في  األساسية  القطاعات  لتشمل  السادس،  امللك محمد  الرؤية مع جاللة  وستعمق هذه 

احلال  هو  املغربية، كما  باململكة  العمومية  السياسات  أركان  من  ركنا  املستدامة  التنمية  وأصبحت مقتضيات 

خاصة بالنسبة لقطاعات الطاقة والصناعة والفالحة والصيد البحري.

ومن نافلة القول التأكيد على أن هذا التوجه ينخرط في التصور الشمولي جلاللته حول إعادة هيكلة منظومتنا 

الطاقية على أساس موارد متجددة. وميكننا اليوم أن جنزم بأن اململكة املغربية تتوفر على منوذجها الطاقي اخلاص، 

املبني على أساس مزاياها اجليو إستراتيجية، ومواردها الطاقية احمللية، وقدرتها على تطوير مشاريع البنية التحتية 

في مجال الطاقة إنتاجا وصناعة وعلى اخلبرة املكتسبة من طرف بناتها وأبنائها.

ووفقا للتعليمات امللكية السامية خالل جلستي العمل األخيرتني التي خصصها جاللته لقطاع الطاقة، متت 

بلورة تصور عملي يروم تقوية تنمية الطاقات املتجددة على نطاق واسع، ليندرج في الرؤية البعيدة املدى لصاحب 

أساسية  رافعة  احمللية  املتجددة  الطاقات  مصادر  تطوير  يعتبر  والذي  اهلل،  نصره  السادس،  محمد  امللك  اجلاللة 

لالقتصاد الوطني، وعامال مهما للتقليص من تبعيتنا الطاقية ومدخال لتوفير وسائل تكنولوجية مبتكرة وفعالة 

للمواطن املغربي لتدبير أفضل حلاجياته الطاقية.

ولقد تناولت اللجنة بحرفية ومنهجية مختلف اإلشكاليات املرتبطة باإلستراتيجية الطاقية الوطنية وكذا 

ببرامج ومشاريع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بشكل شمولي، واعتمدت معايير خاصة لتقييم كل برنامج 
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على حدة.

وسأحاول إجمال املالحظات حول التقرير املتعلق مبحور الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية فيما يلي:

أوال: محور اإلستراتيجية الطاقية الوطنية

أشار التقرير لإلستراتيجية الطاقية الوطنية، التي تندرج في إطار املنظور الشمولي واملندمج الذي دعا إليه 

جاللة امللك محمد السادس، نصره اهلل، لتحقيق التنمية املستدامة، إلى بناء باقة طاقية متنوعة ومتوازنة  حتتل 

فيها الطاقات املتجددة  والنجاعة الطاقية مكانة أساسية، باإلضافة إلى برامج ومخططات العمل املتعلقة بهما 

على املدى القريب واملتوسط والبعيد.

القدرة  من   42% إنشاء  إلى  تهدف  التي   2009 لسنة  الوطنية  الطاقية  اإلستراتيجية  إلى  التقرير  أشار  لقد 

امللك محمد  اجلاللة  التقرير تصريح صاحب  االعتبار في هذا  بعني  األخذ  ويجب  الكهربائية من مصادر متجددة، 

السادس، نصره اهلل، في الدورة 21 ملؤمتر األطراف للمناخ املنعقد بباريس، برفع حصة الطاقات املتجددة من 42% 

في أفق 2020 إلى %52 من القدرة الكهربائية املنشأة في أفق سنة 2030، وهو ما سيمكن اململكة املغربية وللمرة 

األولى في تاريخها، من التوفر على باقة كهربائية تتميز بتفوق الطاقات املتجددة على املصادر األحفورية.

وفي هذا اإلطار، سيتم تطوير قدرة إضافية تناهز 10.100 ميغاواط ما بني 2030-2016، منها 4560 ميغاواط من 

أصل شمسي و4200 من أصل ريحي، باإلضافة إلى 1330 من أصل كهرومائي، وستتطلب برامج الطاقات املتجددة 

استثمارا إجماليا يقدر بحوالي 32 مليار درهم في أفق 2030.

لدى  املتجددة  الطاقات  مجال  في  اجلديدة  املغربية  للرؤية  الترويج  مت  قد  أنه  إلى  أشير  أن  أود  الباب،  هذا  وفي 

مختلف الشركاء واملؤسسات الدولية وكذلك في احملافل الدولية الكبرى، حيث أبدى العديد من الفاعلني الدوليني 

اهتمامهم البالغ بالفرص االستثمارية التي مينحها النموذج الطاقي املغربي.

ولإلشارة كذلك سيتم مواكبة الرفع املتدرج للطاقات املتجددة بإجناز قدرات كهربائية مرنة، ملواجهة التذبذب 

الغاز الطبيعي  املتجددة. وقد مت في هذا اإلطار إعطاء االنطالقة خلارطة الطريق لتطوير  الطاقات  الذي تعرف به 

املسال والذي يتضمن إجناز قدرة إضافية تصل إلى 4800 ميغاواط في أفق 2030.

أما بخصوص النجاعة الطاقية التي تعتبر بدورها ركيزة هامة من ركائز اإلستراتيجية الطاقية الوطنية، فمنذ 

انطالقتها مت تفعيل بعض التدابير والبرامج والقوانني، التي مكنت من حتقيق اقتصاد في  الطاقة، التي يجب أن 

ترقى إلى مستوى اإلمكانات الكبرى املتوفرة في هذا اجملال.

وفي ظل النتائج املشجعة التي حققت على املستوى الوطني واخلبرة احمللية التي مت تطويرها في مجال النجاعة 
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الطاقية، فقد انخرط املغرب في إطار منوذجه الطاقي في تسريع وتيرة اإلجراءات املتخذة في مجال النجاعة الطاقية، 

2013، احلوار الوطني حول النجاعة الطاقية، بإشراك  حيث أطلقت وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة في فبراير 

الوزارية والفاعلني املعنيني وبتنسيق مع الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة  جميع القطاعات 

باألساس قطاعات  الطاقية، تستهدف  النجاعة  في مجال  برامج قطاعية  ببلورة  الورش  هذا  توج  وقد  الطاقية، 

النهائي  االستهالك  حيث  من  مهمة  إمكانات  ذات  قطاعات  باعتبارها  العمومية،  واإلنارة  والزراعة  والبناء  النقل 

للطاقة، والهدف هو حتقيق اقتصاد في الطاقة يصل إلى %5 في أفق 2020 و%20 في أفق 2030.

وسيتم تفعيل املرحلة األولى لهذه اإلستراتيجية  في إطار عقد برنامج ما بني سنتي 2017 و2020 بني الدولة 

ووكالة تنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية، وسيتم اإلعالن عن اإلستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية 

خالل يوم النجاعة الطاقية الذي سيقام في شهر أكتوبر 2016 والذي تنظمه الوزارة بشراكة مع فيدرالية الطاقة.

ثانيا: اإلطار التشريعي واملؤسساتي

تطرق التقرير إلى اإلطار املؤسساتي الذي اعتمده املغرب من أجل تأمني تنفيذ اإلستراتيجية السالفة الذكر من 

خالل إحداث هياكل إدارية حتت وصاية وزارتنا، باإلضافة إلى اعتماد ترسانة قانونية وتنظيمية جديدة كآلية قصد 

حتقيق أهداف هذه اإلستراتيجية.

في هذا اإلطار، أود أن أشكر السادة املستشارين على األهمية التي أولوها للجانب التشريعي واملؤسساتي، حيث 

عرف قطاع الطاقات املتجددة في السنوات األخيرة مجموعة من اإلصالحات الهامة والتي ترمي باألساس إلى حتفيز 

االستثمار اخلاص في هذا اجملال، وذلك عبر فتح الشبكة الكهربائية ذات اجلهد املتوسط واملنخفض وكذا الرفع من 

سقف اإلنتاج الذاتي، وخلق الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء.

وفي هذا الصدد، البد للتقرير أن يشير كذلك بأنه تفعيال للتوجيهات امللكية السامية الرامية إلى إصالح اإلطار 

املؤسساتي للطاقات املتجددة لتحقيق انسجام أكبر خملتلف املتدخلني، فقد متت مراجعة اإلطار القانوني املنظم 

الختصاصات الوكالة املغربية للطاقة الشمسية والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية 

واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، حيث صادق البرملان مبجلسيه على:

- مشروع قانون رقم 37.16 املغير واملتمم للقانون رقم 57.09 احملدث للوكالة املغربية للطاقة الشمسية؛

- مشروع قانون رقم 38.16 املغير واملتمم للفصل الثاني للظهير الشريف 1.63.226 القاضي بإحداث املكتب 

الوطني للكهرباء؛

الطاقات  لتنمية  الوطنية  بالوكالة  املتعلق   16.09 رقم  القانون  بتغيير  ويقضي   39.16 رقم  قانون  مشروع   -

املتجددة والنجاعة الطاقية.
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وأغتنم الفرصة مجددا لتقدمي الشكر اجلزيل للسادة املستشارين على تفاعلهم مع هذا اإلصالح الكبير وعلى 

إسهاماتهم في هذا الشأن.

ثالثا: اإلجنازات احملققة في إطار اإلستراتيجية الطاقية

أشار التقرير كذلك إلى التقدم احلاصل في مشاريع الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية وفق البرمجة احملددة 

في اإلستراتيجية الطاقية.

بلدا مستوردا للطاقة،  باعتبارها  الطاقة من ضرورة قصوى،  تنويع مصادر  املغربية، ونظرا ملا ميثله  اململكة  إن 

تعتمد في إطار اإلستراتيجية الطاقية الوطنية، على باقة كهربائية متنوعة ومثلى، واقعية ومفتوحة على جميع 

مصادر الطاقة املتاحة خاصة منها املتجددة وذلك عبر:

970 ميغاواط)180 ميغاواط شمسي و787 ميغاواط  - إجناز قدرة كهربائية منشاة من مصادر متجددة تناهز 

ريحي(؛

- الشروع في استغالل أول محطة شمسية، "نور وارزازات1"، بقدرة 160 ميغاواط سنة 2016، وهي األكبر من 

نوعها في أفريقيا، ومت تدشينها من طرف صاحب اجلاللة امللك محمد السادس نصره اهلل في 4 فبراير 2016؛

- اختيار مجموعة من الشركات التي ستتولى تطوير واستغالل املشروع املندمج للطاقة الريحية بقدرة 850 

ميغاواط في أفق 2020، باستثمار إجمالي يناهز 12 مليار درهم، وتقود هذه اجملموعة الشركة املغربية ناريفا هولدين) 

NAREVA Holding( إلى جانب الشركة اإليطالية ENEL والشركة األملانية Siemens؛

- اإلعالن في 4 نونبر 2014، عن خارطة الطريق لتنمية الطاقة الشمسية الفتوضوئية بتطوير استعمالها في 

إنتاج الكهرباء والسيما بقطاع السكنى واخلدماتي.

السيد الرئيس؛

لقد أبان التقرير كذلك عن مصاحبة تفعيل اإلستراتيجية الطاقية الوطنية بتعزيز وتشجيع التكوين والبحث 

العلمي في مجال الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية.

التمويل املباشر ملشاريع  البحث في الطاقة الشمسية والطاقات اجلديدة في  في هذا الصدد، ساهم معهد 

البحث والتطوير، حيث وصل عدد املشاريع التي مت إطالقها منذ تأسيسه إلى 39 مشروع بحث استفاد منه 541 

باحث. كما قام املعهد بإجناز مركب للتكنولوجيا اخلضراء مبدينة بن جرير بشراكة مع مجموعة املكتب الشريف 

للفوسفاط، والذي يشكل أرضية للتجارب والبحث والتكوين، مما سيمكن من خلق أقطاب لالبتكار. وخالل اجتماع 

اجمللس اإلداري التاسع للمعهد، قمنا باملصادقة على برنامج متويل املعهد للعشر سنوات املقبلة، اعتبارا للدور الذي 
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يجب أن يضطلع به على مستوى البحث التطبيقي املستجيب للتحديات اخلاصة ببالدنا.

كما مت إحداث التجمع الشمسي"Cluster Solaire" من طرف الوكالة املغربية للطاقة الشمسية الذي يضم 

فاعلي صناعة الطاقة الشمسية، من أجل تسهيل تطوير القطاع الصناعي في مجال الطاقة الشمسية.

ولتشجيع التكوين في مجال الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية، مت إحداث معهد التكوين في مهن الطاقات 

املتجددة والنجاعة الطاقية مبدينة وجدة، كما مت إعطاء انطالقة أشغال إجناز معهد ثاني مبدينة طنجة على أن يتم 

إنشاء معهد ثالث مبدينة وارزازات.

الريحية، على حتقيق اندماج صناعي  كما يهدف املغرب كذلك من خالل برنامج الطاقة الشمسية والطاقة 

بلوغ معدل %32 من  مت  املتجددة، حيث  الطاقة  دعم مشاريع  قادة على  وطنية  قاعدة صناعية  لتطوير  تدريجي، 

2 و3، بينما  35 بالنسبة لنور  االندماج الصناعي بالنسبة حملطة "نور وارزازات1"، ومن املنتظر أن يبلغ هذا املعدل 

في الطاقة الريحية من املنتظر أن يبلغ ما بني 55 % و %70. وفيما يتعلق بالطاقة الريحية، فقد قامت مجموعة 

"سيمنس" األملانية باستثمار 100 مليون أورو من أجل إحداث وحدة صناعية محلية، لصناعة أذرع آليات الطاقة 

الريحية.

الذي ساهم بدون شك في  والقيم،  الكبير  اللجنة على اجملهود  أن أجدد الشكر لكل أعضاء  أود   ، اخلتام  وفي 

الطاقية  والنجاعة  املتجددة  الطاقات  العمومية في مجال  السياسة  العمومية في مجال  السياسة  تشخيص 

والذي ألقى الضوء بشكل شامل على مختلف اإلصالحات واألوراش في هذا القطاع.

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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االستثمارات ومناصب الشغل املتعلقة ببرامج ومشاريع الطاقات املتجددة )اعداد وزارة الطاقة واملعادن 

واملاء والبيئة(: 

املشاريع املنجزة:

295 
 

 
ادلشركع 

اظؼدرة 
 (عقغوكاط)

اظغالؼ 
ادلوظل 

عؾققف )
 (درػؿ

عـوصى 
اظشغؾ 

 
إرور اظؿطقؼر 

غقسقي )
 (اظشراطي

االغدعوج 
اظصـوسل 

اظـلؾي )
 (ادلؽقؼي

 
تورؼخ 

اظؿشغقؾ 

احلؼؾ اظرؼقل 
ظعؾد اخلوظؼ 

اظطرؼس 

إغؿوج تعوضدم ----  226 50
(IPP) 

 ----2000 

احلؼؾ اظرؼقل 
ألعقطدكؿ 

 (اظصقؼرة)

60 800  ----(EPC)  ----2007 

احلؼؾ اظرؼقل 
 1رـفي 

 عـصى 20 2750 140
ذغؾ عؾوذر 

 علؿكدـ 350
 560إظك 

عـصى ذغؾ 
شقر عؾوذر 

 2009/2010---- إغؿوج تعوضدم 

احلؼؾ اظرؼقل 
ررصوؼي 

 عـصى 30 5600 300
ذغؾ عؾوذر 

 2014---- إغؿوج تعوضدم 

احلؼؾ اظرؼقل 
ظؾققعي 

 عـصى 20 800 50.6
ذغؾ عؾوذر 

 عـصى 60ك
ذغؾ شقر 

عؾوذر 

خقاص صل إرور 
اظؼوغقف رضؿ 

 ادلؿعؾؼ 13.09
بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

35% 2014 

احلؼؾ اظرؼقل 
ألخػـقر 

 عـصى 20 1600 100
ذغؾ عؾوذر 

 عـصى 100ك
ذغؾ شقر 

عؾوذر 

خقاص صل إرور 
اظؼوغقف رضؿ 

 ادلؿعؾؼ 13.09
بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

35% 2014 

احلؼؾ اظرؼقل 
ظػقـ اظقاد 

 عـصى 20 800 50.6
ذغؾ عؾوذر 

 عـصى 60ك
ذغؾ شقر 

عؾوذر 

خقاص صل إرور 
اظؼوغقف رضؿ 

 ادلؿعؾؼ 13.09
بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

35% 2014 

احملطي 
اظشؿلقي 
 1غقر كرزازات 

 عـصى 20 7000 160
ذغؾ عؾوذر 

 عـصى 2000ك
ذغؾ شقر 

عؾوذر 

 2015 %33إغؿوج تعوضدم 
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مشاريع في طور اإلجناز 2015/2020

296 
 

 2015/2020عشورؼع صل رقر اإلجنوز 
 

 
ادلشركع 

 
اظؼدرة 

عقغوكا)
 (ط

اظغالؼ 
ادلوظل 

عؾققف )
 (درػؿ

 
عـوصى اظشغؾ 

 

 
إرور اظؿطقؼر 

غقسقي )
 (اظشراطي

االغدعوج 
اظصـوسل 

اظـلؾي )
 (ادلؽقؼي

 
تورؼخ 

اظؿشغقؾ 

احملطي اظشؿلقي غقر 
 3 ك2كرزازات 

 عـصى 200 17000 350
ذغؾ عؾوذر 

كعؽوت عـوصى 
اظشغؾ شقر 

عؾوذرة 

 
إغؿوج تعوضدم 

(IPP) 

ابؿداء عـ  35%
2017 

احملطي اظشؿلقي غقر 
 4كرزازات 

  شقر عقدد  70
إغؿوج تعوضدم 

(IPP) 

 سؾك 35%
األضؾ 

ابؿداء عـ 
2017 

غقر توصقالظً كغقر 
أرؾس 

 عـصى ذغؾ 20 3600 300
 350عؾوذر ، 

علؿكدـ إظك 
 عـصى 560

ذغؾ شقر عؾوذر 

 
 
(EPC) 
 
 

 

 سؾك 35%
األضؾ 

2018 
 

احملطي اظشؿلقي غقر 
عقدظً 

إغؿوج تعوضدم  شقر عقدد  400
(IPP) 

 سؾك 35%
 األضؾ

ابؿداء عـ 
2017 

احملطي اظشؿلقي غقر 
رورو 

إغؿوج تعوضدم  شقر عقدد  500-600
(IPP) 

 سؾك 35%
 األضؾ

ابؿداء عـ 
2018 

احملطي اظشؿلقي 
ظؾؿـورؼ االضؿصودؼي 

خقاص صل  شقر عقدد  150
إرور اظؼوغقف 

 13.09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

 ----2020 

إغؿوج تعوضدم   2400 150احلؼؾ اظرؼقل توزة 
(IPP) 

30% 2016 

احلؼؾ اظرؼقل 
 2 ك1تلؽراد 

إغؿوج تعوضدم   5400 300
(IPP) 

 50عو بني 
 %70ك

2017/
2018 

إغؿوج تعوضدم   1800 100احلؼؾ اظرؼقل بقجدكر 
(IPP) 

 50عو بني 
 %70ك

2020 

احلؼؾ اظرؼقل رـفي 
2 

إغؿوج تعوضدم   1800 100
(IPP) 

 50عو بني 
 %70ك

2018 

احلؼؾ اظرؼقل جؾؾ 
حلدؼد 

إغؿوج تعوضدم   3600 200
(IPP) 

 50عو بني 
 %70ك

2019 

إغؿوج تعوضدم   2700 150احلؼؾ اظرؼقل عدؼؾً 
(IPP) 

 50عو بني 
 %70ك

2017 

تقدقع احلؼؾ اظرؼقل 
طقدؼي اظؾقضوء 

(Repowring) 

إغؿوج تعوضدم   1800 100
(IPP) 

 50عو بني 
 %70ك

2017 

 2017 50عو بني إغؿوج تعوضدم   3300 200تقدقع احلؼؾ اظرؼقل 



مناقشة  وتقييم  السياسات  العمومية  املرتبطة  بإنتاج  الثروة  

265
297 

 

 %70ك (IPP)طقدؼي اظؾقضوء 
احلؼؾ اظرؼقل جؾؾ 

خالدم 
 عـصى ذغؾ 40 1900 120

 60عؾوذر ك
عـصى ذغؾ 

شقر عؾوذر 

خقاص صل 
إرور اظؼوغقف 

 13.09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

34% 2016 

تقدقع احلؼؾ اظرؼقل 
أخػـقر 

100 
إضوصقي 

 عـصى ذغؾ 20 1600
 إظك 60عؾوذر ك

 عـصى 100
ذغؾ شقر عؾوذر 

خقاص صل 
إرور اظؼوغقف 

 13.09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

35% 2016 

احلؼؾ اظرؼقل 
 2اظقظقدؼي 

 15 إظك 12 250 18
عـصى ذغؾ 

 20عؾوذر ك
عـصى ذغؾ 

شقر عؾوذر 

خقاص صل 
إرور اظؼوغقف 

 13.09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

53% 2017 

عقطي اظضخ سؾد 
ادلقعـ 

إغؿوج تعوضدم   2500 350
(IPP) 

---- 2020 

عقطي طفركعوئقي 
صغرل اصؾقؾق 

خقاص صل   7.5 1.53
إرور اظؼوغقف 

 13.09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

---- 2014 

عقطي طفركعوئقي 
صغرل دقدم دعقد 

خقاص صل   15 1.98
إرور اظؼوغقف 

 13.09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

---- 2016 

عقطي طفركعوئقي 
صغرل دقدم ادرؼس 

خقاص صل   61.8 3.15
إرور اظؼوغقف 

 13.09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

---- 2017 

عقطي طفركعوئقي  
صغرل احللـ اظـوغل 

 
 
 
 
 
 

خقاص صل   83 11.7
إرور اظؼوغقف 

 13.09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

---- 2017 

 2017 %80خقاص صل  عـصى ذغؾ 10 150 10عقطي طفركعوئقي 
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إرور اظؼوغقف عؾوذر صغرل أدػوظق 
 13.09رضؿ 

ادلؿعؾؼ 
بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

عقطي طفركعوئقي 
صغرل كجلي اظلؾطوف 

 عـصى ذغؾ 10 160 12
عؾوذر 

خقاص صل 
إرور اظؼوغقف 

 13.09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

80% 2017 

عقطي طفركعوئقي 
صغرل بقتػردة 

 عـصى ذغؾ 7 350 12
 15عؾوذر ك

عـصى ذغؾ 
شقر عؾوذر 

خقاص صل 
إرور اظؼوغقف 

 13.09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

 65 بني  عو
 %70ك

2017 

عقطي طفركعوئقي 
 1صغرل تقؾقطقً 

 عـصى ذغؾ 7 335 12
 15عؾوذر ك

عـصى ذغؾ 
شقر عؾوذر 

خقاص صل 
إرور اظؼوغقف 

 13-09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

 65 بني  عو
 %70ك

2017 

عقطي طفركعوئقي 
 2صغرل تقؾقطقً 

 عـصى ذغؾ 7 405 12
 15عؾوذر ك

عـصى ذغؾ 
شقر عؾوذر 

خقاص صل 
إرور اظؼوغقف 

 13.09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

 65 بني  عو
 %70ك

2017 

عقطي طفركعوئقي 
صغرل بوب كغدر 

 عـصى ذغؾ 7 630 12
 15عؾوذر ك

عـصى ذغؾ 
شقر عؾوذر 

خقاص صل 
إرور اظؼوغقف 

 13.09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

 

 65 بني  عو
 %70ك

2017 

عقطي طفركعوئقي 
صغرل توعفقت 

 عـصى ذغؾ 7 420 12
 15عؾوذر ك

عـصى ذغؾ 
شقر عؾوذر 

خقاص صل 
إرور اظؼوغقف 

 13.09رضؿ 
ادلؿعؾؼ 

بوظطوضوت 
ادلؿفددة 

 65 بني  عو
 %70ك

2017 
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تقرير حول مساهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر في تفعيل السياسات 

العمومية املرتبطة باخملططات اإلستراتيجية الكبرى

    

املرتبطة  الكبرى  اإلستراجتية  اخملططات  وتنفيذ  إعداد  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  قطاع  يساهم 

بالبرامج الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية. وقد عمل القطاع على تعزيز دور مختلف مكونات املنظومة 

الوطنية في تفعيل السياسات العمومية وذلك من خالل:

- حتديد األولويات الوطنية في مجال البحث العلمي ومتويل مشاريع وأنشطة البحث في ارتباط تام مع أولويات 

اخملططات اإلستراجتية الكبرى؛

- عقد اتفاقيات تعاون وشراكة من أجل تلبية حاجيات اخملططات اإلستراجتية؛

- توفير حاجيات  اخملططات الكبرى من الرأسمال البشري املؤهل.

أوال : مساهمة قطاع البحث في تفعيل السياسات العمومية املرتبطة باخملططات اإلستراجتية الكبرى

مخطط املغرب األخضر )2008-2020(. 1

1. األولويات الوطنية للبحث العلمي. 1

يحظى مخطط املغرب األخضر مبكانة خاصة ضمن األولويات الوطنية للبحث العلمي، فخالل الفترة -2009

2012، من أصل مجموع األولويات الوطنية الثمانية كانت هناك ثالث أولويات تعنى بالبحث الزراعي والفالحي وهي:

- الفالحة في ظروف صعبة؛

- البيو تكنولوجيا؛

- معرفة وتثمني املوارد الطبيعية واحملافظة عليها.

2016-2014 مت حتيني هذه األولويات مع إيالء البحث الزراعي والفالحي األهمية التي تليق به من  وخالل الفترة 

خالل محور كبير حتت عنوان "الفالحة والصيد البحري واملاء".

1 .2 إحداث وجتهيز مراكز متخصصة للبحث العلمي

لالستجابة حلاجيات البحث في اجملاالت ذات األولوية، قامت الوزارة بإحداث وجتهيز املعاهد واملراكز التالية:

- معهد النباتات الطبية والعطرية بتاونات الذي أصبح حاليا الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية؛

- مركز الدراسات واألبحاث حول املاء والطاقة؛
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- مركز األبحاث والدراسات الصحراوية مبراكش.

3 بنيات وشبكات البحث التي تهتم باجملال الفالحي. 1

مت خالل السنوات األخيرة إحداث ودعم العديد من بنيات وشبكات البحث التي تهتم باجملال الفالحي، من بينها:

	 أقطاب الكفاءات )شبكات وطنية موضوعاتية للبحث العلمي(

- الشبكة الوطنية في مجال علم جراثيم التربة وبيوتكنولوجيا النبات؛

- الشبكة املغربية للنباتات الطبية والعطرية؛

- قطب الكفاءات في مجال املاء والبيئة؛

	 بنيات البحث العلمي املعتمدة من طرف اجلامعات.

تتوفر اجلامعات على 150 بنية بحث )100مختبر و50 فريق( من أصل 1348 بنية معتمدة بني سنتي 2008 و2013 

التي ترتكز  العلمي ذات الصلة باجملال الفالحي، وخاصة احملاور  البحث  من قبل مجالس اجلامعات تهتم بأنشطة 

عليها مخطط املغرب األخضر.؛

	 وحدات البحث العلمي املشاركة مع املركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛

الوطني  املركز  املشاركة مع  البحث  برنامج "سمة وحدة  59 وحدة مستفيدة من متويل  8 وحدات من أصل   	

للبحث العلمي والتقني )Unités de Recherche Associées au CNRST-URAC( لها أنشطة ذات عالقة مباشرة 

مع اجملال الفالحي، وعلى سبيل املثال:

- مختبر البيوتكنولوجيا وحماية  وتثمني املوارد البشرية؛

-  مختبر الكيمياء احليوية والبيئة والصناعات الغذائية.

4. مكانة البحث في اجملال الفالحي ضمن البرامج الوطنية لدعم البحث العلمي. 1

• برنامج البحث القطاعي:

تبعا لتوجيهات اللجنة الوزارية الدائمة املكلفة بالبحث العلمي  والتنمية التكنولوجية، مت إعداد برنامج لدعم 

البحث القطاعي بتعاون مع القطاعات الوزارية املعنية التي دعتها هذه الوزارة إلى حتديد أولوياتها اخلاصة للبحث 

املتعلقة بالصحة والفالحة والطاقة واملاء والبيئة وتنافسية املقاوالت.

وقد مكن هذا البرنامج من متويل 20 مشروعا بحثيا في اجملال الفالحي من أصل 35 مشروعا مت متويلها برسم 

سنة 2010.
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• برنامج البحث  في اجملاالت ذات األولوية:

مت اإلعالن خالل شهر يوليوز من 2013عن برنامج جديد لتمويل مشاريع  البحث بغالف مالي قدره 300 مليون 

درهم، مع إعطاء األفضلية للمشاريع املتعددة التخصصات والتي تشارك في إجنازها كل من اجلامعات واملؤسسات 

التابعة خملتلف القطاعات الوزارية واملقاوالت. وقد مكن هذا البرنامج من متويل 9 مشاريع في ميادين التكنولوجيا 

احليوية وعلم الوراثة النباتية أي %9 من مجموع 101 مشروعا مت متويلها في يونيو 2014 و11 مشروعا أي %13 من 

مجموع 85 مشروعا مت متويلها في نونبر 2015.

وزارة  مع  الشراكة  إطار  في  التنموي  البحث  مشاريع  لتمويل  درهم  مليون   100 تعبئة  متت  ذلك،  على  عالوة 

الفالحة والصيد البحري.

	 برنامج دعم البحث التنموي في إطار الشراكة مع مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط:

في إطار الشراكة مع مجموعة املكتب الشريف للفوسفاط، مت متويل 10 مشاريع تعنى بتخصيب التربة واملاء 

والتكنولوجيا احليوية، أي ما يناهز %24 من مجموع 41 مشروعا مت انتقاؤها لالستفادة من متويل ابتداء من شهر 

أبريل 2016.

• برامج أخرى:

تشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر واملركز الوطني للبحث العلمي والتقني على تفعيل 

وتتبع عدة برامج ومشاريع للبحث تغطي مختلف مجاالت البحث ذات الصلة باألولويات الوطنية مبا فيها املتعلقة 

باجملال الفالحي، نذكر منها:

الدراسات  العديد من الطلبة املسجلني مبراكز  البحث حيث يستفيد سنويا  التميز في مجال  برنامج منح   -

في الدكتوراه التابعة للجامعات وملعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة مبنح حتفيزية لتحضير أطروحاتهم لنيل 

شهادة الدكتوراه؛

- برنامج تثمني نتائج البحث واالبتكار وتقوية التقارب بني اجلامعة ومحيطها )برنامج INNOV’ACT( الذي مكن 

من متويل عدة مشاريع للبحث بشراكة حول احملاربة البيولوجية والصناعة الغذائية؛

5. برامج التعاون الدولي في مجال البحث العلمي . 1

•  التعاون الثنائي:

يتعلق األمر ببرامج التعاون العلمي الثنائي مع كل من فرنسا وبلجيكا وأملانيا وإسبانيا وتونس ومصر وإيطاليا 

والبرتغال وهنغاريا وتركيا التي متكن من متويل مشايع بحث مشتركة ترتكز على مواضيع ذات االهتمام املشترك، 
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وعلى سبيل املثال مكن التعاون العلمي والتكنولوجي املغربي- الفرنسي من متويل 21 مشروعا تهم مجال الفالحة 

من أصل مجموع املشاريع املمولة خالل الفترة املمتدة ما بني 2017-2014 والبالغ عددها 67 مشروعا.

التعاون الدولي املتعدد األطراف.	 

التعاون مع اإلحتاد األوروبي.	 

اإلطار  البرنامج  في  املغربية  البحث  لفرق  مهمة  املعنية سجلت مشاركة  واملؤسسات  الوزارة  بفضل جهود 

السابع للبحث التنموي األوروبي، وخاصة في مجال الفالحة، الصناعات الغذائية، البيو تكنولوجيا التي عرفت أكبر 

نسبة ) مشاركة املغرب في 21 مشروعا من أصل 122 مشروعا خالل الفترة 2014-2007(؛

التعاون اجلهوي األورو  متوسطي؛ –

 هناك برنامج للتعاون في اجملال الفالحي بحوض البحر األبيض املتوسط )ARIMNET( الذي مكن من متويل  –

20 مشروعا بغالف مالي قدره 20 مليون درهم كمساهمة املغرب في إجناز هذا البرنامج؛

– ERA- )ووهناك أيضا برنامج مماثل للتعاون في مجال الطاقة واملال والبيئة بحوض البحر األبيض املتوسط 

)NETMED

اخملطط األزرق. 2

1  األولويات الوطنية في مجال البحث العلمي:. 2

عدة  التي تشمل  األزرق  اخملطط  توجهات  االعتبار  بعني  تأخذ  العلمي  البحث  لتنمية  الوطنية  اإلستراجتية  إن 

مجاالت كالتهيئة اجملالية والبيئة والطاقات املتجددة واحلفاظ على املوارد الطبيعية مبختلف أبعادها االقتصادية 

واالجتماعية. هكذا جند ضمن األولويات الوطنية للبحث العلمي عدة محاور بحث ذات صلة مباشرة باخملطط األزرق 

كاجلودة الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ملاء البحر، والتدبير املندمج للمناطق الشاطئية واقتصاد البيئة.

2.2. بنيات وشبكات البحث التي تهتم باجملاالت املرتبطة باخملطط األزرق:

مت خالل السنوات األخيرة إحداث ودعم العديد من بنيات وشبكات البحث التي تهتم باجملاالت املرتبطة باخملطط 

األزرق من بينها:

أقطاب الكفاءات:	 

الثقافي 	  التراث  معرفة  على  أساسا  أنشطته  ترتكز  الذي   )2PC( الثقافي  التراث  حول  الكفاءات  قطب 
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وتثمينه واحملافظة عليه باعتباره ثروة وطنية في خدمة القطاع السياحي؛

بالتنمية 	  التي تهتم كثيرا  و اجلهوية  القضايا احمللية  واألبحاث  في مجال  الوطنية للدراسات   الشبكة 

احمللية من خالل مساهمة املوارد اخلارجية املتأتية من الهجرة الدولية واألنشطة السياحية؛

بنيات البحث العلمي املعتمدة من طرف اجلامعات:	 

تتوفر املؤسسات اجلامعية على العديد من بنيات البحث ) مختبرات وفرق( تهتم بأنشطة البحث العلمي ذات 

الصلة باخملطط األزرق ، وخاصة بجامعات محمد اخلامس بالرباط والقاضي عياض مبراكش وابن زهر بأكادير واحلسن 

الثاني الدار البيضاء.

 2.2  مكانة البحث في اجملاالت املرتبطة باخملطط األزرق ضمن البرامج الوطنية لدعم البحث العلمي:

بالنظر إلى املشاريع املمولة في إطار مختلف البرامج الوطنية لدعم البحث العلمي سواء على املستوى الوطني 

أو في إطار التعاون الدولي الثنائي واملتعدد األطراف، نالحظ أن مختبرات وفرق البحث باملؤسسات اجلامعية اشتغلت 

خالل السنوات األخيرة على العديد من املشاريع الرامية إلى مواكبة اخملطط األزرق من خالل دراسة مجموعة من 

املواضيع أبرزها:

حتديد وتطوير املواقع السياحية باملناطق احلضرية واجلبلية باستعمال التكنولوجيات احلديثة؛ –

تنمية السياحة الريفية والسياحة الداخلية؛ –

إعادة استعمال املياه املستعملة في ري مالعب الغولف واملساحات اخلضراء واملناطق السياحية؛ –

اقتصاد املاء والطاقة في املركبات السياحية. –

إلخ. –

البرامج املتعلقة مبخطط املغرب الرقمي:. 3

التعليم  احلديثة على مؤسسات  التكنولوجيات  تعميم  تروم  التي  واملشاريع  البرامج  بحزمة من  األمر  يتعلق 

العالي والبحث العلمي وجتهيز املؤسسات واألحياء اجلامعية ببنية حتتية لشبكة االنترنيت املتنقل و متكني الطلبة 

من اقتناء حواسيب موصولة باالنترنيت بأثمنة مدعمة.

1.تعميم التكنولوجيات احلديثة على مؤسسات التعليم العالي:. 3

:E-SUP وضع فضاء العمل الرقمي وتطوير املوارد الرقمية من خالل إجناز برامج -

البرنامج إلى تزويد الطلبة واألساتذة الباحثني ببرامج معلوماتية عصرية وتسهيل احلصول على  يهدف هذا 
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اخلدمات واملوارد الرقمية داخليا وخارجيا وتشجيع البحث العلمي واالبتكار بصفة عامة. وقد مت تخصيص غالف 

مالي قدره 120 مليون درهما قصد تنفيذ هذا البرنامج الذي ينقسم إلى 3 محاور رئيسية هي:

وضع بيئة رقمية للعمل)ENT(؛  	

تطوير احملتوى التعليمي الرقمي؛  	

.)"MARWAN"تعزيز وتقوية البنيات التحتية الرقمية ) الشبكة املعلوماتية مروان  	

 وفي إطار تفعيل هذا البرنامج مت حتقيق مجموعة من املنجزات:

توقيع ميثاق املشروع من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ووزير االقتصاد واملالية   	

 (ANRT املواصالت  لتقنني  الوطنية  للوكالة  العام  واملدير  الرقمي،  واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة  الصناعة  ووزير 

يونيو 2014(؛

	  توقيع برنامج العمل للمشروع ) استعمال املوارد املالية ( من طرف رئاسة احلكومة ووزير االقتصاد واملالية 

) مارس 2015(؛

» MARWAN « الشبكة املعلوماتية مروان  -

الشبكة األكادميية اجلامعية للبحث العلمي، املعروفة ب" مروان" هي شبكة ذات هدف غير ربحي، مخصصة 

التكوين  البنيات املعلوماتية والتواصلية بني مؤسسات  للتعليم والتكوين والبحث العلمي، هدفها وضع أسس 

والتعليم والبحث.

ومنذ تأسيسها سنة 1998، مكنت شبكة مروان اجلامعات املغربية من توفير خدمات جديدة في مجال التعليم 

ونشر التكنولوجيا والبحث العلمي لفائدة الطلبة واألساتذة الباحثني.

يتمثل دور الشبكة املعلوماتية ذات الصبيب املرتفع، في ربط املؤسسات اجلامعية باالنترنيت، وذلك من أجل نشر 

املعلومة العلمية والتقنية والربط بالشبكات األوروبية.

وقد مت حتسني صبيب هذه الشبكة التي انتقلت من مروان 1إلى مروان3 حاليا، بحيث انتقلت من سرعة 400 

ميكابايت إلى 600 ميكابايت، وتستفيد حاليا من خدمات شبكة مروان 135 مؤسسة للتعليم العالي و/ أو البحث 

العلمي؛

:)SIMARECH ( مشروع إنشاء املنظومة املعلوماتية اخلاصة بالبحث العلمي باجلامعات  -

من أجل تيسير احلصول على املعلومات اخلاصة بالبحث وتسهيل تتبع وتقييم أنشطة بنيات البحث العلمي، 
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وكذا حتفيز الباحثني على التعريف بأنشطة البحث التي يقومون بها، عملت الوزارة وبشراكة مع مجموعة من 

جامعات،   6 في  حاليا  يستعمل  والذي  العلمي  بالبحث  اخلاص  أملعلوماتي  النظام  تطوير  على  الرائدة  اجلامعات 

وتشرف الوزارة حاليا على حتديث النظام أملعلوماتي املذكور في أفق تطويره وتعميمه على الصعيد الوطني.

2. جتهيز املؤسسات واألحياء اجلامعية ببنية حتتية لشبكة االنترنيت املتنقل ومتكني الطلبة . 3

من اقتناء حواسيب موصولة باالنترنيت بأثمنة مدعمة.

" NET-U" برنامج -

الطلبة من االستفادة  إلى متكني  لبرنامج "NET-U" ويهدف  درهما  124 مليون  مت تخصيص غالف مالي قدره 

وضمان  العالي  الصبيب  ذو  االنترنيت  وتعميم  وتوسيع  اجلامعية  واألحياء  املؤسسات  داخل   )WIFI( االنترنيت  من 

150 مؤسسة جامعية  البرنامج حوالي  اجلامعية. وسيستفيد من هذا  واألحياء  الكافية للمؤسسات  التغطية 

وأحياء جامعية.

وقد مت حلد الساعة تنفيذ مختلف مراحل اإلعداد القبلي ويتعلق األمر ب:

إعالن عن طلب إبداء االهتمام لتزويد املؤسسات واألحياء اجلامعية الوطنية بالويفي WIFI؛  	

عقد اجتماعات عمل للجنة التقنية مت خاللها دراسة العروض املقدمة واملنهجية املقترحة باإلجناز؛  	

توقيع ميثاق مشروع  NET-U من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ووزير االقتصاد   	

واملالية ووزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي،  واملدير العام للوكالة الوطنية لتقنني املواصالت)يونيو 

2014(؛

توقيع برنامج استعمال املوارد املالية من طرف رئاسة احلكومة ووزير االقتصاد واملالية)مارس 2015(؛  	

إعداد دفتر التحمالت املتعلق باختيار صاحب املشروع املنتدب )AMO( إلجناز املشروع؛  	

اختيار صاحب املشروع املنتدب )AMO( إلجناز املشروع.  	

» INJAZ «  برنامج إجناز  -

يندرج برنامج إجناز في إطار احملور االستراتيجي "التحول االجتماعي " إلستراجتية املغرب الرقمي 2013،ويهدف 

هذا احملور إلى تيسير ولوج املواطنني لالنترنيت ذو الصبيب العالي وتشجيع املبادالت واملعرفة.

والبحث  األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزارة  بني  أبرمت  اتفاقية  موضوع  "إجناز"  وقد شكل 

العلمي ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة ووزارة االقتصاد واملالية والوكالة الوطنية لتقنني املواصالت 
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بتاريخ 10 أكتوبر 2010. وتتمثل أهداف هذا البرنامج في:

االستجابة لضرورة حتكم طلبة التعليم العالي في األدوات احلديثة لإلعالم والتواصل؛  	

االرتقاء باجلودة وتطوير كفاءات اخلريجني لتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل.  	

ويرتكز هذا البرنامج على عروض اخلدمات املقدمة من متعهدي االتصاالت واملتمثلة في:

خدمة االنترنيت املتنقل ذو الصبيب العالي) إلزامي(؛  	

حاسوب محمول.  	

ويتولى البرنامج تسديد %85 من املبلغ املدفوع لالشتراك باالنترنيت )ملدة سنة( و/أو جهاز حاسوب محمول، في 

حدود 3600 درهم مع احتساب الرسوم، ومت تفعيل برنامج إجناز مع متعهدي االتصاالت، على أساس دفتر التحمالت 

احملدد خملتلف العروض وبنود التنفيذ وكذا التزامات كل األطراف.

2010-2009، جميع الطلبة  من البرنامج، فقد استهدفت برسم السنة اجلامعية  بالنسبة للنسخة األولى 

غير املوظفني )الطلبة املهندسون ومن مياثلهم( املسجلني في إحدى مؤسسات التعليم العالي العمومي الشريكة 

في املبادرة احلكومية لتكوين "10000 مهندس" وهي مدارس املهندسني وكليات العلوم وكليات العلوم والتقنيات، 

حيث بلغ عدد املستهدفني 17000 طالب في سلكي املاستر واملهندس باملؤسسات املعنية.

في النسخة الثانية، مت إدراج سلك " الدكتوراه" من املسجلني في مدارس املهندسني وكليات العلوم وكليات 

العلوم والتقنيات.

أما النسخة الثالثة، فقد متيزت بتعميم برنامج إجناز لسنة 2012-2011 على مسالك أخرى، وذلك وفقا ملقررات 

يشمل  البرنامج  أصبح  وبالتالي   ،2011 11يوليوز  يوم  عقد  الذي  لالتصاالت  الشاملة  اخلدمة  تدبير  جلنة  اجتماع 

الطلبة:

ابتداء من السنة األولى من سلك املهندس؛  	

سلك املاستر والدكتوراه بجميع مؤسسات التعليم العالي العمومي؛  	

للتجارة  الوطنية  واملدارس  األسنان  طب  وكليات  والصيدلة  الطب  كليات  من  الثالثة  السنة  من  ابتداء   	

التقني وكذا  التعليم  العليا ألساتذة  العليا لألساتذة واملدارس  امللك فهد للترجمة واملدارس  والتسيير ومدرسة 

مؤسسات التعليم العالي وغير التابعة للجامعات.

ومتيزت الثالث دورات األخيرة من برنامج إجناز ب:
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استفادة حوالي 37500 طالب برسم السنة اجلامعية 2012-2011؛  -

استفادة أكثر من 22600 طالب برسم السنة اجلامعية 2013-2012؛  -

استفادة حوالي 24400 طالب برسم النسخة اخلامسة )2014-2013( والتي رصدت لها ميزانية تقدر ب88   -

مليون درهم.

وتشرف الوزارة حاليا على تنفيذ الدورة السادسة 2016-2015 للبرنامج والذي أعطيت انطالقته الرسمية يوم 

األربعاء 8 يونيو 2016.

وقد مت رصد ميزانية خاصة بالبرنامج خاصة بالبرنامج حددت في 230 مليون درهم، حيث سيستفيد من البرنامج 

برسم السنة اجلامعية 2016-2015 حوالي 64 ألف من طلبة التعليم العالي غير املوظفني. ويهم األمر طلبة سلك 

املهندسني ابتداء من السنة األولى، طلبة أسالك املاستر والدكتوراه بجميع مؤسسات التعليم العالي العمومي 

ابتداء من السنة الثالثة، فيما يتعلق بالطلبة املسجلني بكليات الطب والصيدلة وطب األسنان واملدارس الوطنية 

للتجارة والتسيير ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

 Lawhati « برنامج « لوحتي  -

اجلامعات  مبختلف  املسجلني  الطلبة  متكني  أجل  من   ،2015 نونبر  في  "لوحتي"  لبرنامج  الرسمي  االنطالق  مت 

الوطنية، وكذا مؤسسات التكوين املهني، باإلضافة إلى جميع األطر املنتسبة إلى اجلامعات املغربية من االستفادة 

بأثمان تفضيلية من لوحات إلكترونية معززة مبضمون وتطبيقات بيداغوجية رقمية مت تطويرها بتعاون مع الشركاء 

التكنولوجيني للوزارة.

برامج تثمني نتائج البحث وتشجيع االبتكار والبحث التنموي R&D((  املتعلقة مبخطط . 4

التسريع الصناعي

واكبت اجلامعة " برنامج إقالع " ونسخته الثانية "مخطط التسريع الصناعي" عبر تكوين الكفاءات املالئمة 

والبحث والتطوير وإنشاء البنيات التحتية لنقل التكنولوجيا واخلبرة اجلامعية.

يهدف هذا البرنامج إلى تلبية احلاجيات من املوارد البشرية املؤهلة في أفق 2015، ومت تقسيمه على مرحلتني: 

مرحلة قصيرة املدى )2011-2010( ومرحلة متوسطة املدى )2012-2015(.

املعبر عنها، حيث مت حتقيق هذا  التحقيق من مدى استجابة اجلامعات للحاجيات  األولى من  املرحلة  ومكنت 

الهدف بالنسب التالية:
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%100 على مستوى احلاجيات من شهادة الباكالوريا5+ سنوات؛  -

%60على مستوى احلاجيات من شهادة الباكالوريا3+ سنوات؛  -

%35 على مستوى احلاجيات من شهادة الباكالوريا + سنتني.  -

في  املستهدفة  املهن  لتوصيف  قطاعية  دراسات  إعداد  على  حاليا  االشتغال  فيتم  املتوسط،  املدى  على  أما 

ميادين السيارات واإللكترونيك وترحيل اخلدمات )Offshoring( من أجل برامج التكوين املناسبة لذلك. 

كما مت التوقيع، خالل املناظرة الثالثة للصناعة املنعقدة شهر فبراير 2013، على اتفاقية تعاون ما بني هذه  الوزارة 

ووزارة الصناعة والتجارة والتقنيات احلديثة واإلحتاد العام ملقاوالت املغرب، تروم مالئمة التكوينات وحاجيات املقاوالت.

وقد عملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر على وضع مجموعة من البرامج واإلجراءات التي 

تروم حتفيز وتشجيع وتثمني البحث العلمي واالبتكار وجعلهما في خدمة التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك 

بشراكة مع بقية الفاعلني في املنظومة الوطنية للبحث العلمي واالبتكار، ونوجز أهم هذه البرامج في:

) interfaces université-entreprises(1 .4  البرنامج الوطني لبنيات الوجيهات اجلامعة- املقاولة

حتفيز  وبالتالي  واملقاوالت،  اجلامعة  بني  الشراكة  بتطوير  تتكفل  للجامعات  تابعة  مصالح  هي  البنيات  هذه 

االقتصادي  احمليط  حلاجيات  لالستجابة  تسعة  مواضيع  نحو  أبحاثهم  توجيه  على  الباحثني  والطلبة  األساتذة 

واإلنتاجي، وتتيح للمؤسسات اجلامعية فرص النهوض بالنقل التكنولوجي.

)Cités d’innovation(2.4. تشجيع إنشاء مجمعات االبتكار التابعة للجامعة

بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات احلديثة، وفي إطار إستراتيجية "املغرب ابتكار" تعمل الوزارة 

على دعم إحداث مجمعات لالبتكار في مناطق مختلفة من املغرب بشراكة مع اجلامعات، والتي ستؤوي مراكز 

البحث واملقاوالت املتخصصة وحاضنات املقاوالت املبتكرة ووحدات لتثمني البحث ونقل التكنولوجيا، وقد مت:

التوقيع على االتفاقيات املتعلقة بإحداث مجمعات االبتكار بكل من فاس ومراكش والرباط وسطات؛  -

صياغة منوذج موحد لإلطار القانوني ملدن االبتكار على شكل مؤسسات)fondations ( من طرف جلنة غائية   -

تضم ممثلني عن الوزارة واجلامعات املعنية باملشروع؛

برمجة متويل مدن االبتكار باجلامعات برسم سنتي 2015 و2016 بغالف مالي يقدر ب 10 ماليني درهم عن   -

كل سنة في إطار الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية.
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)cluster (3.4 دعم املشاركة الفعلية للجامعات في األقطاب الصناعية املندمجة

يتوفر املغرب اليوم على 9 أقطاب تكنولوجية حتظى بدعم مالي ومواكبة تقنية تشرف عليهما الوزارة املكلفة 

بالصناعة ويخول لها بعد حصولهما على سمة )القطب التكنولوجي(، وتنخرط اجلامعات واملعاهد في األقطاب 

التكنولوجية املعتمدة وفي األخرى التي في طور االعتماد.

وتعمل الوزارة على تشجيع مشاركة مراكز وفرق البحث العلمي )اجلامعات( في هذه األقطاب، مما سيمكن من:

إنشاء محيط تكنولوجي مالئم لتطوير البحث التنموي واالبتكار.  -

تشجيع مختلف الفاعلني على خلق وإجناز مشاريع تعاونية قوية.  -

حتسني البعد الدولي ملكونات هذه اجملموعات.  -

االنفتاح على البعد الدولي لفائدة الفاعلني املتدخلني في األقطاب التكنولوجية.  -

وقد انطلق برنامج الوزارة املتعلق بدعم مشاركة اجلامعات في األقطاب الصناعية منذ 2013، حيث مت تنظيم 

مجموعة من األنشطة خالل سنتي 2014 و2015:

ثالث ورشات عمل وتكوين حول إدارة األقطاب التكنولوجية املتخصصة وإستراتيجية التعاون في هذا اجملال   -

وذلك مبشاركة خبراء من أملانيا وفرنسا؛

زيارات عمل خلبراء أوربيني إلى بعض األقطاب التكنولوجية املغربية وزيارات عمل ملسؤولي بعض األقطاب   -

التكنولوجية املغربية إلى أوروبا لتبادل اخلبرات واملشاركة في التظاهرات الدولية املتعلقة باألقطاب؛

إعداد دليل وطني حول األقطاب التكنولوجية يضم معلومات عن مختلف املساهمني في كل قطب مبا   -

فيهم اجلامعات ومؤسسات البحث.

4.4 الشبكة املغربية لالحتضان

)Réseau Maroc Incubation et Essaimage( 

هذه الشبكة مكونة من فاعلني عموميني وخواص)محاضن املقاوالت، املشاتل...( في مجال االبتكار وتثمني نتائج 

البحث.

تعمل هذه الشبكة على:

توفير دعم تقني ومالي للباحثني حاملي مشاريع إنشاء مقاوالت مبتكرة.  -

تدعم إحداث وتنشيط بنيات )حاضنات املقاوالت(.  -
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ترويج ثقافة الريادة واإلبداع واالبتكار واملبادرة وتعزيز دعم إنشاء املقاوالت املبتكرة.  -

وإلى حدود سنة 2015 مت:

خلق 13 حاضنة جامعية أعضاء الشبكة ) 6 محاضن جامعية فاعلة إلى حدود سنة 2015 (؛  -

دعم أكثر من 60 نشاط متعلق بالتشجيع والتحسيس بأهمية خلق املقاوالت خاصة املبتكرة؛  -

التوصل ب 124 طلب دعم مالي يهم مشاريع خلق مقاوالت مبتكرة مت قبول 69 مشروعا لتستفيد من   -

الدعم، في حني جنح 21 مشروعا في إنهاء مرحلة االحتضان وإنشاء املقاولة.

5.4 خلق جلنة دائمة لالبتكار والتنمية التكنولوجية

التنموي  والبحث  االبتكار  في مجال  األساسيني  الفاعلني  بتجميع  يسمح  إنشاء فضاء مؤسساتي  أجل  من 

اللجنة  إنشاء   2015 سنة  مت  لالبتكار،  الوطنية  لإلستراتيجية  القيادة  دور  ويلعب  واخلاص  العام  القطاعني  من 

الدائمة لالبتكار والتنمية التكنولوجية كلجنة تابعة للجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي واالبتكار والتنمية 

التكنولوجية.

مت التنصيص على اللجنة املذكورة في املرسوم رقم 2.15.87 صادر في 10 جمادى اآلخرة 1436)31 مارس2015 ( 

وعقدت اجتماعني في الفترة املمتدة ما بني شهري أبريل وماي 2016، مت خاللهما مدارسة املهام املوكولة إلى اللجنة 

واملصادقة على مشروع النظام الداخلي وكذلك احملاور الرئيسية ملشروع برنامج عملها.

)Brevet( 6.4 دعم تسجيل براءات االختراع اجلامعية

من أجل تشجيع الباحثني على تسجيل براءات االختراع اجلامعية )Brevet(، اتخذت الوزارة اإلجراءات التالية:

تخصيص بند خاص في ميزانيات اجلامعات لتمويل مصاريف تسجيل براءات االختراع؛  -

تخفيض املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية لتكلفة تسجيل براءات االختراع تصل إلى 60 %   -

بالنسبة للباحثني اجلامعيني) منذ أكتوبر 2012 (؛

املساهمة إلى جانب املكتب املغربي للملكية الصناعية والتجارية في إنشاء شبكة TISC لتعزيز  ودعم   -

التكنولوجيا واالبتكار، وهي عبارة عن شبكة ملراكز املعلومات التكنولوجية) مراكز اإلخبار التكنولوجي املتعلقة 

ببراءات االختراع(، تضم الشبكة 43 هيئة تشتغل في ميدان البحث العلمي والبحث والتطوير)R§D( وحتتضن 58 

مركزا لإلخبار، وتوفر هذه الشبكة مجموعة من اخلدمات احمللية خملتلف مستخدمي املعلومات التكنولوجية في 

املغرب.
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وقد ساعدت هذه اإلجراءات على ارتفاع عدد طلبات براءات االختراع املسجلة باسم الباحثني في اجلامعات من 

74 في سنة 2012 إلى 190 في سنة 2014.

وتساهم اجلامعات ومراكز البحث بنسبة 17.34 % من مجموع براءات االختراع )1096( املسجلة باملكتب املغربي 

للملكية الصناعية والتجارية برسم سنة 2014 وبنسبة 54 % من مجموع براءات االختراع ذات أصل مغربي )353 (.

7.4 جائزة التنافسية خاصة بالشراكة بني اجلامعة واملقاولة

تنظم هذه اجلائزة بشراكة مع جمعية الدراسات واألبحاث للتنمية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات 

احلديثة و أـكادميية احلسن الثاني للعلوم والتقنيات واجلمعية املغربية للبحث التنموي، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع 

الشراكة بني اجلامعة واملقاولة، وخاصة فيما يتعلق بتثمني نتائج البحث العلمي.

خولت هذه اجلائزة خالل الدورة األولى )2008( لفائدة 8 مشاريع، وخالل دورة 2010 لفائدة 3 مشاريع، وخالل الدورة 

الثالثة سنة 2012 لفائدة 3 مشاريع، وقد مت تنظيم الدورة الرابعة لهذه اجلائزة خالل سنة 2015 وسلمت اجلوائز 

على الفائزين مبدينة الداخلة يومي 3 و4 دجنبر 2015.

8.4 طلب العروض لتمويل مشاريع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في امليادين ذات األولوية.

مت إطالق طلب العروض لتمويل مشاريع البحث العلمي في امليادين ذات األولوية، بغالف مالي قدره 300 مليون 

القطاع  الفاعلني في هذا اجملال مبا فيهم  الوزارة على إشراك جميع  2003، وقد حرصت  درهم في منتصف سنة 

اخلاص واملؤسسات البحثية األجنبية.

وقد شمل 3 فئات من املشاريع ونخص بالذكر الفئة الثالثة التي قد يصل متويلها إلى 10 ماليني درهم، وتهتم 

النسيج  تنافسية  وتطوير  املتقدمة  التكنولوجيا  في  للسوق  موجهة  منتجات  خلق  إلى  تهدف  التي  باملشاريع 

االقتصادي الوطني، ومن بني 101 من املشاريع التي مت متويلها في الالئحة األولى متثل الفئة الثالثة 8%.

 مخططات الطاقات املتجددة. 5

لقد مت حتقيق مجموعة من املنجزات بخصوص تشجيع البحث العلمي في ميدان الطاقة  والنجاعة الطاقية 

من خالل متويل برامج البحث عن طريق طلبات العروض املوجهة للباحثني باجلامعات ومراكز البحث العمومية.               

على الصعيد الوطني:

يعتبر ميدان الطاقة والنجاعة الطاقية من بني امليادين الستة التي مت حتديدها  كميادين ذات األولوية وذلك خالل 

االجتماع اخلامس للجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية، الذي انعقد يوم األربعاء 25 يونيو 

2014 حتت رئاسة السيد رئيس احلكومة.
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396 مشروع الذي مت التوصل به عند طلب العروض لتمويل مشاريع البحث العلمي في امليادين ذات  ومن بني 

األولوية لسنة 2013، شكل ميدان الطاقة والنجاعة الطاقية حوالي %14 من مجموع املشاريع.

بعد عملية التقييم، مت متويل نسبة مهمة من املشاريع في ميدان الطاقة والنجاعة الطاقية، حيث شكلت هذه 

النسبة %15 من مجموع املشاريع املمولة من الالئحة األولى التي ضمت 101 مشروعا، ونسبة %11 من مجموع 

املشاريع املمولة من الالئحة الثانية التي ضمت 85 مشروعا.

على الصعيد الدولي:

بخصوص التعاون الدولي، وفي إطار املشروع األوربي ERANETMED فقد مت تخصيص ميزانية مهمة من طرف 

الوزارة قدرت ب 10 ماليني درهم لتمويل مشاريع البحث في مجال املاء والطاقة وذلك بالشراكة مع دول حوض البحر 

األبيض املتوسط - شركاء البرنامج.

 4 متويل  من   2015 سنة  خالل  عنها  اإلعالن  مت  والتي  البرنامج،  بهذا  املتعلقة  األولى  العروض  طلبات  ومكنت 

مشاريع، عرفت مشاركة فرق بحث مغربية تابعة للجامعات ومؤسسات البحث العمومية، وقدرت امليزانية التي 

خصصتها الوزارة لتمويل حصة املغرب في املشاريع األربعة ب 2,55 مليون درهم.

أما بخصوص املشاركة املغربية في طلبات العروض املتعلقة بالبرنامج اإلطار األوربي السابع، فقد استفادت 

كما  مشروع،   122 مجموع  من  الطاقية  والنجاعة  الطاقة  ميدان  في  مشاريع   7 متويل  من  املغربية  البحث  فرق 

مكنت املشاركة املغربية في طلبات العروض األولى املتعلقة باملشروع األوربي "أفق 2020" فرق البحث الوطنية من 

االستفادة من متول 4 مشاريع للبحث في هذا امليدان.

ثانيا: عقد اتفاقيات تعاون وشراكة من أجل تلبية حاجيات اخملططات اإلستراتيجية.

التعاون  مجال  شهد  باملغرب،  إطالقها  مت  التي  الكبرى  اإلستراتيجية  للمخططات  الوزارة  مواكبة  إطار  في 

والشراكة على الصعيد الوطني عقد عدة اتفاقيات من أجل تلبية حاجيات هذه اخملططات اإلستراتيجية من موارد 

بشرية متخصصة ومؤهلة.

وتشمل هذه االتفاقيات مجاالت مختلفة من بينها:

خلق تكوينات جديدة؛  -

تشجيع االستفادة املشتركة من اإلمكانيات البشرية واللوجستيكية املتوفرة لدى اجلامعات؛  -

تعبئة موارد مالية وإطالق طلبات عروض للبحث العلمي؛  -
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تنظيم مشترك لتظاهرات علمية؛  -

...  -

ويلخص اجلدول أسفله أبرز اتفاقيات التعاون والشراكة املبرمة من أجل مساهمة الوزارة في تفعيل مخطط 

املغرب األخضر، اخملطط األزرق، مخطط املغرب الرقمي، مخطط التسريع الصناعي ومخطط الطاقات املتجددة.

315 
 

اتػوضقوت اظؿعوكف كاظشراطي اخملطط اإلدؿراتقفل 
 
 
 
 
 

عكطط ادلغرب األخضر 

 
-  بني جوععي احللـ األكؿ كادلدؼرؼي اجلفقؼي ظؾػالحي بففي اظشوكؼي2012 أطؿقبر 09اتػوضقي إرور بؿورؼخ - 

كردؼغي، تفؿ اظؿؽقؼـ صل ػذا ادلقداف؛ 
 بني جوععي ابـ رػقؾ كادلـدكبقي اظلوعقي ظؾؿقوق كاظغوبوت كعقوربي اظؿصقر، 2010اتػوضقي تعوكف دـي - 

تفدؼ إظك تعزؼز اظؾقٌ اظعؾؿل كاظؿؼـل صل اظقداف اظغوبقم؛ 
 بني جوععي دقدم عقؿد بـ سؾد اهلل كادلـدكبقي اظلوعقي ظؾؿقوق 2009 عوم 04اتػوضقي إرور بؿورؼخ - 

. كاظغوبوت كعقوربي اظؿصقر، تفؿ اظؿؽقؼـ صل ػذا ادلقداف
 بني جوععي عقالم ادؿوسقؾ كادلـدكبقي اظلوعقي ظؾؿقوق كاظغوبوت 2013 دجـؾر 19اتػوضقي إرور بؿورؼخ - 

كعقوربي اظؿصقر، بفدؼ خؾؼ دؼـوعقي ظؾؿـلقؼ بني اظطرصني كتطقؼر عشورؼع صل ادلقداف اظغوبقم؛ 
 بني جوععي اظؼوضل سقوض كادلـدكبقي اظلوعقي ظؾؿلوق كاظغوبوت 2009 دجـؾر 25اتػوضقي تعوكف بؿورؼخ - 

. كعقوربي اظؿصقر، ظؿعزؼز اظؿعوكف اظعؾؿل كاظؿؼـل صل ػذا ادلقداف
 
 
 

 
 

عكطط اظطوضوت 
ادلؿفددة 

اتػوضقوت تعوكف كذراطي بني جوععي سؾد ادلوظؽ اظلعدم كععفد األبقوث صل اظطوضي اظشؿلقي كاظطوضوت - 
ادلؿفددة، تفدؼ إظك تطقؼر اظؿعوكف بني اظطرصني صل ػذا ادلقداف؛ 

 بني جوععي ابـ رػقؾ كأطودضلقي احللـ اظـوغل ظؾعؾقـ كاظؿؼـقوت، تفدؼ 2011اتػوضقي تعوكف كذراطي دـي - 
؛ "خالؼو ضقئقي سضقؼي"إظك ادللوػؿي صل إجنوز كتطقؼر 

احملؿدؼي كأطودضلقي احللـ اظـوغل –  بني جوععي احللـ اظـوغل 2011 غقغؾر 28اتػوضقي تعوكف كذراطي بؿورؼخ - 
؛ "خالؼو ضقئقي سضقؼي"ظؾعؾقـ كاظؿؼـقوت، تفدؼ إظك ادللوػؿي صل إجنوز كتطقؼر 

 بني جوععي سؾد ادلوظؽ اظلعدم كأطودضلقي احللـ اظـوغل ظؾعؾقـ 2013اتػوضقي تعوكف كذراطي دـي - 
؛ "خالؼو ضقئقي"كاظؿؼـقوت، تفدؼ إظك ادللوػؿي صل إجنوز كتطقؼر 

 بني جوععي احللـ األكؿ كاظقطوظي اظقرـقي ظؾطوضي اظشؿلقي، 2013 عوم 28اتػوضقي تعوكف كذراطي بؿورؼخ * 
بفدؼ تـظقؿ اجلوععي اظصقػقي اظدكظقي ظؾطوضوت ادلؿفددة؛ 

اظدار اظؾقضوء كأطودضلقي احللـ اظـوغل ظؾعؾقـ -  بني جوععي احللـ اظـوغل2013اتػوضقي تعوكف كذراطي دـي - 
. اظؿؼـقوت حقؿ أغظؿي اظطوضي اظشؿلقي اخلوصي بوظؾـوؼوت

 
 
 

اخملطط األزرؽ 
 

 بني جوععي سؾد ادلوظؽ اظلعدم كاجلؿوسي احلضرؼي ظشػشوكف بكصقص 2011اتػوضقي تعوكف كذراطي دـي - 
إحداث إجوزة عفـقي صل اظلقوحي اظؾقؽقي كاظؿـؿقي ادللؿداعي؛ 

جفي رـفي -  بني جوععي سؾد ادلوظؽ اظلعدم كاألطودضلقي اجلفقؼي ظؾؿربقي كاظؿؽقؼـ2011اتػوضقي إرور دـي - 
؛ "دقوحي"عـ أجؾ إحداث عودؿر 

 بني جوععي اظؼوضل سقوض كطؿوبي اظدكظي ادلؽؾػي بوظصـوسي اظؿؼؾقدؼي، تفؿ 2011اتػوضقي تعوكف دـي - 
. حتلني جقدة ادلـؿفوت اظؿؼؾقدؼي

 
 
 
 
 
 
 
 

عكطط ادلغرب األخضر 

 ذؿـؾر بني اظقزارة كذرطوء تؽـقظقجقني إلرالؽ برغوعٍ ظقحؿل، ؼؼضل ػذا 22اتػوضقي ذراطي بؿورؼخ - 
 بؿؿؽني جؿقع اظطؾؾي ادللفؾني صلكؿؾػ اجلوععوت اظقرـقي كطذا 2015 غقغؾر 30اظؾرغوعٍ اظذم زل إرالضف ؼقـ 

عمدلوت اظؿؽقؼـ ادلفـل بوإلضوصي إظك جؿقع األرر ادلـؿلؾي إظك اجلوععوت ادلغربقي عـ االدؿػودة بلثؿوف 
تػضقؾقي عـ ظقحوت إظؽؿركغقي ععززة صلضوعني كتطؾقؼوت بقداشقجقي رضؿقي، زل تطقؼرػو بؿعوكف عع اظشرطوء 

اظؿؽـقظقجقني ظؾقزارة؛ 
 بني اظقزارة كاظؾرؼد بـؽ كذرطوء تؽـقاكجقني صل إرور غػس اظؾرغوعٍ 2016 ؼـوؼر 12اتػوضقي ذراطي بؿورؼخ - 

؛ "ظقحؿل"اظلوبؼ 
صرع اظشرؽ األكدط كذؿوؿ إصرؼؼقو،  « Intel Corporation » ، بني اظقزارة ك2015 أبرؼؾ 15عذطرة تػوػؿ ؼقـ - 

تفدؼ إظك تشفقع اظطؾؾي سؾك ادؿعؿوؿ اظؿطؾقؼوت اظؾقداشقجقي اظرضؿقي اخلوصي بوظؿقصقؾ اإلظؽؿركغل 
كاظؿؽقؼـ سـ بعد؛ 

، كؼفؿ االتػوؽ تعزؼز اظؿعوكف "ػقاكم ظؾؿؽـقظقجقو" بني اظقزارة كذرطي 2015 غقغؾر 05اتػوضقي ذراطي بؿورؼخ - 
صل عقداف تؽـقظقجقو اإلسالـ كاالتصوؿ عـ خالؿ تطقؼر برغوعٍ ظؾؿؽقؼـ كاإلذفود ظػوئدة األدوتذة اجلوععقني، 

ظػوئدة عمدلوت اظؿعؾقؿ اجلوععل صل ادلقودؼـ ذات اظصؾي صلقداف تؽـقظقجقو اإلسالـ  (جوئزة ظالبؿؽور)كتـظقؿ 
ظؾطؾؾي األطـر ادؿقؼوضو صل عقودؼـ االتصوالت؛  (جوئزة اظؿؿقز)كاالتصوؿ كطذا عـح 

تفدؼ إظك تشفقع كتطقؼر  « Microsoft Maroc »  بني اظقزارة ك2015 أبرؼؾ 29عذطرة تػوػؿ بؿورؼخ - 
. ادؿعؿوؿ اظؿؽـقظقجقوت احلدؼـي صل عـظقعي اظؿعؾقؿ اظعوظل كاظؾقٌ اظعؾؿل بودلغرب
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ثالثا: توفير حاجيات اخملططات الكبرى من الرأسمال البشري املؤهل:

السوسيو  القطاعات  حاجيات  مع  التكويني  عرضها  مالءمة  إطار  في  املغربية،  العمومية  اجلامعة  تواكب 

اقتصادية، بفعالية في األوراش الكبرى احملركة لالقتصاد الوطني عبر تكوين املوارد البشرية املؤهلة واملتخصصة، 

وذلك عن طريق اعتماد مسالك للتكوين في امليادين املرتبطة بهذه األوراش.

وقد بلغ مجموع املسالك املعتمدة في هذا اجملال 198 مسلكا، كما بلغ عدد املسجلني بهذه التكوينات 30367 

طالب.

ويبني اجلدول التالي توزيع هذه التكوينات واملستفيدين حسب كل مخطط.

املسالك املعتمدة ذات الصلة باخملططات الكبرى/ عدد املستفيدين

316 
 

 
 
 
 
 
 
 

: تقصقر حوجقوت اخملططوت اظؽؾرل عـ اظرأدؿوؿ اظؾشري ادلمػؾ: ثوظـو
تقاطى اجلوععي اظعؿقعقي ادلغربقي، صل إرور عالءعي سرضفو اظؿؽقؼـل 

عع حوجقوت اظؼطوسوت اظلقدقق اضؿصودؼي، بػعوظقي صل األكراش اظؽؾرل 
احملرطي ظالضؿصود اظقرـل سؾر تؽقؼـ ادلقارد اظؾشرؼي ادلمػؾي كادلؿكصصي، 
. كذظؽ سـ ررؼؼ اسؿؿود علوظؽ ظؾؿؽقؼـ صل ادلقودؼـ ادلرتؾطي بفذق األكراش

 علؾؽو، طؿو بؾغ 198كضد بؾغ عفؿقع ادللوظؽ ادلعؿؿدة صل ػذا اجملوؿ 
.  روظى30367سدد ادللفؾني بفذق اظؿؽقؼـوت 

. كؼؾني اجلدكؿ اظؿوظل تقزؼع ػذق اظؿؽقؼـوت كادللؿػقدؼـ حلى طؾ عكطط
 
 
 
 
 
 
 

سدد ادللؿػقدؼـ / ادللوظؽ ادلعؿؿدة ذات اظصؾي بوخملططوت اظؽؾرل
 

سدد ادللوظؽ اخملطط اإلدؿراتقفل 
ادلعؿؿدة 

سدد ادلمدلوت ادلعـقي 
بوظؿؽقؼـوت 

سدد اظطؾؾي سدد اجلوععوت 

عكطط ادلغرب األخضر 
عكطط اظؿلرؼع اظصـوسل 

عكطط ادلغرب اظرضؿل 
عكطط اظطوضوت ادلؿفددة 

94 
59 
21 
18 

34 
26 
18 
16 

13 
11 
11 
11 

27583 
1640 
490 
533 
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المحور الثالث:
تقرير تركيبي حول حصيلة مجلس 

المستشارين في تقييم السياسات العمومية 
خالل السنة التشريعية 2016-2015
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عقد مجلس املستشارين يوم اجلمعة فاحت ذي القعدة 1437 املوافق ل 5 غشت 2016، جلسة سنوية ملناقشة 

وتقييم السياسات العمومية.

انعقاد هذه اجللسة للسنة الثانية على التوالي جاء تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور 

واملواد من 264 إلى 269 من النظام الداخلي جمللس املستشارين، وذلك رغم الصعوبات احمليطة باجناز هذه املهمة، 

املتعلقة أساس بحداثة التجربة وغياب التراكم الكافي في اجملال سواء فيما يتعلق باجلانب التقني والتدبيري، أو 

فيما يتعلق بالقواعد  العامة التي يفترض أن حتكم عالقة التعاون والتنسيق بني اجلهازين التشريعي والتنفيذي، 

وكذا بني اجلهاز التشريعي  وعدد من الهيئات واملؤسسات الدستورية.

مع  بالتشاور  حتديده  مت  الذي  التقييم  موضوع  حول  بالتشاور  السنوية  اجللسة  لهذه  التحضير  انطلق  ولقد 

مختلف الفرق واجملموعات البرملانية باجمللس في "تقييم السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة"، ليتم مباشرة 

بعد ذلك تشكيل اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة وانعقاد اجتماعها األول، يوم الثالثاء 26 أبريل 2016، برئاسة السيد 

رئيس مجلس املستشارين، وفي إطاره مت التوافق على هيكلتها التي ضمت مختلف الفرق واجملموعات البرملانية 

املمثلة باجمللس.

 ومتكنت اجملموعة استنادا إلى خطة عمل واضحة، عملت على وضعها منذ اجتماعاتها األولى من إجناز تقرير 

الدراسات  عبر  املتوفر  الوثائقي  الرصيد  استثمار  وذلك من خالل  ينصب على خمس مخططات وطنية،  تركيبي 

أثناء اجللسات  التفاعل احلاصل بني احلكومة ومجلس املستشارين  أو من خالل  الصادرة عن عدد من املؤسسات، 

األسبوعية لألسئلة الشفهية، وكذا املدون في تقارير اللجان برسم مناقشة امليزانيات الفرعية للوزارات املعنية، 

وأنها من خالل الوثائق أو اللقاءات املباشرة مع املسؤولني املركزيني لبعض القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية 

التي جتاوبت مع مطالب اجملموعة.

أوال: اجملموعة املوضوعاتية املكلفة بالتحضري للجلسة السنوية ملناقشة وتقييم 

السياسات العمومية 

ملناقشة  السنوية  للجلسة  اإلعداد  بغية  املؤقتة  املوضوعاتية  اجملموعة  املستشارين  مجلس  مكتب  شكّل 

وتقييم السياسات العمومية، طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور واملواد من 264 إلى 269 

من النظام الداخلي جمللس املستشارين.

موضوع  اختيار  بعد  باجمللس،  واجملموعات  الفرق  جلميع  ممثلني  مستشارين  من  املوضوعاتية  اجملموعة  وتألفت 

"السياسات العمومية املرتبطة بإنتاج الثروة" كمحور للجلسة الدستورية السنوية.  
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وخالل اجتماعها األول، برئاسة السيد رئيس مجلس املستشارين، مت التوافق على هيكلة اجملموعة املوضوعاتية 

على النحو التالي:

الرئيس: املستشار مهدي عبد الكرمي؛  -

النائب األول: املستشار فؤاد قديري؛  -

النائب الثاني:  املستشار رشيد املنياري؛  -

املقرّر: املستشار عبد الصمد مرميي.  -

وضّمت اجملموعة في عضويتها السادة:

املستشار عبد السالم بلقشور؛  -

املستشار عبد الرحمان الدريسي؛  -

املستشار حلسن أدعي؛  -

املستشار عبد احلميد فاحتي؛  -

املستشار محمد عّدال؛   -

املستشار عبد اللطيف اوعمو؛  -

املستشار عبد احلق حيسان.   -

ولقد عملت اجملموعة على وضع برنامج زمني واعتماد منهجية الجناز مهمتها متحور حول العناصر التالية:

	  حتديد احملاور التي ستشتغل عليها اجملموعة املوضوعاتية، والتي حصرت في اخملططات الوطنية التالية: 

مخطط املغرب األخضر؛  -

مخطط التسريع الصناعي؛  -

استراتيجية املغرب الرقمي؛  -

مخطط الطاقات املتجددة؛  -

اخملطط األزرق للسياحة.  -

	  حتديد عناصر التقييم، واملتمثلة في:

حتديد اإلطار الزمني بكل مخطط؛  -
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اخلطوط العريضة للمخطط؛  -

الوسائل واإلمكانيات املرصودة؛  -

أثر كل مخطط على التشغيل والتعليم واللوجيستيك واحلكامة.   -

	  تعيني  طاقم األطر اإلدارية املواكب لعمل اجملموعة املوضوعاتية.

	  جتميع ملف وثائقي حول مجاالت التقييم. 

	  حتديد قائمة املؤسسات واملسؤولني املمكن طلب االستماع إليهم أو إبداء الرأي بخصوص االستراتيجيات 

موضوع التقييم.

واستنادا إلى عناصر املنهجية املذكورة، أجنزت اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة حتت اإلشراف املباشر لرئيسها وبدعم 

من فريق عمل مشكل من األطر اإلدارية للمجلس، مهام البحث وجتميع العناصر الالزمة إلعداد مسودة التقرير.

وخالل مسارها طالبت اجملموعة تطبيقا ملقتضيات املادة 266 من النظام الداخلي من خالل مذكرة إلى رئاسة 

اجمللس بتاريخ 4 ماي 2016 بدعم عدد من القطاعات الوزارية والهيئات واملؤسسات الوطنية عبر موافاتها بالدراسات 

أو اآلراء ذات الصلة باملوضوع، واملشاركة في لقاءات تروم تعميق النقاش بشأن القضايا املرتبطة باالستراتيجيات 

موضوع التقييم، ويتعلق األمر بـ:

اجمللس األعلى للحسابات؛  -

اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛  -

اجمللس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي   -

بنك املغرب؛  -

املندوبية السامية للتخطيط؛  -

الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة.  -

 ولنفس الغرض، طالبت اجملموعة املوضوعاتية بعقد اجتماعات مع عدد من القطاعات احلكومية، ويتعلق األمر 

بطلب عقد جلسات إنصات بحضور مجموعة من الوزراء إللقاء عروض حول املوضوع، كل في اختصاصه، ويتعلق 

األمر بـ:

وزير االقتصاد واملالية؛  -

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك؛  -
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وزير الفالحة والصيد البحري؛   -

وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي؛   -

وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي؛  -

وزير الشؤون العامة واحلكامة؛  -

وزير الطاقة واملعادن والبيئة؛  -

وزير التشغيل والشؤون االجتماعية؛  -

وزير السياحة.  -

كما قامت اجملموعة باستثمار الرصيد الوثائقي املتوفر في هذه املادة، سواء تعلق األمر بالدراسات الصادرة عن 

عدد من املؤسسات، أو بالتفاعل احلاصل بني احلكومة ومجلس املستشارين من خالل اجللسات األسبوعية لألسئلة 

الشفهية، وتقارير اللجان الدائمة اخلاصة مبناقشة امليزانيات الفرعية للوزارات املعنية.

ولقد جتاوبت بعض القطاعات احلكومية واملؤسسات الوطنية مع مطالب اجملموعة، سواء بتزويدها بعدد من 

الوثائق أو من خالل لقاءات مباشرة مع مسؤوليها املركزيني، ومنها :

اجمللس األعلى للحسابات، الذي زودها بتقارير عن:  ֺ

             -  مخطط املغرب الرقمي؛

             -  صندوق التنمية الفالحية؛ 

             -  اخملطط األزرق للسياحة؛

بنك املغرب، الذي أحال على اجملموعة تقاريره السنوية خالل 2012 و2013 و2014؛  ֺ

السياسات  تقييم  ومقاربات  مناهج  حول  عرضا  مسؤولوها  قّدم  التي  للتخطيط،  السامية  املندوبية   ֺ

العمومية؛

وزارة الشؤون العامة واحلكامة، التي وافت اجملموعة مبلف وثائقي حول السياسات العمومية؛  ֺ

وزارة الفالحة والصيد البحري، التي بعثث مبذكرة حول مخطط املغرب األخضر؛  ֺ

وزارة السياحة، التي قدم ممثلوها عرضا حول اخملطط األزرق؛  ֺ

وزارة الطاقة واملعادن، التي ساهمت بعرض حول الطاقات املتجددة؛  ֺ
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وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، التي شاركت بعرض حول حصيلة قطاع اللوجستيك؛  ֺ

وزارة التشغيل، التي قّدم مسؤولوها عروضا حول سياسة التشغيل.   ֺ

وانطالقا من املعطيات التي مت جتميعها  سواء من الوثائق املتوصل بها، أو من تلك التي كانت متوفرة وكذا من 

اللقاءات املباشرة مع املسؤولني املركزيني للقطاعات املذكورة أعاله، متت صياغة تقرير اجملموعة املوضوعاتية املؤقتة، 

وهو التقرير الذي كان موضوع املناقشة في اجللسة العمومية املنعقدة لهذا الغرض بتاريخ  5 غشت 2016.

ثانيا: اجللسة السنوية ملناقشة وتقييم السياسات العمومية 	

تفعيال لقرار مكتب مجلس املستشارين بتاريخ في 25 يوليوز 2016، وبناء على الترتيب املتفق عليه في اجتماع 

ندوة الرؤساء املنعقد بتاريخ 26 يوليوز 2016، عقد مجلس املستشارين في 5 غشت 2016 جلسة عامة خصصت 

اجملموعة  تقرير  في  الواردة  للمحاور  وفقا  وذلك  الثروة،  بإنتاج  املرتبطة  العمومية  السياسات  وتقييم  ملناقشة 

املوضوعاتية املؤقتة التي أسند إليها التحضير لعقد هذه اجللسة الدستورية، وتتمثل في كل من:

- مخطط املغرب األخضر؛  

- مخطط التسريع الصناعي؛

-  استراتيجية املغرب الرقمي؛

-  مخطط الطاقات املتجددة؛

-  اخملطط األزرق للسياحة.

مبختلف  اجمللس  بني  بالتساوي  موزعة  دقيقة   170 قدرها  إجمالية  زمنية  حصة  اجللسة  لهذه  خصص  ولقد 

مكوناته، واحلكومة.

 فمباشرة بعد تقدمي السيدين رئيس اللجنة املوضوعاتية املؤقتة ومقررها، تدّخل في إطار املناقشة عن مجلس 

املستشارين ممثلو الفرق واجملموعات البرملانية حسب الترتيب التالي:

- الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية؛

- فريق األصالة واملعاصرة؛

- فريق العدالة والتنمية؛
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- الفريق احلركي؛

- فريق التجمع الوطني لألحرار؛

- فريق اإلحتاد العام ملقاوالت املغرب؛

- الفريق االشتراكي؛

- فريق اإلحتاد املغربي للشغل؛

- الفريق الدستوري الدميقراطي االجتماعي؛

- مجموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل؛

- مجموعة العمل التقدمي.

وتفاعال مع التدخالت تناول الكلمة باسم احلكومة السادة الوزراء:

- الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان واجملتمع املدني نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري؛

-  الوزير املنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي املكلف بالتجارة اخلارجية نيابة عن 

وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي؛

- وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة؛

- وزير السياحة؛

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر؛

- الوزير املنتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالشؤون العامة واحلكامة.

وقد أعقب ردود أعضاء احلكومة تدخل ممثلو الفرق واجملموعات التي بقي من حصصها رصيد زمني، للتعقيب 

على ما تضمنته مداخالت أعضاء احلكومة، وذلك طبقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة 268 من النظام الداخلي 

جمللس املستشارين.

وجتدر اإلشارة إلى أن بعض القطاعات الوزارية عملت، بعد انعقاد اجللسة العامة اخملصصة لتقييم اخملططات 

املذكورة أعاله، على موافاة رئاسة اجمللس بوثائق إضافية تتضمن توضيحات جديدة ومالحظات حول بعض األرقام 

التي وردت في تقرير اجملموعة املوضوعاتية اخملتصة، وقد اتخذ مكتب اجمللس القرار بنشرها في ملحق محضر اجللسة 

العامة وفي نشرة مداوالت مجلس املستشارين باجلريدة الرسمية للبرملان.
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