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نصوص عامة
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
التقرير السنوي لسنة 2020

التقريـــر السنــــوي 2020
مرفــــــوع إلى

صاح ــب الج ــاللـ ـ ــة الملك محمد السادس نصره اهلل
من طـــــرف

أحمد رضى شامي
رئيـــــــــس المجلـــس االقتصـــادي واالجتماعـــي والبيئــــــي

طبﻘــاً لمﻘتﻀيــات المــادة  10مــن الﻘاﻧــون التﻨﻈيمــي رقــﻢ
 128.12المتﻌلــﻖ ﺑالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي،
الصــادر ﺑتﻨﻔيــﺬه الﻈﻬيــر الﺸــرﻳﻒ رقــﻢ  1.14.124ﺑتارﻳــﺦ
 3ﺷــوال  ،1435الموافــﻖ لـــ  31ﻳوليــو  ،2014لــي عﻈيــﻢ
الﺸــرف أن أرفــﻊ إلــى جﻼلتﻜــﻢ ،التﻘرﻳــر الﺴــﻨوي للمجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  ،2020ﻛمــا
ﺻادقــﺖ عليــﻪ ﺑاﻹجمــاع الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ للمجلــس المﻨﻌﻘــﺪة
ﺑتارﻳــﺦ  30ﻳوﻧيــو .2021
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ﺷﻜلﺖ ﺳﻨة  2020ﺳﻨة اﺳتﺜﻨاﺋية علﻰ جميﻊ اﻷصﻌدة ،وذلك ﺑالﻨﻈر لتﺄﺛيرات جاﺋحة ﻛوفيﺪ19-
التــي ﻫمــﺖ جميــﻊ جﻮانــب الحيــاة ،واعتبــاراً أﻳﻀــا لﻼﺧتيــارات التــي اﺗﺨﺬﺗﻬــا أﻏلــﺐ الــﺪول فــي
التصــﺪي للجائﺤــﺔ ،والتــي أعﻄــﺖ اﻷولوﻳــﺔ لﺤﻔــﻆ ﺻﺤــﺔ اﻹﻧﺴــان مــن ﺧــﻼل اعتمــاد جملــﺔ مــن
التﺪاﺑيــر االﺣترازﻳــﺔ ،ﻛالﺤجــر الصﺤــي ،ﺗﻔاوﺗــﺖ ﺻرامتﻬــا مــن ﺑلــﺪ ﻵﺧــر ،قبــﻞ الﺸــروع فــي وﺿــﻊ
مﺨﻄﻄــات لﻺﻧﻌــاش االقتصــادي اﺧتلــﻒ ﺣجمﻬــا وﻧﻄاقﻬــا ﺣﺴــﺐ البلــﺪان وقﺪراﺗﻬــا.
وفــي ﻫــﺬا الﺴــياق ،اﻧﻜمــﺶ االقتصــاد الﻌالمــي ﺑﻨﺴــبﺔ  3.3فــي المائــﺔ واﻧﺨﻔــﺾ ﺣجــﻢ التجــارة
الﻌالميــﺔ ﺑﻨﺴــبﺔ  8.5فــي المائــﺔ ،فــي ﺣيــن ﺷــﻬﺪت ﺳﻼﺳــﻞ الﻘيمــﺔ الﻌالميــﺔ اﺿﻄراﺑــا وأﺣياﻧــا
دﺧلــﺖ فــي وﺿﻌيــﺔ ﺷــلﻞ .وﺳــرعان مــا اﻧﻌﻜﺴــﺖ ﺗﺪاعيــات اﻷزمــﺔ علــى الوﺿﻌيــﺔ االجتماعيــﺔ ،إذ
ﺗجلــى ذلــﻚ أﺳاﺳــا فــي ارﺗﻔــاع مﻌــﺪالت البﻄالــﺔ ،وفﻘــﺪان مصــادر الﺪﺧــﻞ ،وﺗﻔاقــﻢ التﻔاوﺗــات،
وارﺗﻔــاع ﻧﺴــبﺔ الﻔﻘــر .ومــﻊ ذلــﻚ ،ﺷــﻜلﺖ اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ فرﺻــﺔ ﻹعــادة الﻨﻈــر في الﻄاﺑﻊ المﺸــتﺖ
لﻼقتصــاد الﻌالمــي وفــي ﺑﻌــﺾ ﺗوجﻬــات الﺴياﺳــات االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيﺔ ،مــﻊ الترﻛيﺰ
علــى مﻘومــات الﺴــيادة االقتصادﻳــﺔ ،والﻌــودة إلــى التصﻨيــﻊ ،والرقمﻨــﺔ ،وإرﺳــاء اقتصــادات ﺧاليــﺔ
مــن الﻜرﺑــون ،والــﺪور الجﺪﻳــﺪ الــﺬي ﻳتﻌيــن أن ﺗﻀﻄلــﻊ ﺑــﻪ الﺪولــﺔ.
وﺑﺨصــﻮص الﻮﺿﻌيــة ﻓــي المﻐــرب ،فﻘــﺪ ﺑــادرت الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ مﻨــﺬ ﺗﺴــجيﻞ الﺤــاالت اﻷولــى
لﻺﺻاﺑــﺔ ،ﺑــﻞ وقبــﻞ ذلــﻚ ،إلــى ﺳــن إجــراءات ﺻﺤيــﺔ وقائيــﺔ ﺻارمــﺔ مــن أجــﻞ ﺗﻔــادي ﺗﻜاﺛــر ﺣــاالت
الﻌــﺪوى ﺑﺸــﻜﻞ ﻏيــر متﺤﻜــﻢ فيــﻪ ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى الرفــﻊ مــن الﻄاقــﺔ االﺳــتيﻌاﺑيﺔ للبﻨيــات التﺤتيــﺔ
الصﺤيــﺔ للبــﻼد .ﺑالمــوازاة مــﻊ ذلــﻚ ،ﺗــﻢ إﺣــﺪاث لجﻨــﺔ لليﻘﻈــﺔ االقتصادﻳــﺔ ،وﺧلــﻖ ﺻﻨــﺪوق ﺧــاص
ﺑتﺪﺑيــر جائﺤــﺔ فيــروس ﻛوروﻧــا ،فﻀــﻼ عــن اﺗﺨــاذ الﻌﺪﻳــﺪ مــن التﺪاﺑيــر لتﺨﻔيــﻒ اﻧﻌﻜاﺳــات اﻷزمــﺔ
الصﺤيــﺔ علــى المﻘــاوالت ،ومــن ﺛــﻢ علــى مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ ومصــادر الﺪﺧــﻞ .ﺑﻌــﺪ ذلــﻚ ،وﺑالمــوازاة
مــﻊ ﺗﺨﻔيــﻒ التﺪاﺑيــر التﻘييﺪﻳــﺔ ،جــرى ،ﺗﻨﻔيــﺬا للتﻌليمــات الﺴــاميﺔ لجﻼلتﻜــﻢ ،وﺿــﻊ مﺨﻄــﻂ
مــن أجــﻞ إﻧﻌــاش الﻨﺸــاط االقتصــادي ﺑﻐــﻼف مالــي ﻳﻌــادل  11فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي
اﻹجمالــي.
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إن الجﻬــﻮد االﺳــتﺜﻨاﺋية التــي ﺗــﻢ ﺑﺬلﻬــا ﻹنﻘــاذ وإنﻌــاش االقتصــاد والحﻔــاظ علــﻰ الدﺧــﻞ والﺸــﻐﻞ قــد جﻨبــﺖ ﺑالدنــا
ﺗداعيــات أﺷــد وﻃــﺄة للجاﺋحــة .ﻫــﺬا ،وعلــﻰ ﻏــرار ﺑاقــي ﺑلــدان الﻌالــﻢ ،ﺳــجﻞ االقتصــاد الﻮﻃﻨــي رﻛــﻮد ًا ﻳﻌتبــر اﻷﻛبــر مــﻦ
نﻮعــﻪ ﺧــالل الﻌﻘــﻮد الســبﻌة الماﺿيــة .ﻓﻘــد ﺷــﻬد الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اﻹجمالــي لالقتصــاد المﻐرﺑــي انﻜماﺷــا ﺑﻨســبة 6.3
وﻳ َت َﻮقﱠ ـ ُـﻊ أن ﻳﻜــﻮن ﻫــﺬا االنﻜمــاش قــد ﺗســبب ﻓــي ﻓﻘــدان االقتصــاد الﻮﻃﻨــي لحﻮالــي ﺛــالث ﺳــﻨﻮات
ﻓــي الماﺋــة ﺳــﻨة ُ ،2020
مــﻦ الﻨمــﻮ .ﻏيــر أن ﺗداعيــات الجاﺋحــة ﻛانــﺖ متباﻳﻨــة ﺑيــﻦ الﻘﻄاعــات ،إذ أﺑانــﺖ ﺑﻌــﺾ الﻘﻄاعــات عــﻦ قــدرة أﻛبــر علــﻰ
الصمــﻮد مﻘارنــة مــﻊ ﻏيرﻫــا.
وقــﺪ ﺗﻀــرر الﻨســيﺞ المﻘاوالﺗــي ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر مــن اﻷزمــﺔ ،ﺑﺤيــﺚ ﺑلﻐــﺖ ﻧﺴــبﺔ المﻘــاوالت التــي ﺗوقﻔــﺖ مﺆقت ـاً أو ﻧﻬائيــا
عــن الﻌمــﻞ  57فــي المائــﺔ مــن مجمــوع المﻘــاوالت فــي أﺑرﻳــﻞ  ،2020قبــﻞ أن ﺗﻨﺨﻔــﺾ ﻫــﺬه الﻨﺴــبﺔ إلــى  16فــي المائــﺔ
ﻧﻬاﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ ) 2020مﻌﻄيــات المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ(.
وﺑالﻨســبة للﻄلــب ،ﺗراجــﻊ مﺴــتوى اﺳــتﻬﻼك اﻷﺳــر ﻧتيجــﺔ فﻘــﺪان مصــادر الﺪﺧــﻞ ومﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ ﺑالﻘﻄــاع الﺨــاص
المﻨﻈــﻢ وﻏيــر المﻨﻈــﻢ .ومــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﺗﺄﺛــر االﺳــتﺜمار ﺑﺸــﻜﻞ ﺑالــﻎ ﺑتﺪاعيــات اﻷزمــﺔ ،ومــا ارﺗبــﻂ ﺑﻬــا مــن ارﺗﻔــاع
لمﺴــتوى الﺸــﻜوك ،فيمــا اﻧﺨﻔــﺾ الﻄلــﺐ الﺨارجــي الموجــﻪ إلــى المﻐــرب ﺑﻨﺴــبﺔ  7.5فــي المائــﺔ.
وﺑﺨصــﻮص التﻮازنــات الماﻛرواقتصادﻳــة ،ﺑلــﻎ عجــﺰ الميﺰانيــة حﻮالــي  - 7.6فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي
ﺳــﻨﺔ  ،2020ممــا ﻳﺸــﻜﻞ ارﺗﻔاعـاً مﻬمـاً مﻘارﻧــﺔ مــﻊ فتــرة  2019-2012التــي ﻇــﻞ ﺧﻼلﻬــا عجــﺰ الميﺰاﻧيــﺔ فــي مﺴــتوى
ُمت ََﺤ ﱠﻜـ ٍـﻢ فيــﻪ ﻧﺴــبيا .وقــﺪ ﺗﻄلبــﺖ الجﻬــود الميﺰاﻧياﺗيــﺔ المبﺬولــﺔ لمﻜافﺤــﺔ آﺛــار اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ وﻛــﺬا ﺿــرورة ﺗﺴــﺪﻳﺪ
الﻘــروض الﺴــاﺑﻘﺔ التــي ﺣــان موعــﺪ ﺗﺴــﺪﻳﺪﻫا ،لجــﻮء الﺨﺰﻳﻨــة الﻌمﻮميــة إلــﻰ المﺰﻳــد مــﻦ االﺳــتدانة )وصــﻞ المبلــﻎ
الجــاري لمدﻳﻮنيــة الﺨﺰﻳﻨــة إلــﻰ  77.6ﻓــي الماﺋــة مــﻦ الﻨاﺗــﺞ الداﺧلــي اﻹجمالــي( .ﻏيــر أن المﻐــرب اﺳــتﻄاع االﺳــتﻔادة
مــﻦ ﺷــروط اقتــراض جيــدة علــﻰ الﻌمــﻮم ،ال ﺳــيما وأن ﺣصــﺔ الﺪﻳــن الﺨارجــي ال ﺗــﺰال مﺤــﺪودة فــي ﻧﺴــبﺔ  24فــي
المائــﺔ ،ممــا ﻳﻘلــﺺ مــن اﺣتمــاالت التﻌــرض لمﺨاطــر الصــرف.
وﻓــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالتﻮازنــات الﺨارجيــة ،ﻓﻘــد ﺷــﻬدت ﺳــﻨة  2020انﺨﻔاﺿـ ًا ﻓــي عجــﺰ الميــﺰان التجــاري ،ﻏيــر أنــﻪ ال ﻳمﻜــﻦ
ﺗﻔســير ﻫــﺬا االنﺨﻔــاض علــﻰ أنــﻪ أداء جيــد لالقتصــاد الﻮﻃﻨــي ،علــى اعتبــار أن الصــادرات ﺷــﻬﺪت ﺑﺪورﻫــا اﻧﺨﻔاﺿــا
ﺣــادا ﺑالمﻘارﻧــﺔ مــﻊ ﺳــﻨﺔ  .2019مــن جاﻧبﻬــا ،ﺳــجلﺖ مﺪاﺧيــﻞ اﻷﺳــﻔار اﻧﺨﻔاﺿــا ﺑـــ  53.7فــي المائــﺔ ،وﻫــي ﻧﺴــبﺔ
ﺗﻌﻜــس ﺣجــﻢ الﺨﺴــائر التــي ﺗﻜبﺪﻫــا قﻄــاع الﺴــياﺣﺔ .فــي المﻘاﺑــﻞ ،ﺳــجلﺖ التﺤوﻳــﻼت الماليــﺔ للمﻐارﺑــﺔ المﻘيميــن
ﺑالﺨــارج ﺗﺤﺴــﻨاً طﻔيﻔ ـاً رﻏــﻢ ﻇرفيــﺔ اﻷزمــﺔ ،ممــا ﻳﺆﺷــر علــى قﺪرﺗﻬــا علــى الصمــود.
أمــا ﺑﺨصــﻮص ﺗمﻮﻳــﻞ االقتصــاد ،فﻘــﺪ ﺗــﻢ اﺗﺨــاذ الﻌﺪﻳــﺪ مــن التﺪاﺑيــر فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالﺴياﺳــﺔ الﻨﻘﺪﻳــﺔ مــن أجــﻞ
التصــﺪي لتﺪاعيــات اﻷزمــﺔ .وﺑﻔﻀــﻞ ﻫــﺬه التوجﻬــات ،التــي عﺰزﻫــا طــرح مﻨتجــات »ﺿمــان أوﻛﺴــجين« و»ﺿمــان إقــﻼع«
و»إقــﻼع المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــﺪا« المﻀموﻧــﺔ مــن لــﺪن ﺻﻨــﺪوق الﻀمــان المرﻛــﺰي ،ﺗمﻜﻨــﺖ الﻘــروض البﻨﻜيــﺔ ،مــن
ﺗﺤﻘيــﻖ مﻌــﺪل ﻧمــو ﺑلــﻎ  4.4فــي المائــﺔ ،رﻏــﻢ ﺗراجــﻊ الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي .وﺗﻔيــد مﻌﻄيــات المﻨدوﺑيــة الســامية
للتﺨﻄيــﻂ ﺑــﺄن  16ﻓــي الماﺋــة ﻓﻘــﻂ مــﻦ المﻘــاوالت أعلﻨــﺖ اﺳــتﻔادﺗﻬا مــﻦ قــروض ﺑﻀمــان الدولــة.
ﺑالمــﻮازاة مــﻊ ذلــكُ ،ﻳﻈﻬــر ارﺗﻔــاع حصــة الﻘــروض مﻌلﻘــة اﻷداء مــﻦ إجمالــي الﻘــروض الممﻨﻮحــة للمﻘــاوالت أن جــﺰء ًا
مﻬمــا مــﻦ ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة ﻳﻌانــي ﺑﺸــﻜﻞ متﺰاﻳــد مــﻦ اﻹعســار المالــي .وقــﺪ ﺗــﺰداد وطــﺄة ﻫــﺬا الوﺿــﻊ عﻨــﺪ اﻧتﻬــاء فتــرة
الﺴــماح المﺨولــﺔ للمﻘــاوالت فــي إطــار الﻘــروض المﻀموﻧــﺔ.
وﻓــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑمﻨــاخ اﻷعمــال ،ﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى أن أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-لــﻢ ﺗمﻨــﻊ الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ مــن مواﺻلــﺔ
اﻹﺻﻼﺣــات الراميــﺔ إلــى ﺗﺤﺴــين مﻨــاخ االﺳــتﺜمار .وﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2020ﺑتﺤﻘيــﻖ جملــﺔ مــن المﻨجــﺰات فــي ﻫــﺬا
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المﻀمــار ﻧﺬﻛــر مﻨﻬــا ،إعــﺪاد اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ لمﻨــاخ اﻷعمــال للﺴياﺳــﺔ الوطﻨيــﺔ لتﺤﺴــين مﻨــاخ اﻷعمــال للﻔتــرة
 ،2025-2021فﻀــﻼ عــن اعتمــاد عــﺪد مــن الﻨصــوص الﻘاﻧوﻧيــﺔ أو دﺧولﻬــا ﺣيــﺰ التﻨﻔيــﺬ.
ﻏيــر أﻧــﻪ ﻳﻼﺣــﻆ أن مﻨــاخ اﻷعمــال فــي المﻐــرب ال ﺗــﺰال ﺗﻌترﻳــﻪ الﻌﺪﻳــﺪ مــن أوجــﻪ الﻘصــور البﻨيوﻳــﺔ ،ﺗﻬــﻢ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص
اﺳــتمرار ﺑﻌــﺾ مﻈاﻫــر الﻔﺴــاد وإﺷــﻜاليﺔ آجــال اﻷداء ،وﻫــو مــا ﻳــﺪل عليــﻪ ﺗراجــﻊ ﺗصﻨيــﻒ المﻐــرب فــي التﻘارﻳــر
والمﺆﺷــرات الﻌالميــﺔ ذات الصلــﺔ ،وﻛــﺬا االرﺗﻔــاع الملﺤــوظ فــي آجــال اﻷداء ﺑيــن المﻘــاوالت.
وفــي ﻫــﺬا الﺴــياق الموﺳــوم ﺑالﺸــﻜوك وعــﺪم وﺿــوح الرؤﻳــﺔ الﻨاجــﻢ أﺳاﺳـاً عــن اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ ،ﺗﻘلــﺺ إجمالــي ﺗﻜوﻳــن
الرأﺳــمال الﺜاﺑــﺖ ﺑـــ 9فــي المائــﺔ ،ﻛمــا اﻧﺨﻔــﺾ عــﺪد المﻘــاوالت المﺤﺪﺛــﺔ ﺑـــ 11فــي المائــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ ) 2020مﻌﻄيــات
المﻜتــﺐ المﻐرﺑــي للملﻜيــﺔ الصﻨاعيــﺔ والتجارﻳــﺔ( .ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ذلــﻚ ،ﺗبيــن أن أرﺑﻌـاً مــن ﻛﻞ ﺧمــس مﻘــاوالت ﺑالﻘﻄــاع
المﻨﻈــﻢ ال ﺗتوقــﻊ أي مﺸــروع اﺳــتﺜمار ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ ) 2021مﻌﻄيــات المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ(.
وﺑﺨصــﻮص انﻌﻜاﺳــات اﻷزمــة علــﻰ الﺸــﻐﻞ ومصــادر الدﺧــﻞ ،فرﻏــﻢ ﺗﺴــجيﻞ ﻧــوع مــن التﺤﺴــن فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ اﻧﻄﻼقــا
مــن الﻔصــﻞ الراﺑــﻊ مــن ﺳــﻨﺔ  ،2020فــﺈن االقتصــاد الوطﻨــي فﻘــﺪ مــﻊ متــﻢ ﺳــﻨﺔ  2020ﺣوالــي  432.000مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ
ﺻــاف .وقــﺪ ﺗﻔاقــﻢ مﻌــﺪل البﻄالــﺔ ،ﺑﺤيــﺚ ﺑلــﻎ  11.9فــي المائــﺔ )مﻌﻄيــات المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ(.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،اﻧﺨﻔــﺾ متوﺳــﻂ دﺧــﻞ الﻨﺸــيﻄين المﺸــتﻐلين ﺑﻨﺴــبﺔ  50فــي المائــﺔ ﺧــﻼل فتــرة الﺤجــر الصﺤــي ،مــﻊ
ﺗﺴــجيﻞ اﻧﺨﻔــاض أﻛﺜــر ﺣــﺪة فــي ﺻﻔــوف الﻔئــات اﻷقــﻞ ﻳﺴــرا ،وﻫــو مــا مــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﻔاقــﻢ الﻔــوارق فــي اﻷجــور .ﻏيــر
أن المﺴــاعﺪات الممﻨوﺣــﺔ لﻸﺳــر ،والمﺴــتوى المﻨﺨﻔــﺾ جــﺪا للتﻀﺨــﻢ ) 0.7فــي المائــﺔ( ،ﺑﻔﻀــﻞ الجﻬــود المبﺬولــﺔ
لﻀبــﻂ ومراقبــﺔ اﻷﺳــﻌار وﺗموﻳــن الﺴــوق ،فﻀــﻼ عمــا أﺑاﻧــﺖ عﻨــﻪ ﺗﺤوﻳــﻼت المﻐارﺑــﺔ المﻘيميــن ﺑالﺨــارج مــن قــﺪرة
علــى الصمــود ،ﻛلﻬــا عوامــﻞ مﻜﻨــﺖ مــن ﺗﺨﻔيــﻒ اﻧﻌﻜاﺳــات اﻷزمــﺔ علــى ﺑﻌــﺾ اﻷﺳــر.
وﻓﻀــال عــﻦ ﺗدﺑيــر الجﻮانــب الﻈرﻓيــة لجاﺋحــة ﻛﻮﻓيــد ،19-ﻓــﺈن ﻫــﺬه اﻷزمــة دﻓﻌــﺖ ﺑالدنــا إلﻰ اعتماد جملة مﻦ التﻮجﻬات
ﻓي أﻓﻖ إجراء ﺗحﻮالت ﻛبرى علﻰ المســتﻮى االقتصادي ﻓي المدى المتﻮﺳــﻂ:
�

ﺑــﻮادر عــﻮدة حــﺬرة إلــﻰ التصﻨيــﻊ الﺳــتبدال الــﻮاردات :إن الﺸــلﻞ الــﺬي ﺷــﻬﺪﺗﻪ ﺳﻼﺳــﻞ الﻘيمــﺔ الﻌالميــﺔ والصﻌوﺑــات
التــي واجﻬتﻬــا الﻌﺪﻳــﺪ مــن البلــﺪان المتﻘﺪمــﺔ والﻨاميــﺔ فــي التــﺰود ﺑالمﻨتجــات أﺛﻨــاء الجائﺤــﺔ ،دفﻌــا المﻐــرب إلــى
إعــادة الﻨﻈــر فــي أﻫــﺪاف ﺳياﺳــتﻪ الصﻨاعيــﺔ .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،أﺑــان الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑالصﻨاعــﺔ
والتجــارة عــن ﺗﻔاعــﻞ ﺳــرﻳﻊ مــﻊ ﺗﺪاعيــات اﻷزمــﺔ ،مــن ﺧــﻼل وﺿــﻊ مﺨﻄﻂ اﻹﻧﻌــاش الصﻨاعــي لمرﺣلــﺔ مــا ﺑﻌــﺪ
ﻛوفيــﺪ .19-وﻳتﺴــﻢ ﻫــﺬا المﺨﻄــﻂ ﺑﺴــﻌيﻪ إلــى التوفيــﻖ ﺑيــن ﺣاجيــات البــﻼد مــن مﻨتجــات اﺳــتبﺪال الــواردات
وﺑيــن ﺿــرورة الﻨﻬــوض ﺑولــوج ﺻــادرات الصﻨاعــات الوطﻨيــﺔ إلــى اﻷﺳــواق الﺨارجيــﺔ .وﻳﻘتــرح المﺨﻄــﻂ علــى
الﻔاعليــن الصﻨاعييــن الوطﻨييــن االﻧﺨــراط فــي ﺻﻨاعــات اﺳــتبﺪال الــواردات فــي  8قﻄاعــات ،جــرى ﺗﺤﺪﻳﺪﻫــا.
ﻛمــا ﺗــﻢ لﻬــﺬا الﻐــرض إﻧﺸــاء ﺑﻨــﻚ للمﺸــارﻳﻊ.

�

وجــﻮد إرادة ﻓــي ﺗســرﻳﻊ مسلســﻞ إرﺳــاء صﻨاعــة وﻃﻨيــة ﺧاليــة مــﻦ الﻜرﺑــﻮن :ﻳﺸــﻜﻞ إرﺳــاء ﺻﻨاعــﺔ ﺧاليــﺔ مــن
الﻜرﺑــون أﺣــﺪ مﺤــاور التﻐييــر التــي ﺗبﻨتﻬــا أﻏلــﺐ البلــﺪان مﻨــﺬ إطــﻼق الﻨﻘــاش ﺣــول اﻹﻧﻌــاش االقتصــادي .وفــي
المﻐــرب ،ﺧصصــﺖ الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ ،فــي إطــار مﺨﻄﻂ اﻹﻧﻌــاش الصﻨاعــي لمرﺣلــﺔ مــا ﺑﻌــﺪ ﻛوفيــﺪ،19-
ورﺷــا ﻳرمــي إلــى جﻌــﻞ اﻹﻧتــاج الصﻨاعــي ﺧاليــا مــن الﻜرﺑــون .وﻳتمﺜــﻞ الﻬــﺪف مــن ﻫــﺬا التوجــﻪ فــي اﺳــتﺜمار
المﺆﻫــﻼت التــي ﻳﺰﺧــر ﺑﻬــا المﻐــرب فــي مجــال الﻄاقــات المتجــﺪدة مــن أجــﻞ ﺗوفيــر طاقــﺔ ﻧﻈيﻔــﺔ ومﻨﺨﻔﻀــﺔ
الﻜلﻔــﺔ للصﻨاعــات الوطﻨيــﺔ ،مــﻊ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ولــوج مﻨتجاﺗﻬــا إلــى اﻷﺳــواق الﺨارجيــﺔ ،ﺧاﺻــﺔ االﺗﺤــاد اﻷوروﺑــي ،الــﺬي
ﻳﻌتــﺰم فــي أفــﻖ ﺳــﻨﺔ  2023ﺳــن ﺿرﻳبــﺔ الﻜرﺑــون علــى الــواردات.
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ﺗســرﻳﻊ مسلســﻞ رقمﻨــة االقتصــاد وﺗحــﻮل االﺳــتﺨدامات :أدت أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-إلــى ﺗﺴــرﻳﻊ وﺗيــرة التﺤــول الرقمــي
ﺑالمﻐــرب .فﻘــﺪ اﺿﻄــر الﻌﺪﻳــﺪ مــن الﻨﺸــيﻄين المﺸــتﻐلين إلــى الﻌمــﻞ عــن ﺑُﻌــﺪ ،مﺴــتﻔيﺪﻳن مــن البﻨيــات التﺤتيــﺔ
ﱢ
المﻨﻈــﻢ لﻬــﺬا الﻨمــﻂ
الموجــودة فــي مجــال التﻜﻨولوجيــا الرقميــﺔ ،رﻏــﻢ أﻧــﻪ لــﻢ ﻳتــﻢ ﺑَ ْﻌـ ُﺪ اﺳــتﻜمال اﻹطــار الﻘاﻧوﻧــي
مــن الﻌمــﻞ .وعلــى مﺴــتوى اﻹدارة الﻌموميــﺔ ،اﻧتﻘــﻞ عــﺪد اﻹدارات التــي اﻧﺨرطــﺖ فــي المﻨصــات الرقميــﺔ المتﻌلﻘــﺔ
الﻀبْـ ِ
ﺑ َم ْﻜتَــﺐ َ
ـﻂ ال ﱠر ْقمِ ــي والﺤامــﻞ اﻹلﻜتروﻧــي ،التــي طورﺗﻬــا وﻛالــﺔ التﻨميــﺔ الرقميــﺔ ،مــن  30إلــى  900فــي ﻇــرف
ﺳــتﺔ أﺷــﻬر .ﺑﺨصــوص االﺳــتﻌماالت الرقميــﺔ ،أدت اﻷزمــﺔ إلــى ﺣــﺪوث ﺗﻄــور مﻬــﻢ فــي ﺳــلوﻛات البيــﻊ والﺸــراء
والﺪفــﻊ عبــر اﻷﻧترﻧــﺖ.

وﻳالحــﻆ أنــﻪ رﻏــﻢ ﻫــﺬا التﻘــدم المحــرز ،ال ﻳــﺰال المﻐــرب فــي ﺣاجــﺔ إلــى ﺗﺤﺴــين ﺗصﻨيﻔــﻪ علــى مﺴــتوى جملــﺔ مــن
الجواﻧــﺐ المتﻌلﻘــﺔ ﺑمﺴلﺴــﻞ ﺗﺤولــﻪ الرقمــي ،وﻫــي جواﻧــﺐ ﺗﻬــﻢ علــى الﺨصــوص ﺗوفــر الرأﺳــمال البﺸــري المﺆﻫــﻞ،
والولــوج إلــى اﻹﻧترﻧــﺖ ذي الصبيــﺐ الﻌالــي ،واعتمــاد ﺑﻌــﺾ التﻘﻨيــات المتﻘﺪمــﺔ مــن قبيــﻞ إﻧترﻧــﺖ اﻷﺷــياء .وﺗﻨﻀــاف
إلــى ذلــﻚ جملــﺔ مــن أوجــﻪ الﺨصــاص التــي ﺗﻔاقمــﺖ ﺑﺴــبﺐ أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ ،19-ﺳــيما مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالجــودة ﻏيــر الﻜافيــﺔ
أﺣياﻧــا للﺨﺪمــات المﻘﺪمــﺔ )ﻧمــوذج التﻌليــﻢ عــن ﺑﻌــﺪ( ،والتجﻬيــﺰات ﻏيــر المﻨاﺳــبﺔ أو ﻏيــر المﻼئمــﺔ ،وﻛــﺬا اﺳــتمرار
الﻔجــوة الرقميــﺔ ،وﻏيــر ذلــﻚ.

علــﻰ المســتﻮى االجتماعــي ،ﻛان قﻄــاع الترﺑيــة والتﻌليــﻢ ﺑــﺪون ﺷــﻚ مــن ﺑيــن الﻘﻄاعــات اﻷﻛﺜــر ﺗﻀــررا ﺑاﻷزمــﺔ
الصﺤيــﺔ .ﺣيــﺚ ﻛان ﻹﻏــﻼق المــﺪارس أوال ﺛــﻢ ﺗﻘليــﺺ الﺰمــن المﺪرﺳــي ﺗﺪاعيــات ﺳــلبيﺔ علــى جــودة ال ﱠت َﻌلﱡ َمــات ،قــﺪ
ﺗﻜــون لﻬــا آﺛــار طوﻳلــﺔ اﻷمــﺪ .مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،أدى اﻧتﻘــال عمليــﺔ التﻌلــﻢ مــن المﺪرﺳــﺔ إلــى المﻨــﺰل إلــى ﺧلﺨلــﺔ عــادات
التﻌلــﻢ وﺳــاﻫﻢ فــي ﺗﻌميــﻖ التﻔاوﺗــات ﺑيــن التﻼميــﺬ .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻛان ﻹﻏــﻼق المــﺪارس اﻧﻌﻜاﺳــات ﺳــلبيﺔ علــى
التﻼميــﺬ المﻨﺤﺪرﻳــن مــن اﻷوﺳــاط المﻌــوزة ،الﺳــيما فــي المﻨاطــﻖ الﻘروﻳــﺔ .إن عــﺪم ﺗوفــر أدوات التواﺻــﻞ عــن ﺑُﻌــﺪ
والمﻌــﺪات المﻼئمــﺔ فــي ﺑﻌــﺾ اﻷﺣيــان ،إﺿافــﺔ إلــى عــﺪم قــﺪرة اﻷمﻬــات واﻵﺑــاء وأوليــاء اﻷمــور علــى مواﻛبــﺔ أطﻔالﻬــﻢ
فــي ﻫــﺬه الﻌمليــﺔ التﻌليميــﺔ الجﺪﻳــﺪة ،ﻛلﻬــا عوامــﻞ أدت إلــى ﺗﻔاقــﻢ ﺣــاالت االﻧﻘﻄــاع والﻬــﺪر المﺪرﺳــي.
ﺑﺨصــوص مﻨﻈﻮمــة الصحــة ،أﻛــﺪت أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-التﺸــﺨيﺺ الــﺬي ﺗــﻢ الوقــوف عليــﻪ مﻨــﺬ عــﺪة ﺳــﻨوات ﺑﺸــﺄن
ﻫﺸاﺷــﺔ الﺨﺪمــات الصﺤيــﺔ فــي مﻘاﺑــﻞ ﺣاجيــات الﺴــاﻛﻨﺔ ،وﺿﻌــﻒ قــﺪرة ﻫــﺬه المﻨﻈومــﺔ علــى الصمــود أمــام اﻷزمــات.
وإزاء ﻫــﺬا الوﺿــﻊ ،اﻧصــﺐ التﻌاطــي مــﻊ جائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-أﺳاﺳــا علــى إرجــاء الولــوج إلــى الﻌﻼجــات اﻷﺳاﺳــيﺔ
واالﺳتﺸــﻔائيﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ للﻌﺪﻳــﺪ مــن اﻷمــراض ﺑﺴــبﺐ ﺗﻘييــﺪ ﺣرﻛــﺔ التﻨﻘــﻞ ،وﺗوجيــﻪ مــوارد وإمﻜاﻧيــات المﻨﻈومــﺔ ﻛﻜﻞ
للتصــﺪي للجائﺤــﺔ.
لﻘــﺪ ﺗــﻢ ﺗﺴــجيﻞ ﺗﻌبئــﺔ ﻏيــر مﺴــبوقﺔ ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬر اﻷولــى للجائﺤــﺔ ،مﻜﻨــﺖ مــن ﺗوفيــر المــوارد الماليــﺔ لتﻌﺰﻳــﺰ قﻄــاع
الصﺤــﺔ الﻌموميــﺔ وﺗﻌﻀيــﺪه ﺑﻜﻔــاءات ووﺳــائﻞ الﻄــﺐ الﻌﺴــﻜري ﺑتﻌليمــات ملﻜيــﺔ ﺳــاميﺔ مــن جﻼلتﻜــﻢ ،وﻛــﺬا طــﺐ
الﻘﻄــاع الﺨــاص ،ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى الﻌمــﻞ ،فــي وقــﺖ وجيــﺰ ،علــى ﺗﺰوﻳــﺪ البﻨيــات االﺳتﺸــﻔائيﺔ ﺑ َﺄ ِﺳـ ﱠرة إﻧﻌــاش إﺿافيــﺔ مــن
أجــﻞ التصــﺪي للجائﺤــﺔ .إال أن ﻫــﺬه الجﻬــود علــى أﻫميتﻬــا ال ﻳمﻜﻨﻬــا أن ﺗﻌالــﺞ واقــﻊ المﻨﻈومــﺔ الصﺤيــﺔ ،التــي ﺗﻌاﻧــي
الﻌﺪﻳــﺪ مــن االﺧتــﻼالت البﻨيوﻳــﺔ.
ومــن ﺑيــن اﻹﺷــﻜاليات الﻜبــرى التــي ﻳواجﻬﻬــا قﻄــاع الصﺤــﺔ ،مﺴــﺄلﺔ المــوارد البﺸــرﻳﺔ الﻀرورﻳــﺔ مــن أجــﻞ اﺳــتﺪامﺔ
وﺗﺄميــن الﺨﺪمــات الﻌﻼجيــﺔ .فﺤﺴــﺐ مﻌﻄيــات وزارة الصﺤــﺔ ،فــﺈن المﻐــرب ﻳتوفــر فﻘــﻂ علــى  7.3أطبــاء و9.2
ممرﺿيــن لــﻜﻞ  10.000ﻧﺴــمﺔ .وﻫــي ﻧﺴــبﺔ ال ﺗﺴــتجيﺐ لمﻌاﻳيــر مﻨﻈمــﺔ الصﺤــﺔ الﻌالميــﺔ التــي ﺗوﺻــي ﺑﺤــﺪ أدﻧــى مــن
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عــﺪد اﻷطبــاء ومﻬﻨيــي الصﺤــﺔ ﻳبلــﻎ  23لــﻜﻞ  10.000ﻧﺴــمﺔ ،مــن أجــﻞ ﺿمــان ﺗوفيــر الﻌﻼجــات اﻷوليــﺔ الﻀرورﻳــﺔ.
ـﺔ.
الﻀرورﻳـ
اﻷوليــﺔ
الﻌﻼجــات
ﺿمــان
أجــﻞ
ـروفمــن
10.000ـنﻧﺴﻇـــمﺔ،
الﻘﻄــﻜﻞ
اﻷطبـﺔــاءﻳبلـفــﻎـي 23لـ
ﻳﻌاﻧــيالصﺤـ
ومﻬﻨيــي
اﻷطبـ
ععـــﺪد
لمﺰاولــﺔ
الﻜافــي
ﺑالﻘــﺪر
ﺗوفيــرـر مواﺗيــﺔ
ـﺰات ﻏيـ
وﺗﺤﻔيـ
عمــﻞ
ـاع الﻌــام مـ
ـىـاءذلــﻚ،
ـﻼوة علـ
ـارج.ـﺔ
لمﺰاولـ
ﺑالﻘـ
مواﺗي
عمــاعـﻞ وﺗﺤﻔي
ـروف
»ﻫجــام م
ـاع الﻌـ
اﻷطبــاء
ﻳﻌاﻧــي
ـﻼوةـﻢ.علــى
عـ
الﻜافــوـيالﺨـ
ـﺪر وﻧﺤـ
ـاص
ـاعــﺔالﺨـ
ﻏيــرالﻘﻄـ
ـﺰاتﻧﺤــو
الﻌمومـــي
الﻘﻄـ
ﻇـــاء
ـرة«ــنأطب
الﻘﻄــرة
ﺗﻔاقفـــﻢـي ﻇاﻫـ
ـاﻫﻢ فــي
ـﻚ ،ﻳﺴـ
وﻫــوذلـمــا
مﻬﻨتﻬـ
مﻬﻨتﻬــﻢ .وﻫــو مــا ﻳﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﻔاقــﻢ ﻇاﻫــرة »ﻫجــرة« أطبــاء الﻘﻄــاع الﻌمومــي ﻧﺤــو الﻘﻄــاع الﺨــاص وﻧﺤــو الﺨــارج.
وﻫﻨــاك عﻨصــر آﺧــر لــﻪ ﺗﺄﺛيــر ﺳــلبي علــى ﺻﺤــﺔ الﺴــﻜان وﻫــو الولــوج إلــى اﻷدوﻳــﺔ .فــﺈذا ﻛان قﻄــاع ﺻﻨاعــﺔ اﻷدوﻳــﺔ
اﻷدوﻳــيـﺔ
ـﺪدــﺔ.مــنفــﺈذا
اﻷدوﻳ
الولــنـوج إلـ
الﺴـ
ﺻﺤــﺔ
ـﻼلعلــى
ـلبي
مﻬمـلــا،ـﻪ الﺗﺄﺛيـ
ـوراآﺧــر
عﻨصـــر
ﺻﻨاعــﺪـﺔ الوطﻨـ
قﻄــىـاعالصﻌيـ
ﻛانـﺔ علـ
اﻷدوﻳـ
ـىـﻊ عـ
ﺗصﻨيـ
وﻫـ ّﻜــوـن مـ
ـﻜانــا م
ـر ،مم
اﻷﺧيـ
الﻌﻘــﺪ
ﺳــرـيماﺳـﺧـ
ـاكـﻬﺪ ﺗﻄ
وﻫﻨـﺷـ
قــﺪ
قــﺪ ﺷــﻬﺪ ﺗﻄــورا مﻬمــا ،ال ﺳــيما ﺧــﻼل الﻌﻘــﺪ اﻷﺧيــر ،ممــا ًم ّ
ـي
ـ
الوطﻨ
ـﺪ
ـ
الصﻌي
ـى
ـ
عل
ـﺔ
ـ
اﻷدوﻳ
ـن
ـ
م
ـﺪد
ـ
ع
ـﻊ
ـ
ﺗصﻨي
ـن
ـ
م
ـن
ـ
ﻜ
ﻛاﻧــﺖ ﺗﺴــتورد فــي الﺴــاﺑﻖ ،وﺑالتالــي ﺗﺨﻔيــﺾ ﺗﻜلﻔتﻬــا ،فﻀـﻼ عــن ﺗﻄوﻳــر اﻷدوﻳــﺔ الجﻨيﺴــﺔ ،إال أن مﻌــﺪل اﻧتﺸــار ﻫــﺬا
ﻛاﻧــﺖ ﺗﺴــتورد فــي الﺴــاﺑﻖ ،وﺑالتالــي ﺗﺨﻔيــﺾ ﺗﻜلﻔتﻬــا ،فﻀـ ً
المائـــﺬا
اﻧتﺸــار ﻫ
مﻌــﻎـﺪل
ـﻂــﺔ ،إال
الجﻨيﺴ
ﺗﻄوﻳــر
ﻼفـعـ
ـﺔ.
 58فــي
عالمــيأنﻳبلـ
اﻷدوﻳــﻞـﺔ متوﺳـ
ـرب ،مﻘاﺑـ
ـيـنالمﻐـ
الصﻨــﻒ مــن اﻷدوﻳــﺔ ﻳﻈــﻞ ﺿﻌيﻔــا إذ ال ﻳتﻌــﺪى  40فــي المائــﺔ
ـﺔ.
ـ
المائ
ـي
ـ
ف
58
ـﻎ
ـ
ﻳبل
ـي
ـ
عالم
ـﻂ
ـ
متوﺳ
ـﻞ
ـ
مﻘاﺑ
ـرب،
ـ
المﻐ
ـي
ـ
ف
ـﺪى 40
ـتمرارال ﻳتﻌـ
ﺿﻌيﻔـــا إذ
ـﺬهــﺔ ﻳﻈــﻞ
اﻷدوﻳ
المائــﺔاﻷدوﻳــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻸﺳــر ،ﻛمــا أﻧﻬــا ﺗﺴــتﻬلﻚ جــﺰءاً مﻬمــا مــن
ﺗﻜلﻔــﺔفــيفاﺗــورة
ارﺗﻔــاع
الوﺿﻌيــﺔ اﺳ
ـﻒـﺞمـعــنـن ﻫـ
الصﻨـﻧتـ
وقــﺪ
ً
ـن
ﻳﻘـ مـ
مﻬمــا
ـتﻬلﻚ جـ
ـﻒ ﺗﺴـ
أﻧﻬــا
ـر ،ﻛمــا
ﺑالﻨﺴـ
اﻷدوﻳــﺔ
إنـورة
ﺣيــﺔـﺚفاﺗـ
ـرض،ﺗﻜلﻔـ
ارﺗﻔــاع
اﻹجبـﺔـ اﺳـ
الوﺿﻌيـ
ـن ﻫــﺬه
ﻧﻔﻘــﺪ ﻧت
وقـ
ـرب
ﻳمﺜــﺰءـﻞا مــا
اﻷدوﻳــﺔ
مصارﻳـ
لﻸﺳــاع
ـبﺔ ﻹرجـ
ـﺺ
المﺨصـ
البــاب
ـتمرار المـ
ـاري عــن
التﺄميــن
ـاتــﺞﻧﻈـعــام
ـرض ،ﺣيــﺚ إن البــاب المﺨصــﺺ ﻹرجــاع مصارﻳــﻒ اﻷدوﻳــﺔ ﻳمﺜــﻞ مــا ﻳﻘــرب
ـﺬا المـ
ـات عﻫـــن
ﻧﻔﻘــاري
اﻹجبـ
31.5ﻧﻈـفــام
ﻧﻔﻘــات
الﻨﻈــام.
التﺄميــﺔـنمــن
ـي المائـ
مــن
مــن  31.5فــي المائــﺔ مــن ﻧﻔﻘــات ﻫــﺬا الﻨﻈــام.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،أﺑــرزت االﻧﻌﻜاﺳــات الﺴــلبيﺔ ﻷزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-أن الحماﻳــة االجتماعيــة ﺗﺸــﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳـاًّ رئيﺴــيا ﺑالﻨﺴــبﺔ
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،أﺑــرزت االﻧﻌﻜاﺳــات الﺴــلبيﺔ ﻷزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-أن الحماﻳــة االجتماعيــة ﺗﺸــﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳـاًّ
ـبﺔ
عاﻧــﺖﺑالﻨﺴـ
التــيرئيﺴــيا
ﺑﺸــﺪة
لبﻼدﻧــا .ذلــﻚ أن ﻏيــاب ﺷــبﻜات اﻷمــان االجتماعيــﺔ ،والــﺬي ﻛان لــﻪ ﺿــرر ﺑالــﻎ علــى اﻷﺳــر
ﺑﺸــﺪة
عاﻧــﺖ
التــي
اﻷﺳــر
ـتﻌجلﺔعلــى
المﺴـﺑالــﻎ
الﺪعــﻢﺿــرر
ﻛان لــﻪ
والــﺬي
ﻏيــاب
ذلــﻚ أن
لبﻼدﻧــا.
ـﺔ .لﺬلــﻚ ،ﻳﻌتبــر ورش
والمﺆقتـ
ﺗﺪاﺑيــر
االجتماعيــﺔ،مــن
اﻷمــاناﺗﺨــاذ جملــﺔ
ﺷــبﻜاتـﺔ إلــى
دفــﻊ الﺪولـ
اﻷزمــﺔ،
ﺗﺪاعيــات
مــن
ورش
ـر
ـ
ﻳﻌتب
ـﻚ،
ـ
لﺬل
ـﺔ.
ـ
والمﺆقت
ـتﻌجلﺔ
ـ
المﺴ
ـﻢ
ـ
الﺪع
ـر
ـ
ﺗﺪاﺑي
ـن
ـ
م
ـﺔ
ـ
جمل
ـاذ
ـ
اﺗﺨ
ـى
ـ
إل
ـﺔ
ـ
الﺪول
ـﻊ
ـ
دف
ـﺔ،
ـ
اﻷزم
ـات
ـ
ﺗﺪاعي
مــن
ﺗﻌميــﻢ أرﺿيــﺔ الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ الــﺬي أطلﻘتــﻪ جﻼلتﻜــﻢ ﺳــﻨﺔ  2020طﻔــرة ﻛبــرى فــي مﺴلﺴــﻞ ﺗﻌﺰﻳــﺰ التماﺳــﻚ
ـﻚ
التماﺳـ
ﺗﻌﺰﻳـ
مﺴلﺴـ
ﺑﺴـــي
ـرى ف
2020الـطﻔـ
ﻏيــرﺳــﻨﺔ
جﻼلتﻜــﻢ
ـودـﺬي
جﻬـ الـ
االجتماعيــﺔ
الﺤماﻳـ
ﺗﻌميــﻢ
ﺣﻘﻬــا
ـﻌﺔـﺰ مــن
ـاتـﻞواﺳـ
ـببﻪ فئـ
ﻛبـ َرم
ـﺬيـرةﺗ ُْﺤ ـ
المﻨﻈــﻢ،
أطلﻘتــنـﻪالﺸــﻐﻞ
الﺤــﺪ مـ
ﻳتﻌيــﺔـن ﺗﻜﺜيــﻒ
أرﺿيــﺔﻛمــا
االجتماعــي.
االجتماعيــنـﺔ.ﺗﻜﺜيــﻒ جﻬــود الﺤــﺪ مــن الﺸــﻐﻞ ﻏيــر المﻨﻈــﻢ ،الــﺬي ﺗ ُْﺤ ـ َرم ﺑﺴــببﻪ فئــات واﺳــﻌﺔ مــن ﺣﻘﻬــا
ـي.ـﺔ ﻛمــا ﻳتﻌيـ
االجتماعـ
الﺤماﻳـ
فــي
فــي الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ.
لﻘــﺪ ﺷــﻜلﺖ وﺿﻌيــﺔ الﺤجــر المﻨﺰلــي المﻘتــرن ﺑالﻀﻐــوط االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ التــي أملتﻬــا الﻈرفيــﺔ الصﺤيــﺔ
ﺣماﻳـــﺔـﺔ
مجــﺔـالالصﺤي
الﻈرفيـ
أملتﻬــا
جمﻌيـالتـ
واالجتماعيــﺔ
االقتصادﻳــﺔ
المﻨﺰلــي
الﺤج
لﻘــﺪ
ـﻄﺔ فــي
ـاتـيﻧاﺷـ
قامــﺖ عــﺪة
ـوط الصــﺪد،
ﺑالﻀﻐـﻫــﺬا
ـرن وفــي
المﻘتـــاء.
إزاء الﻨس
ـرةــرالﻌﻨــﻒ
وﺿﻌيـﻪــﺔﻇاﻫـ
ـﻜلﺖـﺖ فيـ
ﺗﺤﺪﻳ ـاًﺷـﺗﻨامـ
ﺗﺤﺪﻳ ـاً
ﺿﺤاﻳــا ﺣماﻳــﺔ
الﻨﺴــاءـي مجــال
ﻧاﺷــﻄﺔ فـ
جمﻌيــات
ﺗﺪاﺑيــرعــﺪة
وﺿــﻊ قامــﺖ
الصــﺪد،
إلــىـي ﻫــﺬا
االﻧتبــاه وفـ
ﺑﺈﺛــارة الﻨســاء.
الﻌﻨــﻒـﻒ إزاء
ﺿﺤاﻳــاــرة الﻌﻨـ
الﻨﺴــاءفيــﻪ ﻇاﻫ
وﺗوجيــﻪﺗﻨامــﺖ
الﻌﻨــﻒ
لﺤماﻳــﺔ
ملموﺳــﺔ
ﺿــرورة
فترةالﻌﻨــﻒ
ﺿﺤاﻳــا
الﻨﺴــاء
ملموﺳــﺔ
املخاطروﺿــﻊ
حولﺿــرورة
الحكومة إلــى
ﺑﺈﺛــارة االﻧتبــاه
وﺗوجيــﻪـي.الﻨﺴــاء
الﺰوجـ
األزمة
سيما في
لﺤماﻳــﺔ وال
ضد النساء
ﺗﺪاﺑيــرللعنف
الحقيقية
الﻌﻨــﻒ لعمل
ﺿﺤاﻳــاحصيلة
ويالحظ غياب
الزوجي.
ـي.
الﺰوجـ
الصحية وحول فعالية التدابير املتخذة ملواجهة هذه الظاهرة.
وﺑﺨصــوص وﺿﻌيــة الﻔئــات الﻬﺸــة ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020ﻳﺸــار إلــى أن اﻷطﻔــال ﺗﻀــرروا ﺑﺸــﺪة مــن ﺗﺪاعيــات الجائﺤــﺔ،
الجائﺤــﺔ،
ﻳﻌيﺸـﺗﻀ
اﻷطﻔــال
،2020ــبﺔﻳﺸــار إلـ
ﺳــﻨﺔ
ـﻼلال ﺳـ
والتﻨﺸـئــئﺔـات الﻬﺸــة
وﺿﻌيــة الﻔ
وﺑﺨصـ
أدوات
ـاتإلــى
ﺗﺪاعيــوج
ﺑﺸــﺔـﺪةال مـﺗتيـنــﺢ الولـ
ـرروا ﺑيئـ
ـونـ فــي
لﻸطﻔــىـالأنالﺬﻳــن
ـيما ﺑالﻨﺴ
االجتماعيﺧـــﺔ،
ـوصالتﻌلــﻢ
ﺣيــﺚ
مــن
أدوات
الولــﻞـوجﻫـإلـ
دراﺳـﺗتيـ
ﺑيئــﺔ ال
ﻳﻌيﺸــﺔـون فــي
لﻸطﻔــال
االجتماعيـــاـﺔ،مــاال الﺳــيما
والتﻨﺸ
ـﻢ.ــﺚﻛمــاالتﻌل
التﻌلـﺣي
مــن
ـﺬاـىالوﺿــﻊ
ـي؛ـﺢﻳﺤمـ
أطﻔالﻬــﻢ
الﺬﻳــنلمواﻛبـ
الﻜافيــﺔ
ـبﺔــﺪرات
ﺑالﻨﺴـالﻘ
ﻳمتلﻜــون
ـاتــئﺔواﻵﺑــاء ﻏالب
أنــﻢاﻷمﻬـ
واﻷميـــﺔـﺔ.لمواﻛبــﺔ أطﻔالﻬــﻢ دراﺳــي؛ ﻳﺤمــﻞ ﻫــﺬا الوﺿــﻊ
ـﺪراتـر الﻜافي
ﻳمتلﻜــون
ﺣيـــاـﺚمــا ال
ـاءـنﻏالب
اﻷمﻬــات
ـﻢ.ـر ﻛمـ
التﻌلـ
الﻘـللﻔﻘـ
الجيلــي
التورﻳــﺚ
واﻵﺑـمـ
الﻄوﻳــﻞ
علــاـىأنالمــﺪى
مﺨاطـ
مﺨاطــر علــى المــﺪى الﻄوﻳــﻞ مــن ﺣيــﺚ التورﻳــﺚ الجيلــي للﻔﻘــر واﻷميــﺔ.
ورﻏــﻢ التﻘــﺪم الــﺬي أﺣــرزه المﻐــرب علــى مﺴــتوى الترﺳــاﻧﺔ الﻘاﻧوﻧيــﺔ المتﻌلﻘــﺔ ﺑمﻜافﺤــﺔ اﺳــتﻐﻼل اﻷطﻔــال ،فــﺈن
فــﺈن
اﺳــتﻐﻼل
ﺑمﻜافﺤــﺔ
الﻘاﻧوﻧيــﺔ
الترﺳــاﻧﺔ
ـﺰال علــى
المﻐــرب
ورﻏــﻢ
اﻷطﻔــال،ـبﻜات
ـن طــرف ﺷـ
الﻘاﺻرﻳــن مـ
المتﻌلﻘــﺔـتﻐﻼل
ـﺚ ﻳتــﻢ اﺳـ
الﻜبــرى ،ﺑﺤـ
مﺴــتوىالمــﺪن
مرﺗﻔﻌــﺔ فــي
أﺣــرزهـال ال ﺗـ
الــﺬي اﻷطﻔـ
التﻘــﺪممﻌاملــﺔ
ـاالت ﺳــوء
ﺣـ
ـبﻜات
ـ
ﺷ
ـرف
ـ
ط
ـن
ـ
م
ـن
ـ
الﻘاﺻرﻳ
ـتﻐﻼل
ـ
اﺳ
ـﻢ
ـ
ﻳت
ـﺚ
ـ
ﺑﺤ
ـرى،
ـ
الﻜب
ـﺪن
ـ
الم
ـي
ـ
ف
ـﺔ
ـ
مرﺗﻔﻌ
ـﺰال
ـ
ﺗ
ال
ـال
ـ
اﻷطﻔ
ـﺔ
ـ
مﻌامل
ـوء
ـ
ﺳ
ـاالت
ﺣـ
إجراميــﺔ لﻐــرض التﺴــول .لﺬلــﻚ ،فبــﺪون ﺗﻌﺰﻳــﺰ إطــار الﺤماﻳــﺔ الﻘاﻧوﻧيــﺔ لﻸطﻔــال مــن ﻫــﺬه اﻷفﻌــال اﻹجراميــﺔ،
ـﻚ.ﻫــﺬه اﻷفﻌــال اﻹجراميــﺔ،
لﻸطﻔــالذلـمــن
الﻘاﻧوﻧيــﺔ
الﺤماﻳــﺔ
ﺗﻌﺰﻳــﺰ إطــار
فبــﺪون
ـتمر لﻐــرض
إجراميــﺔ
الﻨاجمــﺔ عــن
والجﺴــﺪﻳﺔ
المﻌﻨوﻳــﺔ
اﻷﺿــرار
لﺬلــﻚ،ــﻊ ﻛﻞ
التﺴــول.ـتﻐﻼل ،م
ﺗﻌرﺿﻬــﻢ لﻼﺳـ
ﺳيﺴـ
ﺳيﺴــتمر ﺗﻌرﺿﻬــﻢ لﻼﺳــتﻐﻼل ،مــﻊ ﻛﻞ اﻷﺿــرار المﻌﻨوﻳــﺔ والجﺴــﺪﻳﺔ الﻨاجمــﺔ عــن ذلــﻚ.
ﻛمــا طالــﺖ ﺗﺪاعيــات الجائﺤــﺔ )ﺑﺪرجــات متﻔاوﺗــﺔ( ﻇــروف عيــﺶ اﻷﺷــﺨاص ﻓــي وﺿﻌيــة إعاقــة .وﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر
اﻷمــر
إعاقـإلــة.
دائمــيـﺔ.وﺿﻌيــة
ـﺨاص ﻓـ
ـﺶ اﻷﺷـ
ﻇــروف عيـ
متﻔاوﺗــﺔ(
ﺗﺪاعيــات
طالــﺖ
ﻛمــا
وﻳتﻌلــﻖلــﻢ ﺗﻜــن
ـى ذلــﻚ،
ﺑاﻹﺿافــﺔ
عﻼجــات
ﺗﺤتــاج
ـراض مﺰمﻨــﺔ
)ﺑﺪرجــاتمــن أمـ
الجائﺤــﺔـن ﻳﻌاﻧــون
اﻹعاقــﺔ الﺬﻳـ
ـوص ﺑــﺬوي
ﺑالﺨصـ
ـن
ـى ذلــﻚ ،لـ
التلميـﺔـ إلـ
ﺑاﻹﺿافـ
ـاتـبﺔدائمــﺔ.
الوطﻨيــﺔعﻼجـ
اﻹذاعيــﺔـﺔﺗﺤتــاج
ـراض مﺰمﻨـ
ـون مــن أمـ
ـواتـن ﻳﻌاﻧـ
الﻘﻨـالﺬﻳـ
اﻹعاقــﺔ
ـﺪروسـوص ﺑـ
ﺑالﺨصـ
ﺗﻜـــي
والتﻼميــﻢـﺬ ف
ـﺬات
لﺤاجيــات
مﻨاﺳـ
والمﺤﻄــات
التلﻔﺰﻳــﺔ
ـﺬوي عبــر
الموجﻬــﺔ
الـ
ـي
والتﻼميــﺬ
لﺤاجيـ
مﻨاﺳفـــبﺔ
الوطﻨيــﺔ
اﻹذاعيــﺔ
والمﺤﻄـ
ممــاعبــر
الموجﻬــﺔ
الـ
ـﺨاص فـذوو
ـﺬاتاﻷﺷـ
التلميــرض
ـﻢ.ـاتﻛمــا ﺗﻌـ
ـي ﺣﻘﻬـ
وﺗمييــﺰا
الترﺑيــﺔ
ـاتـﻖ فــي
ﺑالﺤـ
التلﻔﺰﻳــﺔﺗمتﻌﻬــﻢ
ـواتــا أمــام
الﻘﻨـعائﻘ
ﺷــﻜﻞ
ـﺪروسإعاقــﺔ،
وﺿﻌيــﺔ
ذوو
ـﺨاص
ـاتﻛمــا
المﻌلومــﻢ.
ـىـي ﺣﻘﻬـ
ـوجـﺰاإلـفـ
وﺗمييـ
ـمﻊ،ـﻖ فــي
ﺑالﺤـ
ﺑالصمــﻢأمــام
ـون عائﻘــا
المصاﺑــﻜﻞ
ـﺔ،ـﺔ ممــا ﺷـ
اﻹعاقـــﺔـﺔ،إعاقـ
وﺿﻌي
ـي ﻳتــﻢ
اﻷﺷـــﺔ التـ
ـرضالوقاﻳ
وﺣمـﺗﻌــﻼت
الترﺑيــنـﺔ الولـ
للﺤرمــان مـ
ﺗمتﻌﻬــﻢالﺴـ
وﺿﻌــاف
ﺧاﺻـ
ـﺔ .وﺿﻌــاف الﺴــمﻊ ،للﺤرمــان مــن الولــوج إلــى المﻌلومــات وﺣمــﻼت الوقاﻳــﺔ التــي ﻳتــﻢ
ﺑالصمــﻢ
المصاﺑـ
ﺧاﺻــﺔ
اﻹعاقفـــﺔ،
ـﻼمـونالﻌموميـ
ـائﻞ اﻹعـ
ـي وﺳـ
ﺑﺜﻬــا
ﺑﺜﻬــا فــي وﺳــائﻞ اﻹعــﻼم الﻌموميــﺔ.
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وﺧــﻼل فتــرة الﺤجــر الصﺤــيَ ،ف َﻘـ َﺪ المﻬاجــرون ﻓــي وﺿﻌيــة ﻏيــر نﻈاميــة ،الﺪﺧــول المتﺄﺗيــﺔ مــن فــرص الﺸــﻐﻞ الﻬﺸــﺔ
التــي ﻛاﻧــوا ﻳتﻌيﺸــون مﻨﻬــا .وإزاء الﻀائﻘــﺔ االجتماعيــﺔ التــي ﻳﻌيﺸــﻬا ﻫــﺆالء المﻬاجــرون فــي أﻏلــﺐ اﻷﺣيــان ،ﻛاﻧــﺖ
الﻌﺪﻳــﺪ مــن الجمﻌيــات مبــادرة إلــى ﺗﻘﺪﻳــﻢ الﺪعــﻢ اﻹﻧﺴــاﻧي والمــادي واﻹداري والﻨﻔﺴــي للمﻬاجرﻳــن ،رﻏــﻢ أن ﺣالــﺔ
الﻄــوارئ الصﺤيــﺔ والﻘيــود علــى التﻨﻘــﻞ التــي واﻛبتﻬــا ،قــﺪ أﺛــرت ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر علــى ﻧجاعــﺔ ﺗﺪﺧــﻼت ﻫــﺬه الجمﻌيــات.
ومــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﺷــﻬﺪت ﺳــﻨﺔ  2020افتتــاح المرﺻــﺪ اﻹفرﻳﻘــي للﻬجــرة الــﺬي ﺗــﻢ إﻧﺸــاؤه ﺑاقتــراح مــن جﻼلتﻜــﻢ ﺳــﻨﺔ
 2018ﺑصﻔتﻜــﻢ رائــﺪا ﻹفرﻳﻘيــا فــي موﺿــوع الﻬجــرة .وﺳيﺸــﻜﻞ ﻫــﺬا المرﺻــﺪ الــﺬي ﺗﺤتﻀﻨــﻪ ﺑﻼدﻧــا ،والتاﺑــﻊ لﻼﺗﺤــاد
اﻹفرﻳﻘــي ،أداة مﻨﺴــﻘﺔ لجمــﻊ وﺗﺤليــﻞ وﺗﻘاﺳــﻢ البياﻧــات ﺑيــن الــﺪول اﻹفرﻳﻘيــﺔ مــن أجــﻞ فﻬــﻢ أفﻀــﻞ لﻬــﺬه الﻈاﻫــرة
ﺑﺨصوﺻياﺗﻬــا الﻘارﻳــﺔ ،واﺳتﺸــراف آفاقﻬــا ،واقتــراح التﺪاﺑيــر الﻜﻔيلــﺔ ﺑتﺤﺴــين أوﺿــاع المﻬاجرﻳــن وﺗﻌﺰﻳــﺰ الﻌﻼقــﺔ
ﺑيــن الﻬجــرة والتﻨميــﺔ.
وﺑﺨصــوص مﻜافﺤــﺔ الجرﻳمــﺔ ،فــﺈن االقتصــار علــى اﻹﻳــﺪاع ﺑالمﺆﺳﺴــات الﺴــجﻨيﺔ ﻛﺂليــﺔ وﺣيــﺪة للﻌﻘــاب ،ﺑمــا فيﻬــا
اللجــوء إلــى االعتﻘــال االﺣتياطــي ،مــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳرفــﻊ مــن ﺗﻜلﻔــﺔ الجرﻳمــﺔ ،ﺳــواء مــن ﺣيــﺚ الميﺰاﻧيــﺔ المﺨصصــﺔ
للتصــﺪي لﻬــا أو ﺑالﻨﺴــبﺔ للمجتمــﻊ ،ﺣيــﺚ ﻳصبــﺢ الﺴــجن فﻀــاء الﻧتﻘــال االﻧﺤــراف والﻌﻨــﻒ ،ﺑﻔﻌــﻞ ﺿيــﻖ مﺴــاﺣﺔ أماﻛــن
االعتﻘــال والﻈــروف الﺴــالبﺔ للﺤرﻳــﺔ التــي ﻳﻌيﺸــﻬا الﺴــجﻨاء.

ﺑﺨصــوص المحــﻮر البيئــي ،ﻛاﻧــﺖ ﺳــﻨﺔ  2020ﺳــﻨﺔ اﺳــتﺜﻨائيﺔ طبﻌﻬــا ﺗوقــﻒ الملتﻘيــات الﺪوليــﺔ جــراء الﻘيــود الصﺤيــﺔ
التــي أقرﺗﻬــا الﻌﺪﻳــﺪ مــن البلــﺪان لمواجﻬــﺔ ﺗﺪاعيــات جائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ .19-وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺗــﻢ إرجــاء مﺆﺗمــر اﻷمــﻢ
المتﺤــﺪة لتﻐيــر المﻨــاخ »ﻛــوب  «26إلــى ﻏاﻳــﺔ ﺷــﻬر ﻧوفمبــر  ،2021فــي ﻏﻼﺳــﻜو ﺗﺤــﺖ الرئاﺳــﺔ البرﻳﻄاﻧيــﺔ وﺑﺸــراﻛﺔ
مــﻊ إﻳﻄاليــا.
ﻛمــا عرفــﺖ اﻧبﻌاﺛــات ﺛاﻧــي أﻛﺴــيﺪ الﻜرﺑــون ﺗراجﻌــا ﻫامــا ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2020فــي جميــﻊ أﻧﺤــاء الﻌالــﻢ ،ﺑﻔﻌــﻞ االﻧﺨﻔــاض
الﻜبيــر للﻨﺸــاط االقتصــادي وﺣرﻛــﺔ التﻨﻘــﻞ .ومــﻊ ذلــﻚ ،فــﺈن ﻫــﺬا االﻧﺨﻔــاض ﻛان مﺆق ًتــا ،إذ ﺳــرعان مــا اﺳــتﺄﻧﻔﺖ
ﻫــﺬه االﻧبﻌاﺛــات ارﺗﻔاعﻬــا فــي ﺑﻌــﺾ البلــﺪان الصاعــﺪة الﻜبــرى ،ﻛالصيــن والﻬﻨــﺪ والبرازﻳــﻞ )مﻌﻄيــات الوﻛالــﺔ الﺪوليــﺔ
للﻄاقــﺔ(.
وعلــﻰ الصﻌيــد الﻮﻃﻨــي ،ﺷــرع المﻐــرب ﺳــﻨة  2020ﻓــي الرﻓــﻊ مــﻦ اﻷﻫــداف الــﻮاردة ﻓــي المســاﻫمة المحــددة وﻃﻨيـ ًا ،وﺗــﻢ
ﺗﻘﺪﻳمﻬــا أمــام اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻐيــرات المﻨاﺧيــﺔ والتﻨــوع البيولوجــي ﺧــﻼل اجتماعﻬــا اﻷول المﻨﻌﻘــﺪ فــي ﺷــﻬر دجﻨبــر
مــن الﺴــﻨﺔ ﻧﻔﺴــﻬا ﺑرئاﺳــﺔ الﺴــيﺪ رئيــس الﺤﻜومــﺔ ،وذلــﻚ إﺛــر مﺄﺳﺴــﺔ ﻫــﺬه اللجﻨــﺔ ﺑموجــﺐ المرﺳــوم رقــﻢ .2.19.721
ومــن ﻧاﺣيــﺔ أﺧــرى ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2020ﺑﺈطــﻼق دراﺳــات لوﺿــﻊ »مﺨﻄﻄــات مﻨاﺧيــﺔ« لﻔائــﺪة ﺳــبﻊ جﻬــات .وفــي مــا
ﺑرﻧامجــا اﺳــتراﺗيج ًيا مــﻊ »الصﻨــﺪوق اﻷﺧﻀــر للمﻨــاخ«،
ﻳتﻌلــﻖ ﺑالولــوج إلــى التموﻳــﻞ المتﻌلــﻖ ﺑالمﻨــاخ ،وﺿﻌــﺖ المملﻜــﺔ
ً
ـروعا للتﻜيــﻒ والتﺨﻔيــﻒ ﺗﻐﻄــي الﻌﺪﻳــﺪ مــن الﻘﻄاعــات ذات اﻷولوﻳــﺔ .ﻛمــا واﺻلــﺖ
ﻳتﺄلــﻒ مــن مجموعــﺔ مــن  18مﺸـ ً
ﺑﻼدﻧــا مواﻛبــﺔ الﻬيئــات الوطﻨيــﺔ فــي عمليــﺔ ﺣصولﻬــا علــى االعتمــاد لــﺪى الصﻨــﺪوق اﻷﺧﻀــر للمﻨــاخ ،ﺣيــﺚ ﻛللــﺖ ﻫــﺬه
الجﻬــود ﺑﺤيــازة ﺛــﻼث ﻫيئــات وطﻨيــﺔ علــى ﺛﻘــﺔ الصﻨــﺪوق ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020وﻫــي :وﻛالــﺔ التﻨميــﺔ الﻔﻼﺣيــﺔ وﺑﻨــﻚ
اﻷعمــال لصﻨــﺪوق اﻹﻳــﺪاع والتﺪﺑيــر )ﺳــي دي جــي ﻛاﺑيتــال( والتجــاري وفــا ﺑﻨــﻚ.
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وﻓــي مجــال الﻄاقــات المتجــددة ،ﺳــجﻞ المﻐــرب ﺗﺤﺴــﻨاً طﻔيﻔـاً ﻳﻨاﻫــﺰ  3فــي المائــﺔ فــي ﺣصــﺔ الﻄاقــات المتجــﺪدة فــي
مﺰﻳــﺞ الﻄاقــﺔ .ﻛمــا ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2020ﺑتراجــﻊ الﻔاﺗــورة الﻄاقيــﺔ الصافيــﺔ للمﻐــرب ﺑﻨﺴــبﺔ  34.7فــي المائــﺔ ،ﺑاﻹﺿافــﺔ
إلــى اﻧﺨﻔــاض فــي إﻧتــاج الﻜﻬرﺑــاء مــن مصــادر الﻄاقــﺔ المتجــﺪدة ﺑـــ  7.2فــي المائــﺔ ،وذلــﻚ ارﺗباطـاً أﺳاﺳـاً ﺑتﺪاعيــات
أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ .19-ﺑالمﻘاﺑــﻞ ،وﺑالﻨﻈــر إلــى اﻹمﻜاﻧــات الﻌاليــﺔ التــي ﻳتمتــﻊ ﺑﻬــا المﻐــرب فــي إﻧتــاج الجﺰﻳئــات الﺨﻀــراء
وﺗصﺪﻳرﻫــا ،فﻘــﺪ قــررت ﺑﻼدﻧــا التموقــﻊ فــي ﻫــﺬا المجــال عبــر إطــﻼق مﺸــروع ﺧارطــﺔ طرﻳــﻖ ﺧاﺻــﺔ ﺑتﻄوﻳــر ﺳﻼﺳــﻞ
اﻹﻧتــاج المﻌتمــﺪة علــى الﻄاقــﺔ الﻬيﺪروجيﻨيــﺔ فــي  ،2019ﺳــيما إﻧتــاج وﺗﺨﺰﻳــن الﻄاقــﺔ والتﻨﻘــﻞ الﻜﻬرﺑائــي وإﻧتــاج
الجﺰﻳئــات الﺨﻀــراء ،ﺧاﺻــﺔ اﻷموﻧيــاك والوقــود االﺻﻄﻨاعــي .وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2020ﺑﺈﺣــﺪاث
اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ للﻬيﺪروجيــن ،ﻛمــا ﺑــادرت وﻛالــﺔ »مــازن« فــي أﻛتوﺑــر  2020إلــى ﺑﻨــاء مﺤﻄــﺔ لتوليــﺪ الﻜﻬرﺑــاء الﻬجيﻨــﺔ
ﺑاﺳــتﺨﺪام الﻄاقــﺔ الﻜﻬروﺿوئيــﺔ والﻄاقــﺔ الرﻳﺤيــﺔ ،موجﻬــﺔ إلــى ﺗﺰوﻳــﺪ مﻨﺸــﺄة للﻬيﺪروجيــن اﻷﺧﻀــر ﺑﻘــﺪرة ﺗﺤليــﻞ
ﻛﻬرﺑائــي ﺗﻘــﺪر ﺑـــﺤوالي  100ميﻐــاواط.
وﺑﺨصــوص المحــﻮر المتﻌلــﻖ ﺑالتﻨميــة المســتدامة ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2020ﺑﺈطــﻼق دﻳﻨاميــﺔ إعــﺪاد اﺳــتراﺗيجيﺔ التﻨميــﺔ
ذات االﻧبﻌاﺛــات المﻨﺨﻔﻀــﺔ للﻐــازات الﺪفيئــﺔ علــى المــﺪى الﻄوﻳــﻞ ) .(LT-LEDSوفــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑميﺜــاق »مﺜاليــﺔ اﻹدارة«،
الــﺬي ﻳﻌــﺪ عﻨصــراً أﺳاﺳــيا لتﻨﻔيــﺬ االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ ،ﺗــﻢ اﺗﺨــاذ ﺗﺪاﺑيــر مــن قبــﻞ ﺑﻌــﺾ
الﻘﻄاعــات الﺤﻜوميــﺔ أفﻀــﺖ إلــى ﺗﺤﻘيــﻖ ﻧتائــﺞ أوليــﺔ مﺸــجﻌﺔ ﻳمﻜــن ﺗﺤﺴــيﻨﻬا .وﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر علــى وجــﻪ الﺨصــوص
ﺑتﻘليــﺺ ﻧﺴــبﺔ اﺳــتﻌمال المــاء ،وﺗلبيــﺔ ﺣاجياﺗﻬــا مــن الﻜﻬرﺑــاء ﺑاالعتمــاد علــى مصــادر الﻄاقــﺔ المتجــﺪدة ،والتﻌوﻳــﺾ
التﺪرﻳجــي لﺤﻈيــرة الﺴــيارات ﺑﺴــيارات ﻧﻈيﻔــﺔ.
وﻓــي مجــال ﺗدﺑيــر المــﻮارد الماﺋيــة ،واعتبــار ًا للﻮﺿﻌيــة المﻘلﻘــة جــدا التــي ﺗﻌرﻓﻬــا المــﻮارد الماﺋيــة ،انﻌﻘــد ﻓــي ﻳﻨاﻳــر
 ،2020ﺑرﺋاﺳــة جاللتﻜــﻢ ،حﻔــﻞ ﺗﻮقيــﻊ االﺗﻔاقيــة اﻹﻃــار ﻹنجــاز البرنامــﺞ الﻮﻃﻨــي للتﺰوﻳــد ﺑالمــاء الﺸــروب وميــاه
الســﻘي  ،2027-2020الــﺬي ﻳﺸــﻜﻞ المرﺣلــﺔ اﻷولــى فــي مﺸــروع المﺨﻄــﻂ الوطﻨــي للمــاء  .2050-2020وﻳتــوزع
ﻫــﺬا البرﻧامــﺞ ،الــﺬي ﺗﻘــﺪر ﻛلﻔتــﻪ اﻹجماليــﺔ ﺑـــ  115.4مليــار درﻫــﻢ ،علــى ﺧمﺴــﺔ مﺤــاور ﻫــي :ﺗﻨميــﺔ الﻌــرض المائــي،
الﺳــيما مــن ﺧــﻼل ﺑﻨــاء الﺴــﺪود؛ وﺗﺪﺑيــر الﻄلــﺐ علــى المــاء واالقتصــاد فــي اﺳــتﻌمالﻪ وﺗﺜميﻨــﻪ ،ﺧاﺻــﺔ فــي الﻘﻄــاع
الﻔﻼﺣــي؛ وﺗﻘوﻳــﺔ التﺰوﻳــﺪ ﺑالمــاء الصالــﺢ للﺸــرب ﺑالمجــال الﻘــروي؛ وإعــادة اﺳــتﻌمال الميــاه الﻌادمــﺔ المﻌالجــﺔ لﺴــﻘي
المﺴــاﺣات الﺨﻀــراء؛ والتواﺻــﻞ والتﺤﺴــيس مــن أجــﻞ ﺗرﺳــيﺦ الوعــي ﺑﺄﻫميــﺔ الﺤﻔــاظ علــى المــاء وﺗرﺷــيﺪ اﺳــتﻌمالﻪ.
وفــي الﺴــياق ذاﺗــﻪ ،ﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى الﺸــروع فــي الﺨﻄــوات اﻹجرائيــﺔ ﻹﻧجــاز مﺸــروع مﺤﻄــﺔ ﺗﺤليــﺔ ميــاه البﺤــر
ﺑالــﺪار البيﻀــاء فــي ﻧوفمبــر .2020
وفــي ميــﺪان التﻄﻬيــر ،أﺻبــﺢ المﻐــرب إلــى ﻏاﻳــﺔ ﻧﻬاﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2020ﻳتوفــر علــى  153مﺤﻄــﺔ لمﻌالجــﺔ الميــاه الﻌادمــﺔ،
ﺗــﻢ إﻧجازﻫــا فــي إطــار البرﻧامــﺞ الوطﻨــي للتﻄﻬيــر الﺴــائﻞ .ومــن ﺑيــن التﺪاﺑيــر المتﺨــﺬة مــن أجــﻞ إرﺳــاء ﺗﺪﺑيــر
مﺴــتﺪام للمــوارد المائيــﺔ ،ﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى ﺗﻌميــﻢ إعــادة اﺳــتﻌمال الميــاه الﻌادمــﺔ المﻌالَجــﺔ لﺴــﻘي مﻼعــﺐ الﻐولــﻒ
والمﺴــاﺣات الﺨﻀــراء وﻛــﺬا االﺳــتﻌمال الصﻨاعــي.
ومــن ﻧاﺣيــﺔ أﺧــرى ،ﺳــجلﺖ جــودة الﻬــواء ﺗﺤﺴــﻨاً ملﺤوﻇ ـاً ،ﺑﻔﻌــﻞ اﻹجــراءات المتﻌلﻘــﺔ ﺑتﻘييــﺪ ﺣرﻛــﺔ التﻨﻘــﻞ وﺗوقــﻒ
ﺑﻌــﺾ اﻷﻧﺸــﻄﺔ االقتصادﻳــﺔ ،وذلــﻚ وفــﻖ مــا أملتــﻪ ﺣالــﺔ الﻄــوارئ الصﺤيــﺔ.
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ﻓــي ﺿــﻮء ﺗحليــﻞ الﻮﺿﻌيــة االقتصادﻳــة واالجتماعيــة والبيئيــة ﺑالمﻐــرب ﺧــالل ﺳــﻨة  ،2020ﺗـ ﱠـﻢ الﻮقــﻮف علــﻰ جملــة مــﻦ
نﻘــاط اليﻘﻈــة علــﻰ المســتﻮﻳات االقتصادﻳــة واالجتماعيــة والبيئيــة:
علﻰ الصﻌيد االقتصادي ،ﺗجﺪر اﻹﺷارة إلى ما ﻳلي:
ﺿــرورة إعــادة ﻫيﻜلــة قﻄــاع الصﻨاعــة ،ﺑمــا ُﻳ ﱢ
مﻜــﻦ مــﻦ ﺗﻄﻮﻳــر ﻫــﺬا الﻘﻄــاع وﺑﻨــاء اقتصــاد أﻛﺜــر قــدرة علــﻰ الصمــﻮد إزاء
التﻘلبــات وعلــﻰ ﺧلــﻖ مﻨاصــب الﺸــﻐﻞ ،وﺑمــا ﻳتيــﺢ ﺗمﻮقﻌ ـ ًا أﻓﻀــﻞ لالقتصــاد الﻮﻃﻨــي ﻓــي مرحلــة مــا ﺑﻌــد اﻷزمــة:
ﻳﻘتﻀــي ﺑلــوغ ﻫــﺬا الﻬــﺪف ﺗصدﻳــر الســلﻊ ذات المحتــﻮى التﻜﻨﻮلﻮجــي الﻌالــي ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــﻰ إحــداث قﻄاعــات وﻓــروع
مﻮجﻬــة ﻧﺤــو اﺳــتبﺪال الــواردات ﺑمﻨتجــات مصﻨﻌــة محلي ـ ًا .وﺑالﻨﺴــبﺔ للصﻨاعــات الﻘاﺋمــة علــﻰ اﺳــتبدال
جدﻳــدة ﱠ
الــﻮاردات ﺑالتحدﻳــد ،ﻳﻨبﻐــي علــى المﻐــرب أن ﻳﺴــير علــى ﻧﻔــس الﻨﻬــﺞ المﻌتمــﺪ مﺆﺧــرا فــي إطــار مﺨﻄــﻂ اﻹﻧﻌــاش
الصﻨاعــي لﻔتــرة مــا ﺑﻌــﺪ ﻛوفيــﺪ ،19-والــﺬي ﻳتيــﺢ أﺳاﺳ ـاً التﺸــجيﻊ التﺪرﻳجــي للﻨﻬــوض ﺑالصﻨاعــات التــي ﺗﻘــوم علــى
اﺳــتبﺪال الــواردات .ﻫــﺬا ،وﻳتﻌيــن أن ﺗﻀمــن ﺳياﺳــﺔ مــن ﻫــﺬا الﻘبيــﻞ التجاﻧــس ﺑيــن ﺛــﻼث رﻛائــﺰ رئيﺴــيﺔ ،وﻫــي) :أ(
اﺳــتﻬﺪاف الﻘﻄاعــات الﻔرعيــﺔ ﺑﻨــا ًء علــى مﻌاﻳيــر واﺿﺤــﺔ لتﺤﺪﻳــﺪ اﻷولوﻳــات؛ )ب( ووﺿــﻊ ﺣﺰمــﺔ مــن التﺤﻔيــﺰات
متﻌــﺪدة اﻷﺑﻌــاد لﻔائــﺪة المﺴــتﺜمرﻳن المﺤلييــن فــي ﻫــﺬه الصﻨاعــات؛ )ج( وجﻌــﻞ التﺤﻔيــﺰات مﺸــروطﺔ ﺑﺪفتــر ﺗﺤمــﻼت
ﺗلتــﺰم ﺑــﻪ المﻘــاوالت المﺴــتﻔيﺪة ،وذلــﻚ فــي ﺳــياق ﺗرﺳــيﺦ مبــادئ الﻨجاعــﺔ فــي التﺪﺑيــر الﻘائــﻢ علــى الﻨتائــﺞ المﺤﻘﻘــﺔ.
التﻘليــﺺ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر مــﻦ مﺨتلــﻒ الﻌﻮاﺋــﻖ واﻷعبــاء التــي ﺗﺜﻘــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﺑﻨيــﻮي ﻛاﻫــﻞ المﻘــاوالت المبتﻜــرة أو التــي
ﺗﻨﻄــﻮي علــﻰ إمﻜانــات ﺗﻄﻮﻳــر عاليــة .وﻓــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﻳﻮصــﻰ ﺑمــا ﻳلــي:
�

ﺗﻘﺪﻳــﻢ دعــﻢ ﺧــاص للمﻘــاوالت الﻨاﺷــئﺔ المبتﻜــرة ،الﺳــيما الﻌاملــﺔ مﻨﻬــا فــي المجــال الرقمــي ومجــاالت التﻜﻨولوجيــا
الﻌاليــﺔ .وﻳﻨبﻐــي أن ﺗﺴــتﻔيﺪ ﻫــﺬه المﻘــاوالت الﻨاﺷــئﺔ مــن الﺪعــﻢ الــﻼزم الــﺬي ﻳمﻜﻨﻬــا مــن التموقــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ
فــي الﺴــوق الﺪوليــﺔ.

�

ـي البﺤــﺚ
الﻌمــﻞ ،مــن ﺧــﻼل ﺳــن ﺗﺤﻔيــﺰات مﻼئمــﺔ ،علــى ﺗوجيــﻪ البرامــﺞ التــي ﺗﻀﻌﻬــا المﻘــاوالت فــي مجالـ ْ
واالﺑتــﻜار ﻧﺤــو التﻜﻨولوجيــات المﺴــتﻘبليﺔ والﻘﻄاعــات االقتصادﻳــﺔ الواعــﺪة ) ،(Key Enabling technologiesوذلــﻚ
اعتبــاراً لمــا ﺗتيﺤــﻪ ﺗﻄبيﻘاﺗﻬــا مــن إمﻜاﻧــات ﻛبيــرة فــي المجــاالت االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ والﺜﻘافيــﺔ،
ولمــا ﺗﻔتﺤــﻪ مــن آفــاق علــى الصﻌيــﺪ الﺪولــي.

�

االﺳــتﺜمار ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر فــي ﺗﺄﻫيــﻞ ومﻼءمــﺔ الرأﺳــمال البﺸــري ،مــن ﺧــﻼل اﻹدمــاج الﻌرﺿاﻧــي للمﻬــارات الرقميــﺔ
فــي جميــﻊ التﺨصصــات ذات الصلــﺔ ،وﺗﻄوﻳــر ﺗﺨصصــات فــي ﻫــﺬه الﻔــروع الجﺪﻳــﺪة المتﻌلﻘــﺔ ﺑالمجــال الرقمــي.

ﺗســرﻳﻊ وﺗيســير اﺳــتئﻨاف المﻘــاوالت لﻨﺸــاﻃﻬا علــﻰ المــدى الﻘصيــر وﺗﻘليــﺺ مﺨاﻃــر إﻏــالق عــدد ﻛبيــر مــﻦ المﻘــاوالت
عﻨــد الﺨــروج مــﻦ اﻷزمــة ،وذلــك مــﻦ ﺧــالل اعتمــاد نﻮعيــﻦ مــﻦ اﻹجــراءات:
�

ﺗﻘدﻳــﻢ عــروض ﺗمﻮﻳليــة متﻨﻮعــة وأﻛﺜــر مالءمــة :إذا ﻛاﻧــﺖ آليــات اﻹقــراض المﻘترﺣــﺔ إلــى اليــوم علــى المﻘــاوالت
ﺗمﻜــن مــن التﺤﺴــين المﺆقــﺖ لﺨﺰﻳﻨتﻬــا ،إال أﻧﻬــا ﻳمﻜــن أن ﺗﺆﺛــر ﺳــل ًبا علــى ﻧتائجﻬــا الصافيــﺔ المﺴــتﻘبليﺔ ،ﺑﺴــبﺐ
أعبــاء الﻔوائــﺪ اﻹﺿافيــﺔ التــي ﺳــيتﻌين عليﻬــا ﺗﺤملﻬــا ﺑﻐــﺾ الﻨﻈــر عــن اﻷداء المﺤﻘــﻖ .وﻳﻨبﻐــي البﺤــﺚ عــن ﺻيــﻎ
أﺧــرى للتموﻳــﻞ مــن أجــﻞ ﺗﺴــرﻳﻊ وﺗيــرة اﺳــتئﻨاف اﻷﻧﺸــﻄﺔ ،مــﻊ ﺗجﻨــﺐ مﻔاقمــﺔ الﻀﻐــﻂ علــى المﻘــاوالت الصﻐيــرة
جــﺪا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ المﺴــتﻔيﺪة .وﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑـــ) :أ( التﻔﻜيــر فــي أدوات التموﻳــﻞ عــن طرﻳــﻖ اﻷمــوال
الﺬاﺗيــﺔ وﺷــبﻪ الﺬاﺗيــﺔ ،التــي ﺗتيــﺢ ﺗﺤﺴــين مﺴــتوى اﻷمــوال الﺬاﺗيــﺔ للمﻘــاوالت ،علمـاً أن التﻜلﻔــﺔ مرﺗبﻄــﺔ ﺑمﺴــتوى
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الﻨتائــﺞ المﺤﻘﻘــﺔ؛ )ب( اللجــوء إلــى »الﻘــروض الﻘائمــﺔ علــى المﺸــارﻛﺔ فــي اﻷرﺑــاح« وﻫــي ﻧــوع مــن الﻘــروض
»الﺜاﻧوﻳــﺔ« ) (juniorالتــي ﻳمﻜــن ﺳــﺪادﻫا ﺑﺸــﻜﻞ ﺑﻌــﺪي وﻳمﻜــن مﻘاﻳﺴــﺔ فوائﺪﻫــا علــى اﻷرﺑــاح التــي ﺗﺤﻘﻘﻬــا
المﻘاولــﺔ .وﻳﻨبﻐــي أن ﺗﺴــتﻬﺪف ﻫــﺬه اﻷدوات فــي المﻘــام اﻷول المﻘــاوالت التــي اعتُبــرت فــي البﺪاﻳــﺔ قــادرة علــى
ﺳــﺪاد دﻳوﻧﻬــا ولﻜﻨﻬــا لــﻢ ﺗﻌــﺪ ﻛﺬلــﻚ مﻨــﺬ أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ ،والتــي ﺗبيــن عــن قــﺪرة علــى التﻌافــي وعلــى االﺳــتمرار.
�

اللجــوء إلــى إجـ ٍ
ـراءات ﻹﻧﻘــاذ المﻘــاوالت ﺗﻜــون ذات قــﺪرة ﺗﻔاعليــﺔ أﻛبــر وأﻛﺜــر مﻼءمــﺔ لﺴــياق اﻷزمــﺔ :فــي ﻇــﻞ
اﻷزمــﺔ الﻨاجمــﺔ عــن ﻛوفيــﺪ ،19-ﺗتﻔاقــﻢ اﻹﺷــﻜاليات المتﻌلﻘــﺔ ﺑالتوقــﻒ عــن الﺴــﺪاد وﺑتصﻔيــﺔ المﻘــاوالت التــي
ﺗواجــﻪ ﺻﻌوﺑــات ،ممــا ﻳﺴــتلﺰم اﺗﺨــاذ ﺗﺪاﺑيــر علــى المــﺪى الﻘصيــر لتﺤﺴــين ﻧجاعــﺔ مﻨﻈومــﺔ إﻧﻘــاذ المﻘاولــﺔ ﺧــﻼل
ﻫــﺬه الﻔتــرة .وﺗﺸــمﻞ ﻫــﺬه اﻹجــراءات مــا ﻳلــي:
 التمدﻳــد المﺆقــﺖ ،ﺧــالل مرحلــة إنﻌــاش االقتصــاد الحاليــة ،للحــﻖ ﻓــي الﻮلــﻮج إلــﻰ مســﻄرة »إنﻘــاذ المﻘــاوالت«
التــي ﺗﻮقﻔــﺖ عــﻦ الســداد ،والتــي ﻳﻌــﺰى ﺗﺪﻫــور وﺿﻌيتﻬــا الماليــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ مباﺷــر لتﺪاعيــات أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-وليــس
قبــﻞ ذلــﻚ )ﺿــرورة اﻹدالء ﺑمــا ﻳﻔيــﺪ ذلــﻚ مــن مﺴــتﻨﺪات وأدلــﺔ( .وﻫــﺬا مــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﻘلــﺺ عــﺪد المﻘــاوالت
التــي ﻳﺤتمــﻞ أن ﺗﺨﻀــﻊ ﺑﺸــﻜﻞ مباﺷــر لمﺴــﻄرة التصﻔيــﺔ الﻘﻀائيــﺔ الﻨﻬائيــﺔ ،علــى الرﻏــﻢ مــن ﺗوفرﻫــا علــى
إمﻜاﻧــات للتﻄــور علــى المــﺪى المتوﺳــﻂ.
 وﺿــﻊ آليــات لدعــﻢ المحاﻛــﻢ التجارﻳــة التــي قــﺪ ﺗتلﻘــى عــﺪدا ﻳتجــاوز طاقتﻬــا مــن قﻀاﻳــا اﻹعﺴــار المالــي أو
التوقــﻒ عــن الﺴــﺪاد فــي ﺳــياق الﺨــروج مــن اﻷزمــﺔ .وﻳﻨبﻐــي أن ﺗﻀمــن آليــات الﺪعــﻢ ﻫــﺬه ،ﺑﻔﻀــﻞ ﺗﻌبئــﺔ
الﺨبــرات الﻼزمــﺔ ،التﻘييــﻢ والﻔــرز الﺴــرﻳﻌين لملﻔــات المﻘــاوالت ،مــن ﺧــﻼل الﻌمــﻞ ،ﺑصﻔــﺔ اﺳتﺸــارﻳﺔ ،علــى
اقتــراح ﺣلــول قاﻧوﻧيــﺔ مﻼئمــﺔ علــى المﺤاﻛــﻢ التجارﻳــﺔ.

علــﻰ الصﻌيــد االجتماعــي ،ﻳتﻌيــن علــى ﺑﻼدﻧــا مواﺻلــﺔ وﺗﺴــرﻳﻊ وﺗيــرة مﺴلﺴــﻞ التمﻜيــن االقتصــادي للﻨﺴــاء ،اللواﺗــي
ﻳﺴــجﻞ مﻌــﺪل الﻨﺸــاط فــي ﺻﻔوفﻬــن وولوجﻬــن إلــى ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ﺗراجﻌ ـاً مﻨــﺬ عــﺪة ﺳــﻨوات.
وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،أﻇﻬــرت اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ الﺤاجــﺔ الماﺳــﺔ إلــى ﺗوفيــر ﺧﺪمــات اجتماعيــﺔ ذات جــودة وﺗﺴــتجيﺐ
لﺤاجيــات المواطﻨــات والمواطﻨيــن ،الﺳــيما فــي الﻘﻄاعــات الﺤيوﻳــﺔ للترﺑيــﺔ والصﺤــﺔ .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻳوﺻــي
المجلــس ﺑمــا ﻳلــي:
�

ﺑالﻨســبة لمﻨﻈﻮمــة الترﺑيــة والتﻜﻮﻳــﻦ :ﻳﻨبﻐــي المبــادرة ﺑﺸــﻜﻞ عاجــﻞ إلــى ﺗــﺪارك التﺄﺧــر الــﺬي راﻛمتــﻪ ﺑﻼدﻧــا
فــي مجــال ﺗﺪرﻳــس الﻌلــوم والتﺨصصــات التﻜﻨولوجيــﺔ .وﻳجــﺐ أن ﺗﻜــون المﺴــارات الﻌلميــﺔ قــادرة علــى اﺳــتيﻌاب
ﻏالبيــﺔ ﺣاملــي ﺷــﻬادة البﻜالورﻳــا ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى إرﺳــاء جﺴــور ﻹعــادة ﺗوجيــﻪ الﻄلبــﺔ ،عﻨــﺪ االقتﻀــاء ،ﻧﺤــو
التﻜوﻳﻨــات المﺆﻫلــﺔ للﺤيــاة المﻬﻨيــﺔ .ﻛمــا أن ﺗﻌﺰﻳــﺰ الﻘــﺪرات فــي مجــال التﻜوﻳــن المﻬﻨــي ﺑمــا ﻳتيــﺢ إعــادة إدمــاج
التﻼميــﺬ فــي وﺿﻌيــﺔ فﺸــﻞ دراﺳــي ﻳﻌتبــر ﺿــرورة ملﺤــﺔ.

�

ﺑالﻨسبة لمﻨﻈﻮمة الصحة ،ﻳوﺻى ﺑما ﻳلي:
 ﺗﺤﺴــين الﻌــرض الصﺤــي ،مــن ﺧــﻼل ﺑﻨــاء مﺴتﺸــﻔيات ومﺴــتوﺻﻔات والﺤــرص علــى ﺗوزﻳﻌﻬــا ﺑﺸــﻜﻞ مﻨصــﻒ
ومتــوازن علــى المﺴــتوﻳين االجتماعــي والمجالــي ،فﻀـ ً
ﻼ عــن إﻧﺸــاء مراﻛــﺰ اﺳتﺸــﻔائيﺔ جامﻌيــﺔ فــي ﻛﻞ جﻬــات
المملﻜــﺔ؛
 ﺗجﻬيــﺰ المراﻛــﺰ الصﺤيــﺔ والمﺴتﺸــﻔيات والمﺴــتوﺻﻔات ﺑالمﻌــﺪات والوﺳــائﻞ الﻀرورﻳــﺔ لمﺰاولــﺔ التﻄبيــﺐ عــن
ﺑﻌــﺪ لﻔائــﺪة ﺳــاﻛﻨﺔ المﻨاطــﻖ ﻏيــر المجﻬــﺰة؛
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 وﺿــﻊ اﺳــتراﺗيجيﺔ للبﺤــﺚ والتﻄوﻳــر فــي الﻘﻄــاع الصﺤــي ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى ﺗﻌبئــﺔ االﺳــتﺜمارات الﻼزمــﺔ وﺑرامــﺞ
التﻜوﻳــن الﻌلمــي الﻀرورﻳﺔ؛
 ﺑﺬل جﻬود متواﺻلﺔ في مجال ﺗﻜوﻳن اﻷطباء واﻷطر ﺷبﻪ الﻄبيﺔ )التﻜوﻳن اﻷﺳاﺳي والمﺴتمر(؛
 ﺗوفيــر الﻈــروف االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ المواﺗيــﺔ لﻌــودة اﻷطــر الﻄبيــﺔ المﻬاجــرة إلــى المﻐــرب والﺤــرص علــى
ﺑﻘــاء اﻷطــر المﻐرﺑيــﺔ داﺧــﻞ أرض الوطــن.
علﻰ الصﻌيد البيئي ،ﻫﻨاك ﺛﻼث ﺗوﺻيات ﻛبرى ﻳﻘترﺣﻬا المجلس:
ﺿرورة وﺿﻊ اﺳتراﺗيجية لﻺدماج الﻘبلي والبﻌدي لمﺨتلﻒ الﻄاقات المتجددة ﻓي االقتصاد الﻮﻃﻨي
ـاج ﺻﻨاعــي علــى المﺴــتوى الﻘبلــي )ﺳــلﻊ
إن ﺗﻜﺜيــﻒ اﺳــتﺨﺪام الﻄاقــات المتجــﺪدة ﻳﻨبﻐــي أن ﺗتــﻢ مواﻛبتــﻪ ﺑﻌمليــﺔ إدمـ ٍ
التجﻬيــﺰ ،قِ ﻄــﻊ الﻐيــار ،وﻏيرﻫــا( ،وذلــﻚ ﺣتــى ال ﻳتﺤــول االرﺗﻬــان ﺑالﻄاقــات اﻷﺣﻔورﻳــﺔ المﺴــتوردة إلى ارﺗﻬــان ﺗﻜﻨولوجي
ﺑالﺨــارج فــي مجــال الﻄاقــات المتجــﺪدة .وﻫــﺬا ﻳﻘتﻀــي:
�

الﻌمــﻞ علــى ﺗوطيــن جــﺰء مﻬــﻢ مــن أﻧﺸــﻄﺔ اﻹﻧتــاج ﺳــواء علــى المﺴــتوى الﻘبلــي ،ﺳــيما اﻹﻧتــاج الصﻨاعــي ،أو
المﺴــتوى البﻌــﺪي؛

�

ﺗﻨﻈيــﻢ وﺗﺸــجيﻊ أﻧﺸــﻄﺔ البﺤــﺚ واالﺑتــﻜار فــي ﻫــﺬه المجــاالت ،مــن ﺧــﻼل إقامــﺔ ﺷــراﻛات ﺑيــن المﺆﺳﺴــات
الجامﻌيــﺔ والﻘﻄــاع الﺨــاص.

ﺗسرﻳﻊ التداﺑير الﻜﻔيلة ﺑتﻌﺰﻳﺰ الﻨجاعة الﻄاقية
ﺳــجلﺖ ﺑﻼدﻧــا ﺗﺄﺧــراً فــي مجــال ﺗﺤﻘيــﻖ أﻫــﺪاف الﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ .وﻳمﻜــن أن ﻳﻌــﺰى البــﻂء المﺴــجﻞ فــي ﺗﻨﺰﻳــﻞ
اﺳــتراﺗيجيﺔ الﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ ،علــى وجــﻪ الﺨصــوص ،إلــى الﺨصــاص المﺴــجﻞ فــي المــوارد البﺸــرﻳﺔ والتموﻳــﻞ ﻏيــر
الﻜافــي ،وﺗﻌــﺪد الﻔاعليــن المﻌﻨييــن .وﻳﻘتﻀــي ﺗــﺪارك التﺄﺧــر المﺴــجﻞ فــي مجــال الﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ اﺗﺨــاذ جملــﺔ مــن
اﻹجــراءات ،أﻫمﻬــا:
�

وﺿﻊ عﻘﺪ-ﺑرﻧامﺞ ﺑين الﺪولﺔ والوﻛالﺔ المﻐرﺑيﺔ للﻨجاعﺔ الﻄاقيﺔ؛

�

إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق وطﻨي للﻨجاعﺔ الﻄاقيﺔ؛

�

إدراج مﻌاﻳير الﻨجاعﺔ الﻄاقيﺔ في الﺸروط المرجﻌيﺔ ) (TDRللﻄلبيات الﻌموميﺔ؛

�

اقتــراح اﺳــتﻔادة المﻘــاوالت واﻷفــراد الراﻏبيــن فــي االﺳــتﺜمار فــي مﺸــارﻳﻊ ﺗﺤتــرم مﻘتﻀيــات دفاﺗــر التﺤمــﻼت
التــي ﺗﺆطــر ﻫــﺬا المجــال ،مــن إجــراءات ﺗﺤﻔيﺰﻳــﺔ ،الﺳــيما مــن ﺧــﻼل إعاﻧــات مﺸــجﻌﺔ أو ﺧﻄــوط ائتمــان ﺑــﺪون
فائــﺪة.

وﺿﻊ ﺳياﺳة جرﻳئة لتحلية مياه البحر
لﻘــﺪ ﺑــات مــن الﻀــروري وﺿــﻊ ﺳياﺳــﺔ جرﻳئــﺔ لتﺤليــﺔ ميــاه البﺤــر ﻷﻏــراض الﺴــﻘي وﺗﺰوﻳــﺪ المــﺪن الﺴــاﺣليﺔ الﻜبــرى
ﺑالمــاء الصالــﺢ للﺸــرب .وﻳﻨبﻐــي أن ﻳتــﻢ ﺑمــوازاة ذلــﻚ ﺑلــورة ﺳياﺳــﺔ ﺷــاملﺔ للﺤﻔــاظ علــى المــوارد المائيــﺔ .وﻳتوﺧــى مــن
ﺳياﺳــﺔ التﺤليــﺔ أن ﺗمﻜــن ،علــى وجــﻪ الﺨصــوص ،مــن:
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�

اﺳتﺨﺪام مصادر الﻄاقﺔ المتجﺪدة لتﺸﻐيﻞ مﺤﻄات ﺗﺤليﺔ المياه؛

�

ﺗﻄوﻳــر ﻧﺸــاط للبﺤــﺚ والتﻄوﻳــر ﻳﻬــﺪف إلــى ﺑلــورة ﺣلــول مبتﻜــرة ومﺴــتﺪامﺔ لتﺤليــﺔ الميــاه ،ومﻌالجــﺔ المﻨتجــات
الﻔرعيــﺔ لتﺤليــﺔ الميــاه.
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ﺑﺨصــوص الﻘﺴــﻢ الﺜاﻧــي مــن التﻘرﻳــر الﺴــﻨوي ،المﺨصــﺺ للموﺿــوع الﺨــاص ) ،(Focusفيتﻨاول ﻫﺬه الﺴــﻨﺔ »الوﺿﻌيﺔ
االقتصاد ّﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ التــي ﺗﻌرفﻬــا المﻨاطــﻖ ال َم ْﻌ ِﻨ ّيــﺔ ﺑﺰراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي« .وﺗﻘتﻀــي اﻵﺛــار الﺴــلبيﺔ
لﻬــﺬه الوﺿﻌيــﺔ ،ﺳــواء علــى الﺴــاﻛﻨﺔ المﺤليــﺔ أو علــى ﺑﻼدﻧــا ﻛﻜﻞ ،اعتمــاد مﻘارﺑــﺔ ﺑﺪﻳلــﺔ ذات مﻨﻈــور ﺷــمولي.
وعلــى الرﻏــﻢ مــن المﻨــﻊ الــﺬي طــال ﻛﻞ اﻷﻧﺸــﻄﺔ المتﻌلﻘــﺔ ﺑالﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي مﻨــﺬ أزﻳــﺪ مــن قــرن مــن الﺰمــن ،فﻘــﺪ ﺗﻄــورت
زراعــﺔ ﻫــﺬه الﻨبتــﺔ ﺑوﺗيــرة مﺴــتمرة ومﻜﺜﻔــﺔ فــي ﺑﻌــﺾ المﻨاطــﻖ المﻌروفــﺔ ﺗارﻳﺨي ـاً ﺑﻬــﺬه الﺰراعــﺔ ،ممــا ﺗرﺗــﺐ عﻨــﻪ
اﺳــتﻨﺰاف الترﺑــﺔ والمــوارد المائيــﺔ ،ﻛمــا ﺗﺤولــﺖ اﻷراﺿــي الﺨصبــﺔ التــي ﻛاﻧــﺖ ﺗﺴــتﺨﺪم ﺳــاﺑ ًﻘا فــي الﺰراعــات الﻐﺬائيــﺔ
إلــى زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي.
وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،فــﺈن المﺰارعيــن ال ﻳجﻨــون ﺳــوى دﺧـ ٍـﻞ ﻫﺰﻳـ ٍـﻞ ،ﺑﺤيــﺚ ﻳــﺆول الجــﺰء اﻷﻛبــر مــن الﺪﺧــول للوﺳــﻄاء
وﺗجــار الممﻨوعــات .وﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ذلــﻚ ،فــﺈن ﻫــﺆالء المﺰارعيــن ﻳﻈلــون عرﺿــﺔ للمتاﺑﻌــﺔ الﻘﻀائيــﺔ ،وﻫــو مــا ﻳﺤرمﻬــﻢ
مــن الولــوج إلــى عــﺪد مــن الﺤﻘــوق اﻷﺳاﺳــيﺔ والﺨﺪمــات االجتماعيــﺔ.
ﻫــﺬا ،وعلــى إﺛــر التﻄــور الــﺬي ﺷــﻬﺪه الﻘاﻧــون الﺪولــي فــي اﺗجــاه إﺿﻔــاء الﺸــرعيﺔ علــى ﻫــﺬه الﻨبتــﺔ وﺗﻘﻨيﻨﻬــا وﺗﻘْﻨيــنِ
رت فيــﻪ الﻌﺪﻳــﺪ مــن
اﺳــتﻌماالﺗﻬا ﻷﻏـ ٍ
ـراض ﺻيﺪليــﺔ وﺻﻨاعيــﺔ علــى وجــﻪ الﺨصــوص ،وفــي الوقــﺖ الــﺬي ط ـ ّو ْ
ﺑَ ْﻌــﺾ ْ
الﺪﺧْ ـ َﻞ وﻳوفــر ﱡ
الﺸ ـﻐْﻞ ،ﻳتﻌيــن علــى ﺑﻼدﻧــا مواﻛبــﺔ ﻫــﺬا التﺤــول
البلــﺪان ﺻﻨاعــﺔ ﺗﺤوﻳــﻞ الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،الــﺬي ﻳــﺪ ُر ﱠ
ﺑوﺿــﻊ وﺗﻨْﻔيــﺬ اﺳــتراﺗيجيﺔ ُمﻨﺪمِ َجــﺔ للتﻨميــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ فــي مﻨاطــﻖ زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي،
الص ِ
ﻨاعـ ّـي.
االﺳــتﻌماالت ال َمﺸــروعﺔ للﻨّبتــﺔ وﺑتﺤوﻳلﻬــا ّ
وﻫــي اﺳــتراﺗيجيﺔ ﺗُﺪمِ ــﺞ المﺰارعيــن ﺗﻨموﻳ ـاً ﺑمﺨتلــﻒ ْ
ـاج مﺜلــى ومبتﻜِ ــرة و ُمﺴــتﺪامﺔ علــى
وﻳﻨْبﻐــي أ ْن ﺗتﻀ ّمــن ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيجيﺔ
ً
ﻧموذجــا اجتماع ًيــا ﺣميــﺪاً ،ومﻨﻈو َم ـ َﺔ إﻧتـ ٍ
الصﻌيــﺪ الﻔﻼﺣــي ،وﻧمﻄــاً اقتصادﻳــا مﻘﻨّﻨــا ﺑــﺪون عوائــﻖ ،وأن ﺗمﻜــن المﻐْــرب مــن االﻧﺪمــاج اﻹﻳجاﺑــي فــي الﺴــوق
الﺪوليــﺔ التــي ﺗﺸــﻬﺪ ﺗﻄــورا مﻄــرداً .وﻳتﻌيــن أ ْن ﺗتيــﺢ ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيج ّيﺔ ﺑﻜيﻔيــﺔ ﺗﺪرﻳجيــﺔ ﺗجــاوز الوﺿﻌيــﺔ الﺴــلبيﺔ
الصﻌيﺪﻳْــن الجﻬــوي والوطﻨــي.
الﺤاليــﺔ ،وﺧلــﻖ دﻳﻨاميــﺔ جﺪﻳــﺪة مــن أجــﻞ ﺗﻨميــﺔ دامجــﺔ وعادلــﺔ ومﺸــروعﺔ ،علــى ّ
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،أطلــﻖ المجلــس فــي إطــار إﻧجــازه للموﺿــوع الﺨــاص ،اﺳــتﻄﻼع رأي ﺣــول ﺗمﺜــﻼت المواطﻨــات
والمواطﻨيــن ﺑﺸــﺄن التﻨميــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ للمﻨاطــﻖ المﻌﻨيــﺔ ﺑﺰراعــﺔ الﻘتــﺐ الﻬﻨــﺪي ،ﺷــارك فيــﻪ 1054
ﺷــﺨصا .وقــﺪ جــاءت ﻧتائــﺞ ﻫــﺬا االﺳــتﻄﻼع مﻨﺴــجمﺔ إلــى ﺣــﺪ ﻛبيــر مــﻊ عﻨاﺻــر التﺸــﺨيﺺ الــﺬي ارﺗﻜــﺰ عليــﻪ
المجلــس فــي ﺑلــورة رؤﻳتــﻪ وﺗوﺻياﺗــﻪ ﺣــول إﺷــﻜاليﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي.

ﻓــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالﻘســﻢ اﻷﺧيــر مــﻦ التﻘرﻳــر الســﻨﻮي ،المﺨصــﺺ ﻷنﺸــﻄة المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي
ﺧــالل ﺳــﻨة  ،2020ﻓــﺈن الحصيلــة المﻨجــﺰة ﺗﻜﺸــﻒ المﻌﻄيــات التاليــة:
ﺑﺪاﻳﺔ ،أدلى المجلس ﺑرأﻳﻪ ﺣول ﺛﻼث طلبات اﺳتﺸارﻳﺔ واردة من:
�

مجلــس الﻨــواب» :االﻧﻌﻜاﺳــات الصﺤيــﺔ واالقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ لﻔيــروس ﻛوروﻧــا »ﻛوفيــﺪ «19-والﺴــبﻞ الممﻜﻨــﺔ
لتجاوزﻫا«؛
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مجلس المﺴتﺸارﻳن:
 »رأي ﺑﺸﺄن مﻘترح قاﻧون ﻳﻘﻀي ﺑﺈﺣﺪاث املجلس الوطﻨي للﺤوار االجتماعي«؛
 »رأي ﺑﺸﺄن مﺸروع الﻘاﻧون رقﻢ  45.18املتﻌلﻖ ﺑتﻨﻈيﻢ مﻬﻨﺔ الﻌامﻼت والﻌاملﲔ االجتماعيﲔ«.

وﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى التﻘرﻳــر الﺴــﻨوي للمجلــس ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  ،2019فﻘــﺪ أﻧجــﺰ المجلــس ،فــي إطــار إﺣــاالت ذاﺗيــﺔ ،ﺗﺴــﻌﺔ
آراء .وﺗتﻨــاول ﻫــﺬه اﻹﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ المواﺿيــﻊ التاليــﺔ:
�

»االﻧﺪماج اﻹقليمي للمﻐرب في إفرﻳﻘيا :من أجﻞ ﺑلورة اﺳتراﺗيجيﺔ في ﺧﺪمﺔ ﺗﻨميﺔ مﺴتﺪامﺔ مﻊ إفرﻳﻘيا«؛

�

ٍ
ٍ
وطﻨيﺔ جﺪﻳﺪةٍ للﺴياﺣﺔ«؛
اﺳتراﺗيجيﺔ
»الﺴياﺣﺔ ،رافﻌﺔ للتﻨميﺔ المﺴتﺪامﺔ واﻹدماج :من أجﻞ

�

»ﻧﺤو جيﻞ جﺪﻳﺪ من الﺤوار االجتماعي ﺑالمﻐرب :أرﺿيﺔ للﻨﻘاش«؛

�

»الصﺤﺔ والﺴﻼمﺔ في الﻌمﻞ :دعامﺔ أﺳاﺳيﺔ للتﻨميﺔ االقتصادﻳﺔ واالجتماعيﺔ«؛

�

»رأي ﺣــول مﺸــروع قاﻧــون رقــﻢ  72.18ﻳتﻌلــﻖ ﺑمﻨﻈومــﺔ اﺳــتﻬﺪاف المﺴــتﻔيﺪﻳن مــن ﺑرامــﺞ الﺪعــﻢ االجتماعــي
وﺑﺈﺣــﺪاث الوﻛالــﺔ الوطﻨيــﺔ للﺴــجﻼت«؛

�

»الﻘﻀاء على الﻌﻨﻒ ﺿﺪ الﻔتيات والﻨﺴاء :اﺳتﻌجال وطﻨي«؛

�

»ﺗﺴرﻳﻊ االﻧتﻘال الﻄاقي لوﺿﻊ المﻐرب على مﺴار الﻨمو اﻷﺧﻀر«؛

�

ِ
ﺻﻨاع ّي جﺪﻳﺪ«؛
»من أجﻞ ﺳياﺳﺔ لﻼﺑتﻜار ﺗُﺤ ّرر الﻄاقات في ﺧﺪمﺔ ﻧموذج

�

»من أجﻞ ﺳياﺳﺔ لتﺄﻫيﻞ وﺗﻨميﺔ اﻷﺳواق اﻷﺳبوعيﺔ ﺑالوﺳﻂ الﻘروي«.

وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،ﺣــرص المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي علــى االﻧﺨــراط الﻔاعــﻞ فــي دﻳﻨاميــﺔ إعــﺪاد
الﻨمــوذج التﻨمــوي الجﺪﻳــﺪ .فباﻹﺿافــﺔ إلــى عﻀوﻳــﺔ رئيــس المجلــس وﺑﻌــﺾ أعﻀائــﻪ فــي اللجﻨــﺔ الﺨاﺻــﺔ ﺑالﻨمــوذج
التﻨمــوي التــي ﺣﻈيــﺖ ﺑﺜﻘــﺔ جﻼلتﻜــﻢ ،قـ ﱠـﺪم المجلــس دعمــﻪ لﻬــﺬا المﺴلﺴــﻞ مــن ﺧــﻼل الﻌﺪﻳــﺪ مــن المبــادرات ،ﻧﺬﻛــر
مﻨﻬــا علــى وجــﻪ الﺨصــوص) :أ( إعــﺪاد إﺣالــﺔ ذاﺗيــﺔ ﻛمﺴــاﻫمﺔ مــن المجلــس فــي ﺑلــورة الﻨمــوذج التﻨمــوي الجﺪﻳــﺪ؛ و)ب(
والتﻔاعــﻞ مــﻊ التوﺻيــات الــواردة فــي التﻘرﻳــر الﻨﻬائــي للجﻨــﺔ الﺨاﺻــﺔ ﺑالﻨمــوذج التﻨمــوي فــي إطــار التﻘارﻳــر واﻵراء التــي
ﻳﻨﻜــﺐ المجلــس علــى إﻧجازﻫــا.
وﻓــي إﻃــار ﺑرنامــﺞ الﻌمــﻞ ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨة  ،2021ﺳــيتﻨاول المجلــس ،ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى التﻘرﻳــر الﺴــﻨوي ،الموﺿوعــات التاليــﺔ:
»الﻄبﻘــﺔ الوﺳــﻄى«؛ » ﺗﻘييــﻢ ﻧجاعــﺔ أداء مرافــﻖ الﺪولــﺔ المﺴــيرة ﺑصــورة مﺴــتﻘلﺔ«؛ »مﻨﻈومــﺔ التﻌوﻳــﺾ عــن فﻘــﺪان
الﺸــﻐﻞ«؛ »الﻘﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ«؛ »الﺴــلوﻛات اﻹدماﻧيــﺔ«؛ »الباعــﺔ المتجولــون«؛ »ﺗﺪﺑيــر التــراث الﺜﻘافــي الوطﻨــي«.
الﻌﻨاصـ ُـر الرﺋيسـ ُ
ـية للتﻘرﻳــر الســﻨﻮي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺑرﺳــﻢ
ِﺗل ُْﻜـ ْـﻢ ،ﻳــا صاحــب الجاللــة،
ِ
ﺳــﻨة  ،2020المﻌــروض علــﻰ أنﻈــار جاللتﻜــﻢ ﻛمــا صادقــﺖ عليــﻪ الجمﻌيــة الﻌامــة للمجلــس ﺧــالل دورﺗﻬــا الﻌادﻳــة 123
المﻨﻌﻘــدة ﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــاء  30ﻳﻮنيــﻮ .2021
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الﺴــﻨوي
والبيئــي ،ﻳتﻀ ّمــن التﻘرﻳــ ُر
واالجتماعــي
االقتصــادي
التﻨﻈيمــي للمجلــس
طبﻘــاً للﻘاﻧــون
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للمجلــس ﺗﺤليـ ً
ﻼ للﺤالــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ لبﻼدﻧــا ،وﺗﻘرﻳــراً عــن أﻧﺸــﻄﺔ المجلــس
ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ .2020
المجلــس ﺗﺤليــ ً
ﻼ للتﻄــ ّورات اﻷﺳاﺳــيﺔ علــى المﺴــتوﻳات االقتصادﻳــﺔ
الصــﺪد ،أﻧجــﺰ
وفــي ﻫــﺬا ّ
ُ
واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ ،مــﻊ اقتــراح جملــﺔ مــن اﻹﺿــاءات والتوﺻيــات المتﻌلﻘــﺔ ﺑالﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ
ذات الصلــﺔ .وﻫــو ﺗﺤليــﻞ ﻳﻌ ّبــر عــن وجﻬــﺔ ﻧﻈــر المجتمــﻊ المﺪﻧـ ّـي المﻨ ﱠَﻈــﻢ والﻐﻨـ ّـي ﺑتﻨــوع الﺤﺴاﺳــيات
والتجــارب المﻬﻨيــﺔ واالجتماعيــﺔ والﻌلميــﺔ لمﺨتلــﻒ الﻔئات ال ُمﻜ ﱢوﻧﺔ للمجلــس االقتصادي واالجتماعي
والبيئــي.
ـس ﺗﺤليـ ً
ﻼ للﻈرفيــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ
وفــي الﻘﺴــﻢ اﻷول مــن التﻘرﻳــر ،أﻧجــﺰ المجلـ ُ
ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020مﺴــلﻄاً الﻀــوء علــى المﻨجــﺰات التــي ﺗــﻢ ﺗﺤﻘيﻘﻬــا مــﻊ الوقــوف علــى أوجــﻪ
الﻘصــور التــي ﺗــﻢ ﺗﺴــجيلﻬا فــي ﻫــﺬه المجــاالت الﺜﻼﺛــﺔ .وﺑﺨصــوص الﺸــﻖ المتﻌلــﻖ ﺑﻨﻘــاط اليﻘﻈــﺔ،
ﺗــﻢ اقتــراح جملــﺔ مــن التوﺻيــات مــن أجــﻞ إﺛــارة االﻧتبــاه إلــى التﺪاﺑيــر ذات اﻷولوﻳــﺔ التــي ﻳتﻌيــن
اﺗﺨاذﻫــا للﺨــروج مــن اﻷزمــﺔ الﺤاليــﺔ ،مــﻊ الﺤــرص ﺑالمــوازاة مــﻊ ذلــﻚ علــى ﺗوفيــر ﺷــروط ﺗﻨﺰﻳــﻞ
التﺤــوالت الﻬيﻜليــﺔ الﻜبــرى التــي ﻳﻔرﺿﻬــا ﺳــياق الجائﺤــﺔ علــى المﺪﻳيــن المتوﺳــﻂ والﻄوﻳــﻞ.
أمــا فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالموﺿــوع الﺨــاص للتﻘرﻳــر ،فﻘــﺪ جــرى ﺗﺨصيصــﻪ للوﺿﻌيــﺔ االقتصاد ّﻳــﺔ
واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ التــي ﺗﻌرفﻬــا المﻨاطــﻖ ال َم ْﻌ ِﻨ ّيــﺔ ﺑﺰراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي فــي ﺷــمال المملﻜــﺔ،
والتــي ﺗتﺴــﻢ ﺑﻬﺸاﺷــﺔ ﻇــروف عيــﺶ الﺴــاﻛﻨﺔ المﻌﻨيــﺔ ﺑﻬــﺬه الﺰراعــﺔ وﺑاالﺳــتﻐﻼل المﻜﺜــﻒ لﻸراﺿــي
والمــوارد المائيــﺔ .ولتجــاوز ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ ،ﻳﻘتــرح المجلــس جملــﺔ مــن التوﺻيــات التــي ﻳراﻫــا
ﺿرورﻳــﺔ لتوفيــر أﺳــباب الﻨجــاح ﻹرﺳــاء اﺳــتراﺗيجيﺔ مﻨﺪمجــﺔ للتﻨميــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ
والبيئيــﺔ فــي المﻨاطــﻖ المﻌﻨيــﺔ ﺑﺰراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي.
وفــي الﻘﺴــﻢ الﺜالــﺚ ،ﻳﻘــﺪم المجلــس ﺗﻘرﻳــراً عــن أﻧﺸــﻄتﻪ ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  ،2020ﻛمــا ﻳﻌـ ِـرض ﺑرﻧامــﺞ
عملــﻪ لﺴــﻨﺔ .2021
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أﻫﻢ التﻄﻮرات التﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﺳﻨﺔ 2020

 .1.1الﻤﺤﻮر اﻻﻗتﺼﺎدي
 .1.1.1الﻤﺤﻴــﻂ الﺪولــﻲ :ﺻﺪﻣــﺔ ﺷــﻤﻮلﻴﺔ ﺣــﺎدة ﺗﺤﻤــﻞ ﻓرﺻــﺔ ﻹﻋــﺎدة الﻨﻈــر ﻓــﻲ
الﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻻﻗتﺼﺎديــﺔ الﻤﻌتﻤــﺪة ﻗﺒــﻞ اﻷزﻣــﺔ
مﻨــﺬ ﺗﻔﺸــي جائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ ،19-ﺗﻄــور االقتصــاد الﻌالمــي فــي مﻨــاخ ﻳﺴــوده قــﺪر ﻛبيــر مــن التﻘلبــات وعــﺪم اليﻘيــن.
وقــﺪ ﺗﻔاوﺗــﺖ ﺗﺪاعيــات اﻷزمــﺔ علــى الﻨمــو وﻛــﺬا ردة فﻌــﻞ الﺤﻜومــات واﻷﺑﻨــاك المرﻛﺰﻳــﺔ ووﺗيــرة ﺗﻌافــي الﻨﺸــاط مــن
ﺑلــﺪ ﻵﺧــر .وﺛمــﺔ الﻌﺪﻳــﺪ مــن الﻌوامــﻞ التــي ﻳمﻜــن أن ﺗﻔﺴــر ﻫــﺬه التﻔاوﺗــات ،ﺑمــا فــي ذلــﻚ ﺣجــﻢ الﻬامــﺶ الميﺰاﻧياﺗــي
المﻌبــﺄ مــن أجــﻞ مباﺷــرة التﺪاﺑيــر التــي ﺗﻘتﻀيﻬــا ﻇرفيــﺔ اﻷزمــﺔ ،واالﺧتيــارات المتﺨــﺬة فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑتﻘييــﺪ ﺣرﻛــﺔ
التﻨﻘــﻞ ،وﺣجــﻢ اﻧﻌﻜاﺳــات الموجتيــن الﺜاﻧيــﺔ والﺜالﺜــﺔ للﻔيــروس ،وﻛــﺬا مــﺪى إمﻜاﻧيــﺔ الولــوج إلــى اللﻘاﺣــات ووﺗيــرة
ﺣمــﻼت التلﻘيــﺢ.
ﻛمــا أن ﺗلــﻚ التﻄــورات المتباﻳﻨــﺔ ﺑيــن البلــﺪان ،ارﺗبﻄــﺖ ﺑالبﻨيــﺔ الﻘﻄاعيــﺔ القتصــاد ﻛﻞ ﺑلــﺪ ،ﺑﺤيــﺚ إن االﻧﺨﻔــاض فــي
مﺴــتوﻳات اﻹﻧتــاج ﻛان أﻛﺜــر ﺣــﺪة فــي االقتصــادات المﻌتمــﺪة علــى الﺴــياﺣﺔ وعلــى ﺻــادرات الﺴــلﻊ اﻷﺳاﺳــيﺔ.
وفــي ﻫــﺬا الﺴــياق ،اﻧﻜمــﺶ الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي الﻌالمــي ﺑﻨﺴــبﺔ  3.3فــي المائــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  .2020ﻫﻜــﺬا،
اﻧﺨﻔــﺾ الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي القتصادﻳــات البلــﺪان المتﻘﺪمــﺔ ﺑﻨﺴــبﺔ  4.7فــي المائــﺔ ) - 3.5فــي المائــﺔ فــي
الوالﻳــات المتﺤــﺪة ،و - 6.6فــي المائــﺔ فــي االﺗﺤــاد اﻷوروﺑــي( ،فــي ﺣيــن ﺗراجــﻊ ﺑالﻨﺴــبﺔ القتصادﻳــات البلــﺪان الﻨاميــﺔ
ﺑــــ  2.2فــي المائــﺔ ،علم ـاً أن الصيــن ﻛاﻧــﺖ البلــﺪ الوﺣيــﺪ الــﺬي ﺳــجﻞ ﻧمــوا إﻳجاﺑيــا ﺳــﻨﺔ .2020
ﺑﺪورﻫــا ،ﺗﻀــررت التجــارة الﻌالميــﺔ مــن ﺗﺪاعيــات الجائﺤــﺔ واﻹجــراءات التﻘييﺪﻳــﺔ المرﺗبﻄــﺔ ﺑﻬــا ،ال ﺳــيما ،جــراء
اﺿﻄــراب ﺳﻼﺳــﻞ التورﻳــﺪ والﺸــلﻞ المﺆقــﺖ الــﺬي ﺷــﻬﺪﺗﻪ ﺑﻌــﺾ ﺳﻼﺳــﻞ الﻘيمــﺔ الﻌالميــﺔ .ﺑﺤيــﺚ اﻧﺨﻔــﺾ ﺣجــﻢ
التجــارة الﻌالميــﺔ ﺑﻨﺴــبﺔ  8.5فــي المائــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  .2020ﻏيــر أﻧــﻪ ،ورﻏــﻢ أن ﺣجــﻢ المبــادالت التجارﻳــﺔ المتﻌلﻘــﺔ
ﺑالﺴــلﻊ قــﺪ اﺳــتﻄاع الرجــوع ﺗﺪرﻳجيــا إلــى المﺴــتوى الــﺬي ﻛان عليــﻪ قبــﻞ الجائﺤــﺔ ،فــﺈن ﺣجــﻢ المبــادالت المتﻌلﻘــﺔ
ﺑالﺨﺪمــات )الﺴــياﺣﺔ ،الﻨﻘــﻞ ،وﻏيرﻫمــا( ﻇــﻞ مﻨﺨﻔﻀــا إلــى ﺣــﺪ مــا ،ﻧﻈــرا للتﺪاﺑيــر االﺣترازﻳــﺔ الصﺤيــﺔ التــي ال ﺗــﺰال
مﺴــتمرة فــي جميــﻊ أﻧﺤــاء الﻌالــﻢ .أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ ﻷﺳــﻌار البتــرول ،فﻘــﺪ ﺗراجــﻊ ﺳــﻌر البرميــﻞ ﺑﻨﺤــو  32.7فــي المائــﺔ
ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020اﻷمــر الــﺬي ﺳــاعﺪ علــى التﺨﻔيــﻒ مــن االﻧﻌﻜاﺳــات الﺴــلبيﺔ لﻸزمــﺔ علــى الميــﺰان التجــاري للبلــﺪان
المﺴــتوردة للبتــرول.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﻛاﻧــﺖ ﺗﺪاعيــات اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ ﺷــﺪﻳﺪة للﻐاﻳــﺔ علــى ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ﺳــﻨﺔ  .2020وﺣتــى مﻈاﻫــر
االﻧتﻌــاش التــي ﺷــﻬﺪﺗﻬا ﻫــﺬه الﺴــوق ﺑﻌــﺪ فتــرة مﻌيﻨــﺔ لــﻢ ﺗﻜــن إال جﺰئيــﺔ ،ﺣيــﺚ ال ﺗــﺰال مﻌــﺪالت البﻄالــﺔ والﺸــﻐﻞ
الﻨاقــﺺ فــي مﺴــتوﻳات عاليــﺔ ﺳــواء فــي البلــﺪان المتﻘﺪمــﺔ أو الﻨاميــﺔ .ﻛمــا أن مﻌــﺪالت الﻨﺸــاط اﻧﺨﻔﻀــﺖ ﺑﺸــﻜﻞ عــام.
وﺣﺴــﺐ ﺗﻘرﻳــر آفــاق االقتصــاد الﻌالمــي )أﺑرﻳــﻞ  ،(2021فﻨتيجــﺔ فﻘــﺪان مصــﺪر الﺪﺧــﻞ جــراء فﻘــﺪان مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ
إﺑــان اﻷزمــﺔ ،فــﺈن ﻧﺤــو  95مليــون ﺷــﺨﺺ إﺿافــي ﺗراجــﻊ مﺴــتوى دﺧلﻬــﻢ إلــى مــا دون عتبــﺔ الﻔﻘــر المﺪقــﻊ مﻘارﻧــﺔ مــﻊ
الﺴــيﻨارﻳو المتوقــﻊ قبــﻞ الجائﺤــﺔ.
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التطورات زادت مــن ﺣــﺪة التﻔاوﺗــات داﺧــﻞ مﺨتلــﻒ البلــﺪان ،ﺑﺤيــﺚ ﻛان الﺸــباب والﻨﺴــاء والﻌاملــون
ﻛمــا أن ﻫــﺬه ﺗﻄــورات
مﻨﺨﻔﻀــو التﺄﻫيــﻞ أﻛﺜــر الﻔئــات الﻌاملــﺔ ﺗﻀــررا مــن فﻘــﺪان الﺸــﻐﻞ ومصــادر الﺪﺧــﻞ ،وذلــﻚ إمــا ﺑﺴــبﺐ ﺗرﻛﺰﻫــﻢ فــي
فــروع الﺨﺪمــات التــي ﺗتﺴــﻢ ﺑتﻘــارب اجتماعــي ﻛبيــر أﺛﻨــاء الﻌمــﻞ ،أو ﺑالﻨﻈــر الﺷــتﻐالﻬﻢ فــي الﻘﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ.
وفــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑﺴياﺳــات الﺤماﻳــﺔ واﻹﻧﻌــاش ،فﻘــﺪ ﺗــﻢ ﺑــﺬل جﻬــود مﻬمــﺔ علــى المﺴــتوى الميﺰاﻧياﺗــي والﻨﻘــﺪي ،رﻏــﻢ مــا
ـج َﻞ مــن ﺗباﻳــن ﻛبيــر ﺑيــن البلــﺪان فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑﻨﻄــاق ﺗلــﻚ التﺪاﺑيــر وﺣجمﻬــا .وﺣﺴــﺐ ﺗﻘﺪﻳــرات ﺗﻘرﻳبيــﺔ لصﻨــﺪوق
ُﺳـ ﱢ
الﻨﻘــﺪ الﺪولــي ،فﻘــﺪ ﺳــاﻫمﺖ مواﺻلــﺔ التﺤﻔيــﺰات علــى المﺴــتوى الميﺰاﻧياﺗــي والﻨﻘــﺪي ،ﺑالمــوازاة مــﻊ ﺗﻨﻔيــﺬ ﺣملــﺔ
التلﻘيــﺢ ،وإن ﺗﻔاوﺗــﺖ وﺗيرﺗﻬــا مــن ﺑلــﺪ ﻵﺧــر ،فــي ﺗجﻨيــﺐ الﻨﺸــاط االقتصــادي الﻌالمــي ﺧــﻼل  2020اﻧﻜماﺷــا ﻛان
ﺳــيﻜون أﻛبــر ﺑﺜﻼﺛــﺔ أﺿﻌــاف.
ﻏيــر أﻧــﻪ رﻏــﻢ مﺨﻄﻄــات اﻹﻧﻌــاش التــي ﺗــﻢ اﻹعــﻼن عﻨﻬــا فــي ﺑلــﺪان مﺨتلﻔــﺔ ،فــﺈن اﻵفــاق ال ﺗــﺰال ﺗتﺴــﻢ ﺑﻐمــوض
ﺷــﺪﻳﺪ ﻛمــا أن التﻌافــي المتوقــﻊ ال ﻳــﺰال ﻫﺸــا جــﺪا إزاء المﺨاطــر المتﻌــﺪدة المﺴــتمرة .وﺗﻬــﻢ ﻫــﺬه المﺨاطــر ﺑﺸــﻜﻞ
ﺧــاص ) (1مــﺪى ﺗوفــر جرعــات اللﻘــاح وولــوج البلــﺪان الﻨاميــﺔ إليﻬــا؛ ) (2فﻌاليــﺔ اللﻘاﺣــات فــي ﺣالــﺔ ﻇﻬــور ﺳــﻼالت
جﺪﻳــﺪة للﻔيــروس؛ ) (3إمﻜاﻧيــﺔ إفــﻼس أعــﺪاد ﻛبيــرة مــن المﻘــاوالت فــي ﺣالــﺔ ﺿﻌــﻒ ﻧجاعــﺔ التﺪاﺑيــر المتﺨــﺬة ،مــﻊ
مــا قــﺪ ﻳترﺗــﺐ عــن ذلــﻚ مــن اﻧﻌﻜاﺳــات علــى الوﺿﻌيــﺔ الماليــﺔ لﻸﺑﻨــاك؛ ) (4التﻘلبــات المﺤتملــﺔ لﻸوﺿــاع الماليــﺔ علــى
المﺴــتوى الﺪولــي وﻷﺳــﻌار الﻔائــﺪة المﻌتمــﺪة مــن لــﺪن أﺑــرز اﻷﺑﻨــاك المرﻛﺰﻳــﺔ فــي البلــﺪان المتﻘﺪمــﺔ؛ ) (5التﻐيــرات
المﻔاجئــﺔ فــي أﺳــﻌار المــواد الﺨــام؛ ) (6ﺗصاعــﺪ مﺤتمــﻞ للتوﺗــرات االجتماعيــﺔ ،وﻏيــر ذلــﻚ.
وإلــى جاﻧــﺐ جﻬــود ﺗﺤﻘيــﻖ التﻌافــي االقتصــادي ،ﺗــرى الﻌﺪﻳــﺪ مــن البلــﺪان فــي ﻫــﺬه اﻷزمــﺔ فرﺻــﺔ لتﺴــرﻳﻊ اﻹﺻﻼﺣــات
الﻬيﻜليــﺔ الﻼزمــﺔ ﻹرﺳــاء دعائــﻢ اقتصــاد مــا ﺑﻌــﺪ جائﺤــﺔ الﻜوفيــﺪ ،مــن ﺧــﻼل الرفــﻊ مــن ﺣجــﻢ االﺳــتﺜمار فــي قﻄــاع
الصﺤــﺔ ،واالقتصــاد اﻷﺧﻀــر والمجــال البيئــي ،والرقمﻨــﺔ ،والبﺤــﺚ والتﻄوﻳــر ،دون إﻏﻔــال التوجﻬــات التــي أعلﻨــﺖ عﻨﻬــا
ﺑﻌــﺾ البلــﺪان مﺆﺧــرا ،ال ﺳــيما البلــﺪان المتﻘﺪمــﺔ ،فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالﻌــودة إلــى التصﻨيــﻊ ،وإعــادة ﺗوطيــن الصﻨاعــات
والﺨﺪمــات ،واعتمــاد ﺳياﺳــات اﺳــتبﺪال الــواردات.

 .2.1.1ﺗﻄﻮر اﻻﻗتﺼﺎد الﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق أزﻣﺔ 2020
ﺑﺴــبﺐ جائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-وﺗﺪاعياﺗﻬــا ،ﺷــﻜلﺖ ﺳــﻨﺔ  2020اﺧتبــارا ﺣﻘيﻘيــا لمــﺪى قــﺪرة االقتصــاد الوطﻨــي علــى
الصمــود .فلﻘــﺪ ﻛان لﺤجــﻢ الصﺪمــﺔ التــي أﺣﺪﺛتﻬــا الجائﺤــﺔ والمﺴــتوى ﻏيــر المﺴــبوق مــن عــﺪم اليﻘيــن الــﺬي اﺗﺴــمﺖ
ﺑــﻪ ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ ﺗﺪاعيــات ﺳــلبيﺔ ملموﺳــﺔ علــى قﻄاعــات ﻛاملــﺔ مــن اقتصــاد ﺑﻼدﻧــا .ودفﻌــﺖ اﻵﺛــار الﺴــلبيﺔ المﺴــجلﺔ
علــى الصﻌيــﺪ االقتصــادي ﺑﻔﻌــﻞ الجائﺤــﺔ ،الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ إلــى المﺴــارعﺔ إلــى اﺗﺨــاذ مجموعــﺔ مــن التﺪاﺑيــر
المﺴــتﻌجلﺔ ﺑﻬــﺪف الﺤــﺪ مــن اﻷﺿــرار الﻨاجمــﺔ عــن فﻘــﺪان مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ ومصــادر الﺪﺧــﻞ والﺤﻔــاظ علــى الﻨﺴــيﺞ
اﻹﻧتاجــي .ﻛمــا وﺿﻌــﺖ مﺨﻄﻄــا مــن أجــﻞ إﻧﻌــاش االقتصــاد الوطﻨــي ﺑﻐــﻼف مالــي ﻳﻌــادل  11فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ
الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي .ومــﻊ ذلــﻚ ،فــﺈن ﺗلــﻚ التﺪاﺑيــر المتﺨــﺬة ،علــى أﻫميتﻬــا ودورﻫــا فــي ﺗﺨﻔيــﻒ ﺗﺪاعيــات اﻷزمــﺔ ،لــﻢ
ﺗمﻜــن مــن ﺗجﻨيــﺐ المﻐــرب الﺪﺧــول ﺳــﻨﺔ  2020فــي أﻛبــر رﻛــود اقتصــادي عرفــﻪ ﺧــﻼل الﻌﻘــود الﺴــبﻌﺔ الماﺿيــﺔ ،رﻏــﻢ
أﻧــﻪ ﺛمــﺔ ﺑــوادر ﺗﻌـ ٍ
ـاف اقتصــادي ﺑﻄــيء وﻫــﺶ ﺑــﺪأت فــي الﻈﻬــور مــﻊ ﻧﻬاﻳــﺔ الﺴــﻨﺔ.
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 1.2.1.1ﺑســﺒب اﻷزمــة ،ﻓقــد اﻻﻗتصــاد حوالــي ﺛــالث ﺳــنوات مــﻦ النمــو ،مــﻊ ﺗســجﻴﻞ انﻌﻜاﺳــات
ﻗﻄاﻋﻴــة متﺒاينــة
فــي ﺳــياق مﻄبــوع ﺑﺄزمــﺔ ﻛوفيــﺪ ،19-ﺷــﻬﺪ الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي لﻼقتصــاد المﻐرﺑــي اﻧﻜماﺷــا ﺑﻨﺴــبﺔ  6.3فــي
المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  .2020وﺑﺬلــﻚ ،اﻧﺨﻔــﺾ الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي للمﻐــرب إلــى مﺴــتوى أقــﻞ مــن المﻌــﺪل المﺴــجﻞ ﺳــﻨﺔ
 ،2017ممــا ﺗﺴــبﺐ فــي فﻘــﺪان البــﻼد ﺣوالــي ﺛــﻼث ﺳــﻨوات مــن الﻨمــو .مــن جاﻧبــﻪ ،اﻧﺨﻔــﺾ الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي
ﻏيــر الﻔﻼﺣــي ﺑﻨﺴــبﺔ  6فــي المائــﺔ ﺑﻌﺪمــا ارﺗﻔــﻊ ﺑـــ  3.7فــي المائــﺔ فــي الﺴــﻨﺔ الﻔارطــﺔ.
وقــﺪ ﺑلــﻎ التﺄﺛيــر الﺴــلبي لﻸزمــﺔ علــى الﻨمــو أعلــى مﺴــتوﻳاﺗﻪ فــي الﻔصــﻞ الﺜاﻧــي مــن ﺳــﻨﺔ  ،2020قبــﻞ ﺗﺴــجيﻞ اﻧتﻌــاش
طﻔيــﻒ وﻫــﺶ اﻧﻄﻼقــا مــن الﻔصــﻞ اﻷﺧيــر مــن ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺳــيما ﺑﻌــﺪ التﺨﻔيــﻒ التﺪرﻳجــي للتﺪاﺑيــر الصﺤيــﺔ
االﺣترازﻳــﺔ.
الرﺳﻢ الﺒﻴاني رﻗﻢ  :1نمو الناﺗﺞ الداﺧلي اﻹﺟمالي والناﺗﺞ الداﺧلي اﻹﺟمالي ﻏﻴر
الﻔالحي ﺧالل الﻌﺸريﻦ ﺳنة الماضﻴة )ﺑالنسﺒة المﺌوية(

املصﺪر :املﻨﺪوﺑيﺔ الﺴاميﺔ للتﺨﻄيﻂ2020 ،

وﻳُﻼﺣــﻆ أن ﺗﺪاعيــات اﻷزمــﺔ ﻛاﻧــﺖ متباﻳﻨــﺔ جــﺪا ﺑيــن الﻘﻄاعــات .فمــن جﻬــﺔ ﻛاﻧــﺖ الﻔــروع التــي ﺳــجلﺖ ﻧمــوا ﺳــلبياً

ﺳــﻨﺔ  2020ﻫــي ﺗلــﻚ التــي ﺗﻌتمــﺪ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر علــى الﺨــارج )ﺳــواء مــن ﺣيــﺚ الﻄلــﺐ أو التورﻳــﺪ( ،وﺗلــﻚ التــي ﺗتﻄلــﺐ
مﺰاولــﺔ اﻷﻧﺸــﻄﺔ فيﻬــا ﺗﻘارﺑــا اجتماعيــا متﻜــررا أو ال ﻳمﻜﻨﻬــا االﺷــتﻐال فــي ﺣالــﺔ ﺗﻘييــﺪ ﺣرﻛــﺔ ﺗﻨﻘــﻞ اﻷفــراد ،وﻛــﺬا
الﻔــروع التــي لــﻢ ﺗتمﻜــن مــن رقمﻨــﺔ ولــو جــﺰء مــن إﻧتاجﻬــا علــى اﻷقــﻞ .ﻫﻜــﺬا ،اﻧﺨﻔﻀــﺖ الﻘيمــﺔ المﻀافــﺔ لﻔــرع »الﻔﻨــادق
والمﻄاعــﻢ« ﺑﺤوالــي  55فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ ) 2020اﻧﺨﻔﻀــﺖ ليالــي المبيــﺖ فــي المﺆﺳﺴــات الﻔﻨﺪقيــﺔ المصﻨﻔــﺔ ﺑـــ 72
فــي المائــﺔ( ،فيمــا اﻧﺨﻔﻀــﺖ الﻘيمــﺔ المﻀافــﺔ لﻔــرع »الﻨﻘــﻞ« ﺑﻨﺴــبﺔ  27.4فــي المائــﺔ ،وﺑـــ  11.7فــي المائــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ
لﻔــرع التجــارة .أمــا قﻄــاع البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ وقﻄــاع الصﻨاعــﺔ التﺤوﻳليــﺔ فﻘــﺪ اﻧﺨﻔﻀــﺖ قيمتﻬمــا المﻀافــﺔ ﺑـــ
 8.8فــي المائــﺔ و 6.4فــي المائــﺔ علــى التوالــي.

فــي المﻘاﺑــﻞ ،أﺑاﻧــﺖ ﺑﻌــﺾ الﻔــروع عــن قــﺪرة أﻛبــر علــى الصمــود .فمﻨﻬــا مــن ﺷــﻬﺪت قيمتــﻪ المﻀافــﺔ ﺗراجﻌــا طﻔيﻔــا
جــﺪا ﻛمــا ﻫــو الﺤــال ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻔــرع »البرﻳــﺪ واالﺗصــاالت« ) - 0.9فــي المائــﺔ( ،ومﻨﻬــا مــن ﺳــجلﺖ قيمتــﻪ المﻀافــﺔ ﻧمــواً
إﻳجاﺑيــا مﺜــﻞ الصﻨاعــﺔ االﺳــتﺨراجيﺔ ) + 5.2فــي المائــﺔ( ،وﻛــﺬا قﻄاعــات التﻌليــﻢ والصﺤــﺔ ،والصيــﺪ البﺤــري وﺗرﺑيــﺔ
اﻷﺣيــاء المائيــﺔ ،واﻹدارة الﻌموميــﺔ التــي ارﺗﻔﻌــﺖ الﻘيمــﺔ المﻀافــﺔ لــﻜﻞ مﻨﻬــا ﺑـــ  3.5فــي المائــﺔ.
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 .2.2.1.1صدمة مﺰدوﺟة ﻃالﺖ ُﻛ ّ ً
ال مﻦ الﻌرض والﻄلب
ﺑالﻨســبة للﻌــرض ،أدت التﺪاﺑيــر االﺣترازﻳــﺔ التــي أملتﻬــا الجائﺤــﺔ إلــى ﺷــلﻞ فــي جــﺰء ﻛبيــر مــن الﻨﺴــيﺞ اﻹﻧتاجــي
الوطﻨــي :وفــي ذروة اﻷزمــﺔ )أﺑرﻳــﻞ  ،(2020ﺑلﻐــﺖ ﻧﺴــبﺔ المﻘــاوالت التــي ﺗوقﻔــﺖ مﺆقت ـاً أو ﻧﻬائيــا عــن الﻌمــﻞ  57فــي
المائــﺔ مــن مجمــوع المﻘــاوالت )ﺣﺴــﺐ المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ( .وقــﺪ ﺷــﻬﺪت ﻫــﺬه الﻨﺴــبﺔ اﻧﺨﻔاﺿــا طﻔيﻔــا
للﻐاﻳــﺔ فــي ﺷــﻬر ﻳوليــوز إذ ﺑلﻐــﺖ ﻧﺤــو  53.3فــي المائــﺔ .فــي المﻘاﺑــﻞ ،وعلــى إﺛــر التﺨﻔيــﻒ التﺪرﻳجــي للتﺪاﺑيــر الصﺤيــﺔ
االﺣترازﻳــﺔ ومباﺷــرة ﺗﺪاﺑيــر اﻹﻧﻘــاذ التــي وﺿﻌتﻬــا الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ لﻔائــﺪة ﻫــﺬه المﻘــاوالت المتﻀــررة ،فﻘــﺪ
اﻧﺨﻔﻀــﺖ ﻫــﺬه الﻨﺴــبﺔ إلــى  16فــي المائــﺔ ﻧﻬاﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ  .2020وإذا ﻛاﻧــﺖ ﻏالبيــﺔ ﻫــﺬه المﻘــاوالت ﺗوجــﺪ فــي ﺣالــﺔ
ﺗوقــﻒ مﺆقــﺖ عــن الﻌمــﻞ ،فــﺈن اﺳــتمرار ﺗﺪاعيــات اﻷزمــﺔ قــﺪ ﻳــﺆدي فــي المﻘاﺑــﻞ إلــى اﺧتﻔائﻬــا ﺑﺸــﻜﻞ ﻧﻬائــي .مــن جﻬــﺔ
ـجلﺖ أعلــى مﻌــﺪالت التوقــﻒ الﻨﻬائــي للﻨﺸــاط ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2020فــي فرعــي »الﻨﺴــيﺞ والجلــﺪ« و»اﻷﻧﺸــﻄﺔ
أﺧــرىُ ،ﺳـ ﱢ
الﻌﻘارﻳــﺔ« ،وﻫــو مــا ﻳﻌﻨــي أن جــﺰءا مــن الﻨﺴــيﺞ اﻹﻧتاجــي فــي ﻫﺬﻳــن الﻘﻄاعيــن قــﺪ فُﻘِ ـ َﺪ وال ﻳمﻜــن اﺳــتﻌادﺗﻪ.
ﺑالﻨســبة للﻄلــب ،ﻛاﻧــﺖ مﺴــاﻫمﺔ الﻄلــﺐ الﺪاﺧلــي مﺴــاﻫمﺔ ﺳــلبيﺔ ﺑلﻐــﺖ  - 6.5ﻧﻘﻄــﺔ مئوﻳــﺔ ،مﻘاﺑــﻞ مﺴــاﻫمﺔ إﻳجاﺑيــﺔ
ﺿﻌيﻔــﺔ لصافــي الصــادرات ﺑلﻐــﺖ  + 0.2ﻧﻘﻄــﺔ مئوﻳــﺔ.
إن ﻛــون المﺴــاﻫمﺔ الﺴــلبيﺔ للﻄلــﺐ الﺨارجــي فــي الﻨمــو ﻇلــﺖ فــي مﺴــتوﻳات ﺿﻌيﻔــﺔ ال ﻳﻌﻨــي ﺻمــود الصــادرات ﺧــﻼل
ّ
ﻫــﺬه اﻷزمــﺔ ،ﺑﻘــﺪر مــا ﻳمﻜــن ﺗﻔﺴــيره ﺑﻜــون اﻧﺨﻔــاض الــواردات ،وال ﺳــيما مــن المــواد الﻄاقيــﺔ والتجﻬيــﺰات والمﻨتجــات
ﻧصــﻒ المصﻨﻌــﺔ ،ﻛان أﻛبــر مــن االﻧﺨﻔــاض الــﺬي ﺷــﻬﺪﺗﻪ الصــادرات.
وﻳُﻌــﺰى التراجــﻊ فــي ﺣجــﻢ الصــادرات إلــى اﻧﺨﻔــاض الﻄلــﺐ الﺨارجــي الموجــﻪ إلــى المﻐــرب ﺑﻨﺴــبﺔ  7.5فــي المائــﺔ،
وأﻳﻀــا إلــى ﺿﻌــﻒ أداء ﺑﻌــﺾ الﻘﻄاعــات االقتصادﻳــﺔ الوطﻨيــﺔ الموجﻬــﺔ للتصﺪﻳــر ،مﺜــﻞ ﺻﻨاعــﺔ الﺴــيارات والﻄيــران
والﻨﺴــيﺞ ،وذلــﻚ ﺑﺴــبﺐ ﺗﺄﺛرﻫــا الﺸــﺪﻳﺪ إزاء اﺿﻄراﺑــات ﺳﻼﺳــﻞ الﻘيمــﺔ الﻌالميــﺔ.
أمــا المﺴــاﻫمﺔ الﺴــلبيﺔ للﻄلــﺐ الﺪاﺧلــي ،فتﻌــﺰى إلــى التﻘﻬﻘــر الملﺤــوظ فــي االﺳــتﻬﻼك الﻨﻬائــي لﻸﺳــر وفــي
االﺳــتﺜمار .وﻳﻌتبــر ﺗراجــﻊ مﺴــتوى اﺳــتﻬﻼك اﻷﺳــر )اﻧﺨﻔــﺾ ﺑـــ 4.1فــي المائــﺔ( ﻧتيجــﺔ لجملــﺔ مــن الﻌوامــﻞ ،مﻨﻬــا علــى
وجــﻪ الﺨصــوص فﻘــﺪان مصــادر الﺪﺧــﻞ ومﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ ﺑالﻘﻄــاع الﺨــاص المﻨﻈــﻢ وﻏيــر المﻨﻈــﻢ جــراء ﺗﺪاعيــات
اﻷزمــﺔ ،ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ﺗراجــﻊ ﻛبيــر فــي مﻨﺴــوب ﺛﻘــﺔ المﺴــتﻬلﻜين ﺧــﻼل ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ ،ﻛمــا ﻳتﻀــﺢ مــن ﺧــﻼل االﻧﺨﻔــاض
الﻜبيــر فــي مﺆﺷــر ﺛﻘــﺔ اﻷﺳــر الــﺬي وﺻــﻞ فــي الﻔصــﻞ الﺜالــﺚ مــن ﺳــﻨﺔ  2020إلــى أدﻧــى مﺴــتوى لــﻪ ﺧــﻼل االﺛﻨتــي
عﺸــرة ﺳــﻨﺔ اﻷﺧيــرة ،قبــﻞ أن ﻳبــﺪأ فــي االرﺗﻔــاع عﻨــﺪ ﺑﺪاﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ .2021
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،وفــي ﺳــياق موﺳــوم ﺑتباطــﺆ الﻄلــﺐ وعــﺪم وﺿــوح الرؤﻳــﺔ ،ﺗﺄﺛــر االﺳــتﺜمار ﺑﺸــﻜﻞ ﺑالــﻎ ﺑتﺪاعيــات
اﻷزمــﺔ ،ﺣيــﺚ ﺗﻘلــﺺ إجمالــي ﺗﻜوﻳــن الرأﺳــمال الﺜاﺑــﺖ ﺑـــ 9فــي المائــﺔ .ﻛمــا ﺷــﻬﺪ االﺳــتﺜمار الﺨــاص اﻧﺨﻔاﺿـاً ﺣــا ًدا
ﺗجلــى فــي ﺗراجــﻊ الــواردات مــن ﺳــلﻊ التجﻬيــﺰ ) - 13.6فــي المائــﺔ( واﻧﻜمــاش قــروض التجﻬيــﺰ الممﻨوﺣــﺔ للمﻘــاوالت
الﺨاﺻــﺔ ﻏيــر الماليــﺔ ) - 5.1فــي المائــﺔ( .وﺣﺴــﺐ ﺑارومتــر المﻜتــﺐ المﻐرﺑــي للملﻜيــﺔ الصﻨاعيــﺔ والتجارﻳــﺔ ،فﻘــﺪ
اﻧﺨﻔــﺾ متوﺳــﻂ عــﺪد المﻘــاوالت المﻨﺸــﺄة ﺣﺪﻳﺜــا ﺑــــ 11فــي المائــﺔ ،وذلــﻚ ﻷول مــرة مﻨــﺬ عﺸــر ﺳــﻨوات .ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى
ذلــﻚ ،لــﻢ ﻳتمﻜــن ارﺗﻔــاع االﺳــتﺜمار الﻌمومــي مــن ﺗﻌوﻳــﺾ اﻧﺨﻔــاض االﺳــتﺜمار الﺨــاص إال ﺑﺸــﻜﻞ جﺰئــي ،رﻏــﻢ أن ﺣصــﺔ
ﻧﻔﻘــات االﺳــتﺜمار فــي ميﺰاﻧيــﺔ الﺪولــﺔ ارﺗﻔﻌــﺖ ﺑـــ  18.8فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ .2020
وﻳبــﺪو مــن ﺧــﻼل الرجــوع إلــى ﻧتائــﺞ البﺤــﺚ الﺜالــﺚ الــﺬي أﻧجﺰﺗــﻪ المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ﺣــول ﺗﺄﺛيــر اﻷزمــﺔ
الصﺤيــﺔ علــى المﻘــاوالت ﺧــﻼل ﺷــﻬر ﻳﻨاﻳــر  ،2021أن آفــاق اﻧتﻌــاش االﺳــتﺜمار الﺨــاص ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2021ﻏيــر مواﺗيــﺔ
ﺑالﻘــﺪر الﻜافــي .ﺑﺤيــﺚ أﺑــرز البﺤــﺚ أن أرﺑﻌـاً مــن ﻛﻞ ﺧمــس مﻘــاوالت ال ﺗتوقــﻊ أي مﺸــروع اﺳــتﺜمار ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ ،2021
ﺧاﺻــﺔ علــى مﺴــتوى ﺻﻨاعــات الﻨﺴــيﺞ ،والصﻨاعــات الﻜﻬرﺑائيــﺔ واﻹلﻜتروﻧيــﺔ ،وقﻄــاع اﻹﻳــواء والمﻄاعــﻢ ،واﻷﻧﺸــﻄﺔ
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الﻌﻘارﻳــﺔ .وﺗتواﺻــﻞ ﻫــﺬه الﻨﻈــرة رﻏــﻢ ﺑﻌــﺾ التﺪاﺑيــر واﻹعﻼﻧــات الراميــﺔ إلــى طمﺄﻧــﺔ المﺴــتﺜمرﻳن ،ال ﺳــيما عبــر
إطــﻼق ﺣملــﺔ التلﻘيــﺢ ،وإﻧﺸــاء ﺻﻨــﺪوق االﺳــتﺜمار االﺳــتراﺗيجي ،وقــرار االﺳــتمرار فــي مﻨــﺢ المﺴــاعﺪات التــي ﺗــﻢ
إقرارﻫــا فــي ﺳــياق اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ إلــى ﻏاﻳــﺔ ﺷــﻬر ﻳوﻧيــو .2021

 .3.2.1.1ﺗﺄﺛﻴرات متﺒاينة ﻋلى التوازنات الماﻛرو-اﻗتصادية
علــﻰ صﻌيــد الماليــة الﻌمﻮميــة ،ﺷــﻜﻞ ﺳــياق اﻷزمــﺔ التــي طبﻌــﺖ ﺳــﻨﺔ  2020قﻄيﻌــﺔ مــﻊ الﺴــﻨوات الﻔارطــﺔ التــي
اﺗﺨــﺬ ﺧﻼلﻬــا عجــﺰ الميﺰاﻧيــﺔ مﻨﺤــى ﺗﻨازليــا ﺷــبﻪ مﺴــتمر ﺑيــن ﺳــﻨتي  2012و .2019ﻫﻜــﺬا ،ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ﺗﺨصيــﺺ
ﻏــﻼف مالــي ﻳبلــﻎ  10مليــارات درﻫــﻢ ﻛمﺴــاﻫمﺔ فــي الصﻨــﺪوق الﺨــاص ﺑتﺪﺑيــر جائﺤــﺔ فيــروس ﻛوروﻧــا ،فﻘــﺪ اﺿﻄــرت
الﺤﻜومــﺔ إلــى اعتمــاد قاﻧــون ماليــﺔ مﻌــﺪل مــن أجــﻞ مواﻛبــﺔ اﻹﻧﻌــاش التﺪرﻳجــي للﻨﺸــاط االقتصــادي والﺤﻔــاظ علــى
مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ .وﻧتيجــﺔ لﺬلــﻚ ،ﺑلــﻎ عجــﺰ الميﺰاﻧيــﺔ ﺣوالــي  - 7.6فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي ﺳــﻨﺔ
 ،2020ﺑﻌﺪمــا ﺳــجﻞ  - 3.6فــي المائــﺔ فــي ﺳــﻨﺔ .2019
وقــﺪ ﻧجــﻢ ﻫــﺬا التﻔاقــﻢ عــن ارﺗﻔــاع إجمالــي الﻨﻔﻘــات الﻌموميــﺔ ﺑﻨﺴــبﺔ  5.8فــي المائــﺔ واﻧﺨﻔــاض المﺪاﺧيــﻞ الﻌادﻳــﺔ
ﺑﻨﺴــبﺔ  9.4فــي المائــﺔ ،1علمــا أن قيــاس ﺗﺄﺛيــر اﻷزمــﺔ علــى المﺪاﺧيــﻞ الﻀرﻳبيــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2020ال ﻳﺄﺧــﺬ ﺑﻌيــن
االعتبــار االﻧﺨﻔــاض المتوقــﻊ فــي مﺪاﺧيــﻞ الﻀرﻳبــﺔ علــى الﺸــرﻛات ،والــﺬي لــن ﺗﻈﻬــر اﻧﻌﻜاﺳــاﺗﻪ إال فــي ﺳــﻨﺔ .2021
وفــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالﻨﻔﻘــات ،ﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى أن ميﺰاﻧيــﺔ الﺪولــﺔ ُو ﱢجﻬــﺖ ﻧﺤــو جﻬــود االﺳــتﺜمار الﻌمومــي ،الــﺬي ﺷــﻬﺪ
ﺗﺴــارعا ،أﻛﺜــر ممــا وجﻬــﺖ ﻧﺤــو الﻨﻔﻘــات الﻌادﻳــﺔ ،إذ ﺗراجﻌــﺖ وﺗيــرة ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة ﺧــﻼل  2020مﻘارﻧــﺔ ﺑﺴــﻨﺔ .2019
وﺑﺨصــﻮص الدﻳــﻦ الﻌمﻮمــي ،فﻘــﺪ ﺗﻄلبــﺖ الجﻬــود الميﺰاﻧياﺗيــﺔ المبﺬولــﺔ لمﻜافﺤــﺔ آﺛــار اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ اللجــوء إلــى
المﺰﻳــﺪ مــن االﺳــتﺪاﻧﺔ ،ﺳــيما االقتــراض الﺨارجــي ،ﺑﺤيــﺚ ﺗمــﺖ المصادقــﺔ علــى المرﺳــوم ﺑﻘاﻧــون رقــﻢ 2.20.320
ﺻــادر فــي  7أﺑرﻳــﻞ  2020المتﻌلــﻖ ﺑتجــاوز ﺳــﻘﻒ التموﻳــﻼت الﺨارجيــﺔ ،والــﺬي ﻛان قاﻧــون الماليــﺔ لﺴــﻨﺔ  2020قــﺪ
ﺣــﺪده فــي  31مليــار درﻫــﻢ .ﻫــﺬا ،وﺑﻌــﺪ المصادقــﺔ علــى قاﻧــون الماليــﺔ المﻌــﺪل لﺴــﻨﺔ ) 2020مﻨﺸــور فــي الجرﻳــﺪة
الرﺳــميﺔ ﺑتارﻳــﺦ  27ﻳوليــوز  (2020الــﺬي رفــﻊ ﺳــﻘﻒ االقتــراض الﺨارجــي إلــى  60مليــار درﻫــﻢ ،أﻧجــﺰ المﻐــرب عمليتــي
اقتــراض مــن الﺴــوق الﺪوليــﺔ ،اﻷولــى فــي ﺷــتﻨبر  2020ﺑﻘيمــﺔ  1مليــار أورو والﺜاﻧيــﺔ ﺑﻘيمــﺔ  3مﻼﻳيــر دوالر فــي دجﻨبــر
مــن الﺴــﻨﺔ ﻧﻔﺴــﻬا .ﻫﻜــﺬا ،مــﻊ ﻧﻬاﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺑلــﻎ المبلــﻎ الجــاري لمﺪﻳوﻧيــﺔ الﺨﺰﻳﻨــﺔ  832.4مليــار درﻫــﻢ ،أي ﺑﺰﻳــادة
قﺪرﻫــا  11.1فــي المائــﺔ مﻘارﻧــﺔ مــﻊ ﺳــﻨﺔ  .2019وﻳمﺜــﻞ ﻫــﺬا المبلــﻎ  77.6فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي.
ورﻏــﻢ ﺑلوﻏــﻪ ﻫــﺬا المﺴــتوى مــن المﺪﻳوﻧيــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي ،اﺳــتﻄاع المﻐــرب االﺳــتﻔادة مــن االقتــراض
ﺑﺸــروط جيــﺪة فــي الﺴــوق الﺪوليــﺔ ،وذلــﻚ دون أن ﻳتﺄﺛــر مــن ﺗﺨﻔيــﺾ ﺗصﻨيﻔــﻪ الﺴــيادي مــن لــﺪن وﻛالــﺔ التصﻨيــﻒ
االئتماﻧــي »فيتــﺶ راﻳتيﻨــﻎ« ) (Fitch ratingsﺳــﻨﺔ  .2020ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ذلــﻚ ،اﺳــتﻔادت الﺨﺰﻳﻨــﺔ مــن اﻧﺨﻔــاض ﻛلﻔــﺔ
االقتــراض فــي الﺴــوق المﺤليــﺔ اﻷوليــﺔ ،فــي جميــﻊ آجــال االﺳــتﺤﻘاق .وقــﺪ مﻜﻨــﺖ االقتراﺿــات الﺨارجيــﺔ البــﻼد مــن
الﺤﻔــاظ ،ولــو عبــر الﺪعــﻢ المتواﺻــﻞ ،علــى اﺣتياطيــات الصــرف فــي مﺴــتوﻳات مﻘبولــﺔ ،ﻛمــا مﻜﻨتﻬــا مــن ﺗﺴــﺪﻳﺪ جــﺰء
مــن ﺧــﻂ الوقاﻳــﺔ والﺴــيولﺔ ) (LPLالــﺬي جــرى الﺴــﺤﺐ مﻨــﻪ فــي وقــﺖ ﺳــاﺑﻖ.
وعلــى الرﻏــﻢ مــن االرﺗﻔــاع الﻄﻔيــﻒ فــي ﺣصــﺔ الﺪﻳــن الﺨارجــي ،ﻳﻼﺣــﻆ أن ﻫــﺬه الﺤصــﺔ ال ﺗــﺰال مﺤــﺪودة فــي ﻧﺴــبﺔ
 24فــي المائــﺔ ،وﻫــو مــا ﻳتماﺷــى مــﻊ الﻬــﺪف المﻌتمــﺪ علــى مﺴــتوى مﺤﻔﻈــﺔ الﺪﻳــن المﻌيارﻳــﺔ ) 80-70فــي المائــﺔ
ﺑالﻨﺴــبﺔ للﺪﻳــن الﺪاﺧلــي و 20-10فــي المائــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ للﺪﻳــن الﺨارجــي(.

 - 1مﺬﻛرة الﻈرفيﺔ ملﺪﻳرﻳﺔ الﺪراﺳات والتوقﻌات املاليﺔ ،فبراﻳر .2021
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وﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى أن اﺳــتﻘرار وﺿﻌيــﺔ الﺪﻳــن ﻳﻈــﻞ رﻫيﻨــا ﺑجملــﺔ مــن الﻌوامــﻞ ﻏيــر المﺆﻛــﺪة ،ال ﺳــيما المــﺪة الﺰمﻨيــﺔ
الﻼزمــﺔ الﻧتﻌــاش الﻨﺸــاط االقتصــادي وﺑالتالــي قــﺪرة البــﻼد علــى ﺳــﺪاد الﺪﻳــون التــي أﺑرمتﻬــا .ﻛمــا أن ﺛمــﺔ ﺧﻄــراً آﺧــر
ﻳتمﺜــﻞ فــي ﺳــيﻨارﻳو االعتمــاد المبﻜــر للﺸــروط الﻨﻘﺪﻳــﺔ الﻌالميــﺔ فــي اﺗجــاه ارﺗﻔــاع أﺳــﻌار الﻔائــﺪة فــي الﺴــوق الﺪوليــﺔ.
الرﺳﻢ الﺒﻴاني رﻗﻢ  :2ﺗﻄور ديﻦ الﺨﺰينة ﻓي الناﺗﺞ الداﺧلي اﻹﺟمالي )ﺑالنسﺒة المﺌوية(

املصﺪر :مﺪﻳرﻳﺔ اﳋﺰﻳﻨﺔ واملاليﺔ اﳋارجيﺔ

وﻓــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالتﻮازنــات الﺨارجيــة ،فﻘــﺪ ﺷــﻬﺪت ﺳــﻨﺔ  2020اﻧﺨﻔاﺿـاً فــي عجــﺰ الميــﺰان التجــاري ﺑﻨﺴــبﺔ  22.8فــي
المائــﺔ ،إذ ﺑلــﻎ  159.5مليــار درﻫــﻢ ،ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ﺗﺤﺴــن فــي ﻧﺴــبﺔ ﺗﻐﻄيــﺔ الصــادرات للــواردات ﺑــــ 4.3ﻧﻘــﻂ ،ﺣيــﺚ
ﺑلﻐــﺖ  62.2فــي المائــﺔ .وﻳﻌــﺰى ﻫــﺬا التﻄــور إلــى اﻧﺨﻔــاض الــواردات ﺑــــ  14.1فــي المائــﺔ ،ﺑﻨﺴــبﺔ أعلــى مــن االﻧﺨﻔــاض
الــﺬي ﺳــجلتﻪ الصــادرات ) - 7.5فــي المائــﺔ( .لﺬلــﻚ ،ال ﻳمﻜــن ﺗﻔﺴــير اﻧﺨﻔــاض عجــﺰ الميــﺰان التجــاري ﺳــﻨﺔ 2020
علــى أﻧــﻪ أداء جيــﺪ لﻼقتصــاد الوطﻨــي ،علــى اعتبــار أن الصــادرات ﺷــﻬﺪت ﺑﺪورﻫــا اﻧﺨﻔاﺿــا ﺣــادا ﺑالمﻘارﻧــﺔ مــﻊ الﺴــﻨﺔ
الﻔارطــﺔ ،رﻏــﻢ مــا أﺑــان عﻨــﻪ فــرع الﻔوﺳــﻔاط ومﺸــتﻘاﺗﻪ مــن قــﺪرة علــى الصمــود ،وﺗﺴــجيﻞ فــرع ﺻﻨاعــﺔ الﺴــيارات لﻨــوع
مــن االﻧتﻌــاش مــﻊ ﺑﺪاﻳــﺔ الﻨصــﻒ الﺜاﻧــي مــن الﺴــﻨﺔ.
مــن جاﻧبﻬــا ،ﺳــجلﺖ مﺪاﺧيــﻞ اﻷﺳــﻔار اﻧﺨﻔاﺿــا ﺑـــ  53.7فــي المائــﺔ ،وﻫــي ﻧﺴــبﺔ ﺗﻌﻜــس ﺣجــﻢ الﺨﺴــائر التــي ﺗﻜبﺪﻫــا
قﻄــاع الﺴــياﺣﺔ مﻨــﺬ اﻧــﺪالع الجائﺤــﺔ .فــي المﻘاﺑــﻞ ،أﺑاﻧــﺖ التﺤوﻳــﻼت الماليــﺔ للمﻐارﺑــﺔ المﻘيميــن ﺑالﺨــارج عــن قــﺪرة
جيــﺪة علــى الصمــود ،إذ ارﺗﻔﻌــﺖ ﺑﻨﺴــبﺔ  5فــي المائــﺔ ،ممــا ﺗتجلــى مﻌــﻪ أﻫميــﺔ قيــﻢ االقتﺴــام والتﻀامــن التــي ﺗتﺤلــى
ﺑﻬــا الجاليــﺔ المﻐرﺑيــﺔ ﺑالﺨــارج .فــي ﻇــﻞ ﻫــﺬه الﻈــروف ،ﺗﻘلــﺺ عجــﺰ الﺤﺴــاب الجــاري ﺑﺸــﻜﻞ ملمــوس ،إذ ﺗراجــﻊ
إلــى  - 1.5فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي ﺳــﻨﺔ  2020عــوض ﻧﺴــبﺔ  - 3.7فــي المائــﺔ المﺴــجلﺔ فــي الﺴــﻨﺔ
الماﺿيــﺔ.
أمــا الموجــودات الرﺳــميﺔ االﺣتياطيــﺔ ) (AORفﻘــﺪ ارﺗﻔﻌــﺖ ﺑﻨﺴــبﺔ  26.7فــي المائــﺔ لتصــﻞ إلــى مــا ﻳﻌــادل  7أﺷــﻬر
و 18ﻳوم ـاً مــن واردات الﺴــلﻊ والﺨﺪمــات .وقــﺪ جــاء ﻫــﺬا التﻄــور ﻧتيجــﺔ لتﺤﺴــن الميــﺰان التجــاري وللتﺄﺛيــر اﻹﻳجاﺑــي
الﺳــتﺨﺪام ﺧــﻂ الوقاﻳــﺔ والﺴــيولﺔ ) (LPLفــي أﺑرﻳــﻞ  2020وﻛﺬلــﻚ لﻼقتراﺿــات الﺨارجيــﺔ التــي أﺑرمتﻬــا الﺨﺰﻳﻨــﺔ.
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الرﺳﻢ الﺒﻴاني رﻗﻢ  :3ﻋجﺰ الحساب الجاري ﻓي الناﺗﺞ الداﺧلي اﻹﺟمالي )ﺑالنسﺒة المﺌوية(

املصﺪر :مﻜتﺐ الصرف

 4.2.1.1الﺸروط النقدية وﺗمويﻞ اﻻﻗتصاد
فــي ﺳــياق اﻷزمــﺔ ،ﺗــﻢ إجــراء ﺗﺨﻔيﻀيــن متتالييــن فــي ﺳــﻌر الﻔائــﺪة الرئيﺴــي ﺑمﻘــﺪار  25و 50ﻧﻘﻄــﺔ أﺳــاس فــي مــارس
وﻳوﻧيــو  2020علــى التوالــي ،ليﺴــتﻘر ﺳــﻌر الﻔائــﺪة فــي ﻧﺴــبﺔ دﻧيــا ﺗارﻳﺨيــﺔ ﺑلﻐــﺖ  1.5فــي المائــﺔ .ومــن أجــﻞ ﺗﻔــادي
أن ﺗتﺤــول اﻷزمــﺔ االقتصادﻳــﺔ إلــى أزمــﺔ فــي الﺴــيولﺔ ،فــي ﺳــياق اﺗﺴــﻢ ﺑارﺗﻔــاع ﺣاجــﺔ اﻷﺑﻨــاك مــن الﺴــيولﺔ الﻨﻘﺪﻳــﺔ،
قــرر مجلــس إدارة ﺑﻨــﻚ المﻐــرب ﺗﺤرﻳــر الﺤﺴــاب االﺣتياطــي ﺑﺸــﻜﻞ ﺗــام ،مــﻊ الرفــﻊ مــن الﺤجــﻢ المتوﺳــﻂ لتﺪﺧــﻼت
البﻨــﻚ المرﻛــﺰي فــي الﺴــوق الﻨﻘﺪﻳــﺔ.
وفــي مــا ﻳﺨــﺺ الﻘــروض البﻨﻜيــﺔ ،فﻘــﺪ ﺗمﻜﻨــﺖ مــن ﺗﺤﻘيــﻖ مﻌــﺪل ﻧمــو ﺑلــﻎ  4.4فــي المائــﺔ مــﻊ ﻧﻬاﻳــﺔ  ،2020رﻏــﻢ ﺳــياق
اقتصــادي ﻏيــر مـ ٍ
ـوات ﺗراجــﻊ فيــﻪ الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي ﺑـــ 6.3فــي المائــﺔ .وﻳﻌــﺰى ﻫــﺬا التﻄــور فــي أداء الﻘــروض
البﻨﻜيــﺔ أﺳاﺳــا إلــى التﺪاﺑيــر التــي جــرى اﺗﺨاذﻫــا مــن أجــﻞ ﺗيﺴــير الولــوج إلــى التموﻳــﻞ فــي ﺳــياق اﻷزمــﺔ ،مــن قبيــﻞ
طــرح مﻨتجــات »ﺿمــان أوﻛﺴــجين« و»ﺿمــان إقــﻼع« و»إقــﻼع المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــﺪا« .ﻏيــر أن البﺤــﺚ الﺜالــﺚ الــﺬي
أﻧجﺰﺗــﻪ المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ﺣــول ﺗﺄﺛيــر اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ علــى المﻘــاوالت ،ﻳﻔيــﺪ ﺑــﺄن  16فــي المائــﺔ فﻘــﻂ
مــن المﻘــاوالت أعلﻨــﺖ اﺳــتﻔادﺗﻬا مــن قــروض ﺑﻀمــان الﺪولــﺔ .وﺗﻌتبــر المﻘــاوالت الﻜبــرى أﻛبــر المﺴــتﻔيﺪﻳن مــن ﻫــﺬه
التﺪاﺑيــر )ﺑﻨﺴــبﺔ  28فــي المائــﺔ( مﻘاﺑــﻞ  13فــي المائــﺔ فﻘــﻂ لــﺪى المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــﺪا .وﺣﺴــﺐ المصــﺪر ﻧﻔﺴــﻪ،
فﻘــﺪ ﺻــرح أرﺑــاب المﻘــاوالت المﺴــتﻔيﺪة مــن ﻫــﺬه التﺪاﺑيــر التموﻳليــﺔ ﺑﺄﻧﻬــﻢ راﺿــون إلــى ﺣــﺪ مــا .ﺣيــﺚ ﻳﻌتﻘــﺪ  50فــي
المائــﺔ مﻨﻬــﻢ أن ﻫــﺬه اﻹجــراءات ﺳــاﻫمﺖ فــي ﺗﺤﺴــين وﺿﻌيــﺔ مﻘاوالﺗﻬــﻢ .وﺣﺴــﺐ الﻔئــﺔ ،ﻳُﻌــﺪ ﻫــﺬا االﻧﻄبــاع ﺿﻌي ًﻔــا
ﻧﺴــبيا لــﺪى المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــﺪا ) 44فــي المائــﺔ(.
وﻳُبـ ِـرز ﺗوزﻳــﻊ الﻘــروض الممﻨوﺣــﺔ للمﻘــاوالت الﺨاﺻــﺔ ﻏيــر الماليــﺔ ،ﺛــﻼث مﻼﺣﻈــات أﺳاﺳــيﺔ :أوال ،ﺗــﻢ اﺳــتﺨﺪام
الﻘــروض ﺧــﻼل ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ التــي طبﻌتﻬــا أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-مــن أجــﻞ الﺤﻔــاظ علــى ﺑﻘــاء المﻘــاوالت ،ﺣيــﺚ لوﺣــﻆ
أن فئــﺔ الﻘــروض التــي ﺳــجلﺖ أﻛبــر ارﺗﻔــاع ﻫــي فئــﺔ قــروض الﺨﺰﻳﻨــﺔ ،ﺑﺤيــﺚ ارﺗﻔﻌــﺖ ﺑﻨﺴــبﺔ  11فــي المائــﺔ؛ ﺛاﻧيــا،
ﻳﺸــير االﻧﺨﻔــاض الﺤــاد ﺑﻨﺴــبﺔ  5.1فــي المائــﺔ فــي قــروض التجﻬيــﺰ الممﻨوﺣــﺔ للمﻘــاوالت إلــى أن الﻘــروض البﻨﻜيــﺔ
الممﻨوﺣــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2020لــﻢ ﺗﺴــتﺨﺪم ﺑالﻘــﺪر الﻜافــي فــي ﺗموﻳــﻞ االﺳــتﺜمار وﺗﻄوﻳــر وﺗﺤﺪﻳــﺚ الﻘــﺪرات اﻹﻧتاجيــﺔ؛
ﺛالﺜــا ،ﻳﻈﻬــر ارﺗﻔــاع ﺣصــﺔ الﻘــروض مﻌلﻘــﺔ اﻷداء مــن إجمالــي الﻘــروض الممﻨوﺣــﺔ للمﻘــاوالت ﺑﻨﺴــبﺔ  12.3فــي المائــﺔ
أن جــﺰءاً مﻬمــا مــن ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة ﻳﻌاﻧــي ﺑﺸــﻜﻞ متﺰاﻳــﺪ مــن اﻹعﺴــار المالــي .وقــﺪ ﺗــﺰداد وطــﺄة ﻫــﺬا الوﺿــﻊ عﻨــﺪ اﻧتﻬــاء
فتــرة الﺴــماح المﺨولــﺔ للمﻘــاوالت فــي إطــار الﻘــروض المﻀموﻧــﺔ.
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وﺗﺬﻫــﺐ ﺗوقﻌــات عــﺪد مﻬــﻢ مــن المﻘــاوالت فــي ﻧﻔــس االﺗجــاه ،ﺑﺤيــﺚ »ﻳتوقــﻊ ﺣــواال رﺑــﻊ أرﺑــاب المﻘــاوالت مﺨاطــر
ﺷــﺪﻳﺪة فــي عــﺪم الﻘــﺪرة علــى ﺗﺴــﺪﻳﺪ الﺪﻳــون) .(...وﺗمﺜــﻞ ﻫــﺬه الصﻌوﺑــﺔ ،علــى وجــﻪ الﺨصــوص ،ﺑالﻨﺴــبﺔ لمــا ﻳﻘــارب
ﻧصــﻒ المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــﺪا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ ﺧﻄـ ًرا ﺷــﺪﻳ ًﺪا إلــى مجازفــﺔ مﻌﻘولــﺔ إلــى ﺣــﺪ مــا ،مﻘاﺑــﻞ 35
فــي المائــﺔ لــﺪى المﻘــاوالت الﻜبــرى«.2
الرﺳﻢ الﺒﻴاني رﻗﻢ  :4ﺗوزيﻊ القروض الﺒنﻜﻴة الممنوحة للمقاوﻻت الﺨاصة ﻏﻴر المالﻴة حسب نوﻋﻴة القرض )ﻋلى أﺳاس ﺳنوي(% ،
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وﺑﺨصــﻮص الﻮداﺋــﻊ لــدى البﻨــﻮك ،فﻘــﺪ اﺗﺴــمﺖ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2020ﺑارﺗﻔــاع ملﺤــوظ للودائــﻊ ﺗﺤــﺖ الﻄلــﺐ ﺑﻨﺴــبﺔ 10.7
فــي المائــﺔ ،أي ﺑوﺗيــرة أﺳــرع مﻘارﻧــﺔ مــﻊ ﻧﺴــبﺔ الﻨمــو التــي ﺳــجلتﻬا الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ والتــي ﺑلﻐــﺖ  5.5فــي المائــﺔ.
وﻳمﻜــن ﺗﻔﺴــير ﻫــﺬا الوﺿــﻊ ﺑﻜــون أن ﺑﻌــﺾ فئــات الﺴــاﻛﻨﺔ التــي لــﻢ ﺗتﺄﺛــر ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر ﺑاﻧﺨﻔــاض مصــادر دﺧلﻬــا ﺧــﻼل
الﺤجــر الصﺤــي ﻛاﻧــﺖ مﻀﻄــرة لﻼدﺧــار ،ﻛمــا ﻳمﻜــن ﺗﻔﺴــيره ﺑﺈرجــاء اﻷﺳــر اقتﻨــاء ﺑﻌــﺾ الﺴــلﻊ المﺴــتﺪامﺔ ،ﺑالﻨﻈــر
إلــى ارﺗﻔــاع مﻨﺴــوب عــﺪم اليﻘيــن الــﺬي ﻳﺴــود مﻨــﺬ اﻧــﺪالع الجائﺤــﺔ.
أمــا ﺑﺨصــوص الودائــﻊ ﻷَ َجــﻞ ،فﻘــﺪ ﺳــجلﺖ ﺗراجﻌــا ﺑـــ 11.7فــي المائــﺔ ،وﻫــو اﻧﺨﻔــاض أﻛبــر مــن الــﺬي ﺷــﻬﺪﺗﻪ ﺳــﻨﺔ
 ،2019إذ وﺻــﻞ ﺣيﻨﻬــا إلــى  5.4فــي المائــﺔ .وﻳﻌــﺰى ﻫــﺬا التراجــﻊ إلــى جملــﺔ مــن الﻌوامــﻞ ،ﻧﺬﻛــر مﻨﻬــا علــى الﺨصــوص
اﻧﺨﻔــاض أﺳــﻌار الﻔائــﺪة علــى ﻫــﺬا الصﻨــﻒ مــن الودائــﻊ ،وﺗﻔﻀيــﻞ اللجــوء إلــى الﺴــيولﺔ فــي ﺳــياق اﻷزمــﺔ وارﺗﻔــاع
مﺴــتوى الﺸــﻜوك ،وﻛــﺬا ﺗراجــﻊ مﺤتمــﻞ لمﻨﺴــوب الﺜﻘــﺔ لــﺪى ﺑﻌــﺾ المودعيــن أمــام ﺗﻌــﺪد عمليــات المراقبــﺔ والتﺤصيــﻞ
التــي ﺗﻘــوم ﺑﻬــا ﺑﻌــﺾ اﻹدارات )المﺪﻳرﻳــﺔ الﻌامــﺔ للﻀرائــﺐ ،الجمــارك ،الﺨﺰﻳﻨــﺔ الﻌامــﺔ للمملﻜــﺔ ،الصﻨــﺪوق الوطﻨــي
للﻀمــان االجتماعــي ،وﻏيرﻫــا( مــن أجــﻞ مﻜافﺤــﺔ التﻬــرب الﻀرﻳبــي.
فــي المﻘاﺑــﻞ ،ارﺗﻔــﻊ ﺳــﺤﺐ الﻨﻘــﺪ )الــﻜاش( ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺑــﻞ وﺑلــﻎ مﺴــتوى قياﺳــيا ،إذ ﺳــجﻞ ارﺗﻔاعــا
ﺑـــ 20.1فــي المائــﺔ ،أي ﺑﺰﻳــادة قﺪرﻫــا أﻛﺜــر مــن  55مليــار درﻫــﻢ مﻘارﻧــﺔ مــﻊ ﺳــﻨﺔ  .2019وﻳــﺪل ﻫــﺬا التﻄــور علــى أن
ﻧﺴــبﺔ الﻨﻘــود المتﺪاولــﺔ التــي ﺗﻈــﻞ ﺧــارج دائــرة الﻘﻄــاع البﻨﻜــي آﺧــﺬة فــي االرﺗﻔــاع ،ممــا ﻳبــرز ﺿــرورة اﻹﺳــراع ﺑﺈعمــال
مﺴلﺴــﻞ الﺸــمول البﻨﻜــي للﺴــاﻛﻨﺔ المﻐرﺑيــﺔ وﺗﻄوﻳــر وﺳــائﻞ اﻷداء الرقميــﺔ.
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 5.2.1.1مناخ اﻷﻋمال وﺗوﻗﻌات الﻔاﻋلﻴﻦ الﺨواص :نقﺺ ﻓي وضوح الرؤية يﻜﺒﺢ اﻻﺳتﺜمار
ﺗﺴــببﺖ جائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-فــي ارﺗﻔــاع ﺣــاد فــي مﺴــتوﻳات عــﺪم اليﻘيــن وزﻳــادة ﺣــﺪة عــﺪم وﺿــوح الرؤﻳــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ
) 2020ﺗمﺪﻳــﺪ التﺪاﺑيــر التﻘييﺪﻳــﺔ فــي ﺑﻌــﺾ الﻘﻄاعــات واﻷﻧﺸــﻄﺔ ،اﺿﻄــراب فــي ﺳــير ﺣملــﺔ التلﻘيــﺢ ﺑﺴــبﺐ مﺸــاﻛﻞ
التــﺰود ﺑالجرعــات ،اﻧتﻌــاش ﻏيــر مﺆﻛــﺪ لــﺪى ﺷــرﻛائﻨا اﻷجاﻧــﺐ الرئيﺴــيين ،وﻏيــر ذلــﻚ( ،ممــا ﻳﺸــﻜﻞ عائﻘــا أمــام
الﻔاعليــن االقتصادﻳيــن ،إذ ﻳلﻘــي ﺑﻈﻼلــﻪ علــى الﻘــرارات المتﻌلﻘــﺔ ﺑاالﺳــتﺜمار ،واالدﺧــار ،واالﺳــتﻬﻼك ،والتﺸــﻐيﻞ،
وﻏيرﻫــا .ﻛمــا أن الصﺪمــﺔ الﻨاجمــﺔ عــن اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ جــاءت لتﻨﻀــاف إلــى أوجــﻪ الﺨصــاص البﻨيوﻳــﺔ التــي ﻛان مﻨــاخ
اﻷعمــال فــي المﻐــرب ﻳﻌاﻧــي مﻨﻬــا قبــﻞ ﺗﻔﺸــي الجائﺤــﺔ.
إال أن ﻫــﺬا الﺴــياق الموﺳــوم ﺑﻀﻌــﻒ الﺜﻘــﺔ وعــﺪم اليﻘيــن ،لــﻢ ﻳمﻨــﻊ ﺑﻼدﻧــا مــن مواﺻلــﺔ اﻹﺻﻼﺣــات الراميــﺔ إلــى
ﺗﺤﺴــين مﻨــاخ اﻷعمــال علــى المﺴــتوى الوطﻨــي .ومــن ﺿمــن المﻨجــﺰات التــي جــرى ﺗﺤﻘيﻘﻬــا ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020ﻧﺬﻛــر
مــا ﻳلــي:
�

إعــﺪاد اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ لمﻨــاخ اﻷعمــال للسياﺳــة الﻮﻃﻨيــة لتحســيﻦ مﻨــاخ اﻷعمــال للﻔتــرة  .2025-2021وﺗرﺗﻜــﺰ
ﻫــﺬه الﺴياﺳــﺔ علــى ﺗﺸــﺨيﺺ الوﺿــﻊ الﺤالــي لﻺﻛراﻫــات التــي ﻳﻌاﻧــي مﻨﻬــا الﻘﻄــاع الﺨــاص ودراﺳــﺔ الممارﺳــات
الﺪوليــﺔ الﻔﻀلــى فــي مجــال مﻨــاخ اﻷعمــال .وﺗﻬــﺪف ﻫــﺬه الﻌمليــﺔ إلــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ فﻌاليــﺔ المﺴلﺴــﻞ المﻌتمــﺪ ﺣاليــا
فــي ﺑلــورة ﺧﻄــﻂ الﻌمــﻞ الﺴــﻨوﻳﺔ للجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ لمﻨــاخ اﻷعمــال وﺗﺤﺴــين جاذﺑيــﺔ مﻨــاخ اﻷعمــال فــي المﻐــرب،
وﺗوفيــر رؤﻳــﺔ أوﺿــﺢ للﻔاعليــن فــي الﻘﻄــاع الﺨــاص وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺛﻘتﻬــﻢ فــي مﻨــاخ اﻷعمــال الوطﻨــي .وﺗﻀــﻢ ﻫــﺬه الرؤﻳــﺔ
ﺛﻼﺛــﺔ مرﺗﻜــﺰات ﺗﻨبﺜــﻖ عﻨﻬــا  33مبــادرة ذات أولوﻳــﺔ لتﺤﺴــين مﻨــاخ اﻷعمــال .وﻳﻬــﻢ المرﺗﻜــﺰ اﻷول ﺗﺤﺴــين الﻈــروف
ال ُمﻬيﻜلــﺔ لمﻨــاخ اﻷعمــال ،ﺑمــا فــي ذلــﻚ مﺴــﺄلﺔ ﺗبﺴــيﻂ المﺴــاطر اﻹدارﻳــﺔ وﺗﺤﺪﻳــﺚ اﻹطــار الﻘاﻧوﻧــي لﻸعمــال.
أمــا المرﺗﻜــﺰ الﺜاﻧــي فيتﻨــاول ﺗﺴــﻬيﻞ ولــوج المﻘــاوالت إلــى المــوارد الﻀرورﻳــﺔ ،مﺸــﺪدا علــى الجواﻧــﺐ المتﻌلﻘــﺔ
ﺑالتموﻳــﻞ والرأﺳــمال البﺸــري والبﻨيــات التﺤتيــﺔ ،فيمــا ﻳﻬــﻢ المرﺗﻜــﺰ الﺜالــﺚ ﺗﻌﺰﻳــﺰ الﺸــﻔافيﺔ والﺸــموليﺔ والتﻌــاون
ﺑيــن الﻘﻄاعيــن الﻌــام والﺨــاص.

�

المصادقــة وصــدور الﻘانــﻮن رقــﻢ  46.18المتﻌلــﻖ ﺑﻌﻘــﻮد الﺸــراﻛة ﺑيــﻦ الﻘﻄاعيــﻦ الﻌــام والﺨــاص .وﻳﺸــﻜﻞ ﻫــﺬا
الﻘاﻧــون ﺧﻄــوة مﻬمــﺔ مــن ﺷــﺄﻧﻬا الﻨﻬــوض ﺑاالﺳــتﺜمار علــى المﺴــتوى الوطﻨــي ،وﺿمــان التﺪﺑيــر اﻷمﺜــﻞ للجﻬــود
المبﺬولــﺔ مــن لــﺪن الﺪولــﺔ ،مــﻊ ﺗﺤﺴــين ﻧجاعــﺔ االﺳــتﺜمارات المﻨجــﺰة.
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�

دﺧــﻮل الﻘانﻮن رقﻢ  55.19المتﻌلﻖ ﺑتبسيﻂ المساﻃر واﻹجراءات اﻹدارﻳة ﺣيــﺰ التﻨﻔيــﺬ :اعتمــادا علــى مبــادئ
الﺤﻜامــﺔ الجيــﺪة وﺗﺴــﺨير التﻘﻨيــات المبتﻜــرة فــي مجــال المﻌلومــات والتواﺻــﻞ ،ﻳتﻀمــن ﻫــﺬا الﻘاﻧــون جملــﺔ مــن
المﺴــتجﺪات التــي ﺗﺆﺳــس للﻌﻼقــﺔ الجﺪﻳــﺪة التــي ﻳجــﺐ أن ﺗجمــﻊ اﻹدارة ﺑالمرﺗﻔــﻖ .وﻳمﻨــﺢ ﻫــﺬا الﻘاﻧــون اﻹدارات
الﻌموميــﺔ مﻬلــﺔ  5ﺳــﻨوات اﺑتــﺪاء مــن ﺗارﻳــﺦ دﺧولــﻪ ﺣيــﺰ التﻨﻔيــﺬ لرقمﻨــﺔ المﺴــاطر واﻹجــراءات المتﻌلﻘــﺔ ﺑمﻌالجــﺔ
وﺗﺴــليﻢ الﻘــرارات اﻹدارﻳــﺔ التــي ﺗﺪﺧــﻞ فــي مجــال اﺧتصاﺻﻬــا وﺗلــﻚ المتﻌلﻘــﺔ ﺑــﺄداء المصارﻳــﻒ اﻹدارﻳــﺔ ذات
الصلــﺔ .وﻳﻨــﺺ ﻫــﺬا الﻘاﻧــون ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص علــى (1 :إلــﺰام اﻹدارة ﺑجــرد وﺗوﺛيــﻖ وﺗصﻨيــﻒ وﺗﺪوﻳــن الﻘــرارات اﻹدارﻳــﺔ
والوﺛائــﻖ والمﺴــتﻨﺪات التــي ﺗﻄلبﻬــا مــن المرﺗﻔﻘيــن ،وﻧﺸــرﻫا فــي ﺑواﺑــﺔ وطﻨيــﺔ للمﺴــاطر واﻹجــراءات اﻹدارﻳــﺔ،
 (2التبــادل البيﻨــي للمﻌلومــات والوﺛائــﻖ ﺑيــن اﻹدارات الﻌموميــﺔ (3 ،ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻵجــال الﻘصـــوى لﺪراﺳـــﺔ طلبـــات
المرﺗﻔﻘيـــن المتﻌلﻘـــﺔ ﺑالﻘـــرارات اﻹدارﻳـــﺔ ومﻌالجتﻬـــا والـــرد عليﻬـــا مـــن قبﻞ اﻹدارة ،وطرق الﻄﻌن المتاﺣﺔ للمرﺗﻔﻖ
فــي ﺣالــﺔ رفــﺾ طلبــﻪ مــن لــﺪن اﻹدارة؛

�

اﻹﻃــالق الرﺳــمي للســجﻞ الﻮﻃﻨــي اﻹلﻜترونــي للﻀمانــات المﻨﻘﻮلــة ،وذلــﻚ فــي إطــار ﺗﻨﻔيــﺬ مﻘتﻀيــات الﻘاﻧــون
رقــﻢ  21.18المتﻌلــﻖ ﺑالﻀماﻧــات المﻨﻘولــﺔ المﻌتمــﺪ ﺳــﻨﺔ  .2019ومــن ﺷــﺄن ﻫــﺬا اﻹﺻــﻼح الــﺬي ﻫــﻢ اﻹطــار
الﻘاﻧوﻧــي لمﻨــاخ اﻷعمــال ﺗﺴــﻬيﻞ ولــوج المﻘــاوالت ،ﺳــيما المﻘــاوالت الصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ ،إلــى مﺨتلــﻒ مصــادر
التموﻳــﻞ المتاﺣــﺔ ،عبــر ﺗﻘﺪﻳــﻢ الﻀماﻧــات المﻨﻘولــﺔ المتوفــرة لﺪﻳﻬــا .ﻛمــا ﻳرمــي إلــى ﺗبﺴــيﻂ المﺴــاطر ذات الصلــﺔ
وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺷــﻔافيتﻬا.

�

ﺗحﻘيــﻖ ﺗﻘــدم ﻓــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑتحســيﻦ الﻮلــﻮج إلــﻰ التمﻮﻳــﻞ ،الﺳــيما مــن ﺧــﻼل إﺣــﺪاث مﻨتجــات ﺧاﺻــﺔ ﺑمواجﻬــﺔ
ﻇرفيــﺔ اﻷزمــﺔ») ،ﺿمــان أوﻛﺴــجين« و»ﺿمــان إقــﻼع« و»إقــﻼع المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــﺪا«( ،وﻛــﺬا ﺗﻨوﻳــﻊ أﺷــﻜال
التموﻳــﻞ الموجﻬــﺔ لﺤاملــي المﺸــارﻳﻊ ،ﺧاﺻــﺔ علــى إﺛــر اعتمــاد مﺸــروع الﻘاﻧــون رقــﻢ  15.18المتﻌلــﻖ ﺑالتموﻳــﻞ
التﻌاوﻧــي )اﺳــتﻜمﻞ مﺴــﻄرة المصادقــﺔ ﺑﺪاﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ .(2021

رﻏــﻢ ﻫــﺬه التﻄــﻮرات ،ﻳالحــﻆ أن مﻨــاخ اﻷعمــال ﻓــي المﻐــرب ال ﺗــﺰال ﺗﻌترﻳــﻪ الﻌدﻳــد مــﻦ مﻮاﻃــﻦ الﻀﻌــﻒ ،ﺗﻬــﻢ ﺑﺸــﻜﻞ
ﺧــاص اﺳــتمرار ﺑﻌــﺾ مﻈاﻫــر الﻔســاد وآجــال اﻷداء.
ﻓــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑمﻌﻀلــة الﻔســاد ،ﻳﺴــجﻞ أﻧــﻪ ﺛمــﺔ ﺗراجﻌ ـاً مــرة أﺧــرى ﺑﺴــﺖ مراﺗــﺐ فــي التصﻨيــﻒ الﻌالمــي لمﺆﺷــر
مــﺪرﻛات الﻔﺴــاد الــﺬي ﺗصــﺪره مﻨﻈمــﺔ الﺸــﻔافيﺔ الﺪوليــﺔ ،علمــا أن المﻐــرب ﺗراجــﻊ ﺑﺴــبﻊ مراﺗــﺐ فــي ﻫــﺬا التصﻨيــﻒ
ﺳــﻨﺔ .2019
وﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى أﻧــﻪ ﺗــﻢ الﺸــروع مﻨــﺬ ﺧمــس ﺳــﻨوات فــي ﺗﻨﺰﻳــﻞ االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ لمﻜافﺤــﺔ الﻔﺴــاد .إال أﻧــﻪ
فــي ﻏيــاب درجــﺔ عاليــﺔ مــن اليﻘﻈــﺔ فــﺈن ﻫــﺬا المﻨﺤــى التﻨازلــي قــﺪ ﻳﺴــتمر فــي ﺳــياق أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-إذا مــا أﺻبﺤــﺖ
المﻨافﺴــﺔ علــى الﻔــرص والمــوارد أﻛﺜــر اﺣتﺪامــا فــي مجــال اﻷعمــال.
ﻏيــر أن مــن ﺷــﺄن المصادقــﺔ علــى مﺸــروع الﻘاﻧــون رقــﻢ  46.19المتﻌلــﻖ ﺑالﻬيئــﺔ الوطﻨيــﺔ للﻨﺰاﻫــﺔ والوقاﻳــﺔ مــن الرﺷــوة
ومﺤارﺑتﻬــا 3أن ﻳمﻜــن مــن اﺳــتﻜمال المﻨﻈومــﺔ المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ الموجــودة ،مــن ﺧــﻼل ﻫيئــﺔ ﺗتوفــر علــى الﺨبــرة ووﺳــائﻞ
الﻌمــﻞ مــن أجــﻞ اﻹﺣاطــﺔ ﺑﻈاﻫــرة الﻔﺴــاد وﺗﻘﺪﻳــﻢ مﺴــاﻫمﺔ قوﻳــﺔ فــي مجاﺑﻬتﻬــا إلــى جاﻧــﺐ عمــﻞ الﻨياﺑــﺔ الﻌامــﺔ
والﻘﻀــاء.
ﺑالﻨســبة ﻵجــال اﻷداء ،فﻘــﺪ زادت مﺪﺗﻬــا فــي ﺳــياق اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ ،ممــا فاقــﻢ مــن ﺣــﺪة الصﻌوﺑــات التــي ﺗواجﻬﻬــا
المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــﺪا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ فــي مجــال الﺴــيولﺔ والﻘــﺪرة علــى ﺗﺴــﺪﻳﺪ الﺪﻳــون .وﺗﺆﻛــﺪ الﻌﺪﻳــﺪ مــن
المصــادر االرﺗﻔــاع المﺴــجﻞ في آجــال اﻷداء ﺑيــن المﻘــاوالت ،مﻨﻬــا ﻧتائــﺞ الﻨﺴــﺨﺔ الﺜالﺜــﺔ مــن الﺪراﺳــﺔ التــي أﻧجﺰﻫــا
 - 3اﺳتﻜمﻞ مﺴﻄرة املصادقﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ .2021
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مرﺻــﺪ آجــال اﻷداء لﻼﺗﺤــاد الﻌــام لمﻘــاوالت المﻐــرب فــي أﻛتوﺑــر  2020والتــي أوﺿﺤــﺖ أن آجــال اﻷداء ﺳــجلﺖ
ارﺗﻔاعــا جﺪﻳــﺪا وﺻــﻞ إلــى متوﺳــﻂ  53ﻳومــا إﺿافيــا .وﻫــي ﻧتائــﺞ أﻛﺪﺗﻬــا مﻌﻄيــات مرﺻــــﺪ المﻘــــاوالت ) (Inforiskﺣيﺚ
أﺑــرزت أن آجــال اﻷداء ارﺗﻔﻌــﺖ ﺑمــﺪة ﺗتــراوح ﺑيــن  50و 60ﻳومــا إﺿافيــﺔ لﻶجــال المﺴــجلﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2019والتــي
ﻛاﻧــﺖ مرﺗﻔﻌــﺔ أﺻــﻼ ) 113ﻳومـاً للمﻘــاوالت الصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ و 202ﻳومـاً للمﻘــاوالت الصﻐيــرة جـ ًﺪا(.
أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ ﻵجــال اﻷداء الﺨاﺻــﺔ ﺑالمﺆﺳﺴــات والمﻘاوالت الﻌموميــﺔ ،فﻘــﺪ واﺻلــﺖ ﺗﺤﺴــﻨﻬا رﻏــﻢ ﻇرفيــﺔ اﻷزمــﺔ،
ﺑﺤيــﺚ اﺳــتﻘرت مــﻊ ﻧﻬاﻳــﺔ دجﻨبــر  2020فــي مــﺪة متوﺳــﻄﺔ ﺗبلــﻎ  39.9ﻳومــا ،عــوض  42ﻳومــا المﺴــجلﺔ مــﻊ ﻧﻬاﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ
 .2019وﻳمﻜــن أن ﻳﻌــﺰى ﻫــﺬا التﺤﺴــن فــي قﻄــاع المﺆﺳﺴــات والمﻘاوالت الﻌموميــﺔ إلــى مﺨتلــﻒ التﺪاﺑيــر والجﻬــود
التــي ﺗبﺬلﻬــا الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ فــي ﻫــﺬا المجــال ،فــي إطــار ﺗﻜرﻳــس مﺜاليــﺔ الﺪولــﺔ ،رﻏــﻢ أﻧــﻪ علــى أرض الواقــﻊ ال
ﺗــﺰال ﻫﻨــاك ﺑﻌــﺾ الممارﺳــات ﻏيــر الﻨﻈاميــﺔ التــي ﺗﻔــرض آجــاالً مﺴــتترة قبــﻞ مرﺣلــﺔ الﻔوﺗــرة .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد،
ﻳُﺬﻛــر أن الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ لجــﺄت إلــى اﻹرﺳــاء التﺪرﻳجــي لﻨﻈــام اﻹﻳــﺪاع اﻹلﻜتروﻧــي للﻔواﺗيــر الموجﻬــﺔ للﺪولــﺔ
والجماعــات التراﺑيــﺔ .وﺗﺴــمﺢ ﻫــﺬه اﻵليــﺔ ،مــن ﺧــﻼل ﻧﻈــام التﺪﺑيــر المﻨﺪمــﺞ للﻨﻔﻘــات ) ، (GIDﺑتﺴــجيﻞ المﻘاولــﺔ فــي
ﺧﺪمــﺔ اﻹﻳــﺪاع اﻹلﻜتروﻧــي للﻔواﺗيــر ،ﺣيــﺚ ﻳتــﻢ إﻳــﺪاع فواﺗيــر موقﻌــﺔ إلﻜتروﻧيــا ﻛمــا ﻳتــﻢ ﺗﺴــجيﻞ ﺗارﻳــﺦ إﻳﺪاعﻬــا ﺑﻄرﻳﻘــﺔ
أوﺗوماﺗيﻜيــﺔ.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،وﺑﻐيــﺔ ﺗﺤﺴــين فﻌاليــﺔ الترﺳــاﻧﺔ الﻘاﻧوﻧيــﺔ المﻨﻈمــﺔ ﻵجــال اﻷداء ،عﻘــﺪ مرﺻــﺪ آجــال اﻷداء اجتماعــا
فــي فبراﻳــر  2020ﺧصــﺺ للمصادقــﺔ علــى مﺸــروع ﺗﻌﺪﻳــﻞ المﻘتﻀيــات التﺸــرﻳﻌيﺔ المتﻌلﻘــﺔ ﺑﺂجــال اﻷداء قبــﻞ طرﺣﻬــا
فــي المﺴــار التﺸــرﻳﻌي .ومــن أﺑــرز التﻌﺪﻳــﻼت التــي مــن المﻨتﻈــر أن ﺗﻬــﻢ اﻹطــار الﻘاﻧوﻧــي اﺳــتبﺪال التﻌوﻳﻀــات عــن
التﺄﺧيــر ﺑﻐرامــات ماليــﺔ ﺗﻔــرض علــى المﻘــاوالت التــي ﺗتجــاوز آجــال أدائﻬــا المﺴــتوﻳات المﺴــموح ﺑﻬــا قاﻧوﻧيــا .ﻛمــا
أن المﻘارﺑــﺔ الجﺪﻳــﺪة ﺗﻘــوم علــى ﺗﻔــادي المواجﻬــﺔ ﺑيــن طرفــي الﻨــﺰاع )المﻘاولــﺔ مﻘﺪمــﺔ الﺨﺪمــﺔ والمﻘاولــﺔ طالبــﺔ
الﺨﺪمــﺔ( ،علــى اعتبــار أن اﻹدارة الﻌموميــﺔ ﺳــتﻘوم ﺑــﺪور الﻄــرف الﺜالــﺚ مــن ﺧــﻼل اﺿﻄﻼعﻬــا ﺑتﻄبيــﻖ وﺗﺤصيــﻞ
الﻐرامــات الماليــﺔ المﺸــار إليﻬــا .وﺳــيتﻢ ،ﺣﺴــﺐ مﻘتــرح مرﺻــﺪ آجــال اﻷداء ،ﺗﺨصيــﺺ عائــﺪات ﻫــﺬه الﻐرامــات الماليﺔ
لتموﻳــﻞ ﺻﻨــﺪوق للﺪعــﻢ المﻘاوالﺗــي أو لﺪعــﻢ المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــﺪا.
عمﻮم ـ ًا ،وﻓــي ﻇــﻞ ﻫــﺬه الﻈرﻓيــة ،عــرف االﺳــتﺜمار الﺨــاص ﺗراجﻌــا مﻬمــا ،ﻛمــا ﻳتجلــﻰ ذلــك مــﻦ ﺧــالل االنﺨﻔــاض
المســجﻞ ﻓــي إجمالــي ﺗﻜﻮﻳــﻦ الرأﺳــمال الﺜاﺑــﺖ ،ﺑاﻹﺿاﻓــة إلــﻰ التراجــﻊ الملمــﻮس ﻓــي الﻌــدد الصاﻓــي للمﻘــاوالت
المح َدﺛــة ﺳــﻨة  2020ﺑﻨســبة  - 11ﻓــي الماﺋــة ،وﻫــﻮ أول انﺨﻔــاض ﻳســجﻞ ﻓــي ﻫــﺬا الميــدان مﻨــﺬ عﺸــر ﺳــﻨﻮات .وفﻀــﻼ
عــن ﺗﺪﻧــي وﺗيــرة إﺣــﺪاث المﻘــاوالت ،ﺳــاﻫﻢ المﻨــاخ االقتصــادي المﻄبــوع ﺑالﺸــﻜوك وعــﺪم وﺿــوح الرؤﻳــﺔ فــي التﺄﺛيــر
ﺳــلبا علــى ﺗوقﻌــات المﻘــاوالت الموجــودة ﺑﺨصــوص آفــاق ﻧﺸــاطﻬا وﺻﺤتﻬــا الماليــﺔ .فﺤﺴــﺐ المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ
للتﺨﻄيــﻂ ،فــﺈن أرﺑﻌ ـاً مــن أﺻــﻞ ﻛﻞ ﺧمــس مﻘــاوالت ال ﺗﻌتــﺰم الﻘيــام ﺑــﺄي اﺳــتﺜمار ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2021ﺧاﺻــﺔ علــى
مﺴــتوى ﺻﻨاعــات الﻨﺴــيﺞ ،والصﻨاعــات الﻜﻬرﺑائيــﺔ واﻹلﻜتروﻧيــﺔ ،وقﻄــاع اﻹﻳــواء والمﻄاعــﻢ ،واﻷﻧﺸــﻄﺔ الﻌﻘارﻳــﺔ .ﻛمــا
أن الﻌﺪﻳــﺪ مــن المﻘــاوالت ﺗﻌاﻧــي مــن ﻧﻘــﺺ فــي الﺴــيولﺔ ،ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ﻛــون أزﻳــﺪ مــن ﻧصــﻒ المﻘــاوالت الصﻐيــرة
جــﺪا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ ﺗتوقــﻊ مﺨاطــر ﺷــﺪﻳﺪة مرﺗبﻄــﺔ ﺑﻌــﺪم الﻘــﺪرة علــى ﺗﺴــﺪﻳﺪ الﺪﻳــون ،وﻛلﻬــا عوامــﻞ ﺗﻬــﺪد
ﺑﻘــاء ﻫــﺬه الﻔئــﺔ مــن المﻘــاوالت واﺳــتﺪامﺔ عــﺪد مــن المﺸــارﻳﻊ االﺳــتﺜمارﻳﺔ الﺨاﺻــﺔ التــي ﺗــﻢ إطﻼقﻬــا.
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الرﺳﻢ الﺒﻴاني رﻗﻢ  :6ﺗﻄور وﺗﻴرة إحداث المقاوﻻت )أشﺨاص مﻌنويون وذاﺗﻴون(

املصﺪر :املﻜتﺐ املﻐرﺑي للملﻜيﺔ الصﻨاعيﺔ والتجارﻳﺔ

وإذا ﻛاﻧــﺖ أرقــام ﻛﻞ مــن المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ 4والمﻜتــﺐ المﻐرﺑــي للملﻜيــﺔ الصﻨاعيــﺔ والتجارﻳــﺔ 5ﺣــول ﺗﻄــور
االﺳــتﺜمار وإﺣــﺪاث المﻘــاوالت ﺗﺸــير إلــى ﺗﺴــجيﻞ ﺗراجــﻊ فــي اﻷداء ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020فــﺈن اﻷرقــام التــي أعلﻨــﺖ
عﻨﻬــا رئاﺳــﺔ الﺤﻜومــﺔ ﺣــول ﺣصيلــﺔ الﺴــﻨﺔ اﻷولــى مــن إﺻــﻼح المراﻛــﺰ الجﻬوﻳــﺔ لﻼﺳــتﺜمار ﺗﺆﻛــﺪ ﺑاﻷﺣــرى ﺗﺴــجيﻞ
ﻧتائــﺞ إﻳجاﺑيــﺔ .ﺑﺤيــﺚ ﺗﺆﻛــﺪ الﺤصيلــﺔ أن ﺣجــﻢ االﺳــتﺜمار ﺳــجﻞ ارﺗﻔاعــا ملﺤوﻇــا ﺑﻨﺴــبﺔ  154فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ
 ،2020ﻛمــا أن عــﺪد الملﻔــات المودعــﺔ لــﺪى المراﻛــﺰ الجﻬوﻳــﺔ لﻼﺳــتﺜمار والموافــﻖ عليﻬــا مــن لــﺪن ﺷــباﻛﻬا الموﺣــﺪ
ﺑلــﻎ مــا مجموعــﻪ  3361ملﻔــا ،مﻘاﺑــﻞ  2259ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  .6 2019ورﻏــﻢ أﻧــﻪ ال ﻳــﺰال مــن الﺴــاﺑﻖ ﻷواﻧــﻪ إجــراء ﺗﻘييــﻢ
ﻷداء المراﻛــﺰ الجﻬوﻳــﺔ لﻼﺳــتﺜمار ﺑﻌــﺪ إﺻﻼﺣﻬــا ،فــﺈن ﻫــﺬا التﻔــاوت فــي اﻷرقــام ال ﻳﺴــمﺢ ﺑاﻹﺣاطــﺔ الجيــﺪة ﺑوﺿﻌيــﺔ
االﺳــتﺜمار ﺧــﻼل الﺴــﻨﺔ موﺿــوع التﻘرﻳــر.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﺗﺸــير إﺣصائيــات المﻜتــﺐ المﻐرﺑــي للملﻜيــﺔ الصﻨاعيــﺔ والتجارﻳــﺔ أن عــﺪد المﻘــاوالت التــي دﺧلــﺖ
مرﺣلــﺔ الﺤــﻞ والمﻘــاوالت التــي جــرى التﺸــﻄيﺐ عليﻬــا ﺗﻘلــﺺ ﺑﺸــﻜﻞ ملمــوس ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺑـــﻨﺴبﺔ  29.4فــي
المائــﺔ و 40.6فــي المائــﺔ علــى التوالــي .ﺻﺤيــﺢ أن ﻫــﺬ االﻧﺨﻔــاض ﻳﻌــﺰى فــي جــﺰء مﻨــﻪ إلــى ﺗﺪاﺑيــر الﺪعــﻢ للتﺨﻔيــﻒ
مــن ﺗﺪاعيــات اﻷزمــﺔ التــي اﺗﺨﺬﺗﻬــا الﺪولــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺑﺤيــﺚ مﻜﻨــﺖ الﻌﺪﻳــﺪ مــن المﻘــاوالت مــن الصمــود ،ﻏيــر أﻧــﻪ
قــﺪ ال ﻳﻌبــر ﺑﺪقــﺔ عــن واقــﻊ الﺤــال ،علــى اعتبــار أﻧــﻪ ﻳﻌــﺰى أﻳﻀــا فــي جاﻧــﺐ مﻨــﻪ إلــى ﺗراجــﻊ ﻧﺸــاط المﺤاﻛــﻢ التجارﻳــﺔ
ﺧــﻼل الﻔصليــن الﺜاﻧــي والﺜالــﺚ مــن ﺳــﻨﺔ  2020ﺑﺴــبﺐ التﺪاﺑيــر الصﺤيــﺔ االﺣترازﻳــﺔ التــي جــرى إقرارﻫــا )اﻧﻈــر
الرﺳــﻢ البياﻧــي رقــﻢ .(7

 - 4اﳊﺴاﺑات الوطﻨيﺔ ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ .2020
 - 5مﻘياس ) (Baromètreاملﻜتﺐ املﻐرﺑي للملﻜيﺔ الصﻨاعيﺔ والتجارﻳﺔ.
 - 6ﺣصيلﺔ وآفاق إﺻﻼح املراﻛﺰ اﳉﻬوﻳﺔ لﻼﺳتﺜمار ،التي قﺪمﻬا الﺴيﺪ رئيس اﳊﻜومﺔ ﺑتارﻳﺦ  7ﻳوﻧيو  2021ﺧﻼل اﳉلﺴﺔ الﺸﻬرﻳﺔ املتﻌلﻘﺔ ﺑالﺴياﺳﺔ الﻌامﺔ ﲟجلس
الﻨواب.
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املصﺪر :املﻜتﺐ املﻐرﺑي للملﻜيﺔ الصﻨاعيﺔ والتجارﻳﺔ

 6.2.1.1ﺧساﺋر مﻬمة ﻓي مناصب الﺸﻐﻞ ومصادر الدﺧﻞ وﺗﻔاﻗﻢ للتﻔاوﺗات ﻓي اﻷﺟور
ﺑﻌــﺪ ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻬر مــن اﻧتﺸــار جائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-ﺑالمﻐــرب ،جــرى ﺗﺴــجيﻞ فﻘــﺪان أعــﺪاد ﻛبيــرة مــن مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ
ﺳــواء فــي الﻘﻄــاع المﻨﻈــﻢ أو ﻏيــر المﻨﻈــﻢ .وﺣﺴــﺐ الصﻨــﺪوق الوطﻨــي للﻀمــان االجتماعــي ،فمــﻊ ﻧﻬاﻳــﺔ ﺷــﻬر مــاي
 2020ﺑلــﻎ عــﺪد اﻷجــراء الﺬﻳــن ﺗوقﻔــوا عــن الﻌمــﻞ ﺣوالــي  .958.000ﺑالمــوازاة مــﻊ ذلــﻚ ،ﺗﻀــررت ﻧﺤــو  5.5مليــون
أﺳــرة ﺗﻌيــﺶ مــن الﻘﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ مــن فﻘــﺪان مصــﺪر دﺧلﻬــا .ومــﻊ ذلــﻚ ،ﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺗﺴــجيﻞ ﻧــوع
مــن التﺤﺴــن فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ اﻧﻄﻼقــا مــن الﻔصــﻞ الراﺑــﻊ مــن ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺣيــﺚ ﺧﻔــﺖ ﺣــﺪة فﻘــﺪان مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ.
وفــي المجمــﻞ ،فﻘــﺪ االقتصــاد الوطﻨــي ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2020ﺣوالــي  432.000مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ ﺻــاف ،وذلــﻚ ﺑﺴــبﺐ التﺄﺛيــر
المــﺰدوج لﻸزمــﺔ الصﺤيــﺔ المرﺗبﻄــﺔ ﺑجائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ) 19-ﺣوالــي  38فــي المائــﺔ مــن المﻘــاوالت ﺧﻔﻀــﺖ عــﺪد الﻌامليــن
ﺑﻬــا عﻨــﺪ ﻧﻬاﻳــﺔ  (2020ولﻀﻌــﻒ الموﺳــﻢ الﻔﻼﺣــي .وﺣﺴــﺐ الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑالﺸــﻐﻞ واﻹدمــاج المﻬﻨــي،
فﺈلــى ﻏاﻳــﺔ متــﻢ ﺳــﻨﺔ  2020لــﻢ ﻳﺴــتﺄﻧﻒ ﺣوالــي  100.000أجيــر عملﻬــﻢ ﺑﻌــﺪ.
وقــﺪ ﺿــﻢ الوﺳــﻂ الﻘــروي  68فــي المائــﺔ مــن إجمالــي مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ التــي فﻘﺪﻫــا االقتصــاد الوطﻨــي .أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ
لتوزﻳــﻊ مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ المﻔﻘــودة ﺣﺴــﺐ الﻘﻄاعــات ،فﻨجــﺪ أن قﻄــاع »الﻔﻼﺣــﺔ والﻐاﺑــات والصيــﺪ« فﻘــﺪ 273.000
مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ ،متبوعــا ﺑﻘﻄــاع »الﺨﺪمــات« الــﺬي فﻘــﺪ  107.000مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ ،ﺛــﻢ قﻄــاع »الصﻨاعــﺔ ﺑمــا فيﻬــا الصﻨاعــﺔ
التﻘليﺪﻳــﺔ« الــﺬي فﻘــﺪ  37.000مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ ،ﻳليــﻪ قﻄــاع »البﻨــاء واﻷﺷــﻐال الﻌموميــﺔ« ب  9.000مﻨصــﺐ مﻔﻘــود.
فــي ﻫــﺬا الﺴــياق ،وﺑالﻨﻈــر الﻧﺨﻔــاض مﻌــﺪل الﻨﺸــاط الــﺬي ﺗراجــﻊ مــن  45.8فــي المائــﺔ المﺴــجلﺔ الﺴــﻨﺔ الماﺿيــﺔ
إلــى  44.8فــي المائــﺔ ،فﻘــﺪ ﺗﻔاقــﻢ مﻌــﺪل البﻄالــﺔ ،ﺑﺤيــﺚ ﺑلــﻎ  11.9فــي المائــﺔ علــى الصﻌيــﺪ الوطﻨــي و 15.8فــي المائــﺔ
ﺑالوﺳــﻂ الﺤﻀــري .وﻛاﻧــﺖ ﻧﺴــبﺔ البﻄالــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2020أﻛﺜــر ﺣــﺪة فــي ﺻﻔــوف ﺧرﻳجــي مﺆﺳﺴــات التﻜوﻳــن
المﻬﻨــي ،واﻷطــر المتوﺳــﻄﺔ ،وﺣملــﺔ الﺸــواﻫﺪ الﻌليــا مــن ﺧرﻳجــي الجامﻌــات.
مــﻦ جﻬــة أﺧــرى ،أدى ﺗﻮقــﻒ نﺸــاط الﻌدﻳــد مــﻦ المﻘــاوالت مﻨــﺬ انــدالع اﻷزمــة إلــﻰ ﺗراجــﻊ الدﺧــﻞ وﺗدنــي الﻘــدرة
الﺸــرائيﺔ .وﺣﺴــﺐ المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ،فمــن ﺑيــن الﻨﺸــيﻄين المﺸــتﻐلين الﺬﻳــن ﻳﺰاولــون عمــﻼ مﺄجــورا،
ﺻــرح ،مــا ﻳﻘــارب ،اﺛﻨــان مــن ﺑيــن ﻛﻞ ﺛﻼﺛــﺔ ﺑــﺄن دﺧلﻬــﻢ قــﺪ اﻧﺨﻔــﺾ ﺧــﻼل فتــرة الﺤجــر الصﺤــي .ﻛمــا أن متوﺳــﻂ دﺧﻞ
الﻨﺸــيﻄين المﺸــتﻐلين اﻧﺨﻔــﺾ ﺑﻨﺴــبﺔ  50فــي المائــﺔ ﺧــﻼل ﻫــﺬه الﻔتــرة مﻘارﻧــﺔ مــﻊ فتــرة مــا قبــﻞ الﺤجــر الصﺤــي.
وقــﺪ ﺗﻔاوﺗــﺖ ﺣــﺪة ﺗراجــﻊ الﺪﺧــﻞ مــن فئــﺔ اجتماعيــﺔ إلــى أﺧــرى .إذ وﺻــﻞ االﻧﺨﻔــاض فــي متوﺳــﻂ الﺪﺧــﻞ الﺸــﻬري
إلــى  67فــي المائــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ للﻨﺸــيﻄين المﺸــتﻐلين المﻨتميــن لﻔئــﺔ  40فــي المائــﺔ مــن الﺴــﻜان اﻷقــﻞ ﻳﺴــرا مﻘاﺑــﻞ 32
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فــي المائــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻨﻈرائﻬــﻢ المﻨتميــن لﻔئــﺔ  20فــي المائــﺔ مــن الﺴــﻜان اﻷﻛﺜــر ﻳﺴــرا ،وﻫــو ﺗﻔــاوت ال ﻳمﻜﻨــﻪ إال أن
ﻳﺰﻳــﺪ مــن ﺣــﺪة الﻔــوارق فــي اﻷجــور فــي ﺳــياق اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ.
وﺗﺸــير التﻘﺪﻳــرات إلــى أن المﺴــاعﺪات الممﻨوﺣــﺔ لﻸﺳــر ،فــي إطــار التﺪاﺑيــر التــي أقرﺗﻬــا لجﻨــﺔ اليﻘﻈــﺔ االقتصادﻳــﺔ،
مﻜﻨــﺖ مــن ﺗﻌوﻳــﺾ  35فــي المائــﺔ فــي المتوﺳــﻂ ،مــن مﺪاﺧيــﻞ الﻨﺸــاط المﻔﻘــودة ﺑﺴــبﺐ اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ .7وﺗجــﺪر
اﻹﺷــارة أﻳﻀــا إلــى أن مﻌــﺪل التﻀﺨــﻢ اﺳــتﻘر عﻨــﺪ مﺴــتوى مﻨﺨﻔــﺾ قــﺪره  0.7فــي المائــﺔ ،وذلــﻚ ﺑﻔﻀــﻞ الجﻬــود
المبﺬولــﺔ لﻀبــﻂ ومراقبــﺔ اﻷﺳــﻌار وﺗموﻳــن الﺴــوق ،فﻀــﻼ عمــا أﺑاﻧــﺖ عﻨــﻪ ﺗﺤوﻳــﻼت المﻐارﺑــﺔ المﻘيميــن ﺑالﺨــارج مــن
قــﺪرة علــى الصمــود ،ﺣيــﺚ مﻜﻨــﺖ مــن امتصــاص وقــﻊ الصﺪمــﺔ وﺗﺨﻔيــﻒ اﻧﻌﻜاﺳــات اﻷزمــﺔ علــى ﺑﻌــﺾ اﻷﺳــر.

 7.2.1.1التحوﻻت الﻜﺒرى المسجلة ﻋلى المستوى اﻻﻗتصادي منﺬ اندﻻع أزمة ﻛوﻓﻴد19-
§ ﺑوادر ﻋودة حﺬرة إلى التصنﻴﻊ ﻻﺳتﺒدال الواردات

إن الﺸــلﻞ الــﺬي ﺷــﻬﺪﺗﻪ ﺳﻼﺳــﻞ الﻘيمــﺔ الﻌالميــﺔ والصﻌوﺑــات التــي واجﻬتﻬــا الﻌﺪﻳــﺪ مــن البلــﺪان المتﻘﺪمــﺔ والﻨاميــﺔ
فــي التــﺰود ﺑالمﻨتجــات الﺤيوﻳــﺔ أﺛﻨــاء الجائﺤــﺔ ،ﺑــﺪءا مــن الﻜمامــات الواقيــﺔ واﻧتﻬــاء ﺑجرعــات اللﻘــاح ،أﺣيــﺖ الﻨﻘــاش
ﺑﺸــﺄن الﺴــيادة االقتصادﻳــﺔ .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،عــادت إلــى الواجﻬــﺔ فــي الﻌﺪﻳــﺪ مــن البــﺪان المتﻘﺪمــﺔ والﻨاميــﺔ
التﺤليــﻼت اﻷﻛادﻳميــﺔ والﺨﻄاﺑــات الﺴياﺳــيﺔ المتﻌلﻘــﺔ ﺑﻘﻀاﻳــا الﺴــيادة ،وﺻﻨاعــات اﺳــتبﺪال الــواردات ،وإعــادة ﺗوطيــن
الصﻨاعــات ،وﺗﻘليــﺺ ﺳﻼﺳــﻞ الﻘيمــﺔ الﻌالميــﺔ ،ﺳــﻌياً إلــى ﺗﺤﻘيــﻖ المﺰﻳــﺪ مــن الﻘــﺪرة علــى الصمــود إزاء التﻘلبــات .وقﺪ
أعرﺑــﺖ جملــﺔ مــن البلــﺪان مﺜــﻞ فرﻧﺴــا والياﺑــان ،وﻛﺬلــﻚ ﺑلــﺪان ﺻاعــﺪة ﻛالﻬﻨــﺪ عــن ﺗبﻨيﻬــا لﻬــﺬه التوجﻬــات الجﺪﻳــﺪة.
وقــﺪ اﻧﺨــرط المﻐــرب ﺑــﺪوره فــي ﻫــﺬه الﺪﻳﻨاميــﺔ ،إذ أﺑــان الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑالصﻨاعــﺔ والتجــارة واالقتصــاد
اﻷﺧﻀــر والرقمــي عــن ﺗﻔاعــﻞ ﺳــرﻳﻊ مــﻊ ﺗﺪاعيــات اﻷزمــﺔ ،وﺑلــور ﺗوجﻬــا جﺪﻳــﺪا مــن ﺧــﻼل وﺿــﻊ مﺨﻄﻂ اﻹﻧﻌــاش
الصﻨاعــي لمرﺣلــﺔ مــا ﺑﻌــﺪ ﻛوفيــﺪ .19-وﻳتﺴــﻢ ﻫــﺬا المﺨﻄــﻂ ﺑﻘﻄﻌــﻪ مــﻊ التوجــﻪ الﻘائــﻢ علــى الترﻛيــﺰ الﺤصــري علــى
الصﻨاعــات الموجﻬــﺔ للتصﺪﻳــر الــﺬي ﺗبﻨــاه المﻐــرب مﻨــﺬ ﺳــﻨوات الﺜميﻨيﻨــات ،ومﺤاولتــﻪ التوفيــﻖ ﺑيــن ﺣاجيــات البــﻼد
مــن مﻨتجــات اﺳــتبﺪال الــواردات وﺑيــن ﺿــرورة الﻨﻬــوض ﺑولــوج ﺻــادرات الصﻨاعــات الوطﻨيــﺔ إلــى اﻷﺳــواق الﺨارجيــﺔ.
وﻳﺴــﻌى المﺨﻄــﻂ إلــى ﺗمﻜيــن المﻐــرب مــن االﺳــتﻔادة مــن عمليــات إعــادة ﺗرﺣيــﻞ الﺨﺪمــات التــي جــرى اﻹعــﻼن
عﻨﻬــا والتــي مــن ﺷــﺄﻧﻬا أن ﺗﺴــمﺢ لبﻼدﻧــا علــى مــﺪى ﺛــﻼث ﺳــﻨوات مــن اﺣتﻀــان أﻧﺸــﻄﺔ إﻧتاجيــﺔ ﺗﻘــﺪر قيمتﻬــا
ﺑـــ  20مليــار دوالر متﺄﺗيــﺔ مــن آﺳــيا .ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ذلــﻚ ،ﻳﻬــﺪف المﺨﻄــﻂ إلــى مواﻛبــﺔ الﻔاعليــن الوطﻨييــن فــي
عمليــﺔ ﺗﻄوﻳــر ﺻﻨاعــات وطﻨيــﺔ قــادرة علــى اﺳــتبﺪال الــواردات فــي ﺑﻌــﺾ الﻘﻄاعــات المﺤــﺪدة .وﺣﺴــﺐ الﻘﻄــاع
الﺤﻜومــي الوﺻــي ،فمــن ﺷــﺄن ﻫــﺬه الﻘﻄاعــات الﺜماﻧــي )الﻨﺴــيﺞ ،والﻨﻘﻞ ،والصﻨاعــﺔ الميﻜاﻧيﻜيــﺔ والمﻌﺪﻧيــﺔ ،وﺻﻨاعــﺔ
البﻼﺳــتيﻚ ،والﻜﻬرﺑــاء واﻹلﻜتروﻧيــﻚ ،والصﻨاعــات الﻐﺬائيــﺔ ،والصﻨاعــات ﺷــبﻪ الﻜيميائيــﺔ ،والجلــﺪ( أن ﺗمﻜــن اقتصادﻧــا
مــن ﺗﻌوﻳــﺾ الــواردات ﺑﻘيمــﺔ  34مليــار درﻫــﻢ فــي أفــﻖ ﺳــﻨﺔ  2022مــن إجمالــي قيمــﺔ الــواردات الﺴــﻨوﻳﺔ والبالﻐــﺔ
 183.2مليــار درﻫــﻢ .ﻛمــا أﻧــﻪ مــن المﻨتﻈــر أن ﺗمﻜــن ﻫــﺬه الﻘﻄاعــات التــي ﺗــﻢ اﺧتيارﻫــا مــن رفــﻊ قيمــﺔ الصــادرات إلــى
 100مليــار درﻫــﻢ فــي أفــﻖ ﺳــﻨﺔ  ،2025ﻛﻨتيجــﺔ لجﻬــود ﺗﻌﺰﻳــﺰ الﻘــﺪرات اﻹﻧتاجيــﺔ ،وﺗﻌﺰﻳــﺰ االﻧﺪمــاج الﻌمــودي واﻷفﻘــي
للصﻨاعــات ،وجــﺬب مﻬــن جﺪﻳــﺪة ذات قيمــﺔ مﻀافــﺔ عاليــﺔ.
وﻳرﺗﻜــﺰ ﺗﺤﻘيــﻖ أﻫــﺪاف ﻫــﺬا المﺨﻄــﻂ الصﻨاعــي علــى إعﻄــاء دور أﻛﺜــر أﻫميــﺔ للﻄلبيــات الﻌموميــﺔ وجﻌلﻬــا آليــﺔ
للتﺤﻔيــﺰ فــي ﺑﺪاﻳــﺔ ﺗﻨﺰﻳلــﻪ ،مــﻊ ﺗوفيــر المواﻛبــﺔ الﻌموميــﺔ الﺸــاملﺔ للﻔاعليــن الصﻨاعييــن لمــﺪة ﺛــﻼث ﺳــﻨوات ،وإﻧﺸــاء
ﺑﻨــﻚ للمﺸــارﻳﻊ ،علمــا أﻧــﻪ جــرى مﺆﺧــرا ﺗوقيــﻊ االﺗﻔاقيــات الﺨاﺻــﺔ ﺑتﻨﻔيــﺬ الﻌﺸــرات مــن ﻫــﺬه المﺸــارﻳﻊ.
 - 7املﻨﺪوﺑيﺔ الﺴاميﺔ للتﺨﻄيﻂ ) ،(2020ﺗﺄﺛير جائﺤﺔ ﻛوفيﺪ 19 -على الوﺿﻌيﺔ االقتصادﻳﺔ لﻸﺳر ،املرﺣلﺔ الﺜاﻧيﺔ من البﺤﺚ ﺣول ﺗﺄﺛير فيروس ﻛوروﻧا على الوﺿﻊ
االقتصادي واالجتماعي والﻨﻔﺴي لﻸﺳر.
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§ وﺟود إرادة ﻓي ﺗسريﻊ مسلسﻞ إرﺳاء صناﻋة وﻃنﻴة ﺧالﻴة مﻦ الﻜرﺑون

ﻳﺸــﻜﻞ إرﺳــاء ﺻﻨاعــﺔ ﺧاليــﺔ مــن الﻜرﺑــون أﺣــﺪ مﺤــاور التﻐييــر التــي ﺗبﻨتﻬــا أﻏلــﺐ البلــﺪان مﻨــﺬ إطــﻼق الﻨﻘــاش ﺣــول
اﻹﻧﻌــاش االقتصــادي إﺛــر االزمــﺔ .فباﻹﺿافــﺔ إلــى مﻨافﻌــﻪ علــى المﺴــتوى البيئــي ،ﻳﻜتﺴــي ﻫــﺬا االﺧتيــار أﻫميــﺔ قصــوى
علــى الصﻌيــﺪ االقتصــادي ،ﺧاﺻــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ لبلــﺪ ﻛالمﻐــرب.
ووعيــا مﻨﻬــا ﺑاﻷﻫميــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ لﻬــﺬا التوجــﻪ ﺑالﻨﺴــبﺔ للمﻨﻈومــﺔ اﻹﻧتاجيــﺔ الوطﻨيــﺔ ،ﺧصصﺖ الﺴــلﻄات الﻌموميﺔ،
فــي إطــار مﺨﻄﻂ اﻹﻧﻌــاش الصﻨاعــي لمرﺣلــﺔ مــا ﺑﻌــﺪ ﻛوفيــﺪ ،19-ورﺷــا ﻳرمــي إلــى جﻌــﻞ اﻹﻧتــاج الصﻨاعــي ﺧاليــا
مــن الﻜرﺑــون .وﻳﺴــﻌى المﻐــرب ﺑﺬلــﻚ إلــى ﺗﺤﻘيــﻖ ﻫــﺪف مــﺰدوج .ﻳﻜمــن اﻷول فــي اﺳــتﺜمار المﺆﻫــﻼت التــي ﺗﺰﺧــر ﺑﻬــا
البــﻼد فــي مجــال الﻄاقــات المتجــﺪدة مــن أجــﻞ ﺗوفيــر طاقــﺔ ﻧﻈيﻔــﺔ ومﻨﺨﻔﻀــﺔ الﻜلﻔــﺔ للصﻨاعــات الوطﻨيــﺔ ،مــن ﺧــﻼل
ﺧﻔــﺾ فاﺗــورة الﻜﻬرﺑــاء والﻐــاز الصﻨاعــي فــي اﻷﻧﺸــﻄﺔ الصﻨاعيــﺔ ﺑﻨﺴــبﺔ  35فــي المائــﺔ.
أمــا الﻬــﺪف الﺜاﻧــي فيتمﺜــﻞ فــي المﺤافﻈــﺔ علــى ﻧﺴــبﺔ ولــوج الصــادرات المﻐرﺑيــﺔ إلــى اﻷﺳــواق الﺨارجيــﺔ ،ﺧاﺻــﺔ
أوروﺑــا ،والبالﻐــﺔ ﺣاليــا  65فــي المائــﺔ ،وﻫــي ﻧﺴــبﺔ ﺗبــﺪو مواﺗيــﺔ لﺴــن ﺿرﻳبــﺔ الﻜرﺑــون علــى المﻨتجــات التــي ﻳﺴــتوردﻫا
المﻐــرب ،فــي أفــﻖ ﺳــﻨﺔ  .2023وﺗﺴــﻌى المملﻜــﺔ مــن ﺧــﻼل المبــادرة ﺑﺈرﺳــاء ﺻﻨاعــﺔ وطﻨيــﺔ ﺧاليــﺔ مــن الﻜرﺑــون ،إلــى
ﺗﻔــادي اﻧﻌﻜاﺳــات ﺗﻄبيــﻖ جيــﻞ جﺪﻳــﺪ مــن الﺤواجــﺰ التجارﻳــﺔ ذات الﻄاﺑــﻊ البيئــي علــى ﺻادراﺗــﻪ.
§ ﺗسريﻊ مسلسﻞ رﻗمنة اﻻﻗتصاد وﺗحويﻞ اﻻﺳتﺨدامات

أدت أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-إلــى ﺗﺴــرﻳﻊ وﺗيــرة التﺤــول الرقمــي ﺑالمﻐــرب وﺑالﻌﺪﻳــﺪ مــن البلــﺪان ،ﺳــواء علــى مﺴــتوى اﻹدارة
الﻌموميــﺔ أو الﻘﻄــاع الﺨــاص أو ﺳــلوﻛات المﺴــتﻬلﻚ.
ورﻏــﻢ اﺳــتمرار عــﺪد مــن أوجــﻪ التﺄﺧــر المﺴــجلﺔ فــي ﻫــﺬا المجــال ،فﻘــﺪ اﺳــتﻄاع اقتصادﻧــا اﺳــتﺜمار التﻘــﺪم المﺤــرز
ﺣتــى اليــوم فــي مجــال التﺤــول الرقمــي )ﺗــﻢ ﺗصﻨيــﻒ المﻐــرب فــي المرﺗبــﺔ الراﺑﻌــﺔ علــى ﺻﻌيــﺪ مﻨﻄﻘــﺔ الﺸــرق اﻷوﺳــﻂ
وﺷــمال إفرﻳﻘيــا فــي ﺗﻘرﻳــر التﻘــﺪم الرقمــي ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ .8(2020
وﺣﺴــﺐ ﺗﻘﺪﻳــرات مﻜتــﺐ الــﺬﻛاء االقتصــادي البرﻳﻄاﻧــي »أوﻛﺴــﻔورد ﺑيﺰﻧيــس ﻏــروب« ،فﻘــﺪ اﺿﻄــر ﻧﺤــو  7مــن أﺻــﻞ
ﻛﻞ  10أجــراء ﺑالمﻐــرب فــي ذروة اﻷزمــﺔ للﻌمــﻞ عــن ﺑُﻌــﺪ ،اﻷمــر الــﺬي اﺳــتلﺰم االعتمــاد الﺴــرﻳﻊ وواﺳــﻊ الﻨﻄــاق
ﱢ
المﻨﻈــﻢ
للتﻜﻨولوجيــات الرقميــﺔ علــى مﺴــتوى المﻘــاوالت واﻹدارات ،رﻏــﻢ أﻧــﻪ لــﻢ ﻳتــﻢ ﺑَ ْﻌ ـ ُﺪ اﺳــتﻜمال اﻹطــار الﻘاﻧوﻧــي
لﻬــﺬا الﻨمــﻂ مــن الﻌمــﻞ .ﻏيــر أﻧــﻪ ﻳجــﺐ ﺗﻨــاول ﻫــﺬه التﻘﺪﻳــرات ﺑﻨــوع مــن الﻨﺴــبيﺔ ،علــى اعتبــار أن ﻧتائــﺞ البﺤــﺚ الــﺬي
أﻧجﺰﺗــﻪ المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ فــي ﻳوﻧيــو  9 2020ﺗبــرز أﻧــﻪ مــن ﺑيــن مجمــوع الﺴــﻜان الﻨﺸــيﻄين المﺸــتﻐلين،
اعتمــﺪ  16فــي المائــﺔ مﻨﻬــﻢ الﻌمــﻞ عــن ﺑﻌــﺪ ﺧــﻼل فتــرة الﺤجــر الصﺤــي .وﺑﻌبــارة أﺧــرى ،فــﺈن إمﻜاﻧيــﺔ الﻌمــﻞ عــن
ﺑﻌــﺪ لــﻢ ﺗﻜــن متاﺣــﺔ للجميــﻊ ﺑﻨﻔــس الﻘــﺪر ،ﺑــﻞ اﺧتلﻔــﺖ ﻧﺴــبﺔ الولــوج إليﻬــا ﺑﺤﺴــﺐ متﻐيــرات الﻘﻄــاع والجﻨــس والوﺿــﻊ
المﻬﻨــي ،ﺣيــﺚ ﺑلﻐــﺖ ﻫــﺬه الﻨﺴــبﺔ  24فــي المائــﺔ لــﺪى الﻨﺴــاء مﻘاﺑــﻞ  13فــي المائــﺔ لــﺪى الرجــال ،و 62فــي المائــﺔ
فــي ﺻﻔــوف اﻷطــر الﻌليــا ) 47فــي المائــﺔ مﻨﻬــﻢ ﺑصﻔــﺔ دائمــﺔ و 15فــي المائــﺔ ﺑالتﻨــاوب ﺑيــن الﻌمــﻞ عــن ﺑﻌــﺪ والﻌمــﻞ
الﺤﻀــوري(.
علــى مﺴــتوى اﻹدارة الﻌموميــﺔ والﺨﺪمــات االجتماعيــﺔ ،ﺳــمﺢ ﺗﺴــرﻳﻊ ﺗﻨﻔيــﺬ مﻜوﻧــات ﺑرﻧامــﺞ الﺤﻜومــﺔ اﻹلﻜتروﻧيــﺔ،
ﺑﺪعــﻢ مــن وﻛالــﺔ التﻨميــﺔ الرقميــﺔ ،ﺑتمﻜيــن الﻘﻄــاع الﻌمومــي مــن التﻔاعــﻞ الجيــﺪ ﻧﺴــبيا مــﻊ اﻹﻛراﻫــات الﻨاجمــﺔ عــن
التﺪاﺑيــر الصﺤيــﺔ االﺣترازﻳــﺔ التــي جــرى إقرارﻫــا ،مــن ﺧــﻼل ﺗوفيــره لمروﻧــﺔ فــي المبــادالت اﻹلﻜتروﻧيــﺔ داﺧــﻞ اﻹدارات
8 - Digital Riser Report, 2020, Centre européen pour la compétitivité numérique.
 - 9املﻨﺪوﺑيﺔ الﺴاميﺔ للتﺨﻄيﻂ )ﻳوﻧيو  ،(2020املرﺣلﺔ الﺜاﻧيﺔ من البﺤﺚ ﺣول ﺗﺄﺛير فيروس ﻛوروﻧا على الوﺿﻊ االقتصادي واالجتماعي والﻨﻔﺴي لﻸﺳر.

43
التﻘرﻳر السﻨﻮي 2020

2176

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الﻀبْـ ِ
وفــي مــا ﺑيﻨﻬــا .وقــﺪ اﻧتﻘــﻞ عــﺪد اﻹدارات الﻌموميــﺔ التــي اﻧﺨرطــﺖ فــي المﻨصــات الرقميــﺔ المتﻌلﻘــﺔ ﺑ َم ْﻜتَــﺐ َ
ـﻂ
ال ﱠر ْقمِ ــي والﺤامــﻞ اﻹلﻜتروﻧــي ،التــي طورﺗﻬــا وﻛالــﺔ التﻨميــﺔ الرقميــﺔ ،مــن  30إلــى  900فــي ﻇــرف ﺳــتﺔ أﺷــﻬر .ﻛمــا أن
ﺑﻌــﺾ الﻘﻄاعــات االجتماعيــﺔ اعتمــﺪت التﻜﻨولوجيــات الرقميــﺔ فــي ﺳــياق أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ ،19-ﻧﺬﻛــر مﻨﻬــا علــى الﺨصــوص
التﻌليــﻢ عــن ﺑﻌــﺪ ،رﻏــﻢ ﺑﻌــﺾ أوجــﻪ المﺤﺪودﻳــﺔ التــي ﻛﺸــﻔتﻬا ﻫــﺬه التجرﺑــﺔ اﻷولــى مــن ﻧوعﻬــا ،ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ﺗﻨﻈيــﻢ
ﺳــير ﺣملــﺔ التلﻘيــﺢ )أﺧــﺬ المواعيــﺪ ،الﺤصــول علــى المﻌلومــات ،وﻏيــر ذلــﻚ( .مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،مــن ﺷــﺄن دﺧــول
الﻘاﻧــون رقـﻢ  55.19المتﻌلﻖ ﺑتبﺴيﻂ المﺴاطر واﻹجراءات اﻹدارﻳــﺔ ﺣيــﺰ التﻨﻔيــﺬ فــي ﺷــتﻨبر  2020أن ﻳﻌﻄــي دفﻌــﺔ
قوﻳــﺔ لمﺴلﺴــﻞ ﺗﺴــرﻳﻊ رقمﻨــﺔ اﻹدارة وﺗﺤﺴــين الولــوج إلــى الﺨﺪمــات الﻌموميــﺔ.
ﺑﺨصــوص االﺳــتﻌماالت الرقميــﺔ ﺳــواء مــن لــﺪن المﺴــتﻬلﻜين أو المﻨتجيــن ،أدت اﻷزمــﺔ ً
أﻳﻀــا إلــى ﺣــﺪوث ﺗﻄــور مﻬــﻢ
فــي ﺳــلوﻛات البيــﻊ والﺸــراء والﺪفــﻊ :فــﺈذا ﻛاﻧــﺖ  90فــي المائــﺔ مــن عمليــات اﺳــتﻌمال البﻄاقــات البﻨﻜيــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ
 2019قــﺪ ﻫمــﺖ ﺳــﺤﺐ اﻷمــوال مــن الﺸــباﺑيﻚ اﻷوﺗوماﺗيﻜيــﺔ ،فــﺈن التﺪاﺑيــر االﺣترازﻳــﺔ الصﺤيــﺔ التــي أملتﻬــا اﻷزمــﺔ
الصﺤيــﺔ قــﺪ أدت إلــى ﺣــﺪوث ﺗﻐيــر ملمــوس فــي طــرق اﺳــتﻌمال ﻫــﺬه البﻄاقــات ،دون إﻏﻔــال التﻄــور الــﺬي ﺷــﻬﺪه
اﻷداء ﺑواﺳــﻄﺔ الﻬاﺗــﻒ المﺤمــول .فﺤﺴــﺐ مرﻛــﺰ الﻨﻘﺪﻳــات ،ارﺗﻔﻌــﺖ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ 2020عمليــات اﻷداء عبــر اﻹﻧترﻧــﺖ
ﺑﻨﺴــبﺔ  45فــي المائــﺔ علــى مﺴــتوى الﺤجــﻢ وﺑـــ  29.6فــي المائــﺔ علــى مﺴــتوى الﻘيمــﺔ المادﻳــﺔ ،وزاد اﻷداء ﺑاﺳــتﺨﺪام
ﺑﻄاقــات اﻷداء ﺑــﺪون ﺗماس ﺑﻨﺴــبﺔ  700فــي المائــﺔ مﻨــﺬ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻷزمــﺔ .أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ للتجــارة اﻹلﻜتروﻧيــﺔ فﻘــﺪ ﺷــﻬﺪت
ﺗﻄــورا ملموﺳــا مﻨــﺬ اﻧتﺸــار الجائﺤــﺔ ،ذلــﻚ أﻧــﻪ مــن أﺻــﻞ 1600متجــر إلﻜتروﻧــي جــرى إﺣصــاؤه ﺳــﻨﺔ  ،2020فــﺈن 500
مﻨﻬــا ﺷــرعﺖ فــي مﺰاولــﺔ ﻧﺸــاطﻬا فــي ﻧﻔــس الﺴــﻨﺔ فــي ﺳــياق اﻷزمــﺔ .10وﻧتيجــﺔ لﺬلــﻚ ،فﻘــﺪ ارﺗﻔﻌــﺖ المﻌامــﻼت عبــر
اﻷﻧترﻧــﺖ ﺳــﻨﺔ  2020ﺑﻨﺴــبﺔ  5.8فــي المائــﺔ علــى مﺴــتوى الﺤجــﻢ وﺑـــ 7.8علــى مﺴــتوى الﻘيمــﺔ الماليــﺔ.
علــى مﺴــتوى آﺧــر ،ال ﻳﻘــﻞ أﻫميــﺔ ،عــادت الﺴــيادة الرقميــﺔ ﺑﻘــوة فــي الﻨﻘاﺷــات مﻨــﺬ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻷزمــﺔ ،ﺳــواء فــي المﻐــرب
أو فــي ﺑلــﺪان أﺧــرى .وﺳــيﺤتﻞ ﻫــﺬا الموﺿــوع مﻜاﻧــﺔ متﺰاﻳــﺪة اﻷﻫميــﺔ فــي أجﻨــﺪات الــﺪول مــن أجــﻞ ﺿمــان ﺗﺪﺑيــر
ومﻌالجــﺔ فﻌالــﺔ وآمﻨــﺔ للمﻌلومــات علــى المﺴــتوى الوطﻨــي .ومــن ﺑيــن التﺪاﺑيــر التــي ﺗﻈﻬــر االﻫتمــام الــﺬي ﻳوليــﻪ المﻐــرب
للﺴــيادة الرقميــﺔ ﻧجــﺪ المبــادرة التــي أطلﻘتﻬــا مﺆﺧــرا جامﻌــﺔ مﺤمــﺪ الﺴــادس متﻌﺪدة التﺨصصــات التﻘﻨيــﺔ ،ﺣيــﺚ
افتتﺤــﺖ مرﻛــﺰا للمﻌﻄيــات الﻀﺨمــﺔ ،وﻫــو مرﻛــﺰ ﺣاﺻــﻞ علــى ﺷــﻬادة ﺗصﻨيــﻒ ) (Tier 3و) (Tier 4مــن لــﺪن مﻌﻬــﺪ
) (Uptime Instituteوﻳﻀــﻢ مرﻛــﺰ المﻌﻄيــات ﺣاﺳــوﺑا عمﻼقــا فائــﻖ التﻄــور ،ﻳﻌــﺪ اﻷﻛﺜــر قــوة علــى مﺴــتوى الﻘــارة.
ورﻏــﻢ ﻫــﺬا التﻘــﺪم المﺤــرز ،ال ﻳــﺰال المﻐــرب فــي ﺣاجــﺔ إلــى ﺗﺤﺴــين ﺗصﻨيﻔــﻪ علــى مﺴــتوى ﺑﻌــﺾ الجواﻧــﺐ التــي
قــﺪ ﺗﻌيــﻖ مﺴلﺴــﻞ ﺗﺤولــﻪ الرقمــي ،وﻫــي جواﻧــﺐ ﺗﻬــﻢ علــى الﺨصــوص ﺗوفــر الرأﺳــمال البﺸــري المﺆﻫــﻞ ،والولــوج إلــى
اﻹﻧترﻧــﺖ ذي الصبيــﺐ الﻌالــي ،واعتمــاد ﺑﻌــﺾ التﻘﻨيــات المتﻘﺪمــﺔ مــن قبيــﻞ إﻧترﻧــﺖ اﻷﺷــياء .وﺗﻨﻀــاف إلــى ذلــﻚ جملــﺔ
مــن أوجــﻪ الﺨصــاص التــي ﺗﻔاقمــﺖ ﺑﺴــبﺐ اﻷزمــﺔ ،ﺳــيما مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑجــودة الﺨﺪمــات المﻘﺪمــﺔ )ﻧمــوذج التﻌليــﻢ عــن ﺑﻌﺪ(
وﺗوفــر التجﻬيــﺰات المﻨاﺳــبﺔ وﻛــﺬا الﻔجــوة الرقميــﺔ ﺑيــن الوﺳــﻄين الﺤﻀــري والﻘــروي وﺑيــن الﻔئــات المﻌــوزة والﻔئــات
الميﺴــورة ،وﻛــﺬا ﺑيــن مﺨتلــﻒ الﻘﻄاعــات التــي ال ﺗوجــﺪ علــى ﻧﻔــس المﺴــتوى مــن االﻧﺪمــاج فــي الﻌصــر الرقمــي.

 - 10مرﻛﺰ الﻨﻘﺪﻳات.
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 2.1الﻤﺤﻮر اﻻﺟتﻤﺎﻋﻲ
 .1.2.1القﻄﺎﻋﺎت اﻻﺟتﻤﺎﻋﻴﺔ الرﺋﻴﺴﻴﺔ
 1.1.2.1ﺗﻌمﻴﻖ نواﻗﺺ التﻌلﻴﻢ ﻓي ﻇﻞ الجاﺋحة
وﺿﻌــﺖ ﺳــﻨﺔ  2020ﺧﺪمــات الترﺑيــﺔ والتﻌليــﻢ والتﻜوﻳــن فــي المﻐــرب علــى المﺤــﻚ ،علــى ﻏــرار ﺑاقــي ﺑلــﺪان الﻌالــﻢ ﺣيــﺚ
فــرض اﻧتﺸــار جائﺤــﺔ ﻛوروﻧــا إﻏــﻼق المــﺪارس ممــا ﻛاﻧــﺖ لــﻪ ﺗﺪاعيــات عميﻘــﺔ علــى أﺳــس الﻨﻈــام التﻌليمــي فــي ﺷــﻜلﻪ
الﻜﻼﺳــيﻜي والﻌﻼقــات ﺑيــن المﺪرﺳــين والتﻼميــﺬ .ﻛمــا أن ﻧﻘــﻞ فﻀــاء التﻌلــﻢ مــن المﺪرﺳــﺔ إلــى البيــﺖ وﺗﺄﺛيــر اﻷﺳــرة
والوﺳــﻂ االجتماعــي ،ﻛلﻬــا عوامــﻞ ﺳــاﻫمﺖ فــي ﺧلﺨلــﺔ عــادات التﻌلــﻢ وﻛرﺳــﺖ التﻔاوﺗــات ﺑيــن التﻼميــﺬ.
وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻛان ﻹﻏــﻼق المــﺪارس اﻧﻌﻜاﺳــات ﺳــلبيﺔ علــى التﻼميــﺬ المﻨﺤﺪرﻳــن مــن اﻷوﺳــاط المﻌــوزة ،الﺳــيما
فــي المﻨاطــﻖ الﻘروﻳــﺔ .إن عــﺪم ﺗوفــر أدوات التواﺻــﻞ عــن ﺑﻌــﺪ والمﻌــﺪات المﻼئمــﺔ فــي ﺑﻌــﺾ اﻷﺣيــان ،إﺿافــﺔ إلــى
عــﺪم قــﺪرة اﻷمﻬــات واﻵﺑــاء وأوليــاء اﻷمــور علــى مواﻛبــﺔ أطﻔالﻬــﻢ فــي ﻫــﺬه الﻌمليــﺔ التﻌليميــﺔ الجﺪﻳــﺪة ،ﻛلﻬــا عوامــﻞ
أدت إلــى ﺗﻔاقــﻢ ﺣــاالت التوقــﻒ عــن الﺪراﺳــﺔ والﻬــﺪر المﺪرﺳــي.
وﺑﻌــﺪ قــرار إﻏــﻼق المــﺪارس فــي المﻐــرب ،وﺿــﻊ الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي الوﺻــي أدوات للتﻌليــﻢ عــن ﺑﻌــﺪ مــن أجــﻞ ﺗﺄميــن
االﺳــتمرارﻳﺔ البيﺪاﻏوجيــﺔ ،ومــن ﺑيﻨﻬــا ،ﺑواﺑــﺔ ) (TelmideTiceومﻨصــﺔ ) (Teamsالمﺪمجتــان فــي مﻨﻈومــﺔ »مﺴــار« .ﻛمــا
اﺳـتُﺨﺪمﺖ الﻘﻨــوات التلﻔﺰﻳــﺔ والمﺤﻄــات اﻹذاعيــﺔ الوطﻨيــﺔ لبــﺚ الــﺪروس عــن ﺑﻌــﺪ والتــي اﺳــتمرت ﺣتــى ﻧﻬاﻳــﺔ الﺴــﻨﺔ
الﺪراﺳــيﺔ .2020-2019
وفــي ﺑﺪاﻳــﺔ الﺴــﻨﺔ الﺪراﺳــيﺔ  ،2021-2020وعﺸــيﺔ اﻧﻄــﻼق الموﺳــﻢ الﺪراﺳــي ،وجــﺪ التﻼميــﺬ وأﺳــرﻫﻢ أﻧﻔﺴــﻬﻢ أمــام
ﺗواﺻــﻞ مﻄبــوع ﺑالتــردد وﻳﻌــوزه الوﺿــوح.
§ ﺟاﺋحة ﻛوﻓﻴد 19-ﺗﺰيد مﻦ صﻌوﺑات المدرﺳة المﻐرﺑﻴة

ﺣﺴــﺐ ﺣصيلــﺔ أوليــﺔ للﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑالترﺑيــﺔ الوطﻨيــﺔ ﻫمــﺖ فﻘــﻂ الﺸــﻬر اﻷول الﻧﻄــﻼق الــﺪروس عــن
ﺑُﻌــﺪ ،فــﺈن عــﺪد اﻷقﺴــام االفتراﺿيــﺔ التــي ﺗــﻢ إﺣﺪاﺛﻬــا وﺻــﻞ إلــى  400.000ﺑالﻨﺴــبﺔ لمﺆﺳﺴــات التﻌليــﻢ الﻌمومــي،
أي ﺑمﻌــﺪل ﺗﻐﻄيــﺔ ﻳﻘــارب  52فــي المائــﺔ لجميــﻊ اﻷقﺴــام و 30.000قﺴــﻢ ،ﺑالﻨﺴــبﺔ لمﺆﺳﺴــات التﻌليــﻢ الﺨــاص )15
درﺳــا ﺗلﻔﺰﻳــا ﻳوم ًيــا عبــر الﻘﻨــوات الﻌموميــﺔ الﺜﻼﺛــﺔ ،ﻏيــر أﻧــﻪ لــﻢ ﻳتــﻢ
فــي المائــﺔ( .عــﻼوة علــى ذلــﻚ ،ﺗــﻢ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ً 56
ﻧﺸــر ﺗﺤﺪﻳــﺚ لﻬــﺬه الﺤصيلــﺔ مــن أجــﻞ ﺗﻘييــﻢ مجمــوع الﻔتــرة مــا ﺑيــن مــارس وﻳوﻧيــو  .2020فــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،وﺣﺴــﺐ
اﺳــتﻄﻼع الــرأي الــﺬي أﻧجــﺰه الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑالترﺑيــﺔ الوطﻨيــﺔ ،فﻘــﺪ أعــرب مــا ﻳﻘــرب مــن  78فــي المائــﺔ
مــن اﻷﺷــﺨاص الﺬﻳــن ﺷــملﻬﻢ االﺳــتﻄﻼع عــن رﺿاﻫــﻢ عــن التﻌليــﻢ عــن ﺑﻌــﺪ وأﻛــﺪوا أن ﻫــﺬا الﻨمــﻂ مــن التﻌليــﻢ مﻜــن
مــن ﺗﻌﺰﻳــﺰ االﻧتﻘــال إلــى رقمﻨــﺔ المﻨاﻫــﺞ الﺪراﺳــيﺔ فــي اﻧتﻈــار إرﺳــاء ﻫــﺬه اﻵليــﺔ ﻛ ُم َﻜمــﻞ للتﻌليــﻢ الﺤﻀــوري.11
وﻳﻈﻬــر التﻘرﻳــر الــﺬي أﻧجﺰﺗــﻪ المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ﺑﺸــراﻛﺔ مــﻊ اليوﻧيﺴــيﻒ 12ﺣــول »ﺗﺄﺛيــر جائﺤــﺔ ﻛوروﻧــا علــى
وﺿﻌيــﺔ اﻷطﻔــال« أن  27فــي المائــﺔ مــن التﻼميــﺬ ،علــى مﺴــتوى التﻌليــﻢ االﺑتﺪائــي ،لــﻢ ﻳتاﺑﻌــوا الــﺪروس عــن ﺑﻌــﺪ ،أمــا
 73فــي المائــﺔ المتبﻘيــﺔ ،فــﺈن ﻧصﻔﻬــﻢ فﻘــﻂ ﺗاﺑﻌــوا الــﺪروس ﺑاﻧتﻈــام ،ﺑيﻨمــا ﺗاﺑــﻊ الﻨصــﻒ المتبﻘــي الــﺪروس ﺑﺸــﻜﻞ ﻏيــر
مﻨتﻈــﻢ .وقــﺪ ﺗﻔاقمــﺖ ﻫــﺬه اﻷرقــام ﺑﻌــﺪ اﻹعــﻼن عــن إلﻐــاء امتﺤاﻧــات ﻧﻬاﻳــﺔ الﺴــﻨﺔ الﺪراﺳــيﺔ ،ﺑاﺳــتﺜﻨاء مﺴــتوﻳَ ْي الﺴــﻨﺔ
اﻷولــى والﺜاﻧيــﺔ ﺑاﻛالورﻳــا .وﺑﺬلــﻚ وﺻلــﺖ ﻧﺴــبﺔ ﺗﻼميــﺬ المــﺪارس االﺑتﺪائيــﺔ الﺬﻳــن اﻧﻘﻄﻌــوا عــن متاﺑﻌــﺔ الــﺪروس عــن
ﺑﻌــﺪ إلــى  46.5فــي المائــﺔ فــي ﺣيــن واﺻــﻞ  26فــي المائــﺔ فﻘــﻂ متاﺑﻌــﺔ الــﺪروس عــن ﺑﻌــﺪ.
 - 11ﺗصرﻳﺢ وزﻳر الترﺑيﺔ الوطﻨيﺔ والتﻜوﻳن املﻬﻨي والتﻌليﻢ الﻌالي والبﺤﺚ الﻌلمي أمام مجلس الﻨواب )ﻳوليوز (2020
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ومــن ﻧاﺣيــﺔ أﺧــرى ،أﻇﻬــر التﻘرﻳــر المﺬﻛــور وجــود ﺗﻔاوﺗــات ﻛبيــرة .ودائمــا فــي التﻌليــﻢ االﺑتﺪائــي ،فﻘــﺪ ﻛاﻧــﺖ متاﺑﻌــﺔ
ﺗﻼميــﺬ الوﺳــﻂ الﻘــروي للــﺪروس عــن ﺑﻌــﺪ أقــﻞ اﻧتﻈامــا مــن ﺗﻼميــﺬ الوﺳــﻂ الﺤﻀــري :ﺣيــﺚ ﺗاﺑــﻊ  80.8فــي المائــﺔ
مــن ﺗﻼميــﺬ المرﺣلــﺔ االﺑتﺪائيــﺔ فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري الــﺪروس عــن ﺑﻌــﺪ ،مﻘاﺑــﻞ  63.4فــي المائــﺔ مــن ﺗﻼميــﺬ الوﺳــﻂ
الﻘــروي ،قبــﻞ قــرار إلﻐــاء االمتﺤاﻧــات .وقــﺪ ﺗراجﻌــﺖ ﻫــﺬه الﻨﺴــﺐ إلــى  61.9فــي المائــﺔ و 42.7فــي المائــﺔ علــى التوالــي
ﺑﻌــﺪ قــرار إلﻐــاء االمتﺤاﻧــات.
أمــا علــى مﺴــتوى ﺳــلﻚ التﻌليــﻢ الﺜاﻧــوي اﻹعــﺪادي والﺜاﻧــوي التﺄﻫيلــي ،فﻜاﻧــﺖ الﻨتائــﺞ متﺸــاﺑﻬﺔ إلــى ﺣــﺪ ﻛبيــر .وفــي
ﻛلتــا الﺤالتيــن ،ﺑلﻐــﺖ ﻧﺴــبﺔ متاﺑﻌــﺔ الــﺪروس عــن ﺑﻌــﺪ ﺣوالــي  80فــي المائــﺔ فــي ﺑﺪاﻳــﺔ الﺤجــر الصﺤــي ،مــﻊ وجــود
ﺗﻔاوﺗــات ﺑيــن الوﺳــﻄين الﺤﻀــري والﻘــروي .وعلــى ﻏــرار المﺴــتوى االﺑتﺪائــي ،أدى قــرار إلﻐــاء أو ﺗﺄجيــﻞ االمتﺤاﻧــات
إلــى اﻧﺨﻔــاض ﻧﺴــبﺔ التﻼميــﺬ الﺬﻳــن ﻳتاﺑﻌــون الــﺪروس عــن ﺑﻌــﺪ وﻛــﺬا إلــى ﺗﻔاوﺗــات ﺣﺴــﺐ مــﻜان اﻹقامــﺔ واالﻧتمــاء
االجتماعــي لﻸﺳــر.
وﺗُﻈﻬــر ﻫــﺬه اﻷرقــام أن إﻏــﻼق المــﺪارس أﺛــر ﺳــلباً فــي المﻘــام اﻷول علــى التﻼميــﺬ الﺬﻳــن ﻳﻨتمــون إلــى الﻄبﻘــات
المﻌــوزة ،ﺧاﺻــﺔ فــي الوﺳــﻂ الﻘــروي .وقــﺪ ﺷــﻜﻞ الولــوج إلــى وﺳــائﻞ االرﺗبــاط ﺑالﺸــبﻜﺔ الرقميــﺔ ،ومــﺪى ﺗوفــر المﻌــﺪات
الﻼزمــﺔ لمتاﺑﻌــﺔ الــﺪروس ،وقــﺪرة اﻷمﻬــات واﻵﺑــاء وأوليــاء اﻷمــور علــى مواﻛبــﺔ أطﻔالﻬــﻢ فــي ﻫــﺬه الﻌمليــﺔ التﻌليميــﺔ
الجﺪﻳــﺪة ،عوامــﻞ أدت إلــى التﺨلــي عــن متاﺑﻌــﺔ التﻌليــﻢ عــن ﺑُﻌــﺪ أو عــﺪم اﻧتﻈامﻬــا .فــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺗــﻢ ﺗﻨﻔيــﺬ ﺑﻌــﺾ
عمليــات ﺗوزﻳــﻊ مﻌــﺪات مﻌلوماﺗيــﺔ )اللوﺣــات الرقميــﺔ أﺳاﺳــا( مــن طــرف المجتمــﻊ المﺪﻧــي أو الﻔاعليــن المﺤلييــن ،ﻏيــر
أن ﻫــﺬه الﻌمليــات ال ﻳمﻜﻨﻬــا الﺤــﺪ مــن التﻔاوﺗــات فــي الولــوج إلــى التﻜﻨولوجيــات الرقميــﺔ ،ال ﺳــيما اﻷﻧترﻧــﺖ وﺻبيــﺐ
الرﺑــﻂ ﺑﻬــا ،والتــي ﻛاﻧــﺖ مﻄروﺣــﺔ قبــﻞ جائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-وزادت ﺣﺪﺗﻬــا ﺑﻌــﺪ اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ.
إن التوقــﻒ المﺆقــﺖ عــن متاﺑﻌــﺔ الﺪراﺳــﺔ ،الــﺬي ﻫــﻢ ﺣوالــي  46فــي المائــﺔ مــن ﺗﻼميــﺬ المﺴــتوى االﺑتﺪائــي ،ﺳــتﻜون لــﻪ
ﺗبﻌــات علــى مﺴــتواﻫﻢ الﺪراﺳــي فــي الﺴــﻨوات المﻘبلــﺔ ،وذلــﻚ ﺑالﻨﻈــر إلــى أن ﻫــﺬا الﻄــور مــن التﻌليــﻢ ﻳﺸــﻜﻞ الﻘاعــﺪة
اﻷﺳاﺳــيﺔ للﺤــﺪ اﻷدﻧــى الﻀــروري مــن التﻌلﱡمــات الواجــﺐ أن ﻳتوفــر عليﻬــا ﻛﻞ ﺗلميــﺬ .وقــﺪ ﻳــﺆدي ﻫــﺬا التوقــﻒ ،عﻨــﺪ
ﺑﻌــﺾ التﻼميــﺬ ،إلــى االﻧﻘﻄــاع الﻨﻬائــي عــن الﺪراﺳــﺔ عﻨﺪمــا ﺗتراﻛــﻢ الﻌﺪﻳــﺪ مــن أوجــﻪ الﻘصــور التــي ﺗصبــﺢ مﻌيﻘــﺔ
لﻬــﺆالء وﺗﺜﻨيﻬــﻢ عــن مواﺻلــﺔ الــﺪروس .وﺗجــﺪر اﻹﺷــارة فــي ﻫــﺬا الصــﺪد إلــى أن الﺴــﻨﺔ الﺪراﺳــيﺔ  2020-2019ﺳــجلﺖ
 304.545ﺣالــﺔ ﻫــﺪر مﺪرﺳــي ،مــن ﺑيﻨﻬــا  76.574ﺣالــﺔ فــي التﻌليــﻢ االﺑتﺪائــي )مﻌﻄيــات الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ
ﺑالترﺑيــﺔ الوطﻨيــﺔ(.
ﺑﻌــﺪ ﻫــﺬه التجرﺑــﺔ ﻏيــر المﺴــبوقﺔ للتﻌليــﻢ عــن ﺑﻌــﺪ ،ﻛان ﻳتﻌيــن علــى الﺴــلﻄات المﻌﻨيــﺔ إجــراء ﺗﻘييــﻢ لمﻜتﺴــبات
التﻼميــﺬ ومﻌارفﻬــﻢ قبــﻞ اﺳــتئﻨاف الﺴــﻨﺔ الﺪراﺳــيﺔ  .2021-2020وقــﺪ ﻛان مــن ﺷــﺄن ﻫــﺬا التﻘييــﻢ الﻀــروري أن
ﻳمﻜــن مــن الوقــوف علــى ﺣصيلــﺔ مﺴــتوى التﻌلــﻢ الﻔﻌلــي للتﻼميــﺬ ومراجﻌــﺔ المﻌــارف التــي لــﻢ ﺗﻜتﺴــﺐ أو التــي اﻛتﺴــبﺖ
ﺑﺸــﻜﻞ جﺰئــي أﺛﻨــاء فتــرة الﺤجــر الصﺤــي .وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،وﺑمــا أن االﻧتﻘــال إلــى المﺴــتوى اﻷعلــى مــن التﻌليــﻢ ﺗــﻢ
فﻘــﻂ علــى أﺳــاس الجــﺰء الــﺬي ﺗــﻢ ﺗﻨﻔيــﺬه ﺣﻀورﻳـاً مــن البرﻧامــﺞ الﺪراﺳــي قبــﻞ إﻏــﻼق المــﺪارس ،فلــﻢ ﻳتــﻢ إﻧجــاز أي
قيــاس للمﻜتﺴــبات الﻔﻌليــﺔ للمتﻌلميــن.
وفــي ﻏيــاب ﺗﻘييــﻢ مــن ﻫــﺬا الﻨــوع ،ﻫﻨــاك مﺨاطــر مﺆﻛــﺪة ﺑﺸــﺄن ﺗﺪﻫــور مﺴــتوى التﻼميــﺬ فــي الﺴــﻨوات الﻘادمــﺔ،
ال ﺳــيما وأن المﻨﻈومــﺔ التﻌليميــﺔ ﺗﻌاﻧــي ﺑﻜيﻔيــﺔ ﺑﻨيوﻳــﺔ ،وﺣتــى قبــﻞ الجائﺤــﺔ ،مــن ﺿﻌــﻒ المﺴــتوى التﻌليمــي لــﺪى
التﻼميــﺬ .وﻛمــا ﺗﻈﻬــر الﻨتائــﺞ اﻷﺧيــرة لمﺆﺷــر ﺣﺴــاب الﺴــﻨوات الﺪراﺳــيﺔ المﻌﺪلــﺔ ﺣﺴــﺐ التﻌلــﻢ ) ،13(LAYSفــﺈن
عــﺪد ﺳــﻨوات التﻌلــﻢ الﻔﻌلــي للتﻼميــﺬ المﻐارﺑــﺔ ﻫــو  6.2ﺳــﻨوات ،فــي ﺣيــن إن ﻫــﺬه المــﺪة ﺗﻔــوق  11ﺳــﻨﺔ فــي البلــﺪان
 (LAYS « (Learning-Adjusted Years of School» - 13ﻫو مﺆﺷر وﺿﻌﻪ البﻨﻚ الﺪولي ﳊﺴاب املﺪة الﻔﻌليﺔ للﺪراﺳﺔ ،من ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ عﺪد ﺳﻨوات الﺪراﺳﺔ الﻔﻌليﺔ ﰲ ﺿوء
ﺣجﻢ التﻌلمات املﻜتﺴبﺔ ،وﺗﻌود آﺧر اﻹﺣصائيات املتﻌلﻘﺔ ﺑﻬﺬا املﺆﺷر إلى ﺳﻨﺔ .2018
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المتﻘﺪمــﺔ .وعليــﻪ ،ﻳــرى البﻨــﻚ الﺪولــي أﻧــﻪ ﺣتــى قبــﻞ اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ ،ﺛمــﺔ ﺣوالــي  4.4ﺳــﻨوات مــن التﻌلــﻢ ﺗﻀيــﻊ علــى
التﻼميــﺬ المﻐارﺑــﺔ.14
وﻫﻨــاك مﺆﺷــرات أﺧــرى ﺗبــرز ﺿﻌــﻒ المﺴــتوى الﺪراﺳــي فــي المﻐــرب ،علــى ﻏــرار دراﺳــﺔ اﺗجاﻫات التﺤصيــﻞ فــي
الرﻳاﺿيــات والﻌلــوم على الصﻌيــﺪ الﺪولــي ) (Timssالتــي ﻳﺸــارك فيﻬــا المﻐــرب مﻨــﺬ  .2011وفــي ﻧﺴــﺨﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2019ﺗــﻢ
ﺗصﻨيــﻒ التﻼميــﺬ المﻐارﺑــﺔ فــي الﻘﺴــﻢ الراﺑــﻊ اﺑتﺪائــي والﺴــﻨﺔ الﺜاﻧيــﺔ إعــﺪادي مــن ﺑيــن البلــﺪان الﺨمﺴــﺔ اﻷﺧيــرة.15
وﺗﻌتبــر أوجــﻪ الﻘصــور علــى مﺴــتوى التﻌلــﻢ ،والتﻔاوﺗــات التﻌليميــﺔ ﺑيــن الوﺳــﻄين الﺤﻀــري والﻘــروي ،وعائــﻖ لﻐــﺔ
التﺪرﻳــس ،وﺿﻌــﻒ ﺗﻜوﻳــن اﻷﺳــاﺗﺬة وﻏيــاب التﺤﻔيــﺰات ،وﻧﻘــﺺ البﻨيــات التﺤتيــﺔ وﻏيرﻫــا ،إﺷــﻜاليات أﺳاﺳــيﺔ ﺗــﻢ
الوقــوف عليﻬــا مﻨــﺬ مــا ﻳﻘــرب مــن عﻘــﺪ مــن الﺰمــن ،ﺳــواء مــن طــرف الﻔاعليــن المﺆﺳﺴــاﺗيين أو المﻨﻈمــات الﺪوليــﺔ.

 .2.1.2.1ﻗﻄاع الصحة ﻋلى محك الجاﻫﺰية والﻔﻌالﻴة ﺧالل ﺳنة 2020
ﺑﺨصــوص مﻨﻈومــﺔ الصﺤــﺔ ،أﻛــﺪت أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-التﺸــﺨيﺺ الــﺬي ﺗــﻢ الوقــوف عليــﻪ مﻨــﺬ عــﺪة ﺳــﻨوات والــﺬي
ﻳﻜﺸــﻒ ﻫﺸاﺷــﺔ الﺨﺪمــات فــي مﻘاﺑــﻞ ﺣاجيــات الﺴــاﻛﻨﺔ ،وﺿﻌــﻒ قــﺪرة ﻫــﺬه المﻨﻈومــﺔ علــى الصمــود أمــام اﻷزمــات.
ومﻨــﺬ ﺳــﻨوات ﺧلــﺖ ،مــا فتئــﺖ ﺗﻘارﻳــر عــﺪد مــن المﺆﺳﺴــات الوطﻨيــﺔ ﺗﻨبــﻪ إلــى الوﺿﻌيــﺔ المتﺪﻫــورة للﺨﺪمــات الصﺤيــﺔ
ال مــن ﺣيــﺚ الولــوج وال مــن ﺣيــﺚ الجــودة دون أن ﻳترﺗــﺐ عــن ذلــﻚ اﺗﺨــاذ الﻘــرارات الﻨاجﻌــﺔ وﺿــﺦ مــا ﻳلــﺰم مــن
االﺳــتﺜمارات ﻹعــادة ﺗﺄﻫيــﻞ ﻫــﺬا الﻘﻄــاع .وعلــى ﻫــﺬا اﻷﺳــاس ،فــﺈن التﻌاطــي مــﻊ جائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-ﺗمﺤــور أﺳاﺳــا
ﺣــول إرجــاء الولــوج إلــى الﻌﻼجــات اﻷﺳاﺳــيﺔ واالﺳتﺸــﻔائيﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ للﻌﺪﻳــﺪ مــن اﻷمــراض ﺑﺴــبﺐ ﺗﻘييــﺪ ﺣرﻛــﺔ التﻨﻘــﻞ،
وﺗوجيــﻪ مــوارد وإمﻜاﻧيــات المﻨﻈومــﺔ ﻛﻜﻞ للتصــﺪي للجائﺤــﺔ.
ﺑالمــوازاة مــﻊ ذلــﻚ ،ﺑﺬلــﺖ جﻬــود مﺤمــودة مﻨــﺬ ﺑﺪاﻳــﺔ الجائﺤــﺔ مــن أجــﻞ إقامــﺔ مﺴتﺸــﻔيات ميﺪاﻧيــﺔ والرفــﻊ مــن
الﻄاقــﺔ االﺳــتيﻌاﺑيﺔ ﻷقﺴــام الﻌﻨاﻳــﺔ المرﻛــﺰة .ﻛمــا ﺳــاﻫﻢ إﻧﺸــاء الصﻨــﺪوق الﺨــاص ﺑتﺪﺑيــر الجائﺤــﺔ فــي ﺗﺨصيــﺺ 2
مليــار درﻫــﻢ لتﻌﺰﻳــﺰ المﻨﻈومــﺔ الﻄبيــﺔ ،ممــا مﻜــن مــن ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺑﻨيــات االﺳــتﻘبال المﺨصصــﺔ لـــﻜوفيﺪ 19-ﺑﻔﻀــﻞ ﺗبﺴــيﻂ
المﺴــاطر المتﻌلﻘــﺔ ﺑتﺪﺑيــر الميﺰاﻧيــﺔ .وقــﺪ مﻜﻨــﺖ ﻫــﺬه الجﻬــود مــن إﺣــﺪاث  1200ﺳــرﻳر للﻌﻨاﻳــﺔ المرﻛــﺰة و 1500ﺳــرﻳر
لﻼﺳتﺸــﻔاء ،و 20مﺨتبـ ًرا ﻹجــراء اﺧتبــارات ﻛوفيــﺪ) 19-الرفــﻊ مــن عــﺪد االﺧتبــارات :مــن  500اﺧتبــار إلــى 25.000
مــﻊ ﻧﻬاﻳــﺔ ﻳوليــوز  (2020وﺗــﺪارك التﺄﺧــر فــي أجﻬــﺰة الﻜﺸــﻒ ﺑاﻷﺷــﻌﺔ مــن ﺧــﻼل ﺗوفيــر  23جﻬــازا للﻜﺸــﻒ )ﺳــﻜاﻧير(
فــي المﺴتﺸــﻔيات اﻹقليميــﺔ والجﻬوﻳــﺔ )طاطــا ،الرﺷــيﺪﻳﺔ ،المرﻛــﺰ االﺳتﺸــﻔائي اﺑــن ﺳــيﻨا ،وﻏيرﻫــا(.
وقــﺪ واﻛــﺐ ﺗﺄﻫيــ ُﻞ المﺆﺳﺴــات االﺳتﺸــﻔائيﺔ ﺗﻌبئــﺔ للمــوارد البﺸــرﻳﺔ التاﺑﻌــﺔ للﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑالصﺤــﺔ،
ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى مﺸــارﻛﺔ فاعلــﺔ للﻄــﺐ الﻌﺴــﻜري .ﻛمــا أن الﻘﻄــاع الﺨــاص ﺳــاﻫﻢ فــي التﻜﻔــﻞ ﺑﺤــاالت مصاﺑــﺔ ﺑالﻔيــروس
مــن ﺧــﻼل ﺑﻌــﺾ المبــادرات )فــي ﻛﻞ مــن الــﺪار البيﻀــاء وفــاس وطﻨجــﺔ( ﻫمــﺖ ﺗوفيــر االﺳتﺸــﻔاء وﺗوفيــر المﻌــﺪات
والتﻜوﻳــن ومﺸــارﻛﺔ اﻷطبــاء مــن الﻘﻄــاع الﺨــاص.
ﻏيــر أن ﻫــﺬا الﺰﺧــﻢ التﻌبــوي المﻬــﻢ الــﺬي طبــﻊ زمــن الجائﺤــﺔ ال ﻳﻨبﻐــي أن ﻳﺤجــﺐ عﻨــا واقــﻊ المﻨﻈومــﺔ الصﺤيــﺔ،
التــي ﺗﻌاﻧــي الﻌﺪﻳــﺪ مــن االﺧتــﻼالت ،ﻧﺬﻛــر مﻨﻬــا ﺻﻌوﺑــﺔ الولــوج إلــى الﻌﻼجــات ،ال ﺳــيما فــي المﻨاطــﻖ التــي ﺗﻔتﻘــر
إلــى المــوارد البﺸــرﻳﺔ والتجﻬيــﺰات الﻄبيــﺔ الﻜافيــﺔ .ﻛمــا أن المﻨﻈومــﺔ الصﺤيــﺔ الوطﻨيــﺔ ﺗﻌاﻧــي مــن مﺸــﻜﻞ آجــال
االﻧتﻈــار الﻄوﻳلــﺔ لﻼﺳــتﻔادة مــن الﻔﺤوﺻــات الﻄبيــﺔ ﺑالمﺆﺳﺴــات االﺳتﺸــﻔائيﺔ الﻌموميــﺔ )أجﻬــﺰة الﻜﺸــﻒ ﺑاﻷﺷــﻌﺔ
»ﺳــﻜاﻧير« ،أجﻬــﺰة التصوﻳــر ﺑالرﻧيــن المﻐﻨاطيﺴــي ،وﻏيــر ذلــﻚ( ،ممــا جﻌــﻞ المواطﻨــات والمواطﻨيــن ﻳتوجﻬــون ﻧﺤــو
14 - https://www.banquemondiale.org/fr/news/feature/2020/10/27/a-case-for-building-a-stronger-education-system-in-the-post-covid-19-era
15 - https://timss2019.org/reports/download-center/
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الﻘﻄــاع الﺨــاص .وقــﺪ مﻜﻨــﺖ التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ مــن التﻜﻔــﻞ ﺑجــﺰء مــن الﻨﻔﻘــات الصﺤيــﺔ للﺴــاﻛﻨﺔ المﺆ ﱠمﻨــﺔ.
أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ لمجمــوع الﺴــاﻛﻨﺔ ،فــﺈن المصارﻳــﻒ المتبﻘيــﺔ علــى عاﺗــﻖ المﺴــتﻔيﺪ ﺗصــﻞ ،ﺣﺴــﺐ الوﻛالــﺔ الوطﻨيــﺔ للتﺄميــن
الصﺤــي ،إلــى ﻧﺴــبﺔ  50.7فــي المائــﺔ مــن الﻨﻔﻘــات الﻄبيــﺔ اﻹجماليــﺔ ،ممــا ﻳﻔﺴــر عــﺪول عــﺪد ﻛبيــر مــن الﺴــاﻛﻨﺔ ذات
الﺪﺧــﻞ الﻀﻌيــﻒ أو المتواﺿــﻊ عــن الﻌــﻼج.
ﻛمــا أن وﺿﻌيــﺔ المــوارد البﺸــرﻳﺔ فــي قﻄــاع الصﺤــﺔ ﺗبﻌــﺚ علــى الﻘلــﻖ فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑاﺳــتﺪامﺔ وﺗﺄميــن الﺨﺪمــات
الﻌﻼجيــﺔ .فﻘــﺪ ﺑلــﻎ عــﺪد اﻷطبــاء الممارﺳــين فــي الﻘﻄــاع الﻌــام ،وفــﻖ إﺣصائيــات ﻧﻬاﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2019مــا ﻳﻘــرب مــن
 12.000طبيــﺐ ،مﻘاﺑــﻞ  13.500طبيــﺐ فــي الﻘﻄــاع الﺨــاص .عــﻼوة علــى ذلــﻚ ،ﻳﻌاﻧــي اﻷطبــاء فــي الﻘﻄــاع الﻌــام
مــن ﻇــروف عمــﻞ ﻏيــر مﻼئمــﺔ ﺑالﻘــﺪر ال ُمرﺿــي ،ال ﺳــيما اﻷﺧصائيــون مﻨﻬــﻢ ،فــي المــﺪن التــي ﺗﺸــﻬﺪ ﺧصاﺻــا فــي
التجﻬيــﺰات الﻄبيــﺔ.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،فــﺈن مﺴــتوى أجــور أطبــاء الﻘﻄــاع الﻌــام ،ال ﺳــيما فــي الﺴــﻨوات اﻷولــى الﺷــتﻐالﻬﻢ ،ﻳمﺜــﻞ ً
أﻳﻀــا عﻘبــﺔ
أمــام ﺗﻄــور الوﻇيﻔــﺔ الﻌموميــﺔ ﺑﻘﻄــاع الصﺤــﺔ .وﻫــو مــا ﻳﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﻔاقــﻢ ﻇاﻫــرة »ﻫجــرة« أطبــاء الﻘﻄــاع الﻌمومــي
ﻧﺤــو الﻘﻄــاع الﺨــاص وﻧﺤــو الﺨــارج .فﻔــي ﺳــﻨﺔ ُ ،2018ق ـﺪﱢر عــﺪد اﻷطبــاء الﺬﻳــن ﻏــادروا المﻐــرب ،ﺣﺴــﺐ الﻘﻄــاع
الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑالتﻌليــﻢ الﻌالــي ،ﺑـــ  603أطبــاء ،ليلتﺤﻘــوا ﺑﺬلــﻚ ﺑــﺂالف اﻷطبــاء المﻐارﺑــﺔ الﺬﻳــن ﺗلﻘــوا ﺗﻜوﻳﻨﻬــﻢ
فــي الجامﻌــات المﻐرﺑيــﺔ واﺧتــاروا الﻌمــﻞ فــي الﺨــارج .وفــي فرﻧﺴــا ،علــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،ﺑلــﻎ عــﺪد اﻷطبــاء المﻐارﺑــﺔ
الممارﺳــين  7.000مﻬﻨــي ،أي مــا ﻳﻌــادل  30فــي المائــﺔ مــن مجمــوع أطبــاء الﻘﻄــاع الﻌمومــي والﺨــاص ﺑالمﻐــرب.16
ومــﻊ افتتــاح ﻛليــات الﻄــﺐ الﺨاﺻــﺔ فــي المﻐــرب ،مــن المتوقــﻊ أن ﻳرﺗﻔــﻊ عــﺪد الﺤاﺻليــن علــى دﺑلــوم الﻄــﺐ في الﺴــﻨوات
الﻘادمــﺔ .وﺧــﻼل الﻔتــرة مــا ﺑيــن ﺳــﻨتي  2016و ،2019ارﺗﻔــﻊ عــﺪد ﺧرﻳجــي الﻜليــات الﻌموميــﺔ للﻄــﺐ والصيﺪلــﺔ وطــﺐ
ﺧرﻳجــا ،وﻫــو رقــﻢ ﻳبﻘــى دون الﻬــﺪف الــﺬي جــرى
اﻷﺳــﻨان ﺑﻨﺴــبﺔ  40فــي المائــﺔ ،ﺣيــﺚ اﻧتﻘــﻞ مــن  1381إلــى 1929
ً
ﺗﺴــﻄيره ﺳــﻨﺔ  2010والرامــي إلــى ﺗﻜوﻳــن  3300طبيــﺐ ﺳــﻨوﻳا فــي أفــﻖ ﺳــﻨﺔ  .2020ﻏيــر أن الوﺗيــرة الﺤاليــﺔ لتﻜوﻳــن
اﻷطبــاء وﺗوﻇيﻔﻬــﻢ لــن ﺗﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﻘليــﺺ الﻌجــﺰ الﻜبيــر فــي عــﺪد اﻷطبــاء فــي المﻐــرب فــي الﺴــﻨوات الﻘادمــﺔ ،والــﺬي
ﻳصــﻞ إلــى ﻧﺤــو  32.387طبيبــا 12.000 ،مﻨﻬــﻢ فــي الﻘﻄــاع الﻌــام ،واﻷمــر ذاﺗــﻪ ﻳﻨﻄبــﻖ علــى الﻄاقــﻢ ﺷــبﻪ الﻄبــي
والمﺴــاعﺪﻳن المﻌالجيــن .وﻳُﻘــﺪر المﻐــرب الﻌجــﺰ المﺴــجﻞ فــي ﻫــﺬا المجــال ﺑﻨﺤــو  64.774ممرﺿــا وﺗﻘﻨيــا ،ﺑيﻨﻬــﻢ
 50.000فــي الﻘﻄــاع الﻌمومــي.
لــﺬا ،فــﺈن ﻧجــاح أي إﺻــﻼح للمﻨﻈومــﺔ الصﺤيــﺔ والﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ ﻳجــﺐ أن ﻳﻌتمــﺪ ﺑالﺪرجــﺔ اﻷولــى علــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ
عــرض الﻌﻼجــات ،مــن ﺧــﻼل ﺗﺄﻫيــﻞ المــوارد البﺸــرﻳﺔ الﻌاملــﺔ فــي الﻘﻄــاع الﻌمومــي.
ً
ارﺗباطــا
وﻫﻨــاك عﻨصــر آﺧــر لــﻪ ﺗﺄﺛيــر ﺳــلبي علــى ﺻﺤــﺔ الﺴــﻜان وﻫــو الولــوج إلــى اﻷدوﻳــﺔ .وﻳرﺗبــﻂ ﻫــﺬا اﻷﺧيــر
وﺛي ًﻘــا ﺑتموﻳــﻞ قﻄــاع الصﺤــﺔ ،ﺣيــﺚ ﺗبلــﻎ الﻨﻔﻘــات المﺨصصــﺔ لﻼﺳــتﻬﻼك الﻄبــي ﺣوالــي  88فــي المائــﺔ مــن إجمالــي
الﻨﻔﻘــات الصﺤيــﺔ .17وﻛمــا أﺷــار المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي الﻌﺪﻳــﺪ مــن ﺗﻘارﻳــره ،فــﺈن ميﺰاﻧيــﺔ
وزارة الصﺤــﺔ فــي المﻐــرب ال ﺗــﺰال ﺿﻌيﻔــﺔ ،وأقــﻞ ﺑﻜﺜيــر مــن المﻌاﻳيــر الﺪوليــﺔ وﺗوﺻيــات مﻨﻈمــﺔ الصﺤــﺔ الﻌالميــﺔ.
فﻔــي الوقــﺖ الــﺬي ﻳوﺻــى فيــﻪ ﺑتﺨصيــﺺ مــا ال ﻳﻘــﻞ عــن  10فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي لﻘﻄــاع الصﺤــﺔ،
ﻳﺨصــﺺ المﻐــرب  6فــي المائــﺔ مــن ﻧاﺗجــﻪ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي لﻬــﺬا الﻘﻄــاع .وﺗمﺜــﻞ مﺴــاﻫمﺔ الﺪولــﺔ ،مــن ﺧــﻼل
الﻌائــﺪات الﻀرﻳبيــﺔ ،رﺑــﻊ الﻨﻔﻘــات الصﺤيــﺔ ،فيمــا ﻳمــول ﻧﻈــام التﺄميــن الصﺤــي  22فــي المائــﺔ مــن ﻫــﺬه الﻨﻔﻘــات.18
» - 16االﻧﻌﻜاﺳات الصﺤيﺔ واالقتصادﻳﺔ واالجتماعيﺔ لﻔيروس ﻛوروﻧا » ﻛوفيﺪ  «19والﺴبﻞ املمﻜﻨﺔ لتجاوزﻫا« ،املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.2020 ،
 - 17رأي مجلس املﻨافﺴﺔ ﺣول وﺿﻌيﺔ املﻨافﺴﺔ ﰲ ﺳوق اﻷدوﻳﺔ ﺑاملﻐرب.2020 ،
 - 18مﻨﻈمﺔ الصﺤﺔ الﻌامليﺔ:
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ولﻌــﻞ أﻫــﻢ مﺴــاﻫمﺔ ﻫــي ﺗلــﻚ التــي ﺗتﺤملﻬــا اﻷﺳــر والتــي ﺗبلــﻎ ﺑالمﻐــرب ﺣوالــي  50فــي المائــﺔ ،19ﺑيﻨمــا ﻳصــﻞ المتوﺳــﻂ
الﺪولــي لمﺴــاﻫمات اﻷﺳــر وف ًﻘــا لمﻨﻈمــﺔ الصﺤــﺔ الﻌالميــﺔ إلــى  25فــي المائــﺔ .وﺗﺸــﻜﻞ ﻫــﺬه المﺴــاﻫمﺔ الﻘوﻳــﺔ لﻸﺳــر
فــي ﻧﻔﻘــات الﻌﻼجــات عب ًئــا ﺛﻘيـ ًـﻼ وعامـ ًـﻼ مــن عوامــﻞ عــﺪول اﻷﺳــر عــن الﻌﻼجــات ،ال ﺳــيما ﺑالﻨﺴــبﺔ للﺴــاﻛﻨﺔ ذات
الوﺿﻌيــﺔ الﻬﺸــﺔ واﻷﺷــﺨاص الﺬﻳــن ﻳﻌاﻧــون مــن أمــراض مﺰمﻨــﺔ ﺗﺤتــاج المﺪاومــﺔ علــى اﺳــتﺨﺪام اﻷدوﻳــﺔ ،ﺧاﺻــﺔ وأن
اقتﻨــاء اﻷدوﻳــﺔ ﻳمﺜــﻞ عبئــا ﻳﺜﻘــﻞ ﻛاﻫــﻞ اﻷﺳــر وﻳﺆﺛــر علــى ﻧﻔﻘاﺗﻬــا.
وﺻﺤيــﺢ أن قﻄــاع ﺻﻨاعــﺔ اﻷدوﻳــﺔ قــﺪ ﺷــﻬﺪ ﺗﻄــورا مﻬمــا ﺧــﻼل الﻌﻘــﺪ اﻷﺧيــر ،ممــا م ّﻜــن مــن ﺗصﻨيــﻊ عــﺪد مــن
اﻷدوﻳــﺔ علــى الصﻌيــﺪ الوطﻨــي ﻛاﻧــﺖ ﺗﺴــتورد فــي الﺴــاﺑﻖ ،وﺑالتالــي ﺧﻔــﺾ ﺗﻜلﻔتﻬــا .ﻏيــر أن اﺳــتﻬﻼك اﻷدوﻳــﺔ مــن
طــرف المواطﻨيــن ﺗﺸــوﺑﻪ الﻌﺪﻳــﺪ مــن االﺧتــﻼالت ،ﺧاﺻــﺔ عــﺪم اﺣتــرام المﺴــار الﻄبيﻌــي الﺳــتﻌمال اﻷدوﻳــﺔ .ذلــﻚ ،أن
ﺿﻌــﻒ التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ وﺿﻌــﻒ ﻧﺴــﺐ إرجــاع مصارﻳــﻒ االﺳتﺸــارات الﻄبيــﺔ فــي الﻘﻄــاع الﺨــاص ﻳﺪفــﻊ المواطﻨيــن
إلــى التﺸــﺨيﺺ الﺬاﺗــي واقتﻨــاء اﻷدوﻳــﺔ مباﺷــرة مــن الصيﺪليــات ﺑــﺪون وﺻﻔــﺔ طبيــﺔ .وﺗﺰﻳــﺪ ﺧﻄــورة ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة
عﻨﺪمــا ﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑالمﻀــادات الﺤيوﻳــﺔ ،20ﻷن اﺳــتﻌمالﻬا ﺑﺸــﻜﻞ عﺸــوائي ﻳــﺆدي إلــى ﺗﻄوﻳــر مﻘاومــﺔ جﺴــﻢ المرﻳــﺾ
للمﻀــادات الﺤيوﻳــﺔ ،ممــا قــﺪ ﻳــﺆدي إلــى عواقــﺐ ﺻﺤيــﺔ ﺧﻄيــرة ،وإلــى إطالــﺔ مــﺪة االﺳتﺸــﻔاء والرفــﻊ مــن ﺧﻄــر
الوفــاة.
ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ذلــﻚ ،مــن المﺆﻛــﺪ أن ﺗﻄوﻳــر اﻷدوﻳــﺔ الجﻨيﺴــﺔ أدى إلــى دمﻘرطــﺔ الولــوج إلــى اﻷدوﻳــﺔ فــي المﻐــرب،
ممــا ﺳــاﻫﻢ فــي ﺗﺤﺴــين الوﺿﻌيــﺔ الصﺤيــﺔ للﺴــاﻛﻨﺔ .ﻛمــا ﺳــاﻫﻢ اﻧﺨﻔــاض أﺳــﻌار ﺑﻌــﺾ اﻷدوﻳــﺔ التــي اﺳــتﻔادت مــن
اﻹعﻔــاء مــن الﻀرﻳبــﺔ علــى الﻘيمــﺔ المﻀافــﺔ ،فــي ﺗﻌﺰﻳــﺰ الﻌــرض المتوفــر مــن اﻷدوﻳــﺔ الجﻨيﺴــﺔ ،ﻏيــر أن مﻌــﺪل اﻧتﺸــار
ﻫــﺬا الصﻨــﻒ مــن اﻷدوﻳــﺔ ﻳﻈــﻞ ﺿﻌيﻔــا إذ ال ﻳتﻌــﺪى  40فــي المائــﺔ فــي المﻐــرب ،مﻘاﺑــﻞ متوﺳــﻂ عالمــي ﻳبلــﻎ  58فــي
المائــﺔ .وقــﺪ ﻧتــﺞ عــن ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ اﺳــتمرار ارﺗﻔــاع ﺗﻜلﻔــﺔ فاﺗــورة اﻷدوﻳــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻸﺳــر ،ﻛمــا أﻧﻬــا ﺗﺴــتﻬلﻚ جــﺰءاً
مﻬمــا مــن ﻧﻔﻘــات ﻧﻈــام التﺄميــن اﻹجبــاري عــن المــرض ،ﺣيــﺚ إن إرجــاع مصارﻳــﻒ اﻷدوﻳــﺔ ﻳمﺜــﻞ مــا ﻳﻘــرب مــن 31.5
فــي المائــﺔ مــن ﻧﻔﻘــات ﻫــﺬا الﻨﻈــام.
وﻳﻌــﺰى اﻧﺨﻔــاض اﺳــتﺨﺪام اﻷدوﻳــﺔ الجﻨيﺴــﺔ فــي المﻐــرب فــي جــﺰء ﻛبيــر مﻨــﻪ إلــى ﻧــﺰوع أطبــاء الﻘﻄــاع الﺨــاص ﻧﺤــو
وﺻــﻒ اﻷدوﻳــﺔ اﻷﺻليــﺔ للمرﺿــى ﺑــﺪل اﻷدوﻳــﺔ الجﻨيﺴــﺔ .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻳﺸــير مجلــس المﻨافﺴــﺔ إلــى أن ﺿﻌــﻒ
اﺳــتﺨﺪام الــﺪواء الجﻨيــس ﻳُ َﻔ ﱠﺴــر ً
أﻳﻀــا »ﺑالتﺄﺛيــر الــﺬي ﺗمارﺳــﻪ المﺆﺳﺴــات الصيﺪليـــﺔ الصﻨاعيــﺔ علــى اﻷطبـــاء قصــﺪ
ﺣﺜﻬـــﻢ علـــى وﺻـــﻒ اﻷدوﻳـــﺔ اﻷﺻليــﺔ للمرﺿــى .وﻳتﺨــﺬ ﻫــﺬا التﺄﺛيــر ﺷــﻜﻞ آليــات للتﻌــاون ﺗتمﺜــﻞ أﺳاﺳــا فــي ﺗﺤمــﻞ
مصارﻳــﻒ الــﺪورات التﻜوﻳﻨيــﺔ التــي ﻳﺨﻀــﻊ لﻬــا اﻷطبــاء ﺑالمﻐـــرب والﺨــارج ،وﺗﻨﻈيــﻢ ﺗﻈاﻫــرات علميــﺔ ،والﻘيـــام ﺑﺤمﻼت
21
للﺪعاﻳــﺔ والتﺴــوﻳﻖ ﺗجــاه ﻫـــﺆالء اﻷطبــاء«.
أﺧيــرا ،ﻳتﻌيــن ﺗﺤﺴــين الﺴياﺳــﺔ الﺪوائيــﺔ فــي المﻐــرب ،مــن ﺧــﻼل مواﺻلــﺔ الجﻬــود المبﺬولــﺔ لتﺨﻔيــﺾ الﻀرﻳبــﺔ
علــى الﻘيمــﺔ المﻀافــﺔ علــى اﻷدوﻳــﺔ لﻀمــان ولــوج أﻛبــر إليﻬــا وﺗﻌﺰﻳــﺰ اﺳــتﺨﺪام اﻷدوﻳــﺔ الجﻨيﺴــﺔ مــن لــﺪن المواطﻨيــن
مــن ﺧــﻼل ﺣمــﻼت ﺗﺤﺴيﺴــيﺔ .ﻛمــا ﻳﻨبﻐــي ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺗﻘﻨيــن الﻘﻄــاع لمﻜافﺤــﺔ ﺗﻨــازع المصالــﺢ الــﺬي ﻳــﺆدي إلــى اﻧﺨﻔــاض
وﺻــﻒ اﻷدوﻳــﺔ الجﻨيﺴــﺔ ،ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ﺣﻈــر ﺑيــﻊ اﻷدوﻳــﺔ ،وال ﺳــيما المﻀــادات الﺤيوﻳــﺔ ،فــي الصيﺪليــات ﺧــارج
المﺴــار الﻌــادي للﻌﻼجــات أو ﺑــﺪون وﺻﻔــﺔ طبيــﺔ.
 - 19اﺳتراﺗيجيﺔ الوﻛالﺔ الوطﻨيﺔ للتﺄمﲔ الصﺤي :2020-2024

http://www.anam.ma/wp-content/uploads/2020/06/strat--gie-VD-IMPRIM2.pdf

20 - http://www.emro.who.int/fr/mor/morocco-news/celebration-de-la-semaine-mondiale-pour-un-bon-usage-des-antibiotiques-12-18-novembre-2018.
html
 - 21رأي مجلس املﻨافﺴﺔ ﺣول وﺿﻌيﺔ املﻨافﺴﺔ ﰲ ﺳوق اﻷدوﻳﺔ ﺑاملﻐرب.2020 ،

49
التﻘرﻳر السﻨﻮي 2020

2182

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

§ التﻐﻄﻴة الصحﻴة والحماية اﻻﺟتماﻋﻴة

ﺑــرزت مﺴــﺄلﺔ الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ ﺳــﻨﺔ  2020ﻛتﺤــﺪ رئيﺴــي ﺧــﻼل اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ .وقــﺪ دفــﻊ ﻏيــاب ﺷــبﻜات اﻷمــان
االجتماعيــﺔ والــﺬي ﻛان لــﻪ ﺿــرر ﺑالــﻎ علــى اﻷﺳــر التــي عاﻧــﺖ ﺑﺸــﺪة مــن ﺗﺪاعيــات اﻷزمــﺔ ،الﺪولــﺔ إلــى اﺗﺨــاذ ﺗﺪاﺑيــر
دعــﻢ مﺴــتﻌجلﺔ ومﺆقتــﺔ ،ﺑﻐيــﺔ مﻌالجــﺔ اﻧﻌﻜاﺳــات ﻏيــاب مﻨﻈومــﺔ ُم َﻌ ﱠم َمــﺔ للﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ.
وأمــام ﻫــﺬا الﻌجــﺰ والمﺨاطــر االجتماعيــﺔ التــي ﻳﻨﻄــوي عليﻬــا ،أطلــﻖ المﻐــرب فــي الﺴــﻨﺔ ﻧﻔﺴــﻬا مﺸــروع إﺻــﻼح ﻳﻬــﺪف
إلــى ﺗﻌميــﻢ الولــوج إلــى الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ ،وﺧاﺻــﺔ لﻔائــﺪة الﻔئــات المﻌــوزة والﻬﺸــﺔ واﻷﺳــر ذات الﺪﺧــﻞ المﺤــﺪود.
وﻳﻬــﺪف ﻫــﺬا التﻌميــﻢ إلــى ﺗﻐﻄيــﺔ جميــﻊ مﻜوﻧــات الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ .ﻫﻜــﺬا ،وفﻀــﻼ عــن التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ الجــاري
ﺗﻌميمﻬــا ،ﺳــتﻜون مﻨﻈومــﺔ الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ إجبارﻳــﺔ ،ﺑﻐــﺾ الﻨﻈــر عــن وﺿﻌيــﺔ الﻔــرد ،ﻛمــا ﺳتﺸــمﻞ التﻌوﻳﻀــات
الﻌائليــﺔ ومﻌاﺷــات الﺸــيﺨوﺧﺔ والتﻌوﻳــﺾ عــن فﻘــﺪان الﺸــﻐﻞ .وﻳﻬــﺪف ﻫــﺬا الــورش إلــى ﺿمــان ﻧﻈــام ﺗﺄميــن ﺻﺤــي
إجبــاري لﻔائــﺪة  22مليــون مﻐرﺑــي 11.4 ،مليــون مﻨﻬــﻢ مﻨﺨرطــون فــي ﻧﻈــام المﺴــاعﺪة الﻄبيــﺔ »راميــﺪ« ،و 11مليــون مــن
ﺑيــن المﻬﻨييــن والتجــار والﻔﻼﺣيــن والصﻨــاع التﻘليﺪﻳيــن واﻷﺷــﺨاص ﻏيــر اﻷجــراء الﺬﻳــن ﻳﺰاولــون مﻬﻨـاً ﺣــرة.
ﻏيــر أن ﻧجــاح ورش ﺗﻌميــﻢ الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ ﻳﻈــﻞ رﻫيﻨــا ﺑﻌــﺪة عوامــﻞ ،ال ﺳــيما مﺤارﺑــﺔ الﺸــﻐﻞ ﻏيــر المﻨﻈــﻢ.
فﺤﺴــﺐ إﺣصائيــات المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  ،2020فــﺈن أزﻳــﺪ مــن ﻧصــﻒ المﺴــتﺄجرﻳن ،أي 55.2
فــي المائــﺔ ،ال ﻳتوفــرون علــى أي عﻘــﺪ عمــﻞ ﻳﻨﻈــﻢ عﻼقتﻬــﻢ ﺑالمﺸــﻐﻞ .عــﻼوة علــى ذلــﻚ ،فــﺈن رﺑﻊ الﻨﺸــيﻄين المﺸــتﻐلين
فﻘــﻂ ) 24.7فــي المائــﺔ( ﻳﺴــتﻔيﺪون مــن ﺗﻐﻄيــﺔ ﺻﺤيــﺔ مرﺗبﻄــﺔ ﺑالﺸــﻐﻞ ) 36.6فــي المائــﺔ فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري
و 8.2فــي المائــﺔ فــي الوﺳــﻂ الﻘــروي( ،مﻘاﺑــﻞ  36.4فــي المائــﺔ فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري و 7.8فــي المائــﺔ فــي الوﺳــﻂ
الﻘــروي فــي ﺳــﻨﺔ  .2019أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻼﻧﺨــراط فــي ﻧﻈــام التﻘاعــﺪ ،فــﻼ ﻳﺴــتﻔيﺪ مﻨــﻪ ،ﺣﺴــﺐ المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ
للتﺨﻄيــﻂ ،ﺳــوى  24.1فــي المائــﺔ مــن الﻨﺸــيﻄين المﺸــتﻐلين ،ﺑواقــﻊ  36.3فــي المائــﺔ فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري و 7.1فــي
المائــﺔ فــي الوﺳــﻂ الﻘــروي.22

 .3.1.2.1ضــرورة ﺗحســﻴﻦ ﻋــرض الســﻜﻦ اﻻﺟتماﻋــي ﻓــي ضــوء الــدروس المســتﺨلصة مــﻦ اﻷزمــة
الصحﻴــة
فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالﺴــﻜن االجتماعــي ،ﺳــيتﻢ االﻧتﻬــاء مــن ﺑرﻧامــﺞ دعــﻢ الﺴــﻜن االجتماعــي الموجــﻪ للﻔئــات المﻌوزة والﻬﺸــﺔ
مــﻊ متــﻢ  .2020وﺣﺴــﺐ ﺗﻘييــﻢ الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑاﻹﺳــﻜان ،فﻘــﺪ أﺗاﺣــﺖ مﻨﻈومــﺔ الﺴــﻜن االجتماعــي ﺑﻘيمــﺔ
 250.000درﻫــﻢ ﺗﻘليــﺺ الﻌجــﺰ فــي مجــال الﺴــﻜن ﺑﺤوالــي  80فــي المئــﺔ ﺧــﻼل الﻔتــرة  ،2020-2000ﺑاالﻧتﻘــال
مــن  200.000وﺣــﺪة إلــى  1.2مليــون وﺣــﺪة .وقــﺪ ﺗﻘلــﺺ الﻌجــﺰ فــي مجــال الﺴــﻜن ﺑﺸــﻜﻞ ملﺤــوظ مﻨــﺬ ﺑﺪاﻳــﺔ ﻫــﺬا
البرﻧامــﺞ ﺣيــﺚ ﻛان ﻳﻘــﺪر ﺑﻨﺤــو مليــون وﺣــﺪة ﺳــﻜﻨيﺔ ،لﻜﻨــﻪ رﻏــﻢ ذلــﻚ ﻳﻈــﻞ مرﺗﻔﻌ ـاً ﺣيــﺚ ﻳﻨاﻫــﺰ ﺣاليــا 400.000
وﺣــﺪة ﺳــﻜﻨيﺔ.
وفــي المجمــﻞ ،جــرى التوقيــﻊ علــى  1504اﺗﻔاقيــات مــا ﺑيــن ﺳــﻨتي  2010و ،2020مﻜﻨــﺖ مــن ﺑﻨــاء مــا ﻳﻘــرب مــن
 2.1مليــون وﺣــﺪة ﺳــﻜﻨيﺔ .وقــﺪ اﺳــتﺄﺛر الﻘﻄــاع الﺨــاص ﺑﺄزﻳــﺪ مــن  96فــي المائــﺔ مــن مﺸــارﻳﻊ ﺑﻨــاء ﻫــﺬا الﻨــوع مــن
المﺴــاﻛن ،والتــي ﺗﺰاﻳــﺪ الﻄلــﺐ عليﻬــا مــن طــرف اﻷﺳــر ،ال ﺳــيما فــي المــﺪن الﻜبــرى .وقــﺪ مﻨﺤــﺖ الﺪولــﺔ ﺗﺤﻔيــﺰات
ﻫامــﺔ للمﻨﻌﺸــين الﻌﻘارﻳيــن علــى ﺷــﻜﻞ إعﻔــاء مــن الﻀرﻳبــﺔ علــى الﺪﺧــﻞ والﻀرﻳبــﺔ علــى الﺸــرﻛات ،فﻀـ ً
ﻼ عــن ﺗﻌبئــﺔ
أراﺿــي الﺪولــﺔ لﻔائــﺪة الﺴــﻜن االجتماعــي .أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ للﺴــﻜن االجتماعــي ذي الﻘيمــﺔ الﻌﻘارﻳــﺔ المﻨﺨﻔﻀــﺔ )(FVI
 - 22مﺬﻛرة إﺧبارﻳﺔ للمﻨﺪوﺑيﺔ الﺴاميﺔ للتﺨﻄيﻂ ﺣول املميﺰات اﻷﺳاﺳيﺔ للﺴﻜان الﻨﺸيﻄﲔ املﺸتﻐلﲔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ :2020

_https://www.hcp.ma/Note-d-information-du-Haut-Commissariat-au-Plan-sur-les-principales-caracteristiques-de-la-population-active-occupee-en
a2654.html
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ال ُم َﺤـ ﱠـﺪدِ ﺳــﻌره فــي  140.000درﻫــﻢ والمﺨصــﺺ للﻔئــات المﻌــوزة والﻬﺸــﺔ وإعــادة إﺳــﻜان قاطﻨــي دور الصﻔيــﺢ ،فﻘــﺪ
ﺗــﻢ ﺑﻨــاء  39.965وﺣــﺪة ﺳــﻜﻨيﺔ مﻨــﻪ ﺑيــن ﺳــﻨتي  2008و ،2020مﻌﻈمﻬــا مــن طــرف الﻘﻄــاع الﻌمومــي.
وﻳبــﺪو أن الﺴــﻜن االجتماعــي ذا الﻘيمــﺔ الﻌﻘارﻳــﺔ المﻨﺨﻔﻀــﺔ ال ﻳلﻘــى إقبــاالً مــن طــرف المﻘتﻨيــن المﺤتمليــن وﻛــﺬا
المﻨﻌﺸــين الﻌﻘارﻳيــن ،وذلــﻚ لﻌــﺪة أﺳــباب ،مﻨﻬــا ﻛــون ﻫــﺬه المﺴــاﻛن ﻏالبــا مــا ﺗتــﻢ إقامتﻬــا فــي مﻨاطــﻖ ﻫامﺸــيﺔ وﺑﻌيــﺪة
عــن مرﻛــﺰ اﻷﻧﺸــﻄﺔ االقتصادﻳــﺔ ،وﺑالتالــي ،فــي ﺣالــﺔ عــﺪم وجــود وﺳــائﻞ ﻧﻘــﻞ عموميــﺔ ﻛافيــﺔ وعمليــﺔ ،فــﺈن الﻘاطﻨيــن
ﺑﻬــﺬه المﺴــاﻛن ﻳجــﺪون أﻧﻔﺴــﻬﻢ مﻀﻄرﻳــن لتﺤمــﻞ مصارﻳــﻒ إﺿافيــﺔ للﻘيــام ﺑتﻨﻘﻼﺗﻬــﻢ.
وفــي ﺳــياق اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ ،أﺻبﺤــﺖ قﻀاﻳــا التﻌميــر واﻹﺳــﻜان فــي ﺻلــﺐ الﻨﻘاﺷــات .فــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،فــﺈن الﻜﺜافــﺔ
الﺴــﻜاﻧيﺔ الﻌاليــﺔ فــي اﻷﺣيــاء التــي ﺗوجــﺪ ﺑﻬــا المﺴــاﻛن االجتماعيــﺔ وﺻﻐــر ﺣجــﻢ الﺸــﻘﻖ والﻔﻀــاءات المﺸــترﻛﺔ ،ﻛلﻬــا
عوامــﻞ ﺗــﺆدي إلــى اﻧتﺸــار أﺳــرع للﻔيــروس وﺗجﻌــﻞ الواقــﻊ اليومــي لتجرﺑــﺔ الﺤجــر الصﺤــي والﻌمــﻞ عــن ﺑُﻌــﺪ والتﻌليــﻢ
عــن ﺑُﻌــﺪ أﻛﺜــر ﺻﻌوﺑــﺔ .وﻳﻨﻀــاف ﻫــﺬا البﻌــﺪ الجﺪﻳــﺪ المرﺗبــﻂ ﺑﺨﻄــر اﻧتﺸــار الجائﺤــﺔ إلــى ﺑاقــي المﺸــاﻛﻞ التــي ﻳﻌاﻧــي
مﻨﻬــا الﺴــﻜن االجتماعــي وﻳﺰﻳــﺪ مــن ﺣﺪﺗﻬــا ،علــى ﻏــرار ﻏيــاب التمــازج االجتماعــي ،وﺿﻌــﻒ الولــوج إلــى الﺨﺪمــات
االجتماعيــﺔ ،وموقــﻊ ﻫــﺬه المﺴــاﻛن المتواجــﺪة ﺑﻀواﺣــي المــﺪن ،مــا ﻳجﻌلﻬــا ﺑﻌيــﺪة عــن مراﻛــﺰ الﻨﺸــاط االقتصــادي.
لــﺬا ،فــﺈن ﻛﻞ ﺳياﺳــﺔ عموميــﺔ جﺪﻳــﺪة للﺴــﻜن االجتماعــي مﺪعــوة إلــى ﺗوجيــﻪ اﻫتمامﻬــا ﻧﺤــو ﺿمــان اﻹدمــاج االقتصادي
واالجتماعــي للﺴــاﻛﻨﺔ وﻛــﺬا مﺤارﺑــﺔ االﻛتﻈــاظ فــي أﺣيــاء الﺴــﻜن االجتماعــي.

 .2.2.1الﻤﺴﺎواة والﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ الﺠﻨﺴﻴﻦ
إن ﺗﺄﺛيــر أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-علــى الﻨﺴــاء متﻌــﺪد اﻷﺑﻌــاد .ولﻜوﻧﻬــن أﻛﺜــر ﻫﺸاﺷــﺔ علــى المﺴــتوى االقتصــادي واالجتماعــي،
فــﺈن الﻨﺴــاء ﻳتﻌرﺿــن ﺑﺸــﺪة لتﺪاعيــات اﻷزمــﺔ وﺗبﻌاﺗﻬــا االجتماعيــﺔ .إﺿافــﺔ إلــى ذلــﻚ ،فــﺈن أوجــﻪ عــﺪم المﺴــاواة
الﻘائمــﺔ أﺻــﻼ ﺑيــن الﻨﺴــاء والرجــال ﺗتﻔاقــﻢ ،فــي وقــﺖ اﻷزمــات ،ﻛمــا ﺗتﺰاﻳــﺪ ﺣــﺪة الﻌﻨــﻒ ال ُممــارس ﺿــﺪ المــرأة.

ضﻌﻒ مراﻋاة المﺨاﻃر المحدﻗة ﺑالنساء ﺧالل ﻓترة الحجر الصحي
وف ًﻘــا لمﻼﺣﻈــات الﻌﺪﻳــﺪ مــن مﻨﻈمــات اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة ،أدى الﺤجــر الصﺤــي المﻘتــرن ﺑالﻀﻐــوط االقتصادﻳــﺔ
واالجتماعيــﺔ إلــى ارﺗﻔــاع الﻌﻨــﻒ المﻨﺰلــي ﺑﺸــﻜﻞ ﻳﺜيــر الﻘلــﻖ فــي الﻌالــﻢ .وقــﺪ أفــادت مﻨﻈمــﺔ الصﺤــﺔ الﻌالميــﺔ أن الــﺪول
اﻷعﻀــاء ﺳــجلﺖ زﻳــادة ﺑﻨﺴــبﺔ  60فــي المائــﺔ فــي المﻜالمــات الــواردة مــن الﻨﺴــاء ﺿﺤاﻳــا الﻌﻨــﻒ .23ولﻌــﻞ ﻫــﺬه الﻨﺴــبﺔ
ال ﺗﻔصــﺢ عــن ﺣﻘيﻘــﺔ الوﺿــﻊ إذا مــا أﺧﺬﻧــا ﺑﻌيــن االعتبــار مــن جﻬــﺔ الصﻌوﺑــات والمﺨاطــر التــي ﺗواجﻬﻬــا الﻨﺴــاء فــي
التبليــﻎ عــن المﻌتــﺪي الــﺬي ﻳﻌﺸــن مﻌــﻪ ﺗﺤــﺖ ﺳــﻘﻒ واﺣــﺪ ،ومــن جﻬــﺔ أﺧــرى ﺿﻌــﻒ آليــات االﺳــتماع والتﻜﻔــﻞ وجﻬــﻞ
عــﺪد مــن الﻨﺴــاء ﺿﺤاﻳــا الﻌﻨــﻒ ﺑوجــود أرقــام ﻫاﺗﻔيــﺔ للمﺴــاعﺪة والتﻜﻔــﻞ.
أمــا فــي المﻐــرب ،فــﺈن ﺣــاالت الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨﺴــاء مرﺗﻔﻌــﺔ أﺻــﻼ ،ﻛمــا ﺗﻈﻬــر ذلــﻚ ﻧتائــﺞ البﺤــﺚ الــﺬي أجرﺗــﻪ المﻨﺪوﺑيﺔ
الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ﺣــول اﻧتﺸــار الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ المــرأة الصــادر ﺳــﻨﺔ  .2019فﺤتــى ﺧــارج ﺳــياق أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ ،19-فــﺈن
 57فــي المائــﺔ مــن الﻨﺴــاء المﻐرﺑيــات ﻫــن ﺿﺤاﻳــا الﻌﻨــﻒ المرﺗبــﻂ ﺑالﻨــوع االجتماعــي .وﺧــﻼل الﺤجــر الصﺤــي،
ﻧبﻬــﺖ عــﺪد مــن المﻨﻈمــات ﻏيــر الﺤﻜوميــﺔ إلــى المﺨاطــر التــي ﺗواجﻬﻬــا الﻨﺴــاء اللواﺗــي قﻀيــن فتــرة الﺤجــر فــي ﺑيــﺖ
واﺣــﺪ مــﻊ أزواج عﻨيﻔيــن .وفــي رﺳــالﺔ موجﻬــﺔ إلــى الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ فــي أﺑرﻳــﻞ  ،2020أي ﺑﻌــﺪ أﻳــام فﻘــﻂ مــن
إقــرار الﺤجــر المﻨﺰلــي ،دعــﺖ ﻫــﺬه الجمﻌيــات الﺴــلﻄات إلــى مﻀاعﻔــﺔ اليﻘﻈــﺔ ووﺿــﻊ ﺗﺪاﺑيــر ملموﺳــﺔ لﺤماﻳــﺔ الﻨﺴــاء
ﺿﺤاﻳــا الﻌﻨــﻒ الﺰوجــي ،مــن ﺗﺤﺴــيس وإعــﻼم وﺗﺪﺧــﻞ ﺣــازم ودعــﻢ للجمﻌيــات المﻌﻨيــﺔ.24
 - 23مﻨﻈمﺔ الصﺤﺔ الﻌامليﺔhttps://news.un.org/fr/story/2020/05/1068282 :

24 - https://www.tanmia.ma/wp-content/uploads/2020/04/Impact-covid-19-sur-FFVV-arabe-01-04-2020.pdf
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وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،قامــﺖ عــﺪة جمﻌيــات ﻧاﺷــﻄﺔ فــي مجــال ﺣماﻳــﺔ وﺗوجيــﻪ الﻨﺴــاء ﺿﺤاﻳــا الﻌﻨــﻒ ﺑﺤمــﻼت ﺗﺤﺴيﺴــيﺔ
ﺣــول المﺨاطــر المرﺗبﻄــﺔ ﺑالﻨﺴــاء ﺧــﻼل فتــرة الﺤجــر المﻨﺰلــي ،وﺣــول ﺳــبﻞ التﻈلــﻢ المتاﺣــﺔ أمــام الﻀﺤاﻳــا لــﺪى
الجمﻌيــات والمﺆﺳﺴــات .ﻛمــا قامــﺖ ﻫــﺬه الجمﻌيــات ﺑﻨﺸــر إﺣصائيــات ﺣــول المﻜالمــات الــواردة أﺛﻨــاء فتــرة الﺤجــر
الصﺤــي وطبيﻌــﺔ الﻌﻨــﻒ الممــارس ﺿــﺪ الﻨﺴــاء ﺧــﻼل ﻫــﺬه الﻔتــرة ،والﺤــاالت المتﻜــررة التــي ﺗﻌاﻧــي مﻨﻬــا الﻨﺴــاء
)الﻄــرد مــن ﺑيــﺖ الﺰوجيــﺔ ،وعــودة الــﺰوج للمﻜــوث فــي البيــﺖ ﺑﺴــبﺐ الﺤجــر الصﺤــي ،وﻏيــر ذلــﻚ(.
وﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى أن رئاﺳــﺔ الﻨياﺑــﺔ الﻌامــﺔ أﻛــﺪت أن »عــﺪد المتاﺑﻌــات مــن أجــﻞ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨﺴــاء قــﺪ اﻧﺨﻔــﺾ
ﺧــﻼل الﻔتــرة مــا ﺑيــن  20مــارس و 20أﺑرﻳــﻞ» ،عﺸــر مــرات مــن المﻌــﺪل الﺸــﻬري لﻬــﺬا الﻨــوع مــن الﻘﻀاﻳــا« ،25مﻀيﻔــﺔ
أﻧــﻪ »ﻳﺴــتﻔاد مــن ذلــﻚ ان عــﺪد المتاﺑﻌــات مــن أجــﻞ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨﺴــاء قــﺪ اﻧﺨﻔــﺾ ﺧــﻼل الﻔتــرة المﺬﻛــورة عﺸــر
مــرات عــن المﻌــﺪل الﺸــﻬري لﻬــﺬا الﻨــوع مــن الﻘﻀاﻳــا ) 148متاﺑﻌــﺔ ﺑــﺪال مــن  1500متاﺑﻌــﺔ ﺷــﻬرﻳا فــي اﻷﺣــوال الﻌادﻳﺔ«.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،أﺻــﺪرت رئاﺳــﺔ الﻨياﺑــﺔ الﻌامــﺔ دورﻳــﺔ ﺣــول موﺿــوع قﻀاﻳــا الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ المــرأة ﺧــﻼل فتــرة الﺤجــر
الصﺤــي ﺑالمملﻜــﺔ ﺗــﻢ ﺑموجبﻬــا ﺗوجيــﻪ ﺗﻌليمــات إلــى المﺤامــي الﻌــام اﻷول لــﺪى مﺤﻜمــﺔ الﻨﻘــﺾ ،والــوﻛﻼء الﻌاميــن
للملــﻚ ووﻛﻼء الملــﻚ قصــﺪ االﻫتمــام ﺑالﺸــﻜاﻳات والتبليﻐــات ﺑﺸــﺄن قﻀاﻳــا الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨﺴــاء )التــي ﻳتــﻢ إﻳﺪاعﻬــا
مباﺷــرة أو عبــر المﻨصــات الرقميــﺔ( وإعﻄائﻬــا اﻷﻫميــﺔ واﻷولوﻳــﺔ فــي المﻌالجــﺔ ،وﺗوفيــر ﺧﺪمــات ﺧﻼﻳــا التﻜﻔــﻞ
ﺑالﻨﺴــاء ،الموجــودة ﺑالﻨياﺑــات الﻌامــﺔ.26
ﻏيــر أﻧــﻪ ﻳجــﺐ الﻨﻈــر إلــى االﻧﺨﻔــاض فــي الﺸــﻜاﻳات المﺴــجلﺔ ﺑﻨــوع مــن الﻨﺴــبيﺔ ،ال ﺳــيما إذا مــا أﺧﺬﻧــا ﺑﻌيــن
االعتبــار الصﻌوﺑــات التــي واجﻬتﻬــا الﻀﺤاﻳــا فــي التبليــﻎ عــن ﺣــاالت الﻌﻨــﻒ فــي ﺳــياق الﺤجــر الصﺤــي ،ﺑــﻞ عــﺪم ﺗمﻜــن
ﻏالبيتﻬــن مــن الولــوج ﻧﻬائيــا إلــى آليــات التبليــﻎ والﺤماﻳــﺔ والتﻜﻔــﻞ.

أضرار أﺧرى ﺗلحﻖ ﺑالنساء والﻔتﻴات
مــن ﺑيــن المﻌيﻘــات التــي ﺗﺤــول دون ﺗتبــﻊ التﻄــورات فــي الﻘﻀاﻳــا المتﻌلﻘــﺔ ﺑالمﺴــاواة والمﻨاﺻﻔــﺔ ﺑيــن الجﻨﺴــين ،ﺗجــﺪر
اﻹﺷــارة إلــى ﻏيــاب مﻘارﺑــﺔ ﺷــاملﺔ لﻘﻀاﻳــا الﻨــوع االجتماعــي .ﻛمــا أن أﻫــﺪاف وآﺛــار الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ ال ﺗتﻨــاول
ﺑالﻘــﺪر الﻜافــي والﻨاجــﻊ ،ﺳــواء أﺛﻨــاء إعﺪادﻫــا أو ﺗﻘييمﻬــا ،طبيﻌــﺔ وﺧﻄــورة اﻷﺿــرار التــي ﺗلﺤــﻖ ﺑالمــرأة فــي المﻐــرب.
فﻔــي مجــال التﻌليــﻢ ،علــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،ﺗتﻌــرض الﻨﺴــاء والﻔتيــات للتمييــﺰ أﻛﺜــر مــن الرجــال .فﺤﺴــﺐ دراﺳــﺔ أﻧجﺰﻫــا
المرﺻــﺪ الوطﻨــي للتﻨميــﺔ البﺸــرﻳﺔ ،فــﺈن  55.2فــي المائــﺔ مــن الﻨﺴــاء والﻔتيــات فــوق ﺳــن  12ﺳــﻨﺔ لــﻢ ﻳﻜملــن ﺗﻌليمﻬــن
االﺑتﺪائــي ،وﺗبلــﻎ ﻫــﺬه الﻨﺴــبﺔ  73.5فــي المائــﺔ فــي الوﺳــﻂ الﻘــروي .وﻫــو مــا ﻳﻘتﻀــي اﺗﺨــاذ ﺗﺪاﺑيــر إﻳجاﺑيــﺔ لصالــﺢ
المــرأة مــن أجــﻞ الﺤــﺪ مــن ﻫــﺬا التمييــﺰ.
أمــا علــى ﺻﻌيــﺪ الولــوج إلــى ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ،ﺗﻌاﻧــي الﻨﺴــاء مــن التمييــﺰ أﻛﺜــر مــن الرجــال ﺣيــﺚ ﻳﻌتبــر مﻌــﺪل ﻧﺸــاطﻬن
أقــﻞ ب  3.5مــرة مــن المﻌــﺪل المﺴــجﻞ فــي ﺻﻔــوف الرجــال ) 19.9فــي المائــﺔ لــﺪى الﻨﺴــاء ﺳــﻨﺔ  2020و 70.4فــي
المائــﺔ لــﺪى الرجــال( .ﻛمــا ﺗﻌاﻧــي الﻨﺴــاء أﻛﺜــر مــن الرجــال مــن البﻄالــﺔ ) 16.2فــي المائــﺔ لــﺪى الﻨﺴــاء ﺳــﻨﺔ 2020
مﻘاﺑــﻞ  10.7فــي المائــﺔ لــﺪى الرجــال( .27ﻛمــا ﺗﺸــتﻐﻞ الﻨﺴــاء اﻷجيــرات أﻛﺜــر مــن الرجــال فــي الﻘﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ
وﻳﻌاﻧيــن مــن التمييــﺰ فــي االﺳــتﻔادة مــن الﺤﻘــوق االجتماعيــﺔ المرﺗبﻄــﺔ ﺑالﻌمــﻞ .وإجمــاال ،ﻳﺴــجﻞ فــي ﺻﻔــوف الﻨﺴــاء
مﻌــﺪل ﺣرمــان ﻳصــﻞ إلــى  86.4فــي المائــﺔ مﻘاﺑــﻞ  40.8فــي المائــﺔ لــﺪى الرجــال فــي مجــال الولــوج إلــى الﻌمــﻞ الﻼئﻖ.28
 - 25رﺳالﺔ جواﺑيﺔ من رئاﺳﺔ الﻨياﺑﺔ الﻌامﺔ إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ﺑتارﻳﺦ  3ﻳوﻧيو .2020
 - 26االﻧﻌﻜاﺳات الصﺤيﺔ واالقتصادﻳﺔ واالجتماعيﺔ لﻔيروس ﻛوروﻧا »ﻛوفيﺪ  «19والﺴبﻞ املمﻜﻨﺔ لتجاوزﻫا.
 - 27مﻌﻄيات املﻨﺪوﺑيﺔ الﺴاميﺔ للتﺨﻄيﻂ.
 - 28املرﺻﺪ الوطﻨي للتﻨميﺔ البﺸرﻳﺔ ،دراﺳﺔ ﺣول مﻈاﻫر التمييﺰ متﻌﺪد اﳉواﻧﺐ الﺬي ﻳﻄال الﻨﺴاء ﰲ املﻐرب.2020 ،
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 .3.2.1وﺿﻌﻴﺔ الﻔﺌﺎت الﻬﺸﺔ
 .1.3.2.1الﻔقر والﻬدر المدرﺳي يﺆديان إلى اﺳتﻐالل اﻷﻃﻔال
علــى الرﻏــﻢ مــن عــﺪم ﺗﺄﺛرﻫــﻢ ﺑاﻵﺛــار الصﺤيــﺔ لـــﻜوفيﺪ ،19-فﻘــﺪ ﺗﻀــرر اﻷطﻔــال ﺑﺸــﺪة مــن التﺪاعيــات االجتماعيــﺔ
للجائﺤــﺔ ،وأﻫمﻬــا إﻏــﻼق المــﺪارس .وقــﺪ أدى ﻫــﺬا الﻘــرار ،الــﺬي اﺗﺨﺬﺗــﻪ ﻏالبيــﺔ دول الﻌالــﻢ مﻨــﺬ مــارس 2020
واﺳــتمر لﻌــﺪة أﺳــاﺑيﻊ ،إلــى عــﺰل اﻷطﻔــال داﺧــﻞ المﻨــازل واالﺑتﻌــاد عــن فﻀــاء التﻌلــﻢ والتﻨﺸــئﺔ االجتماعيــﺔ الــﺬي
ﺗجﺴــﺪه المﺪرﺳــﺔ.
إن الﻀــرر الﻨاجــﻢ عــن ﻫــﺬا البُﻌــﺪ عــن المــﺪارس ﻳﻜــون أﻛبــر ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻸطﻔــال الﺬﻳــن ﻳﻌيﺸــون فــي ﺑيئــﺔ ال ﺗتيــﺢ الولــوج
إلــى أدوات التﻌلــﻢ ،والتــي ال ﻳمتلــﻚ اﻵﺑــاء واﻷمﻬــات فيﻬــا مﺴــتوى دراﺳــيا ﻳﺨولﻬــﻢ مواﻛبــﺔ أطﻔالﻬــﻢ دراﺳــيا .مــن جﻬــﺔ
أﺧــرى ،أﻇﻬــرت ﻧتائــﺞ البﺤــﺚ الــﺬي أجرﺗــﻪ المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ﺑﺸــراﻛﺔ مــﻊ اليوﻧيﺴــيﻒ ﺣــول فتــرة الﺤجــر
الصﺤــي ،أن اﺣتمــال التﺨلــي عــن متاﺑﻌــﺔ الــﺪروس عــن ﺑُﻌــﺪ ﻛان ﺑﻨﺴــبﺔ  86.2فــي المائــﺔ لــﺪى التﻼميــﺬ المﻨتميــن لﻔئــﺔ
 20فــي المائــﺔ مــن اﻷﺳــر اﻷقــﻞ ﻳﺴــرا ،مﻘاﺑــﻞ  59.2فــي المائــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻨﻈرائﻬــﻢ المﻨتميــن لﻔئــﺔ  20فــي المائــﺔ مــن
اﻷﺳــر اﻷﻛﺜــر ﻳﺴــرا .أمــا علــى المــﺪى المتوﺳــﻂ ،فﻬﻨــاك ﺧﻄــر ﺣﻘيﻘــي ﺑاﻧﺨﻔــاض المﺴــتوى الﺪراﺳــي للتﻼميــﺬ ،قــﺪ
ﻳصــﻞ إلــى االﻧﻘﻄــاع الﻨﻬائــي عــن الﺪراﺳــﺔ ،ﻧتيجــﺔ التﻌﺜــرات فــي مجــال التﻌلــﻢ المرﺗبﻄــﺔ ﺑﺄزمــﺔ ﻛوفيــﺪ.19-
وﻳمﺜــﻞ ﻫــﺬا الوﺿــﻊ ﺧﻄــرا علــى المــﺪى الﻄوﻳــﻞ مــن ﺣيــﺚ التورﻳــﺚ الجيلــي للﻔﻘــر واﻷميــﺔ .وعلــى الرﻏــﻢ مــن اعتمــاد
ﺳياﺳــات عموميــﺔ لمﻜافﺤــﺔ الﻬــﺪر المﺪرﺳــي مﻨــﺬ عــﺪة ﺳــﻨوات ،فــﺈن آﺛارﻫــا ﺗﻈــﻞ مﺤــﺪودة فــي ﺗﻘليــﺺ ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة
التــي ﺗﻬــﻢ أزﻳــﺪ مــن  300.000ﺗلميــﺬ ﺳــﻨو ًﻳا فــي المﻐــرب .وﻫــو مــا ﻳﻘتﻀــي وﺿــﻊ آليــات مﺆﺳﺴــاﺗيﺔ لتتبــﻊ ﻫــﺆالء
اﻷطﻔــال المﻌرﺿيــن لﺨﻄــر الﻬــﺪر المﺪرﺳــي ،وﺧاﺻــﺔ فــي مرﺣلــﺔ التﻌليــﻢ االﺑتﺪائــي.
وإذا ﻛاﻧــﺖ الترﺳــاﻧﺔ الﻘاﻧوﻧيــﺔ المﻐرﺑيــﺔ قــﺪ ﺗﻄــورت فــي الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة فــي اﺗجــاه ﺣماﻳــﺔ الﻔتيــات الصﻐيــرات
مــن الﻌمــﻞ المﻨﺰلــي )الﻘاﻧــون رقــﻢ  (19.12وﺣماﻳــﺔ اﻷطﻔــال مــن االﺗجــار ﺑالبﺸــر )الﻘاﻧــون رقــﻢ  ،(27.14فﻘــﺪ ﻛﺸــﻔﺖ
المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ أن عــﺪد اﻷطﻔــال المﺸــتﻐلين ﺑلــﻎ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2020مــا مجموعــﻪ  147.000طﻔــﻞ ،أي
ﺑﻨﺴــبﺔ  2فــي المائــﺔ مــن اﻷطﻔــال الﺬﻳــن ﺗتــراوح أعمارﻫــﻢ مــا ﺑيــن  7و 17ﺳــﻨﺔ ) 3.8فــي المائــﺔ مــن إجمالــي ﻫــﺬه الﻔئــﺔ
الﻌمرﻳــﺔ فــي الوﺳــﻂ الﻘــروي و 1فــي المائــﺔ فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري( .مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﺗﺸــﻬﺪ ﺣــاالت ﺳــوء مﻌاملــﺔ
اﻷطﻔــال ارﺗﻔاعــا ملﺤوﻇــا وﺧاﺻــﺔ فــي المــﺪن الﻜبــرى ،علــى ﻏــرار اﺳــتﻐﻼل اﻷطﻔــال مــن طــرف الﺸــبﻜات اﻹجراميــﺔ
لﻐــرض التﺴــول.
ولمواجﻬــﺔ ﻫــﺬه اﻵفــﺔ ،وﺿﻌــﺖ الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ ﺳــﻨﺔ » 2019ﺧﻄــﺔ عمــﻞ ﺣماﻳــﺔ اﻷطﻔــال مــن االﺳــتﻐﻼل فــي
التﺴــول« فــي مــﺪن ﻧموذجيــﺔ )الرﺑــاط ،ﺳــﻼ وﺗمــارة( .وﺳــيتﻢ ﺗﻌميمﻬــا اﻧﻄﻼقــا مــن  2021علــى مﺴــتوى  4مﻨاطــﻖ ﻫــي
طﻨجــﺔ  -أﺻيلــﺔ ومﻜﻨــاس ومراﻛــﺶ وأﻛادﻳــر .وﺗﻬــﺪف ﻫــﺬه الﺨﻄــﺔ إلــى ﺣماﻳــﺔ اﻷطﻔــال مــن دائــرة التﺴــول عﻨﺪمــا ﻳتــﻢ
اﺳــتﻐﻼلﻬﻢ مــن طــرف اﻷﻏيــار ومــن ﺛــﻢ إرجاعﻬــﻢ إلــى أﺳــرﻫﻢ أو وﺿﻌﻬــﻢ داﺧــﻞ مﺆﺳﺴــات لﺤماﻳــﺔ الﻄﻔولــﺔ .ﻏيــر أن
اﻷمــر ﻳتﻌلــﻖ ﺑﻌمــﻞ قﺴــري ﻳجبــر عليــﻪ اﻷطﻔــال وﺗصﻨﻔــﻪ ﻫيئــات اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة ﺿمــن جرﻳمــﺔ االﺗجــار فــي البﺸــر.
لﺬلــﻚ ،مــن الﻀــروري ﺗﻌﺰﻳــﺰ مﻨﻈومــﺔ مﻜافﺤــﺔ ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة ﺑتﺸــﺪﻳﺪ الﻌﻘوﺑــات المﻨصــوص عليﻬــا ﺑﺸــﺄن جرﻳمــﺔ
اﺳــتﻐﻼل اﻷطﻔــال فــي التﺴــول ﺳــواء مــن قبــﻞ اﻷﺳــرة أو مــن قبــﻞ اﻷﻏيــار )الﻔصــول 330-328-327 :مــن الﻘاﻧــون
الجﻨائــي( .فبــﺪون ﺗﻌﺰﻳــﺰ إطــار الﺤماﻳــﺔ لﻘاﻧوﻧيــﺔ لﻸطﻔــال مــن ﻫــﺬه اﻷفﻌــال اﻹجراميــﺔ ،ﺳيﺴــتمر ﺗﻌرﺿﻬــﻢ لﻼﺳــتﻐﻼل
واﻷﺿــرار المﻌﻨوﻳــﺔ والجﺴــﺪﻳﺔ الﻨاجمــﺔ عﻨــﻪ .مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﻳتﻌيــن الﻘيــام ﺑﺄﻧﺸــﻄﺔ ﺗﺤﺴيﺴــيﺔ فــي ﺻﻔــوف عمــوم
المواطﻨــات والمواطﻨيــن مــن أجــﻞ ﺗبيــان أﻫميــﺔ التبليــﻎ عــن ﺣــاالت اﺳــتﻐﻼل اﻷطﻔــال للتﺴــول الﻘﺴــري ﻷﻧﻬــا وﺳــيلﺔ
أﺳاﺳــيﺔ ﻹﻧﻘاذﻫــﻢ مــن ﻫــﺬا الوﺿــﻊ.
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اﻷزمة الصحﻴة ﺗﻌمﻖ مﻦ ﻫﺸاشة اﻷشﺨاص
إﻋاﻗة
.2.3.2.1
 .2.3.2.1اﻷزمة الصحﻴة ﺗﻌمﻖ مﻦ ﻫﺸاشة اﻷشﺨاص ﻓي وضﻌﻴة

اﻹقصــاء والﺤرمــان م
إعاقــﺔ.
وﺿﻌيـﺣـﺔــاالت
ـﺪ 19-مــن
ـﺨاص فــي
لﻸﺷـﺔـ ﻛوفيـ
ـﺖ أزمـ
عمﻘـــيﺔ
اﻷﺳاﺳ
لﻘــﺪ عمﻘــﺖ أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-مــن ﺣــاالت اﻹقصــاء والﺤرمــان مــن الﺤﻘــوقلﻘــﺪ
واﻹذاعــﺔ ﺧــﻼل فتــر
التﻼميــﺬ
ـاتالتلﻔــﺰة
لﺤاجيــات
ـبﺔـر ﺷاﺷـ
مﻨاﺳـعبـ
الموجﻬــﺔ
ـﺪروسـﻢ ﺗﻜــن
الصﺤــي لـ
فالــﺪروس الموجﻬــﺔ عبــر ﺷاﺷــات التلﻔــﺰة واﻹذاعــﺔ ﺧــﻼل فتــرة الﺤجــر فالـ
ﻳﻄالﻬــامـﻢ.ﺗمتﻌﻬــﻢ ﺑالﺤــﻖ فــي
عائﻘــا أمـ
ﺷــﺰـﻜﻞالــﺬي
التمييـ
ـرسممــا
إعاقــﺔ،
إﺿافيــا ﻛـ
ـيـﻼوﺿﻌيــﺔ
وعامـ
فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ ،ممــا ﺷــﻜﻞ عائﻘــا أمــام ﺗمتﻌﻬــﻢ ﺑالﺤــﻖ فــي الترﺑيــﺔ فـ
واﻷمﻬاتـﺔ لمواﻛبــﺔ ﺗمــﺪرس ا
الترﺑوﻳــﺔ الﻼزمـ
ـتﻄيﻊ اﻵﺑــاء
الﺨصوﺻيــات
إعاقــﺔ ،ال ﻳﺴـ
وﺿﻌيــرـﺔإلــى
وﺑالﻨﻈــر إلــى الﺨصوﺻيــات الترﺑوﻳــﺔ الﻼزمــﺔ لمواﻛبــﺔ ﺗمــﺪرس اﻷطﻔــال فــيوﺑالﻨﻈـ
اﻷدواتاﻷﺿــرار عﻨﺪمــا ﻳت
ـاءــﺪة ﻫــﺬه
اقتﻨـﺣ
ـادرةـﺔ.علـوﺗــىـﺰداد
المﻬمـ
ـﺬهـر قـ
ـوزةﺑﻬـﻏيـ
ـﻼع
االﺿﻄـمﻌـ
االﺿﻄــﻼع ﺑﻬــﺬه المﻬمــﺔ .وﺗــﺰداد ﺣــﺪة ﻫــﺬه اﻷﺿــرار عﻨﺪمــا ﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑﺄﺳــر
ـنـﺖ ،ﻫواﺗــﻒ ذﻛيــﺔ،
ﺑاﻷﻧترﻧـ
ـﺪروس عـ
الرﺑــﻂ
ﺗتبــﻊ ال
)ﺣاﺳــنـوب،
اﻷطﻔــال مـ
الﻼزمــﺔ
ﻳتمﻜــن
الرقميــﺔ
الرقميــﺔ الﻼزمــﺔ )ﺣاﺳــوب ،الرﺑــﻂ ﺑاﻷﻧترﻧــﺖ ،ﻫواﺗــﻒ ذﻛيــﺔ ،وﻏيرﻫــا( ﺣتــى
ﺑﻌــﺪ والبﻘــاء علــى ﺗواﺻــﻞ مــﻊ الوﺳــﻂ المﺪرﺳــي.
ﺑﻌــﺪ والبﻘــاء علــى ﺗواﺻــﻞ مــﻊ الوﺳــﻂ المﺪرﺳــي.

الوقاﻳــﺔ التــي ﻳتــﻢ ﺗﻌمي
مجــاال
ـﺪورهـﻼت
ـات ﺑـوﺣمـ
المﻌلومــﻜﻞ
الﻌموميــﺔ ﺷ
ـوج إلــى
الولــﻼم
ـائﻞأناﻹعـ
ﻛمــا
ﻛمــا أن الولــوج إلــى المﻌلومــات وﺣمــﻼت الوقاﻳــﺔ التــي ﻳتــﻢ ﺗﻌميمﻬــا فــي وﺳـ
أدى لﻺقصــاء ،ﺧاﺻــﺔ
إعاقــﺔ
فﻘــﺪ
وﺿﻌيــﺔ
الﺴــمﻊ.
ـاففــي
ـﺨاص
اﻷﺷـوﺿﻌـ
ﺑالصمــﻢ
ـرض فيــﻪ
ﺗﻌــرض فيــﻪ اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ لﻺقصــاء ،ﺧاﺻــﺔ المصاﺑــونﺗﻌـمﻨﻬــﻢ
ـي،ﻫــﺬه الﻔئــﺔ إلــى إقص
الصﺤمــﻊ
المﻼئــﻢ
الﺤجــر
التواﺻــﻞ
ـي فتــرة
ـجﻞأﺛﻨفـــاء
ـيما
المﺴـ
ـﺺال ﺳـ
الﻨﻘـ ًيــا،
الﻨﻘــﺺ المﺴــجﻞ فــي التواﺻــﻞ المﻼئــﻢ مــﻊ ﻫــﺬه الﻔئــﺔ إلــى إقصائﻬــﻢ اجتماع
ـىـﻢ لتﺴــﻬيﻞ الولــوج إ
ـﺪدـنإلـلﻬـ
المرافﻘيـ
ـﺨاصـﺬا الصـ
لﻸﺷـفــي ﻫـ
اﻹﺷــارة
ﺗبﻌيتﻬــﻢ
وﺗجــﺪر
ـات.مــن
وزاد مــن ﺗبﻌيتﻬــﻢ لﻸﺷــﺨاص المرافﻘيــن لﻬــﻢ لتﺴــﻬيﻞ الولــوج إلــى المﻌلومـوزاد
عام ــﻢ ً
الترجمــىـﺔ المﺴــتوى الوطﻨــي
اﻹﺷــارة علـ
ﺗﻌميــﻢلﻐــﺔﺗوفيــر
ﺗوﺣيــﺪ
ﻳﺆﺧــر
ﻼﺑﻌــﺪ
ﻳمﺜـ لــﻞـﻢ ﻳتـ
أﻧــﻪ لــﻢ ﻳتــﻢ ﺑﻌــﺪ ﺗوﺣيــﺪ لﻐــﺔ اﻹﺷــارة علــى المﺴــتوى الوطﻨــي ،وﻫــو مــا أﻧــﻪ
الﻔورﻳــﺔ ،ﺧاﺻــﺔ فــي ﻧﺸــرات اﻷﺧبــار المتلﻔــﺰة.
الﻔورﻳــﺔ ،ﺧاﺻــﺔ فــي ﻧﺸــرات اﻷﺧبــار المتلﻔــﺰة.

ﻛوفيــﺔ.ـﺪ ،19-ﺗراجــﻊ ولــوج
الصﺤيـ
ـياقـاتأزمــﺔ
الﻌﻼجـ
ـىــي ﺳـ
ـﻚ،إلـوف
إعاقــﺔ
وﺿﻌيـإلـﺔــى ذلـ
ﺑاﻹﺿافــﺔ
ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ذلــﻚ ،وفــي ﺳــياق أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ ،19-ﺗراجــﻊ ولــوج اﻷﺷــﺨاص فــي
29
ولــﺔـوجالﺪوليــﺔ لﻺعاقــﺔ »ﻫ
المﻨﻈمـ
ـﺐ ﺑﺤـ
إﻧترﻧاﺷـ
وﺣﺴــﺐ ﺑﺤــﺚ أﻧجﺰﺗــﻪ ﺑالمﻐــرب المﻨﻈمــﺔ الﺪوليــﺔ لﻺعاقــﺔ »ﻫاﻧﺪﻳــﻜاب وﺣﺴـ
ـربمﻌــﺪل
ﺑالمﻐــﺾ
أﻧجﺰﺗــﺪـﻪ اﻧﺨﻔـ
ـيوﻧالـﺚ « ،فﻘـ
ـات الصﺤيــﺔ وإعــادة
الﺨﺪمــاء
المائــﺔ أﺛﻨـ
إعاقفــﺔـيإلــى
ـىــﺔ4.7
وﺿﻌي
المائــﺔ إلـ
ـﺨاص فــي
اﻷﺷـ 14فــي
اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ إلــى الﺨﺪمــات الصﺤيــﺔ وإعــادة التﺄﻫيــﻞ مــن
ـﺪ اﻧتﻘــﻞ مﻌــﺪل الولـ
فﻘــي
 8.5ف
ـىــال،
لﻸطﻔ
المائــﺔ إلـ
وﺑالﻨﺴــبﺔ
 57.6فــي
الصﺤــي.
ـات مــن
الﺤجــر
الﺤجــر الصﺤــي .وﺑالﻨﺴــبﺔ لﻸطﻔــال ،فﻘــﺪ اﻧتﻘــﻞ مﻌــﺪل الولــوج إلــى الﺨﺪمـ
 25.4فــي المائــﺔ إلــى .2
ومــيـنالمائــﺔ
 15.2فـ
التﺄﻫيــﻞ،
ـادةومــن
الصﺤــﺔ
مجــال إعـ
مجــال
المائفــﺔـيفــي
المائــﺔ فــي مجــال إعــادة التﺄﻫيــﻞ ،ومــن  25.4فــي المائــﺔ إلــى  10.2فــي المائــﺔ
الﻨﻔﺴــي واالجتماعــي.
ﺗﺴــتﻘبﻞ
الﺪعــﻢ
ـاتـﺚالتــي
الجمﻌيـﺣيـ
المائــﺔ مــن
3.4ﺗـ فـﻢــيإﻏــﻼق
ـىــﻚ،
إلــى  3.4فــي المائــﺔ مــن ﺣيــﺚ الﺪعــﻢ الﻨﻔﺴــي واالجتماعــي .عــﻼوة علــىإلـذل
ـاعﺪاتفتــرة الﺤجــر الصﺤ
المﺴـﺧــﻼل
»الﻌميﻘــﺔ«
ـاتــال مــن
اﻷطﻔ
اﻹعاقـ
ﺣرمــان
ـي ذوي
اﻷطﻔـفــال
اﻷطﻔــال ذوي اﻹعاقــات »الﻌميﻘــﺔ« ﺧــﻼل فتــرة الﺤجــر الصﺤــي ،ممــا ﺳــاﻫﻢ
االجتماعيــﺔ والﺪعــﻢ الﺨارجــي الــﺬي ﻳﻘﺪمــﻪ اﻷﺷــﺨاص المرافﻘــون لﻬــﻢ .االجتماعيــﺔ والﺪعــﻢ الﺨارجــي الــﺬي ﻳﻘﺪمــﻪ اﻷﺷــﺨاص المراف
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ـتوﻳات،المتﺨــﺬة للﺤــﺪ مــن
التﺪاﺑيــر
ـرتمﺴـ
ـى عأﺛــﺪة
علــﺔ،
الصﺤي
الﺸــباب
اﻷزمــﺔ
ﺑﺪاﻳــﺔعلــى
ـاءـﺬﺳــلبا
مﻨــﺬ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ ،أﺛــرت التﺪاﺑيــر المتﺨــﺬة للﺤــﺪ مــن اﻧتﺸــار الوﺑـمﻨـ
ـتمر إلــى الﺪﺧــول الج
اﺳــﺪة
ـﺬيـي لﻌ
المﻨﺰلـ
الجامﻌــرـات الـ
ـﻼقـﻢ ﺑالﺤجـ
وﺗﻘيﺪﻫـ
،2021-2020ﺑﻌــﺪ إﻏـ
ال ﺳــيما ﺑﻌــﺪ إﻏــﻼق الجامﻌــات الــﺬي اﺳــتمر إلــى الﺪﺧــول الجامﻌــي ال ﺳــيما
أﺷﻬر.
أﺷﻬر.

)اليوﻧﺴــﻜو ومﻨﻈمــﺔ الﻌ
مﻨﻈمــات
ووف
ووف ًﻘــا ﻹﺣصائيــات مﻨﻈمــات عالميــﺔ )اليوﻧﺴــﻜو ومﻨﻈمــﺔ الﻌمــﻞ
عالميــﺔالﻌليــا
المــﺪارس
ﻹﺣصائيــاتإﻏــﻼق
الﺪوليــﺔ( ًﻘ30ــا ،فﻘــﺪ طــال
وﺗجــﺪر اﻹﺷــارة ً
والجامﻌــات  60فــي المائــﺔ مــن الﻄلبــﺔ .وﺗجــﺪر اﻹﺷــارة ً
أﻳﻀــا
ـﺔ.ــﻼث
الﻄلبـ ﺑﺜ
للبﻄالــنـﺔ أﻛﺜــر
المائــﺔ مـ
عرﺿــﺔ
 60فــي
ـاتـرون
ﻳﻌتبـ
والجامﻌـ
أﻳﻀــا إلــى أن الﺸــباب
المائــﺔ مﻨﻬــﻢ عمــﻼ ف
ـروف
ﻇــي
 77ف
ـﻐﻞفــي
ﻳﺸــون
ﺑيﻨمــاﻳﻌملـ
ـن،ـا مــا
وﻏال ًبـ
البالﻐيـ
المﻨﻈــﻢ
ـرات مــن
مــرات مــن البالﻐيــن ،ﺑيﻨمــا ﻳﺸــﻐﻞ  77فــي المائــﺔ مﻨﻬــﻢ عمــﻼ فــي الﻘﻄــاع مـﻏيــر
31
ﺷــﻐﻞ ﺗتﺴــﻢ ﺑالﻬﺸاﺷــﺔ .
ﺷــﻐﻞ ﺗتﺴــﻢ ﺑالﻬﺸاﺷــﺔ.31

29 - Handicap International - Humanité & Inclusion au Maroc
785&id=2146680955581761
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2707683992814785&id=2146680955581761

d-19-etudiantes-defavorisees
30 - https://fr.unesco.org/news/universites-sattaquent-limpact-du-covid-19-etudiantes-defavorisees

m/documents/publication/wcms_734075.pdf
31 - https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_734075.pdf
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أمــا فــي المﻐــرب ،32فﻘــﺪ أدت اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ إلــى ﺗﻔاقــﻢ ﺑﻄالــﺔ الﺸــباب التــي ﻛاﻧــﺖ مرﺗﻔﻌــﺔ أﺻــﻼ ،ﺣيــﺚ ﺑلﻐــﺖ 31.2
فــي المائــﺔ فــي  ،2020مﻘاﺑــﻞ  24.9فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2019ﺑالﻨﺴــبﺔ للﺸــباب البالﻐيــن مــا ﺑيــن  15و 24ﺳــﻨﺔ .وﺗﻨتﺸــر
ﺑﻄالــﺔ الﺸــباب فــي الوﺳــﻂ الﺤﻀــري ﺣيــﺚ ﻳﻌاﻧــي ﺷــاب مــن ﺑيــن ﻛﻞ اﺛﻨيــن مــا ﺑيــن  15و 24ﺳــﻨﺔ مــن البﻄالــﺔ ،أي
ﺑﻨﺴــبﺔ  45.3فــي المائــﺔ .وقــﺪ واﻛــﺐ ﻫــﺬا االرﺗﻔــاع فــي ﺑﻄالــﺔ الﺸــباب اﻧﺨﻔــاض فــي مﻌــﺪل ﻧﺸــاطﻬﻢ الــﺬي اﻧتﻘــﻞ مــن
 25.1فــي المائــﺔ فــي  2019إلــى  23.5فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2020مــن ﺑيــن الﺸــباب الﺬﻳــن ﺗتــراوح أعمارﻫــﻢ ﺑيــن  15و24
ﺳــﻨﺔ .أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ للﻔئــﺔ الﻌمرﻳــﺔ مــا ﺑيــن  25و 34ﺳــﻨﺔ ،فﻘــﺪ اﻧﺨﻔــﺾ مﻌــﺪل الﻨﺸــاط فــي ﺻﻔوفﻬــا مــن  60.1فــي
المائــﺔ فــي  2019إلــى  58.8فــي المائــﺔ فــي .2020
إن ارﺗﻔــاع البﻄالــﺔ لــﺪى الﺸــباب مــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳــﺆدي إلــى إقصائﻬــﻢ مــن الﺤيــاة االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والمﺪﻧيــﺔ .ﻛمــا
أن ﺿﻌــﻒ آليــات وﺑﻨيــات الﺪعــﻢ الﻜﻔيلــﺔ ﺑتﺴــﻬيﻞ مﺸــارﻛتﻬﻢ فــي الﺤيــاة االجتماعيــﺔ ،ﻛلﻬــا عوامــﻞ ﺗﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﻨامــي
ﺿ ُﻬــﻢ لمﺨاطــر االﻧﺤــراف واﻹجــرام والتﻄــرف ،فﻀــﻼ عــن ﺗﻨامــي رﻏبتﻬــﻢ فــي
الﺸــﻌور ﺑالﻌﺰلــﺔ واﻹﺣبــاط ،ممــا ﻳُ َﻌ ﱢر ُ
الﻬجــرة الﺴــرﻳﺔ ﻧﺤــو أوروﺑــا.
وﻳمﻜــن أن ﻳﺸــﻜﻞ االﻧﺨــراط فــي الﻔﻌــﻞ الجمﻌــوي فﻀــا ًء إدماجيـاً للﺸــباب ،ممــا ﻳﺴــمﺢ لﻬــﻢ ﺑاالﺳــتمرار فــي المﺸــارﻛﺔ
فــي مﺨتلــﻒ جواﻧــﺐ الﺤيــاة االجتماعيــﺔ والﻌامــﺔ ،ﺣتــى وإن ﻛاﻧــوا فــي وﺿﻌيــﺔ ﺑﻄالــﺔ أو فــي ﺣالــﺔ فﺸــﻞ دراﺳــي أو
وﺿﻌيــﺔ ﺗﻔــﻜﻚ عائلــي .ﻏيــر أﻧــﻪ ﻳتﻌيــن رفــﻊ الﻌﻘبــات والصﻌوﺑــات الﻘاﻧوﻧيــﺔ واﻹدارﻳــﺔ التــي ﺗﺤــول دون أن ﺗﻘــوم جمﻌيــات
المجتمــﻊ المﺪﻧــي ﺑﺪورﻫــا فــي المﺸــارﻛﺔ المواطﻨــﺔ والﺤيــاة الﻌامــﺔ ،ﺑمــا فيﻬــا ﺗﺄطيــر الﺸــباب ودعمﻬــﻢ ،علــى أﻛمــﻞ وجﻪ،
وﻫــي اﻷدوار المﻨصــوص عليﻬــا فــي الﻌﺪﻳــﺪ مــن أﺣــﻜام الﺪﺳــتور ،وال ﺳــيما الﻔصــﻞ  ،12الــﺬي ﻳﻘــر ﺑﺨبــرة وﺷــرعيﺔ ﻫــﺬه
الجمﻌيــات فــي المﺴــاﻫمﺔ فــي إعــﺪاد الﻘــرارات والمﺸــارﻳﻊ الﻌموميــﺔ وﺗﻔﻌيلﻬــا وﺗﻘييمﻬــا .ﻛمــا ﻳتﻌيــن اﻹﺳــراع ﺑتﻨﺰﻳــﻞ
ﺗوﺻيــات الﺤــوار الوطﻨــي ﺣــول المجتمــﻊ المﺪﻧــي واﻷدوار الﺪﺳــتورﻳﺔ الجﺪﻳــﺪة الــﺬي اﻧﻌﻘــﺪ ﺳــﻨﺔ  ،2014مــن ﺧــﻼل
اعتمــاد قاﻧــون ﻳﻨﻈــﻢ المجــال الجمﻌــوي وﻳﺴــمﺢ ﺑالتمييــﺰ ﺑيــن مﺨتلــﻒ أﻧــواع الجمﻌيــات ﺣﺴــﺐ أﻫﺪافﻬــا.

 .4.3.2.1ﻫﺸاشــة المﻬاﺟريــﻦ ﻓــي وضﻌﻴــة ﻏﻴــر نﻈامﻴــة ﺗﺸــﻜﻞ ﺗرﺑــة ﺧصﺒــة لجمﻴــﻊ أشــﻜال
اﻻﺗجــار ﺑالﺒﺸــر واﻻﺳــتﻐالل
فاقمــﺖ أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-مــن الﻬﺸاﺷــﺔ التــي ﻳﻌيــﺶ فيﻬــا المﻬاجــرون فــي وﺿﻌيــﺔ ﻏيــر ﻧﻈاميــﺔ وﻫــﻢ ﻳترقبــون فرﺻــﺔ
الﻌبــور إلــى الﻀﻔــﺔ الجﻨوﺑيــﺔ ﻷوروﺑــا .وﻳﻌيــﺶ ﻫــﺆالء المﻬاجــرون أوﺿاعــا ﺻﻌبــﺔ وﻏيــر الئﻘــﺔ ﺣيــﺚ ﻳﻘﻄﻨــون فــي
مﺨيمــات عﺸــوائيﺔ مﻌﻈمﻬــا ﺗوجــﺪ ﺑﻌيــﺪة عــن المراﻛــﺰ الﺤﻀرﻳــﺔ .وفــي ﻇــﻞ ﻫــﺬه الﻈــروف ،مــن ﺷــبﻪ المﺴــتﺤيﻞ علــى
ﻫــﺆالء المﻬاجرﻳــن الﺴــرﻳين اﺣتــرام التﺪاﺑيــر الﻌادﻳــﺔ للﻨﻈافــﺔ والتباعــﺪ الجﺴــﺪي للوقاﻳــﺔ مــن الﻔيــروس ومﻜافﺤــﺔ
اﻧتﺸــاره.
وﺧــﻼل فتــرة الﺤجــر الصﺤــيَ ،ﻓ َﻘــد المﻬاجــرون ﻓــي وﺿﻌيــة ﻏيــر نﻈاميــة الﺪﺧــول المتﺄﺗيــﺔ مــن فــرص الﺸــﻐﻞ الﻬﺸــﺔ
التــي ﻛاﻧــوا ﻳتﻌيﺸــون مﻨﻬــا .ولمواجﻬــﺔ الﻀائﻘــﺔ االجتماعيــﺔ التــي ﻳﻌيﺸــﻬا ﻫــﺆالء المﻬاجــرون فــي أﻏلــﺐ اﻷﺣيــان ،ﻛاﻧــﺖ
الﻌﺪﻳــﺪ مــن الجمﻌيــات مبــادرة إلــى ﺗﻘﺪﻳــﻢ الﺪعــﻢ اﻹﻧﺴــاﻧي والمــادي واﻹداري والﻨﻔﺴــي للمﻬاجرﻳــن ،رﻏــﻢ أن ﺣالــﺔ
الﻄــوارئ الصﺤيــﺔ والﻘيــود علــى التﻨﻘــﻞ التــي واﻛبتﻬــا ،قــﺪ أﺛــرت ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر علــى أﻧﺸــﻄﺔ ﻫــﺬه الجمﻌيــات.
وﺗﺸــﻜﻞ وﺿﻌيــﺔ الﻬﺸاﺷــﺔ التــي ﻳﻌيﺸــﻬا المﻬاجــرون فــي وﺿﻌيــﺔ ﻏيــر ﻧﻈاميــﺔ ﺗرﺑــﺔ ﺧصبﺔ لتﻨامي ممارﺳــات االﺳــتﻐﻼل
واالﺗجــار ﺑالبﺸــر وال ﺳــيما ﻷﻏــراض التﺴــول .وﺣﺴــﺐ دراﺳــﺔ أﻧجﺰﻫــا الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑالﻌــﺪل ﺑتﻌــاون مــﻊ
ﻫيئــﺔ اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة للمــرأة ،ﻳﻌاﻧــي عــﺪد مــن الﻨﺴــاء والرجــال والﻘاﺻرﻳــن ﻏيــر المرافﻘيــن مــن االﺳــتﻐﻼل الــﺬي ﺗتﺤﻜﻢ
فيــﻪ ﺷــبﻜات ﺗﻔــرض عليﻬــﻢ أداء إﺗــاوات ﻳوميــﺔ .وفــي ﺣالــﺔ الﻨﺴــاء ،فــﺈن ﻫــﺬا االﺳــتﻐﻼل فــي التﺴــول ﻳﺄﺗــي ليﻨﻀــاف
 - 32مﻌﻄيات املﻨﺪوﺑيﺔ الﺴاميﺔ للتﺨﻄيﻂ.
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إلــى االﺳــتﻐﻼل ﻷﻏــراض جﻨﺴــيﺔ .أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ للرجــال والﻘاﺻرﻳــن ،فﺈﻧﻬــﻢ ﻳﻀﻄــرون لﺪفــﻊ مبالــﻎ ﻫامــﺔ لﺸــبﻜات
االﺗجــار فــي البﺸــر للﺤصــول علــى » الﺤماﻳــﺔ« .ﻫﻜــﺬا ،مــا ﺑيــن الﺨــوف مــن اﻧتﻘــام ﺷــبﻜات االﺗجــار فــي البﺸــر ،والﺨــوف
مــن التﻌــرض لﻼعتﻘــال مــن طــرف الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ والترﺣيــﻞ ﻧﺤــو الﺤــﺪود ،ﻳُ َﻔ ﱢ
ﻀ ـ ُﻞ ﻫــﺆالء المﻬاجــرون أن ﻳلــوذوا
ﺑالصمــﺖ وأن ﻳﻘبلــوا االﺳــتﻐﻼل الــﺬي ﻳتﻌرﺿــون لــﻪ.33
وﺑﺤﺴــﺐ الﺸــﻬادات التــي ﺗــﻢ جمﻌﻬــا فــي إطــار الﺪراﺳــﺔ الﺴــالﻔﺔ الﺬﻛــر ،فــﺈن الﻨﺴــاء المﻬاجــرات الوافــﺪات إلــى
المﻐــرب عبــر الوﺳــﻄاء للﻌمــﻞ المﻨﺰلــي ﺗجــﺪن أﻧﻔﺴــﻬن ﺿﺤاﻳــا االﺳــتﻐﻼل والﺤرمــان مــن الﺤﻘــوق اﻷﺳاﺳــيﺔ .ﻛمــا أن
مصــادرة جــوازات ﺳــﻔر الﻨﺴــاء المﻬاجــرات ﻹجبارﻫــن علــى عــﺪم الﻔــرار عﻨــﺪ ﺗﻌرﺿﻬــن لﻼﺳــتﻐﻼل واﻹﺳــاءة وعــﺪم
دفــﻊ أجورﻫــن ،ﻳمﺜــﻞ اﻧتﻬــاﻛاً ﺧﻄيــراً لﺤﻘوقﻬــن .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،مــن الﻀــروري لتصﺤيــﺢ ﻫــﺬا الوﺿــﻊ ،إزالــﺔ جميــﻊ
الﺤواجــﺰ الﻘاﻧوﻧيــﺔ والﻌمليــﺔ ﺣتــى ﻳتمﻜــن المﻬاجــرون فــي وﺿﻌيــﺔ ﻏيــر ﻧﻈاميــﺔ ،أن ﻳبلﻐــوا ،علــى ﻏــرار ﺑاقــي المواطﻨــات
والمواطﻨيــن ،عــن جميــﻊ أﺷــﻜال اﻧتﻬــاك الﺤﻘــوق اﻷﺳاﺳــيﺔ وﺣــاالت االﺳــتﻐﻼل التــي قــﺪ ﻳتﻌرﺿــون لﻬــا.
ومــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﺷــﻬﺪت ﺳــﻨﺔ  2020افتتــاح المرﺻــﺪ اﻹفرﻳﻘــي للﻬجــرة الــﺬي ﺗــﻢ إﻧﺸــاؤه ﺑاقتــراح مــن جﻼلــﺔ الملــﻚ
ﺳــﻨﺔ  2018ﺑصﻔتــﻪ رائــﺪا ﻹفرﻳﻘيــا فــي موﺿــوع الﻬجــرة .وﺳيﺸــﻜﻞ ﻫــﺬا المرﺻــﺪ الــﺬي ﺗﺤتﻀﻨــﻪ ﺑﻼدﻧــا ،والتاﺑــﻊ
لﻼﺗﺤــاد اﻹفرﻳﻘــي ،أداة مﻨﺴــﻘﺔ لجمــﻊ وﺗﺤليــﻞ وﺗﻘاﺳــﻢ البياﻧــات ﺑيــن الــﺪول اﻹفرﻳﻘيــﺔ مــن أجــﻞ فﻬــﻢ أفﻀــﻞ لﻬــﺬه
الﻈاﻫــرة ﺑﺨصوﺻياﺗﻬــا الﻘارﻳــﺔ ،واﺳتﺸــراف آفاقﻬــا ،واقتــراح التﺪاﺑيــر الﻜﻔيلــﺔ ﺑتﺤﺴــين أوﺿــاع المﻬاجرﻳــن وﺗﻌﺰﻳــﺰ
الﻌﻼقــﺔ ﺑيــن الﻬجــرة والتﻨميــﺔ.

 .5.3.2.1ضرورة ﺗرشﻴد اﻻﻋتقال اﻻحتﻴاﻃي للحد مﻦ ﻇاﻫرة اﻻﻛتﻈاظ ﻓي السجون
فــي مجــال مﻜافﺤــﺔ الجرﻳمــﺔ ،وعلــى الرﻏــﻢ مــن الﺴــياق الﺨــاص لﺴــﻨﺔ  ،2020ﺗــﻢ ﺗﺪعيــﻢ البﻨيــات التراﺑيــﺔ لﺸــرطﺔ
الﻘــرب ومواﺻلــﺔ ﺗﻌميــﻢ التﻐﻄيــﺔ اﻷمﻨيــﺔ ﺑاﻷقﻄــاب الﺤﻀرﻳــﺔ الجﺪﻳــﺪة ،ﺣيــﺚ ﺗــﻢ إﺣــﺪاث  14ﺑﻨيــﺔ أمﻨيــﺔ جﺪﻳــﺪة فــي
الﻌﺪﻳــﺪ مــن المــﺪن .وفــي إطــار مﻜافﺤــﺔ اﻹرﻫــاب ،ﺗــﻢ ﺗﺪعيــﻢ المصالــﺢ الﻼممرﻛــﺰة لمﻜافﺤــﺔ اﻹرﻫــاب ﺑمجموعــﺔ مــن
الوﺣــﺪات والﻔــرق المتﺨصصــﺔ فــي رﺻــﺪ المتﻔجــرات وﺗﻔﻜيﻜﻬــا والتﻌامــﻞ مﻌﻬــا.34
فﻘــﺪ عالجــﺖ مصالــﺢ اﻷمــن الوطﻨــي ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2020مــا مجموعــﻪ  851.343قﻀيــﺔ زجرﻳــﺔ ،ﺗــﻢ اﺳــتجﻼء817.259
قﻀيــﺔ مﻨﻬــا ،وذلــﻚ ﺑﺰﻳــادة ﺗﻨاﻫــﺰ  33فــي المائــﺔ مﻘارﻧــﺔ ﺑﻌــﺪد الﻘﻀاﻳــا التــي ﺗــﻢ ﺗﺴــجيلﻬا ﺳــﻨﺔ  .2019وﺗﻌــﺰى ﻫــﺬه
الﺰﻳــادة أﺳاﺳ ـاً إلــى ﺣصيلــﺔ الﻌمليــات اﻷمﻨيــﺔ المﻨجــﺰة فــي إطــار مﻜافﺤــﺔ اﻷفﻌــال والمﺨالﻔــات التــي ﺗﺸــﻜﻞ ﺧرقــا
لﺤالــﺔ الﻄــوارئ الصﺤيــﺔ ،ﺧاﺻــﺔ ﻧﺸــر اﻷﺧبــار الﺰائﻔــﺔ ،وﺗروﻳــﺞ الﻜمامــات الواقيــﺔ المﺰﻳﻔــﺔ والمــواد المﻄﻬــرة ﺑﺸــﻜﻞ
ﻏيــر مﺸــروع ،والجرائــﻢ المرﺗبﻄــﺔ ﺑالتﻜﻨولوجيــات الﺤﺪﻳﺜــﺔ ،وﻛــﺬا ﺧــرق ﺗﺪاﺑيــر الﺤجــر الصﺤــي.
وفــي مﻘاﺑــﻞ ﺗﻨامــي مﺆﺷــرات ﻫــﺬا الﻨــوع مــن المﺨالﻔــات والجرائــﻢ المرﺗبﻄــﺔ ﺑﺴــياق جائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ ،19-وﺑالﻨﻈــر
لتﺪاﺑيــر ﺗﻘييــﺪ ﺣرﻛــﺔ التﻨﻘــﻞ التــي جــرى ﺗﻄبيﻘﻬــا لﻌــﺪة ﺷــﻬور ،فﻘــﺪ ﺗــﻢ ﺗﺴــجيﻞ اﻧﺨﻔــاض واﺿــﺢ فــي المﻨﺤــى الﻌــام
للجرﻳمــﺔ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ .2020
أمــا ﺑﺨصــوص مﻜافﺤــﺔ ﺷــبﻜات اﻹجــرام الﻌﻨيــﻒ ،فــﺪ ﺷــﻬﺪت ﺳــﻨﺔ  2020ﺗوقيــﻒ  779ﺷــﺨصا ﻳﺸــتبﻪ فــي ارﺗباطﻬــﻢ
ﺑـــ  469ﺷــبﻜﺔ إجراميــﺔ ﺗﻨﺸــﻂ فــي اقتــراف الﺴــرقات ﺑالﻌﻨــﻒ أو التﻬﺪﻳــﺪ ﺑــﻪ ،وﺗوقيــﻒ  466مﻨﻈمــا للﻬجــرة ﻏيــر
الﺸــرعيﺔ ﻳﺸــتبﻪ فــي ارﺗباطﻬــﻢ ﺑـــ  123ﺷــبﻜﺔ إجراميــﺔ متﺨصصــﺔ فــي االﺗجــار ﺑالبﺸــر وﺗﻨﻈيــﻢ الﻬجــرة الﺴــرﻳﺔ.

 - 33االﲡار ﰲ الﻨﺴاء واﻷطﻔال ﰲ املﻐرب ،وزارة الﻌﺪل واﳊرﻳات -ﻫيئﺔ اﻷﱈ املتﺤﺪة للمرأة .2015

34 - https://www.mapnews.ma/fr/actualites/g%C3%A9n%C3%A9ral/bilan-2020-de-la-direction-g%C3%A9n%C3%A9rale-de-la-s%C3%BBret%C3%A9-nationale
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ومــوازاة مــﻊ ذلــﻚ وفــي إطــار ﺗﺪاﺑيــر ﺣالــﺔ الﻄــوارئ الصﺤيــﺔ ،رﺻــﺪت مصالــﺢ اﻷمــن الوطﻨــي  968.967مﺨالﻔــﺔ
للمﻘتﻀيــات االﺳــتﺜﻨائيﺔ لمﻨــﻊ ﺗﻔﺸــي وﺑــاء ﻛوفيــﺪ ،19-أﺳــﻔرت عــن إﺧﻀــاع  196.972ﺷــﺨصا لبﺤــﺚ قﻀائــي.
وﺑالﻨﻈــر إلــى مــا ﺳــيترﺗﺐ عــن ذلــﻚ مــن ارﺗﻔــاع فــي عــﺪد الموقوفيــن فــي إطــار االعتﻘــال االﺣتياطــي فــي اﻧتﻈــار
عرﺿﻬــﻢ للمﺤاﻛمــﺔ الﻘﻀائيــﺔ ،فــﺈن ﺑــروز ﻫــﺬا الﻨــوع الجﺪﻳــﺪ مــن المﺨالﻔــات ذات الصلــﺔ ﺑﺴــياق الجائﺤــﺔ وﺣالــﺔ
الﻄــوارئ الصﺤيــﺔ مــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﺴــاﻫﻢ فــي اﺳــتمرار ﻇاﻫــرة اﻛتﻈــاظ الﺴــجون .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺗجــﺪر اﻹﺷــارة
إلــى أن ﻧﺴــبﺔ االعتﻘــال االﺣتياطــي ﺗﻈــﻞ مرﺗﻔﻌــﺔ فــي المﻐــرب ،ﺣيــﺚ ﺑلﻐــﺖ قراﺑــﺔ  39فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2019لترﺗﻔــﻊ
إلــى ﺣوالــي  45.27فــي المائــﺔ فــي أﻛتوﺑــر  ،2020مﺴــجلﺔ ﺑﺬلــﻚ أعلــى ﻧﺴــبﺔ مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  ،201135وذلــﻚ علــى الرﻏــﻢ
مــن الﺪعــوات الﻌﺪﻳــﺪة مــن المﺆﺳﺴــات والمجتمــﻊ المﺪﻧــي لترﺷــيﺪه.
إن االقتصــار علــى اﻹﻳــﺪاع ﺑالمﺆﺳﺴــات الﺴــجﻨيﺔ ﻛﺂليــﺔ وﺣيــﺪة للﻌﻘــاب ،ﺑمــا فيﻬــا اللجــوء إلــى االعتﻘــال االﺣتياطــي،
مــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳرفــﻊ مــن ﺗﻜلﻔــﺔ الجرﻳمــﺔ ،ﺳــواء مــن ﺣيــﺚ الميﺰاﻧيــﺔ المﺨصصــﺔ للتصــﺪي لﻬــا أو ﺑالﻨﺴــبﺔ للمجتمــﻊ،
ﺣيــﺚ ﻳصبــﺢ الﺴــجن فﻀــاء الﻧتﻘــال االﻧﺤــراف والﻌﻨــﻒ ،ﺑﻔﻌــﻞ ﺿيــﻖ مﺴــاﺣﺔ أماﻛــن االعتﻘــال والﻈــروف الﺴــالبﺔ
للﺤرﻳــﺔ التــي ﻳﻌيﺸــﻬا الﺴــجﻨاء.
ومــن ﻫــﺬا المﻨﻄلــﻖ ،ﻳﻨبﻐــي اﻹﺳــراع ﺑمراجﻌــﺔ الﻘاﻧــون الجﻨائــي ،ﺑمــا ﻳمﻜــن مــن ﺗﺨﻔيــﻒ الﻌﻘوﺑــات الﺴــالبﺔ للﺤرﻳــﺔ
وإدراج عﻘوﺑــات ﺑﺪﻳلــﺔ.

 .4.2.1الﺤﻮار والﻤﻨﺎخ اﻻﺟتﻤﺎﻋﻴﺎن
 .1.4.2.1أزمة ﻛوﻓﻴد ،19-ﻓرصة لﻢ يتﻢ انتﻬازﻫا لﺒناء ﺗواﻓقات اﺟتماﻋﻴة ﻹنﻌاش اﻻﻗتصاد
فــي أوقــات اﻷزمــات ،ﻳﻜتﺴــي التﺸــاور ﺑيــن الﺸــرﻛاء االقتصادﻳيــن واالجتماعييــن أﻫميــﺔ ﺧاﺻــﺔ ﺣيــﺚ ﻳﺴــاﻫﻢ فــي
التﺨﻔيــﻒ مــن االﻧﻌﻜاﺳــات علــى المﻘــاوالت والﺤﻔــاظ علــى مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ والﻘــﺪرة الﺸــرائيﺔ .وفــي ﺑﻼدﻧــا ،ﻛان مــن
ﺑيــن الﻘــرارات اﻷولــى التــي اﺗﺨــﺬت ﺑﻌــﺪ قــرار إعــﻼن ﺣالــﺔ الﻄــوارئ الصﺤيــﺔ ،إﺣــﺪاث لجﻨــﺔ اليﻘﻈــﺔ االقتصادﻳــﺔ،
والتــي ﺗتولــى ﺗﻨﺴــيﻖ جﻬــود الﺪولــﺔ فــي مواجﻬــﺔ ﺗﺪاعيــات الجائﺤــﺔ علــى الصﻌيﺪﻳــن االقتصــادي واالجتماعــي .والجﺪﻳــر
ﺑالﺬﻛــر أن لجﻨــﺔ اليﻘﻈــﺔ االقتصادﻳــﺔ التــي أﺣﺪﺛــﺖ فــي  11مــارس  2020ﺗﻀــﻢ ﺑيــن أعﻀائﻬــا الﻌﺪﻳــﺪ مــن الﻘﻄاعــات
الوزارﻳــﺔ وﺑﻨــﻚ المﻐــرب والﻘﻄــاع الﺨــاص ،وﺗﻘــوم وزارة االقتصــاد والماليــﺔ وإﺻــﻼح اﻹدارة ﺑتﻨﺴــيﻖ أﺷــﻐالﻬا.
ﻏيــر أﻧــﻪ لــﻢ ﻳتــﻢ إﺷــراك ممﺜلــي الﻔاعليــن االجتماعييــن ،فــي لجﻨــﺔ اليﻘﻈــﺔ االقتصادﻳــﺔ ،والﺤــال أﻧــﻪ فــي ﻫــﺬا الﺴــياق
ﺑالــﺬات ،ﻛان مــن ﺷــﺄن مﺸــارﻛﺔ الﻨﻘاﺑــات إلــى جاﻧــﺐ الﻘﻄــاع الﺨــاص والﺪولــﺔ ،أن ﺗمﻜــن مــن ﺑلــورة إجاﺑــﺔ مﺸــترﻛﺔ
للصﺪمــات الﻨاﺷــئﺔ عــن اﻷزمــﺔ .ومــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﻛان ﺑﺈمــﻜان ﻫــﺬا التﺸــاور أن ﻳــﺆدي إلــى اﺗﺨــاذ التﺪاﺑيــر المتﻌلﻘــﺔ
ﺑتﺄميــن ﺗﻌوﻳﻀــات اﻷُجــراء الﺬﻳــن ﺗو ّقﻔــوا مﺆق ًتــا عــن الﻌمــﻞ ،ومروﻧــﺔ الﺸــﻐﻞ ،وﻇــروف الﻌمــﻞ عــن ﺑُ ْﻌــﺪ ،والتﻔــاوض ﺑﺸــﺄن
الﻌﻄــﻞ الﻌادﻳــﺔ و /أو المﻔروﺿــﺔ ،وﺗﺴــرﻳﺢ ال ُﻌ ّمــال وﻧﻘلﻬــﻢ ،والرفــﻊ مــن الﺤ ـ ّﺪ اﻷدﻧــى لﻸجــور ،وﻏيرﻫــا .وﻫــو اﻷ ْمــر
الــﺬي زا َد فــي ﺗﻌﻘيــﺪ مﺴــارِ الﺤــوار االجتماعــي الﺜﻼﺛــي فــي مــا ﺑﻌــﺪ.
ومــن ﺑيــن التﺪاﺑيــر الرئيﺴــيﺔ التــي اﺗﺨﺬﺗﻬــا لجﻨــﺔ اليﻘﻈــﺔ االقتصادﻳــﺔ مــن أجــﻞ التﺨﻔيــﻒ مــن ﺗﺪاعيــات أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ
علــى ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ،ﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى ﺗﺨصيــﺺ ﺗﻌوﻳــﺾ ﺷــﻬري جﺰافــي قــﺪره  2000درﻫــﻢ لﻔائــﺪة اﻷجــراء المصــرح
ﺑﻬــﻢ لــﺪى الصﻨــﺪوق الوطﻨــي للﻀمــان االجتماعــي ،ومﻨــﺢ دعــﻢ 36لﻸﺳــر الﻌاملــﺔ فــي الﻘﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ )ﺳــواء
المﺴــتﻔيﺪﻳن أو ﻏيــر المﺴــتﻔيﺪﻳن مــن ﻧﻈــام المﺴــاعﺪة الﻄبيــﺔ »راميــﺪ«( .وﻳﺆﻛــﺪ ﻫــاذان اﻹجــراءان ﻫﺸاﺷــﺔ مجــال
 - 35ﻛلمﺔ الﺴيﺪ املﻨﺪوب الﻌام ﻹدارة الﺴجون ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ مﺸروع امليﺰاﻧيﺔ الﻔرعيﺔ ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ  2021ﲟجلس الﻨواب.
 - 36ﻳتراوح مبلﻎ ﻫﺬا الﺪعﻢ ﺑﲔ  800و 1200درﻫﻢ ﺣﺴﺐ عﺪد أفراد اﻷﺳرة.
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الﺸــﻐﻞ فــي ﺑﻼدﻧــا وﻏيــاب آليــات مﺆﺳﺴــاﺗيﺔ ﺗﻀمــن دﺧــﻼ أدﻧــى للﻔــرد فــي ﺣالــﺔ فﻘــﺪان الﺸــﻐﻞ ،اللﻬــﻢ إذا اﺳــتﺜﻨيﻨا
آليــﺔ التﻌوﻳــﺾ عــن فﻘــﺪان الﺸــﻐﻞ ،والتــي ﺗﻈــﻞ مﺤــﺪودة ﻧﻈــرا للﺸــروط التــي جــرى وﺿﻌﻬــا لﻼﺳــتﻔادة مﻨﻬــا وﻛــﺬا
ﺑالﻨﻈــر للﻈرفيــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ الﺨاﺻــﺔ التــي ﺗﻌيﺸــﻬا ﺑﻼدﻧــا ،والتــي ﺗتﺴــﻢ ﺑﻬيمﻨــﺔ الﺸــﻐﻞ ﻏيــر المصــرح
ﺑــﻪ )الﻨــوار( والممارﺳــات المتﻌلﻘــﺔ ﺑالتصرﻳــﺢ الﻨاقــﺺ ﺑوﺿﻌيــﺔ اﻷجــراء.
وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺷــرعﺖ الﺤﻜومــﺔ ﺳــﻨﺔ  2020فــي إعــﺪاد ﻧــﺺ قاﻧوﻧــي جﺪﻳــﺪ ﻳﻌــﺪل ﺑموجبــﻪ الﻘاﻧــون المتﻌلــﻖ
ﺑالتﻌوﻳــﺾ عــن فﻘــﺪان الﺸــﻐﻞ .وﺑالﻨﻈــر إلــى اﻷﻫميــﺔ التــي ﺗﻜتﺴــيﻬا ﻫــﺬه اﻵليــﺔ فــي ﺗﺤﺪﻳــﺪ مﻌالــﻢ الﻨمــوذج االجتماعــي
المــراد إرﺳــاؤه ،فﻘــﺪ ﻛان مــن اﻷجــﺪر ﺑــﺪء ﻫــﺬه الﺪﻳﻨاميــﺔ ﺑمﺸــاورات موﺳــﻌﺔ ﺑيــن الﺸــرﻛاء االقتصادﻳيــن واالجتماعييــن
وﺑﻨــاء ﺗوافــﻖ ﺑﺸــﺄن ﻫــﺬا المﺸــروع ،اﺧــﺬاً فــي االعتبــار دور الﻨﻘاﺑــات ،مــن ﺧــﻼل الﺤــوار االجتماعــي ،فــي ﺑلــورة
الﺴياﺳــات االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ.
وﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺗــﻢ عﻘــﺪ اجتماعيــن اﺛﻨيــن فــي إطــار الﺤــوار االجتماعــي ﺛﻼﺛــي اﻷطــراف .فﻘــﺪ ﻛان االجتمــاع الــﺬي
عﻘــﺪ فــي ﺷــﻬر ﻳوليــوز مﻨاﺳــبﺔ لمﻨاقﺸــﺔ اﻧﻌﻜاﺳــات اﻷزمــﺔ علــى االقتصــاد الوطﻨــي وﺗﺪاعياﺗﻬــا علــى التﺸــﻐيﻞ .ﻛمــا
اﻧصــﺐ الﻨﻘــاش ﺧــﻼل ﻫــﺬا االجتمــاع علــى ﻧﻘﻄــﺔ ﺧﻼفيــﺔ ﺗتﻌلــﻖ ﺑالﺸــﻄر الﺜاﻧــي مــن الﺰﻳــادة فــي الﺤــﺪ اﻷدﻧــى لﻸجــور
ـان فــي أﻛتوﺑــر 2020
التــي ﺗــﻢ إقرارﻫــا فــي أعﻘــاب االﺗﻔــاق االجتماعــي لـــ  25أﺑرﻳــﻞ  .2019وجــرى ﺗﻨﻈيــﻢ اجتمــاع ﺛـ ٍ
لﻌــرض مﺸــروع قاﻧــون الماليــﺔ لﺴــﻨﺔ  2021واﺳــتﻘاء آراء واﻧتﻈــارات الﻨﻘاﺑــات وأرﺑــاب الﻌمــﻞ فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑمﺨتلــﻒ
مﻘتﻀيــات ﻫــﺬا المﺸــروع.

 2.4.2.1إضراﺑات أﻗﻞ ﻋدد ًا ﺑحدة متﺰايدة
ً
مﻨاﺧــا مــن عــﺪم اليﻘيــن وأزمــﺔ فــي الﺜﻘــﺔ لــﺪى الﻔاعليــن االقتصادﻳيــن جــراء الﺨﺴــائر
ﺧلﻘــﺖ أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ19-
االقتصادﻳــﺔ التــي ﺗﺴــببﺖ فيﻬــا ﻫــﺬه اﻷزمــﺔ وﺑﺴــبﺐ عــﺪم وﺿــوح الرؤﻳــﺔ ﺑﺸــﺄن المﺴــتﻘبﻞ .وﺑالﻨﺴــبﺔ للﻌامليــن ،فﻘــﺪ
مﻜﻨــﺖ ﻫــﺬه اﻷزمــﺔ مــن الوقــوف علــى مــﺪى ﻫﺸاﺷــﺔ التﺸــﻐيﻞ عﻨﺪمــا ال ﻳﻜــون ﻫــﺬا اﻷﺧيــر مﺴــتجيبا لمﻌاﻳيــر الﺸــﻐﻞ
الﻼئــﻖ .ومــﻊ ذلــﻚ ،فمــن المرجــﺢ أن ﺗﺴــتمر التﻘلبــات االقتصادﻳــﺔ ﺣتــى عﻨﺪمــا ﻳتــﻢ اﺣتــواء اﻵﺛــار الصﺤيــﺔ ،ممــا ﻳﺸــﻜﻞ
ﺗﻬﺪﻳـ ًﺪا دائ ًمــا لمﻨاﺻــﺐ ﺷــﻐﻞ اﻵالف مــن الﻌامليــن قــﺪ ﻳﺪفﻌﻬــﻢ إلــى مﺰﻳــﺪ مــن التﻨــازل عــن ﺣﻘوقﻬــﻢ مــن أجــﻞ الﺤﻔــاظ
علــى مصــﺪر دﺧلﻬــﻢ .وﻫــو مــا ﻳﻘتﻀــي الﺤــرص علــى ﺗﻄبيــﻖ قاﻧــون الﺸــﻐﻞ ،ﺳــيما فــي فتــرات اﻷزمــات ،ﺣتــى ال ﻳصبــﺢ
الﻌامــﻞ الﺤلﻘــﺔ الﻀﻌيﻔــﺔ لمواجﻬــﺔ اﻷزمــﺔ االقتصادﻳــﺔ.
وﺗبــﺪو ﻫــﺬه الﺤاجــﺔ أﻛﺜــر إلﺤاﺣــا ،ﺣيــﺚ إﻧــﻪ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺗﻌــﺰى ﻏالبيــﺔ اﻹﺿراﺑــات فــي الﻘﻄــاع الﺨــاص إلــى
عــﺪم اﺣتــرام المﺸــﻐلين للمﻘتﻀيــات اﻷﺳاﺳــيﺔ لﻘاﻧــون الﺸــﻐﻞ .فﺤﺴــﺐ الﻘﻄــاع الوﺻــي علــى التﺸــﻐيﻞ ،فــﺈن  32فــي
المائــﺔ مــن اﻹﺿراﺑــات ﺗُﻌــﺰى إلــى المــس ﺑالمﻜتﺴــبات االجتماعيــﺔ للمﺴــتﺨﺪمين ،و 21.3فــي المائــﺔ إلــى التﺄﺧــر فــي
دفــﻊ اﻷجــور أو عــﺪم دفﻌﻬــا ،و 10فــي المائــﺔ إلــى ﺗجــاوز ﺳــاعات الﻌمــﻞ.
وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،وإذا ﻛاﻧــﺖ ﺳــﻨﺔ  2020قــﺪ ﺳــجلﺖ ﺑﺸــﻜﻞ عــام عــﺪ ًدا أقــﻞ مــن اﻹﺿراﺑــات مﻘارﻧــﺔ ﺑﺴــﻨﺔ ،37 2019
فــي ﻇــﻞ الﺤجــر الصﺤــي الــﺬي اﺳــتمر ﻷزﻳــﺪ مــن ﺛﻼﺛــﺔ أﺷــﻬر ،فــﺈن ﻫــﺬه اﻹﺿراﺑــات ﻛاﻧــﺖ فــي المﻘاﺑــﻞ أﻛﺜــر ﺣــﺪة.
وﻫﻜــﺬا ،ارﺗﻔــﻊ عــﺪد أﻳــام اﻹﺿراﺑــات ﺑـــ  29فــي المائــﺔ ،ممــا ﻳﺆﺷــر علــى ﺿﻌــﻒ آليــات الوﺳــاطﺔ واﺣتــﺪام ﻧﺰاعــات
الﺸــﻐﻞ داﺧــﻞ المﻘــاوالت.

 - 37ﰲ املجموع ،ﰎ إﺣصاء  73إﺿراﺑا ﰲ  ،2020مﻘاﺑﻞ  107ﰲ  ،2019ﺣﺴﺐ وزارة الﺸﻐﻞ واﻹدماج املﻬﻨي.
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 - 3.1الﻤﺤﻮر الﺒﻴﺌﻲ
 .1.3.1التﻄﻮرات اﻷﺧﻴرة ﻋﻠﻰ الﺼﻌﻴﺪ الﺪولﻲ
ﻛان لجائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-ﺗﺄﺛيــر قــوي علــى التﻄــورات التــي ﺷــﻬﺪﻫا الﻌالــﻢ فــي المجــال البيئــي ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020مــن
أﺑرزﻫــا:
�

إرجــاء مﺆﺗمــر اﻷمــﻢ المتحــدة لتﻐيــر المﻨــاخ »ﻛــﻮب  ،«26الــﺬي ﻛان مــن المﻘــرر عﻘــﺪه فــي ﻏﻼﺳــﻜو فــي ﺷــﻬر ﻧوفمبــر،
والــﺬي ﺗــﻢ ﺗﺄجيلــﻪ إلــى ﻧوفمبــر  ،2021ﺗﺤــﺖ الرئاﺳــﺔ البرﻳﻄاﻧيــﺔ وﺑﺸــراﻛﺔ مــﻊ إﻳﻄاليــا.

�

المﻮقــﻒ الصيﻨــي الجدﻳــد ﺑﺨصــﻮص المســﺄلة البيئيــة :ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2020ﺑالتــﺰام الصيــن ﺑتﺤييــﺪ أﺛــر اﻧبﻌاﺛــات
الﻜرﺑــون قبــﻞ ﺣلــول  ،2060وذلــﻚ عﻘــﺐ ﺧﻄــاب الرئيــس الصيﻨــي ﺧــﻼل الــﺪورة الﺨامﺴــﺔ والﺴــبﻌين للجمﻌيــﺔ
الﻌامــﺔ لﻸمــﻢ المتﺤــﺪة .وﻳﻜتﺴــي ﻫــﺬا اﻹعــﻼن أﻫميــﺔ ﺑالﻐــﺔ ﻹﻧجــاح اﻷجﻨــﺪة الﻌالميــﺔ لمﻜافﺤــﺔ آﺛــار االﺣتبــاس
الﺤــراري ﺑالﻨﻈــر إلــى وزن الصيــن ﻛمصــﺪر رئيﺴــي الﻧبﻌــاث ﺛاﻧــي أﻛﺴــيﺪ الﻜرﺑــون علــى مﺴــتوى الﻌالــﻢ ) 29فــي
المائــﺔ مــن ﺣجــﻢ االﻧبﻌاﺛــات( .وﺗﻌــادل ﻫــﺬه الﺤصــﺔ مجمــوع اﻧبﻌاﺛــات الوالﻳــات المتﺤــﺪة واالﺗﺤــاد اﻷوروﺑــي والﻬﻨــﺪ.

�

ﺗراجــﻊ انبﻌاﺛــات ﺛانــي أﻛســيد الﻜرﺑــﻮن ﻓــي جميــﻊ أنحــاء الﻌالــﻢ ﺗحــﺖ ﺗﺄﺛيــر جاﺋحــة ﻛﻮﻓيــد :19-أدت ﺗﺪاعيــات
اﻷزمــﺔ علــى الﻨﺸــاط االقتصــادي والتﻨﻘــﻞ إلــى اﻧﺨﻔــاض ﻛبيــر فــي اﻧبﻌاﺛــات ﺛاﻧــي أﻛﺴــيﺪ الﻜرﺑــون فــي الﻌالــﻢ
ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺑلــﻎ ﺣوالــي  8فــي المائــﺔ ،أي ﺑتراجــﻊ ﻳﻌــادل  2.6جيجــا طــن مﻘارﻧــﺔ ﺑﺴــﻨﺔ  .38 2019وقــﺪ
وﺿوﺣــا ﺧــﻼل ﺷــﻬري أﺑرﻳــﻞ ومــاي  .2020وﺑﺨصــوص الﻘﻄاعــات التــي ﺳــاﻫمﺖ ﺑﺸــﻜﻞ
ﻛان ﻫــﺬا التﺄﺛيــر أﻛﺜــر
ً
أﻛبــر فــي ﻫــﺬا االﻧﺨﻔــاض فــي االﻧبﻌاﺛــات علــى المﺴــتوى الﻌالمــي فﻬــي الﻨﻘــﻞ الﺪاﺧلــي والصﻨاعــﺔ وإﻧتــاج الﻄاقــﺔ
والﻨﻘــﻞ الجــوي .ومــﻊ ذلــﻚ ،ﺗُﻈﻬــر أﺣــﺪث المﻌﻄيــات الصــادرة عــن الوﻛالــﺔ الﺪوليــﺔ للﻄاقــﺔ أن ﻫــﺬا االﻧﺨﻔــاض فــي
االﻧبﻌاﺛــات ﻛان مﺆق ًتــا وﻳبــﺪو أﻧﻬــا ﺳتﺴــتﺄﻧﻒ ارﺗﻔاعﻬــا علــى الصﻌيــﺪ الﻌالمــي ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  .2021والجﺪﻳــر ﺑالﺬﻛــر
أن مﺴــتوى االﻧبﻌاﺛــات ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2020ﺗجــاوز ﺣتــى مﺴــتوى ﺳــﻨﺔ  2019فــي ﺑﻌــﺾ البلــﺪان الصاعــﺪة الﻜبــرى،
ﻛالصيــن والﻬﻨــﺪ والبرازﻳــﻞ.

 .2.3.1التﻄﻮرات الﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ الﺼﻌﻴﺪ الﻮﻃﻨﻲ
 .1.2.3.1ﺗموﻗــﻊ المﻐــرب ضمــﻦ اﻷﺟنــدة الدولﻴــة :ﺗنﻔﻴــﺬ المســاﻫمة المحددة وﻃنﻴــا والمﺨﻄﻂ
الوﻃنــي للمناخ
§ المﺨﻄﻂ الوﻃني للمناخ

ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2020ﺑمواﺻلــﺔ الجﻬــود الراميــﺔ إلــى ﺗﻨﺰﻳــﻞ »المﺨﻄــﻂ الوطﻨــي للمﻨــاخ  .«2030وﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى أن
ﻫــﺬا المﺨﻄــﻂ ﻳﻬــﺪف إلــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ قــﺪرة المجــاالت التراﺑيــﺔ والﺴــاﻛﻨﺔ علــى الصمــود أمــام التﻐيــرات المﻨاﺧيــﺔ وإرﺳــاء
أﺳــس ﺗﻨميــﺔ مﻨﺨﻔﻀــﺔ الﻜرﺑــون .وﺑﺨصــوص التﻘــﺪم المﺤــرز فــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺷــملﺖ أﺣــﺪث اﻹجــراءات التــي ﺗــﻢ
اﺗﺨاذﻫــا إطــﻼق دراﺳــات لوﺿــﻊ مﺨﻄﻄــات مﻨاﺧيــﺔ جﻬوﻳــﺔ لﻔائــﺪة ﺳــبﻊ جﻬــات ،وﻫــي :جﻬــﺔ ﺑﻨــي مــﻼل -ﺧﻨيﻔــرة ،جﻬــﺔ
طﻨجــﺔ  -ﺗﻄــوان  -الﺤﺴــيمﺔ ،جﻬــﺔ الــﺪار البيﻀــاء -ﺳــﻄات ،جﻬــﺔ درعــﺔ  -ﺗافيﻼلــﺖ ،جﻬــﺔ ﻛلميــﻢ -واد ﻧــون ،جﻬــﺔ
الﻌيــون  -الﺴــاقيﺔ الﺤمــراء.
 - 38أرقام الوﻛالﺔ الﺪوليﺔ للﻄاقﺔ.
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المتﻌلــرـﻖ ﺑالمﻨــاخ ،وﺿﻌــﺖ
الصﻨـالتموﻳ
ـوجـﻊإلــى
ﻳتﻌلــﻖ
ـﺪوقــﻞاﻷﺧﻀـ
ﺑالولـ مـ
ـتراﺗيج ًيا
ﺑرﻧامجـمــاـااﺳـ
وفــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالولــوج إلــى التموﻳــﻞ المتﻌلــﻖ ﺑالمﻨــاخ ،وﺿﻌــﺖ المملﻜــﺔ وفــي ً
ـروعا للتﻜيــﻒ والتﺨﻔي
18ـﺔ.مﺸـ
ذاتـﺔ مــن
مجموعـ
ـنــﻒ مــن
ﻳتﺄل
ـروعا للتﻜيــﻒ والتﺨﻔيــﻒ ﺗﻐﻄــي للمﻨـ
اﻷولوﻳـ
الﻘﻄاعــات
ـاخ،ـﺪ مـ
الﻌﺪﻳـ
وإلــى ً
للمﻨــاخ ،ﻳتﺄلــﻒ مــن مجموعــﺔ مــن  18مﺸـ ً
ـارﻳﻊ مــن التموﻳــﻞ ،ﺳــيم
ـبﻌﺔ مﺸـ
والﻄاقـﺳـ
ـرب مــن
والﺴـﻳﻘـ
ـتﻔاد مــا
ـاالتـوم ،اﺳـ
اليــوم ،اﺳــتﻔاد مــا ﻳﻘــرب مــن ﺳــبﻌﺔ مﺸــارﻳﻊ مــن التموﻳــﻞ ،ﺳــيما فــي مجـ اليـ
المتجــﺪدة
ـات
ـﻘي
الﻔﻼﺣــﺔ
والﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ.
والﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ.

ودائمـاً
ـيــﻞ ،واﺻــﻞ الﻘﻄــاع ا
التموﻳ
ـاتـوج إلــى
الولـ
ﺗﺤﺴـﺔــين
ـﻒ فــي
الوطﻨيــﺔ فـ
الﻬيئـ
إطـﺔــارمواﻛبـ
ﺑالبيئـ
ودائمـاً فــي إطــار ﺗﺤﺴــين الولــوج إلــى التموﻳــﻞ ،واﺻــﻞ الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلـ
ـﺪوق اﻷﺧﻀــر للمﻨــاخ
ـات الصﻨـ
ﻫيئــﺪى
ـﻼثـاد لـ
االعتمـ
ـودـا علـ
ﺣصولﻬـ
عمليــﺔ
وطﻨيــﺔ
ﺑﺤيــىـازة ﺛـ
ـﺬه الجﻬـ
عمليــﺔ ﺣصولﻬــا علــى االعتمــاد لــﺪى الصﻨــﺪوق اﻷﺧﻀــر للمﻨــاخ .وقــﺪ ﻛللــﺖ ﻫـ
39
ـﺪاع2020
اﻹﻳــﻨﺔ
ـﻼل ﺳـ
ـالـﺪوق
الصﻨـ
والتﺪﺑي،ــروﻫــي :وﻛالــﺔ التﻨمي ـ
لصﻨـﺧــﺪوق
ـىــﻚﺛﻘــﺔاﻷعمـ
علــى ﺛﻘــﺔ الصﻨــﺪوق ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،39 2020وﻫــي :وﻛالــﺔ التﻨميــﺔ الﻔﻼﺣيــﺔعلـوﺑﻨ
)ﺳــي دي جــي ﻛاﺑيتــال( والتجــاري وفــا ﺑﻨــﻚ.
)ﺳــي دي جــي ﻛاﺑيتــال( والتجــاري وفــا ﺑﻨــﻚ.

ـوغـﻞأﻫــﺪاف المﺨﻄــﻂ
ـﻒـﺈن ﺑلـ
ﺑالتﻜيـ فـ
التﺪاﺑيــر،
ـيﻈﻞﻫــﺬه
2030ـﻢﺳـمــن
وعلــاخـى الرﻏـ
الﻌاجـ
رﻫيﻨــا
وعلــى الرﻏــﻢ مــن ﻫــﺬه التﺪاﺑيــر ،فــﺈن ﺑلــوغ أﻫــﺪاف المﺨﻄــﻂ الوطﻨــي للمﻨـ
متﻄلبــات ﺗﻐيــر المﻨــاخ ،ﺳ
والﻘﻄــاعمــﻊ
الرئيﺴــيﺔ
والمــوارد
للﻘﻄاعــات
الﻔﻼﺣــي،
المائيــﺔ،
ﺑالمــوارد
للﻘﻄاعــات والمــوارد الرئيﺴــيﺔ مــﻊ متﻄلبــات ﺗﻐيــر المﻨــاخ ،ﺳــيما مــا ﻳتﻌلــﻖ
الﺤﺴاﺳــﺔ والتﻨــوع ا
اﻹﻳﻜولوجيــﺔ
والﻨﻈــﻢ
البﺤرﻳــﺔ،
والمــوارد البﺤرﻳــﺔ ،والﻨﻈــﻢ اﻹﻳﻜولوجيــﺔ الﺤﺴاﺳــﺔ والتﻨــوع البيولوجــي،والمــوارد
وﺑالمــوازاة
الﻄاقــﺔ.
قﻄــاع
ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى
ـﻂ الوطﻨــي للمﻨــاخ ﺗ
المﺨﻄـ
ـﺪاف
ـالـﻖ أﻫـ
ﺗﺤﻘيـ
ذلــﻚ،
مــﻊ ذلــﻚ ،ﻳتﻄلــﺐ ﺗﺤﻘيــﻖ أﻫــﺪاف المﺨﻄــﻂ الوطﻨــي للمﻨــاخ ﺗﻌبئــﺔ اﺳـ مــﻊ
ـري
ـمال البﺸـ
الرأﺳـ
ـﺐ مجـ
ﻳتﻄلــي
مﻬمــﺔ ف
ـتﺜمارات
والتمﻜــن مــن التﻜﻨولوجيــات ذات الصلــﺔ ﺑالمجــال البيئــي.
والتمﻜــن مــن التﻜﻨولوجيــات ذات الصلــﺔ ﺑالمجــال البيئــي.
§ المساﻫمة المحددة وﻃنﻴا

§ المساﻫمة المحددة وﻃنﻴا

ﺑرامجــﻪ التﻨموﻳــﺔ عل
ﺿﻌيﻔفـاًـي ﺻلـ
المﻨــاخ
المﻐـ ﻳــرب
ـﺐـات
الﻧبﻌاﺛـ
ـﺄلﺔـﺪ ًرا
مصـ
وﺿــﻊأﻧــﻪ ال
وﺿــﻊ المﻐــرب مﺴــﺄلﺔ المﻨــاخ فــي ﺻلــﺐ ﺑرامجــﻪ التﻨموﻳــﺔ علــى الرﻏــﻢ مــن
ـﺰالمﺴـ ْ
ـﺪان اﻷﻛﺜــر التﺰا ًمــا ﺑﺨ
ـﺔ،ـنﻛمــا أﻧــﻪ مـ
ـازات
اقتصاداﺗﻬــنـا.ﺑيـوفـنــيالبلـﻫــﺬا
الﺪفيئـ مـ
الﻜرﺑــون
الﻐــات
الﻐــازات الﺪفيئــﺔ ،ﻛمــا أﻧــﻪ مــن ﺑيــن البلــﺪان اﻷﻛﺜــر التﺰا ًمــا ﺑﺨﻔــﺾ اﻧبﻌاﺛـ
ً
.2020وراء ﻛﻞ مــن الﺴــوﻳﺪ والﺪ
لﺴــﻨﺔمباﺷــرة
المﻨــاخﺛالﺜــا
المﻐــرب
الصــﺪد،
ﺣــﻞأداء
لمﺆﺷــر
الصــﺪد ،ﺣــﻞ المﻐــرب ﺛالﺜــاً مباﺷــرة وراء ﻛﻞ مــن الﺴــوﻳﺪ والﺪﻧمــارك وف ًﻘــا

ـرىــافــي الوفــاء ﺑالتﺰاما
ـﺪدة ﻛبـ
ﺗﺤﺪﻳــات
المﻐــرب
ـوص ذلـ
ومــﻊ ذلــﻚ ،ﻳواجــﻪ المﻐــرب ﺗﺤﺪﻳــات ﻛبــرى فــي الوفــاء ﺑالتﺰاماﺗــﻪ المﻨصـومــﻊ
وطﻨي
ـاﻫمﺔ المﺤ
ﻳواجــﻪالمﺴـ
ـﻚ،ـا فــي
عليﻬـ
.2016ﺷـ ً
ـﺪافـﻞ الــﻼزم ،ﺳــيما عل
التموﻳـ
ـوجــﻖإلــى
أﺳاﺳـ ًيـﻞا الولـ
فبﺪاﻳــﺔ ،ﻳﻈ
مﻨــﺬ  .2016فبﺪاﻳــﺔ ،ﻳﻈــﻞ الولــوج إلــى التموﻳــﻞ الــﻼزم ،ﺳــيما علــى المﺴــتوىمﻨــﺬ
اﻷﻫـ
لتﺤﻘي
ـرطا
الﺪولــي،
مﻌﻈــنـﻢ مﺨاطــر االﺳــتﺪاﻧﺔ
ذاﺗــﻪ مـ
ـربــﺪ فــي
المﻐـ ﻳﺰﻳ
ـومﺔ،مﺜـﻛمـﻞــا أﻧــﻪ
اﻵنــون
عﻨﺪمــا ﺗﻜ
المرﺳــﺪان
المرﺳــومﺔ ،ﻛمــا أﻧــﻪ ﻳﺰﻳــﺪ فــي اﻵن ذاﺗــﻪ مــن مﺨاطــر االﺳــتﺪاﻧﺔ المﻔرطــﺔ فــي ﺑلـ
التموﻳــﻼت المتاﺣــﺔ عبــارة عــن دﻳــون.
التموﻳــﻼت المتاﺣــﺔ عبــارة عــن دﻳــون.

المﻌﻨيـﺗﻌــﺔـﺪد المتﺪﺧليــن المﻌ
ـاتـن فــي
فيﻜمـ
الرئيﺴــيﺑيــناﻵﺧــر
ـابـﺪي
التﺤـ
الﻘﻄاعـ
االلتﻘائيــﺔ
أمــاـا ﻏيـ
أمــا التﺤــﺪي الرئيﺴــي اﻵﺧــر فيﻜمــن فــي ﺗﻌــﺪد المتﺪﺧليــن المﻌﻨييــن وأﺣياﻧـ
ﺗﺤﻘيــﻖ اﻷﻫــﺪاف المﻨ
ـان.ـا ،ممــا
وطﻨيـ
ـﺾـﺪدة
المﺤـ
ﺑالمﺴــاﻫمﺔ المﺤــﺪدة وطﻨيــا ،ممــا ﻳجﻌــﻞ ﺗﺤﻘيــﻖ اﻷﻫــﺪاف المﻨﺸــودة أمــراًﺑالمﺴـ
ﻳجﻌـﺔــﻞﻫــﺬه
ولمﻌالجـ
اﻷﺣيـ
ـاﻫمﺔـي ﺑﻌـ
ﺻﻌبـاً فـ
2.19.721للتﻐيــرات المﻨاﺧيــﺔ
اللجﻨــﻢـﺔ الوطﻨيــﺔ
ﺑموجــﺖـﺐمﺄﺳﺴـ
ـﻜاليﺔ ،ﺗمـ
اﻹﺷــﻜاليﺔ ،ﺗمــﺖ مﺄﺳﺴــﺔ اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻐيــرات المﻨاﺧيــﺔ والتﻨــوع اﻹﺷـ
المرﺳــﺔـوم رقـ
البيولوجــي
اللجﻨــﺔ (2020وعﻘــﺪت اج
)27ـﺬهأﺑرﻳــﻞ
دجﻨبــر 3رمﻀـ
ـادر فــي
1441ـر ﻫـ
ـانوﺗﻌتبـ
.2020
الصـفــي
الصــادر فــي  3رمﻀــان  27) 1441أﺑرﻳــﻞ  (2020وعﻘــﺪت اجتماعﻬــا اﻷول
الﺴياﺳــﺔ الوطﻨيــﺔ فــي
المﻨاﺧيــﺔمــن أجــﻞ
ـراتوالتﻨﺴــيﻖ
التﻐيــاور
مﻜافﺤــﺔـﺔللتﺸـ
ﻫيئــﺔ للتﺸــاور والتﻨﺴــيﻖ مــن أجــﻞ ﺗﻨﻔيــﺬ الﺴياﺳــﺔ الوطﻨيــﺔ فــي مجــال ﻫيئـ
ﺗﻨﻔيـﺔــﺬعلــى
والمﺤافﻈـ
الﺴــﺔـلﻄات الﺤﻜوميــﺔ ،و
ممﺜلــي
ـونـﺚمــن
ـاتوﺗتﻜـ
وﻫيئــي.
البيولوجـ
التﻨــوع البيولوجــي .وﺗتﻜــون مــن ممﺜلــي الﺴــلﻄات الﺤﻜوميــﺔ ،والمﺆﺳﺴــاتالتﻨــوع
المﻌﻨيـ
الﻌلمــي
البﺤـ
الﻌموميــﺔ
ـاتأوالمجتمــﻊ المﺪﻧــي اﻷ
ـراتــن جمﻌيـ
التﻐيــن ع
ﺛﻼﺛــﺔـالممﺜلي
الﻌاملــﺔـﺔ إلفـــى
ﺑاﻹﺿافـ
المﻨاﺧيــﺔ
ـي مج
ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ﺛﻼﺛــﺔ ممﺜليــن عــن جمﻌيــات المجتمــﻊ المﺪﻧــي اﻷﻛﺜــر ﺗمﺜيليــﺔ
ﺗﺪارﺳــﺖ ﻫــﺬه اللجﻨــﺔ
دجﻨبــر
المﺴــي .وفـ
البيولوجـ
،2020ـا ،فــي
ـﺪدة وطﻨيـ
ـاﻫمﺔـيالمﺤـ
ـوعـﺔ مــن
التﻨـ ﱠيﻨـ
التﻨــوع البيولوجــي .وفــي دجﻨبــر  ،2020ﺗﺪارﺳــﺖ ﻫــﺬه اللجﻨــﺔ الﻨﺴــﺨﺔ المﺤ
ـاخ.ﺗﻘﺪﻳمﻬــا إلــى أماﻧــﺔ اﺗﻔاقيــﺔ اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة اﻹطارﻳــﺔ ﺑﺸــﺄ
أفــﻖ
أفــﻖ ﺗﻘﺪﻳمﻬــا إلــى أماﻧــﺔ اﺗﻔاقيــﺔ اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة اﻹطارﻳــﺔ ﺑﺸــﺄن ﺗﻐيــر المﻨ

ـري وﺿــﻊ اللمﺴــات اﻷ
المﻨاﺧيــﺔ،
الﺤﻜامــﺔ
ودائمـاً ف
ـﺪفﻳجـﻫــﺬا
ﺑالمﻨــاخ .وﻳﻬ
ـياقﻳتﻌلــﻖ
ـروعــيقاﻧـﺳــون
ودائمـاً فــي ﺳــياق الﺤﻜامــﺔ المﻨاﺧيــﺔ ،ﻳجــري وﺿــﻊ اللمﺴــات اﻷﺧيــرة علــى مﺸـ
واﻷﻫــﺪاف الوطﻨيــﺔ وإط
اﻷﺳاﺳـ
لﻌمــﻞالمبــادئ
ودامــﺞوﺿــﻊ
ـروع إلــى
المﺸــروع إلــى وﺿــﻊ المبــادئ اﻷﺳاﺳــيﺔ واﻷﻫــﺪاف الوطﻨيــﺔ وإطــار ﺣﻜامــﺔالمﺸـ
ـيﺔـﺔ فــي
الﺪولـ
مﺆﺳﺴــات
مﻨﺪمــﺞ
مــا ﻳﺨــﺺ مﻜافﺤــﺔ ﺗﻐيــر المﻨــاخ.
مــا ﻳﺨــﺺ مﻜافﺤــﺔ ﺗﻐيــر المﻨــاخ.
39 - https://www.environnement.gov.ma/fr/climat?showall=&start=1
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§ اﺳتراﺗﻴجﻴة التنمﻴة ذات اﻻنﺒﻌاﺛات المنﺨﻔﻀة للﻐازات الدﻓﻴﺌة ﻋلى المدى الﻄويﻞ )(LT-LEDS

وﺿــﻊ المﻐــرب أﻫﺪا ًفــا مﻨاﺧيــﺔ طموﺣــﺔ فــي أفــﻖ  2030فــي إطــار مﺴــاﻫمتﻪ المﺤــﺪدة وطﻨي ـاً التــي ﺗمــﺖ مراجﻌتﻬــا.
ولتﺤﻘيــﻖ ﻫــﺬه اﻷﻫــﺪاف ،ﺷــرعﺖ ﺑﻼدﻧــا فــي إعــﺪاد اﺳــتراﺗيجيﺔ التﻨميــﺔ ذات االﻧبﻌاﺛــات المﻨﺨﻔﻀــﺔ للﻐــازات الﺪفيئــﺔ
علــى المــﺪى الﻄوﻳــﻞ ) ،(LT-LEDSوذلــﻚ طبﻘـاً لمﻘتﻀيــات الﻔﻘــرة  19مــن المــادة  4مــن اﺗﻔــاق ﺑارﻳــس.
وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻛان الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑالﻄاقــﺔ والمﻌــادن والبيئــﺔ قــﺪ أطلــﻖ فــي ﺑﺪاﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2020مﺴلﺴــﻞ
إعــﺪاد »رؤﻳــﺔ المﻐــرب  ،«2050وذلــﻚ ﺑﻬــﺪف ﺑلــورة رؤﻳــﺔ مﻨﺪمجــﺔ ومﺸــترﻛﺔ وﻳتﻘاﺳــمﻬا الجميــﻊ ،ﺗﺤــﺪد التوجﻬــات
الرئيﺴــيﺔ للبــﻼد فــي الميﺪاﻧيــن االقتصــادي واالجتماعــي ﺑيــن ﺳــﻨتي  2020و ،2050وﺗﺴتﺸــرف التﺤــوالت االقتصادﻳــﺔ
ـال مــن الﻜرﺑــون.
واالجتماعيــﺔ الﻌميﻘــﺔ المﻨتﻈــرة فــي ﻇــﻞ التوجــﻪ ﻧﺤــو عالـ ٍـﻢ ﺧـ ٍ
وﻳتيــﺢ ﻫــﺬا المﺴلﺴــﻞ إمﻜاﻧيــات عﺪﻳــﺪة للتﺤــول ﺑمــا ﻳمﻜــن مــن جﻌــﻞ مﺨﻄــﻂ اﻹﻧﻌــاش االقتصــادي الــﺬي ﺗــﻢ وﺿﻌــﻪ
مــن أجــﻞ التصــﺪي لتﺪاعيــات جائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-مﺨﻄﻄــا عــادال ومﺴــتﺪاما وذا اﺳــتﻬﻼك مﻨﺨﻔــﺾ للﻜرﺑــون وقــادرا
علــى الصمــود.
ﻛمــا ﺗــروم ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيجيﺔ اﻷولــى مــن ﻧوعﻬــا للتﻨميــﺔ ذات االﻧبﻌاﺛــات المﻨﺨﻔﻀــﺔ للﻐــازات الﺪفيئــﺔ علــى المــﺪى
الﻄوﻳــﻞ ً
أﻳﻀــا ﺗﺤﻔيــﺰ الﻨﻘــاش ﺑﺸــﺄن ﺳــبﻞ ﺗﻄوﻳــر ﺳﻼﺳــﻞ قيمــﺔ ﺧﻀــراء جﺪﻳــﺪة ،وﺗﺤﺴــين ﺗﻨافﺴــيﺔ االقتصــاد
المﻐرﺑــي ،مــﻊ ﺿمــان إزالــﺔ الﻜرﺑــون مــن الﻨﺴــيﺞ االقتصــادي والﻌمــﻞ علــى ﺗموقﻌــﻪ االﺳــتباقي علــى مﺴــتوى التصﺪﻳــر،
مــﻊ مراعــاة التﻄــورات التــي ﻳﺸــﻬﺪﻫا الﺸــرﻛاء التجارﻳــون لبﻼدﻧــا فــي ﻫــﺬا االﺗجــاه ،ال ﺳــيما مــا ﻳتﻌلــﻖ ب»االﺗﻔــاق
اﻷﺧﻀــر« لﻼﺗﺤــاد اﻷوروﺑــي ومﻨﻄﻘــﺔ التجــارة الﺤــرة الﻘارﻳــﺔ اﻹفرﻳﻘيــﺔ ) ،(ZLECAFالتــي أﺣﺪﺛﻬــا االﺗﺤــاد اﻹفرﻳﻘــي.

 .2.2.3.1ﻗﻄاع الﻄاﻗات المتجددة
ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2020ﺑتراجــﻊ الﻔاﺗــورة الﻄاقيــﺔ الصافيــﺔ للمﻐــرب ) 34.7فــي المائــﺔ( 40ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى اﻧﺨﻔــاض ﻧﺴــبﺔ
التبﻌيــﺔ الﻄاقيــﺔ ،ﺣيــﺚ اﻧتﻘلــﺖ مــن  93فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2010إلــى  88فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2020ﻛمــا ُﺳــجﻞ اﻧﺨﻔــاض فــي
إﻧتــاج الﻜﻬرﺑــاء مــن مصــادر الﻄاقــﺔ المتجــﺪدة ﺑـــ  7.2فــي المائــﺔ ،وذلــﻚ ارﺗباطـاً أﺳاﺳـاً ﺑتﺪاعيــات أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ.19-
وفــي ﻧﻬاﻳــﺔ الﺴــﻨﺔ ﻧﻔﺴــﻬا ،ﺑلﻐــﺖ ﺣصــﺔ إﻧتــاج الﻜﻬرﺑــاء مــن مصــادر الﻄاقــﺔ المتجــﺪدة مــا ﻳﻘــرب مــن  20.2فــي المائــﺔ
مــن إجمالــي إﻧتــاج الﻜﻬرﺑــاء .وﺗﻌــﺪ ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ ﻧتيجــﺔ دﻳﻨاميــﺔ ﺑــﺪأت ﺳــﻨﺔ  ،2009ﻳﻬــﺪف المﻐــرب مــن ﺧﻼلﻬــا إلــى
إﺣــﺪاث ﺛــورة فــي ﻧموذجــﻪ الﻄاقــي ،مــن ﺧــﻼل االﺳــتﺜمار علــى ﻧﻄــاق واﺳــﻊ فــي الﻄاقــات المتجــﺪدة.
وقــﺪ ﺳــجلﺖ ﺣصــﺔ الﻄاقــات المتجــﺪدة فــي الﻘــﺪرة الﻜﻬرﺑائيــﺔ المﻨﺸــﺄة ﺣوالــي  36.8فــي المائــﺔ ،وﻫــو أقــﻞ مــن الﻬــﺪف
المﺴــﻄر فــي البﺪاﻳــﺔ فــي إطــار المﺴــاﻫمﺔ المﺤــﺪدة وطﻨ ًيــا البالــﻎ  42فــي المائــﺔ .وعلــى الرﻏــﻢ مــن التﻘــﺪم المﺤــرز
فــي مجــال الﻄاقــات المتجــﺪدة ،ﺳــيما الﻄاقــﺔ الﺸمﺴــيﺔ والﻄاقــﺔ الرﻳﺤيــﺔ ،لــﻢ ﻳﺴــجﻞ المﻐــرب ﺳــوى ﺗﺤﺴــن طﻔيــﻒ
ال ﻳتﻌــﺪى  3فــي المائــﺔ فــي ﺣصــﺔ الﻄاقــات المتجــﺪدة فــي مﺰﻳــﺞ الﻄاقــﺔ ﺑيــن ﺳــﻨتي  2018و .2020وقــﺪ ﻳﻜــون لﻬــﺬا
التﺄﺧــر ً
أﻳﻀــا ﺗﺪاعيــات علــى قــﺪرة الﺪولــﺔ علــى رفــﻊ ﺣصــﺔ الﻄاقــات المتجــﺪدة إلــى  52فــي المائــﺔ ﺑﺤلــول ﻧﻬاﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ
 ،2030وﻫــو ﻫــﺪف ﻳﻈــﻞ ً
أﻳﻀــا رﻫيﻨــا ﺑالﺤصــول علــى التموﻳــﻞ الﺪولــي الــﻼزم.
وعلــى الرﻏــﻢ مــن التﺄﺧــر المﺴــجﻞ ،فــﺈن الﻌﺪﻳــﺪ مــن المﺸــارﻳﻊ التــي ﻳجــري وﺿــﻊ اللمﺴــات اﻷﺧيــرة عليﻬــا أو ﺗلــﻚ التــي
ﺗــﻢ إطﻼقﻬــا مﺆﺧــراً فــي مجــال الﻄاقــﺔ الﺸمﺴــيﺔ والﻄاقــﺔ الرﻳﺤيــﺔ والﻄاقــﺔ الﻜﻬرومائيــﺔ ،مــن ﺷــﺄﻧﻬا أن ﺗمﻜــن ﺑﻼدﻧــا
مــن االقتــراب مــن ﺑلــوغ الﻬــﺪف المﺴــﻄر ﺑﺤلــول ﺳــﻨﺔ  .2030وﺑالمــوازاة مــﻊ ذلــﻚ ،قــرر المﻐــرب اﺳــتﻐﻼل مصــادر
أﺧــرى للﻄاقــﺔ الﻨﻈيﻔــﺔ ،ﺳــيما الﻜتلــﺔ الﺤيوﻳــﺔ وﺗﺜميــن الﻨﻔاﻳــات ،وعلــى الﺨصــوص ،اﺳــتﻐﻼل اﻹمﻜاﻧــات التــي ﺗتيﺤﻬــا
الﻄاقــﺔ الﻬيﺪروجيﻨيــﺔ ).(Power-to-X
 - 40مﺆﺷرات املبادالت اﳋارجيﺔ ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ  ،2020مﻜتﺐ الصرف.
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ﻫــﺬا ،وﺑالﻨﻈــر إلــى اﻹمﻜاﻧــات الﻌاليــﺔ التــي ﻳتمتــﻊ ﺑﻬــا المﻐــرب فــي إﻧتــاج الجﺰﻳئــات الﺨﻀــراء وﺗصﺪﻳرﻫــا ،فﻘــﺪ قــررت
ﺑﻼدﻧــا التموقــﻊ فــي ﻫــﺬا المجــال عبــر إطــﻼق مﺸــروع ﺧارطــﺔ طرﻳــﻖ ﺧاﺻــﺔ ﺑتﻄوﻳــر ﺳﻼﺳــﻞ اﻹﻧتــاج المﻌتمــﺪة علــى
الﻄاقــﺔ الﻬيﺪروجيﻨيــﺔ فــي  ،2019ﺳــيما إﻧتــاج الﻬيﺪروجيــن وﺗﺨﺰﻳــن الﻄاقــﺔ والتﻨﻘــﻞ الﻜﻬرﺑائــي وإﻧتــاج الجﺰﻳئــات
الﺨﻀــراء ،ﺧاﺻــﺔ اﻷموﻧيــاك والوقــود االﺻﻄﻨاعــي .وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2020ﺑﺈﺣــﺪاث اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ
للﻬيﺪروجيــن .ﻛمــا ﺑــادرت وﻛالــﺔ »مــازن« فــي أﻛتوﺑــر  2020إلــى ﺑﻨــاء مﺤﻄــﺔ لتوليــﺪ الﻜﻬرﺑــاء الﻬجيﻨــﺔ ﺑاﺳــتﺨﺪام الﻄاقــﺔ
الﻜﻬروﺿوئيــﺔ والﻄاقــﺔ الرﻳﺤيــﺔ ،موجﻬــﺔ إلــى ﺗﺰوﻳــﺪ مﻨﺸــﺄة للﻬيﺪروجيــن اﻷﺧﻀــر ﺑﻘــﺪرة ﺗﺤليــﻞ ﻛﻬرﺑائــي ﺗﻘــﺪر ﺑـــ 100
ميﻐــاواط.
وﺗﻔتــﺢ الﻄاقــﺔ الﻬيﺪروجيﻨيــﺔ آفا ًقــا واﺳــﻌﺔ ﺑﻔﻀــﻞ أﺳــﻌار الﻄاقــﺔ المتجــﺪدة .وﻳصﻨــﻒ مجلــس الﻄاقــﺔ الﻌالمــي ﺑﺄلماﻧيــا
المﻐــرب ﻛواﺣــﺪ مــن ﺑيــن ﺧمﺴــﺔ ﺑلــﺪان ذات اﻹمﻜاﻧــات الﻌاليــﺔ فــي إﻧتــاج وﺗصﺪﻳــر الجﺰﻳئــات الﺨﻀــراء )اﻷموﻧيــاك،
الميﺜاﻧــول ،وﻏيرﻫمــا( .وﻳمﻜــن للمﻐــرب أن ﻳﺴــتﺤوذ علــى مــا مجموعــﻪ  4فــي المائــﺔ مــن ﺳــوق الﻬيﺪروجيــن الﻌالمــي،
ﺣﺴــﺐ الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑالﻄاقــﺔ والمﻌــادن .ومــﻊ ذلــﻚ ،فــﺈن ﺗﻄوﻳــر ﻫــﺬه الﻘﻄاعــات ﻳتﻄلــﺐ ﺑــﺬل مجﻬــودات
فــي مجــال االﺳــتﺜمار وزﻳــادة ﺳــرﻳﻌﺔ فــي المﻬــارات الﻼزمــﺔ لتصﻨيــﻊ الﻌمليــات وإرﺳــاء اﻧﺪمــاج قــوي علــى طــول
ﺳلﺴــلﺔ الﻘيمــﺔ ،إلــى جاﻧــﺐ ﺗﻌﺰﻳــﺰ التﻘــارب مــﻊ الﻔاعليــن الﺪولييــن فــي ﻫــﺬا المجــال .وﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺗــﻢ اﺗﺨــاذ
جملــﺔ مــن اﻹجــراءات التــي ﺗﺆﻛــﺪ ﺧيــارات ﺑﻼدﻧــا فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالﻨﻬــوض ﺑﻘﻄــاع الﻄاقــﺔ الﻬيﺪروجيﻨيــﺔ ،ﺣيــﺚ جــرى
التوقيــﻊ علــى اﺗﻔاقيــﺔ مــﻊ ألماﻧيــا ﺧــﻼل ﺷــﻬر ﻳوﻧيــو ﺑﻬــﺪف ﺗﻄوﻳــر قﻄــاع إﻧتــاج الﻬيﺪروجيــن اﻷﺧﻀــر وإﻧجــاز مﺸــارﻳﻊ
للبﺤــﺚ واالﺳــتﺜمار فــي اﺳــتﺨﺪام ﻫــﺬه المــادة ،مــﻊ الﺤــرص علــى إﺷــراك فاعليــن وطﻨييــن ﻛالوﻛالــﺔ المﻐرﺑيــﺔ للﻄاقــﺔ
المﺴــتﺪامﺔ )مــازن( ومﻌﻬــﺪ البﺤــﺚ فــي الﻄاقــﺔ الﺸمﺴــيﺔ والﻄاقــات المتجــﺪدة ) (IRESENفــي ﻫــﺬه الﺪﻳﻨاميــﺔ .وفــي
الﺴــياق ﻧﻔﺴــﻪ ،قــرر المﻐــرب والبرﺗﻐــال إﺣــﺪاث مجموعــﺔ عمــﻞ مﺸــترﻛﺔ لﺪراﺳــﺔ وﺗﻨﻔيــﺬ ﺧارطــﺔ طرﻳــﻖ للﻬيﺪروجيــن
اﻷﺧﻀــر واﻷموﻧيــاك وﺑلــورة مﺬﻛــرة ﺗﻔاﻫــﻢ ﺑﺸــﺄن الﻬيﺪروجيــن اﻷﺧﻀــر.

 .3.2.3.1إحراز ﺗقدم ﺑﺨصوص اﻻﺳتراﺗﻴجﻴة الوﻃنﻴة للتنمﻴة المستدامة
ﺗمــﺖ المصادقــﺔ علــى االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2017التــي ﺗﻬــﺪف إلــى ﺿمــان التجاﻧــس
وااللتﻘائيــﺔ ﺑيــن البرامــﺞ والﺴياﺳــات والمﺨﻄﻄــات الﻘﻄاعيــﺔ ذات الصلــﺔ ﺑالتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ مــن قبــﻞ مﺨتلــﻒ
الﻔاعليــن المﻌﻨييــن :الﻘﻄــاع الﻌــام والﻔاعلــون الﺨــواص والمجتمــﻊ المﺪﻧــي .وﺑﻐيــﺔ مﻌالجــﺔ ﺑﻌــﺾ الﻨواقــﺺ التــي اعتــرت
ﺗﻨﺰﻳــﻞ ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيجيﺔ ،وﺳــﻌياً إلــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ إﺷــراك جميــﻊ الﻔاعليــن ،ﺗــﻢ فــي ﺳــﻨﺔ  ،2019إﺣــﺪاث لجﻨــﺔ وطﻨيــﺔ
للتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ ﺗﺤــﺖ رئاﺳــﺔ رئيــس الﺤﻜومــﺔ مﻜلﻔــﺔ ﺑتﺤﺪﻳــﺪ وﺗتبــﻊ واقتــراح التﺪاﺑيــر الراميــﺔ إلــى ﺗﻔﻌيــﻞ مﻀاميــن
االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ.
وﺑﺨصــوص ﺣﻜامــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ ،عﻘــﺪت اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ اجتماعــا
فــي ﻳوﻧيــو  2020ﺑرئاﺳــﺔ رئيــس الﺤﻜومــﺔ .وﺧــﻼل الﺴــﻨﺔ ﻧﻔﺴــﻬا ،أعــﺪت المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ﺗﻘرﻳــراً ﺣــول
االﺳــتﻌراض الوطﻨــي الﻄوعــي الﺨــاص ﺑتﻨﻔيــﺬ أﻫــﺪاف التﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ .41وقــﺪ مﻜــن ﻫــﺬا االﺳــتﻌراض مــن إجــراء
ﺗﻘييــﻢ لﺤصيلــﺔ إﻧجــاز أﻫــﺪاف التﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ ،ﺧلــﺺ إلــى ﺛــﻼث مﻼﺣﻈــات رئيﺴــيﺔ:
�

ﻏاﻳــات ﺗــﻢ ﺗﺤﻘيﻘﻬــا قبــﻞ  10ﺳــﻨوات مــن المواعيــﺪ الﻨﻬائيــﺔ المﺤــﺪدة لﻬــا ،وﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑالﻘﻀــاء علــى الجــوع،
وﺗﻘليــﺺ وفيــات اﻷمﻬــات واﻷطﻔــال ،وﻛــﺬا ﺗﻌميــﻢ التﻌليــﻢ االﺑتﺪائــي ،وﺗﺤﻘيــﻖ المﻨاﺻﻔــﺔ ﺑيــن الجﻨﺴــين فــي جميــﻊ
اﻷﺳــﻼك الﺪراﺳــيﺔ وﺗﻌميــﻢ الولــوج إلــى المــاء والﻜﻬرﺑــاء.

 - 41املﻨﺪوﺑيﺔ الﺴاميﺔ للتﺨﻄيﻂ ،التﻘرﻳر الوطﻨي  2020ﺣول االﺳتﻌراض الوطﻨي الﻄوعي ﻹﳒاز التﻘرﻳر الوطﻨي ﻷﻫﺪاف التﻨميﺔ املﺴتﺪامﺔ.
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�

ﻏاﻳــات ﺳــيتﻢ ﺗﺤﻘيﻘﻬــا قبــﻞ ﺳــﻨﺔ  .2030وﻳﻬــﻢ ﻫــﺬا علــى وجــﻪ الﺨصــوص ،مﻜافﺤــﺔ الﻔﻘــر وﺗﺤﺴــين ﺗﻐﺬﻳــﺔ اﻷطﻔــال
دون ﺳــن الﺨامﺴــﺔ وﺗﻌميــﻢ التﻌليــﻢ فــي جميــﻊ اﻷﺳــﻼك الﺪراﺳــيﺔ.

�

ﻏاﻳــات ﺗمﺜــﻞ ﺗﺤﺪﻳــات رئيﺴــيﺔ ﻳﺪرﻛﻬــا المﻐــرب وﻳﻌمــﻞ علــى رفﻌﻬــا فــي أفــﻖ ﺳــﻨﺔ  .2030وﻳتﻌلــﻖ اﻷمر أﺳاﺳــا ﺑالﺤﺪ
مــن التﻔاوﺗــات االجتماعيــﺔ والمجاليــﺔ وﺗلــﻚ الﻘائمــﺔ علــى الﻨــوع ،وﺗﻌﺰﻳــﺰ الﻨمــو االقتصــادي والﺸــﻐﻞ الﻼئــﻖ وﺧاﺻــﺔ
لﻔائــﺪة الﺸــباب والﻨﺴــاء ،والﺤﻔــاظ علــى التﻨــوع البيولوجــي البﺤــري والبــري ومﻜافﺤــﺔ آﺛــار التﻐيــر المﻨاﺧي.

وﺣﺴــﺐ المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ،42ﺗتمﺜــﻞ التﺪاﺑيــر الرئيﺴــيﺔ التــي ﻳتﻌيــن اﺗﺨاذﻫــا لتﻌﺰﻳــﺰ مﺴلﺴــﻞ ﺗﻨﻔيــﺬ أﻫــﺪاف
التﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ ،فــي مــا ﻳلــي:
�

ﺗﻌﺰﻳــﺰ عمليــﺔ االﻧﺨــراط والتملــﻚ الجماعــي ﻷﻫــﺪاف التﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ مــن قبــﻞ مﺨتلــﻒ اﻷطــراف الﻔاعلــﺔ ﺳــواء
علــى المﺴــتوى الوطﻨــي ،أو الجﻬــوي والمﺤلــي .وﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر علــى وجــﻪ الﺨصــوص ،ﺑﻀمــان ﻧﺸــر التﻘرﻳــر الوطﻨــي
علــى ﻧﻄــاق واﺳــﻊ فــي ﺻﻔــوف ﻫاﺗــﻪ اﻷطــراف الﻔاعلــﺔ ،ومواﺻلــﺔ ﺗﻨﻈيــﻢ االﺳتﺸــارات الوطﻨيــﺔ والجﻬوﻳــﺔ ،ﺑاﻹﺿافﺔ
إلــى دعــﻢ قــﺪرات اﻹدارات والجماعــات التراﺑيــﺔ فــي مجــال التﺨﻄيــﻂ وﺗﻨﻔيــﺬ أﻫــﺪاف التﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ وﻛــﺬا
ﺗتبــﻊ إﻧجازﻫــا وإعــﺪاد التﻘارﻳــر ﺑﺸــﺄﻧﻬا؛

�

ﺗوطيﺪ إطار وآليات ﺗجاﻧس الﺴياﺳات الﻌموميﺔ ،من أجﻞ ﺗﻨﻔيﺬ فﻌال وﻧاجﻊ ﻷﻫﺪاف التﻨميﺔ المﺴتﺪامﺔ؛

�

ﺗﻌﺰﻳــﺰ إدمــاج أﻫــﺪاف التﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ وﻏاﻳاﺗﻬــا ذات اﻷولوﻳــﺔ فــي مﺴلﺴــﻞ وﺿــﻊ الميﺰاﻧيــﺔ .لﻬــﺬا الﻐــرض ،ﺗــﻢ
ﺗﺤﺪﻳــﺪ قائمــﺔ أوليــﺔ لﻸﻫــﺪاف والﻐاﻳــات ذات اﻷولوﻳــﺔ وﺗلــﻚ التــي ﺑﺈمﻜاﻧﻬــا أن ﺗﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﺴــرﻳﻊ ﺗﺤﻘيــﻖ ﺧﻄــﺔ
اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة لﺴــﻨﺔ  .2030ولﺪعــﻢ عمليــﺔ ﺗﻨﻔيﺬﻫــا ،ﺳــيتﻢ إدمــاج ﻫــﺬه اﻷولوﻳــات فــي المﺴلﺴــﻞ الميﺰاﻧياﺗــي ،ممــا
ﺳيﺴــمﺢ ﺑتﻌﺰﻳــﺰ االﻧﺴــجام ﺑيــن االﺳــتراﺗيجيات ومﺨﻄــﻂ الﻌمــﻞ اﻹجرائــي لتﻨﻔيــﺬ أﻫــﺪاف التﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ.

والجﺪﻳــر ﺑالﺬﻛــر أن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺗﻨــاول فــي ﺗﻘرﻳــره الﺴــﻨوي لﺴــﻨﺔ  2018اﺳــتراﺗيجيﺔ
المﻐــرب فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑﺄﻫــﺪاف التﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،أوﺻــى المجلــس ﺑوﺿــﻊ آليــات مﺆﺳﺴــاﺗيﺔ أﻛﺜــر
مﻼءمــﺔ لتتبــﻊ وﺗﻘييــﻢ إﻧجــاز مﺨﻄــﻂ الﻌمــﻞ المتﻌلــﻖ ﺑتﻨﻔيــﺬ ﺧﻄــﺔ التﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ لﺴــﻨﺔ  ،2030وذلــﻚ ﺑالﻨﻈــر إلــى
أن رفــﻊ ﺗﺤــﺪي ﺗﺤﻘيــﻖ أﻫــﺪاف التﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ ﻳتﻄلــﺐ التوفــر علــى آليــات للتتبــﻊ والتﻘييــﻢ التلﻘائــي للﺴياﺳــات
الﻌموميــﺔ ،ال ﺳــيما مــن ﺧــﻼل المﺆﺳﺴــﺔ البرلماﻧيــﺔ.
أمــا المﺤــور الرئيﺴــي الﺜاﻧــي لتﻨﻔيــﺬ االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ فيتﻌلــﻖ ﺑميﺜــاق مﺜاليــﺔ اﻹدارة .43وفــي
ﻫــﺬا اﻹطــار ،ومــن أجــﻞ مواﻛبــﺔ الﻘﻄاعــات الوزارﻳــﺔ فــي إعــﺪاد مﺨﻄﻄاﺗﻬــا الوزارﻳــﺔ ،اﺗﺨــﺬ الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ
ﺑالبيئﺔ عﺪة إجراءات ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2020ﺗﻬﻢ على الﺨصوص ما ﻳلي:
�

إعﺪاد الﺪليﻞ المﻨﻬجي لمﺜاليﺔ اﻹدارة وﺗﻘاﺳمﻪ مﻊ الﻘﻄاعات الوزارﻳﺔ؛

�

إعــﺪاد البﻄاقــات الموﺿوعاﺗيــﺔ التوجيﻬيــﺔ الﺨاﺻــﺔ ﺑتﺪﺑيــر المــاء والﻨﻔاﻳــات والﻨﻘــﻞ والﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ وﺗﻘاﺳــمﻬا
مــﻊ الﻘﻄاعــات الوزارﻳــﺔ؛

�

إعﺪاد اﻷﺳس المرجﻌيﺔ الﺨاﺻﺔ ﺑاالفتﺤاص البيئي داﺧﻞ البﻨاﻳات الﻌموميﺔ؛

�

ﺗوفيــر مﺴــاعﺪة ﺗﻘﻨيــﺔ لﻔائــﺪة الﻘﻄاعــات الوزارﻳــﺔ مــن أجــﻞ ﺗﺴــرﻳﻊ وﺗيــرة إﻧجــاز المﺸــارﻳﻊ ذات الصلــﺔ ﺑمﺜاليــﺔ
اﻹدارة.

 - 42املرجﻊ الﺴاﺑﻖ.
 - 43ﺑﻼغ ﺻﺤﻔي للﻘﻄاع اﳊﻜومي املﻜلﻒ ﺑالﻄاقﺔ واملﻌادن والبيئﺔ ،قﻄاع البيئﺔ :ميﺜاق مﺜاليﺔ اﻹدارة 19 ،ﻳﻨاﻳر .2021
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وإذ لــﻢ ﻳتــﻢ ﺗﻌميــﻢ ﻫــﺬه التﺪاﺑيــر المتﺨــﺬة علــى المﺴــتوى المرﻛــﺰي علــى ﻛﻞ المﺆﺳﺴــات الﻌموميــﺔ والجماعــات التراﺑيــﺔ،
فــﺈن الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑالبيئــﺔ ،قــﺪ قــﺪم ﺗﻘييمــا أوليـاً لﻬــﺬا الميﺜــاق ﻳﻜﺸــﻒ عــن الﺨﻼﺻــات التاليــﺔ:
�

 21قﻄاعاً وزارﻳاً أﻧجﺰ أو ﺑاﺷر اﻹجراءات المتﻌلﻘﺔ ﺑﺈﻧجاز مﺨﻄﻄات مﺜاليﺔ اﻹدارة؛

�

مجموعــﺔ مــن الﻘﻄاعــات ﺗمﻜﻨــﺖ مــن ﺗﻘليــﺺ ﻧﺴــبﺔ اﺳــتﻌمال المــاء ﺑـــ  50فــي المائــﺔ ،وﺗلبيــﺔ  22فــي المائــﺔ مــن
الﺤاجيــات مــن الﻜﻬرﺑــاء ﺑاالعتمــاد علــى مصــادر الﻄاقــﺔ المتجــﺪدة؛

�

ﺑﻌﺾ الﻘﻄاعات اﺳتﻄاعﺖ الرفﻊ من ﻧﺴبﺔ الﺴيارات الﻨﻈيﻔﺔ إلى  32في المائﺔ من ﺣﻈيرة ﺳياراﺗﻬا؛

�

مجموعﺔ من الﻘﻄاعات ﺗمﻜﻨﺖ من ﺗﺤﻘيﻖ ﻧﺴبﺔ ﺗﺪوﻳر للﻨﻔاﻳات ﺗصﻞ إلى  35في المائﺔ.

ومــﻊ ذلــﻚ ،ﻳﻈــﻞ ﻫــﺬا التﻘييــﻢ ذا طاﺑــﻊ عمومــي ،ﺑالﻨﻈــر إلــى أﻧــﻪ ال ﻳﻘــﺪم ﺑالتﺤﺪﻳــﺪ الﻨﺴــﺐ الﺨاﺻــﺔ ﺑالﻘﻄاعــات
الوزارﻳــﺔ التــي أﺣــرزت ﺗﻘﺪ ًمــا مﺴــتﻨﺪاً إلــى مﺆﺷــرات رقميــﺔ فــي مﺨﻄﻄاﺗﻬــا الﻘﻄاعيــﺔ.

 .4.2.3.1إحراز ﺗقدم ﻓي مجال التصدي لندرة المﻴاه
ﻳتوفــر المﻐــرب ﺣاليـاً علــى  650متــر مﻜﻌــﺐ للﻔــرد ﺳــﻨوﻳاً ،وﻫــي وﺿﻌيــﺔ ﺗوﺻــﻒ ﺑـــ »ﻧــﺪرة الميــاه« .وإذا اﺳــتمرت اﻷمــور
علــى ﻫــﺬه الوﺗيــرة ،ﺳــتتراجﻊ المــوارد المائيــﺔ إلــى مــا دون  500متــر مﻜﻌــﺐ للﻔــرد ﺳــﻨوﻳاً ﺑﺤلــول ﺳــﻨﺔ .44 2030
وﻳﻘتﻀــي ﻫــﺬا الوﺿــﻊ الﻌمــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ عاجــﻞ علــى اعتمــاد جملــﺔ مــن اﻹﺻﻼﺣــات ،ﺳــيما فــي الﻘﻄــاع الﻔﻼﺣــي ،علمـاً أن
ﻧﺴــبﺔ ﺿيــاع المــوارد المائيــﺔ فــي اﻷراﺿــي المﺴــﻘيﺔ ﺗﻘــﺪر ﺑـــ  40فــي المائــﺔ.45
وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺗــرأس جﻼلــﺔ الملــﻚ فــي ﻳﻨاﻳــر  2020ﺣﻔــﻞ ﺗوقيــﻊ االﺗﻔاقيــﺔ اﻹطــار ﻹﻧجــاز البرﻧامــﺞ الوطﻨــي
للتﺰوﻳــﺪ ﺑالمــاء الﺸــروب وميــاه الﺴــﻘي للﻔتــرة  ،2027-2020ﺑﻜلﻔــﺔ إجماليــﺔ ﺗبلــﻎ  115.4مليــار درﻫــﻢ .وﻳتــوزع ﻫــﺬا
البرﻧامــﺞ علــى ﺧمﺴــﺔ مﺤــاور ﻫــي :ﺗﻨميــﺔ الﻌــرض المائــي ،الﺳــيما مــن ﺧــﻼل ﺑﻨــاء الﺴــﺪود؛ وﺗﺪﺑيــر الﻄلــﺐ علــى المــاء
واالقتصــاد فــي اﺳــتﻌمالﻪ وﺗﺜميﻨــﻪ ،ﺧاﺻــﺔ فــي الﻘﻄــاع الﻔﻼﺣــي؛ وﺗﻘوﻳــﺔ التﺰوﻳــﺪ ﺑالمــاء الصالــﺢ للﺸــرب ﺑالمجــال
الﻘــروي؛ وإعــادة اﺳــتﻌمال الميــاه الﻌادمــﺔ المﻌالجــﺔ لﺴــﻘي المﺴــاﺣات الﺨﻀــراء؛ والتواﺻــﻞ والتﺤﺴــيس مــن أجــﻞ
ﺗرﺳــيﺦ الوعــي ﺑﺄﻫميــﺔ الﺤﻔــاظ علــى المــاء وﺗرﺷــيﺪ اﺳــتﻌمالﻪ.
والجﺪﻳــر ﺑالﺬﻛــر أن ﻫــﺬا البرﻧامــﺞ الوطﻨــي للتﺰوﻳــﺪ ﺑالمــاء الﺸــروب وميــاه الﺴــﻘي ﻳﺸــﻜﻞ المرﺣلــﺔ اﻷولــى فــي مﺸــروع
المﺨﻄــﻂ الوطﻨــي للمــاء  ،2050-2020الــﺬي ﻳﻬــﺪف إلــى ﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻹجــراءات التــي ﻳجــﺐ اﺗﺨاذﻫــا مــن قبــﻞ جميــﻊ
اﻷطــراف المﻌﻨيــﺔ علــى مــﺪى الﺴــﻨوات الﺜﻼﺛيــن الﻘادمــﺔ مــن أجــﻞ ﺿمــان اﻷمــن المائــي للبــﻼد ،علمــاً أن الﻜلﻔــﺔ
التﻘﺪﻳرﻳــﺔ لﻬــﺬا المﺨﻄــﻂ ﺗصــﻞ إلــى ﺣوالــي  383مليــار درﻫــﻢ.
ﻛمــا ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺑﺈطــﻼق اﻷﺷــﻐال المتﻌلﻘــﺔ ﺑتﺸــييﺪ ﺧمﺴــﺔ ﺳــﺪود ﻛبــرى واﺳــتﻜمال ﺑﻨــاء ﺳــتﺔ ﺳــﺪود ﻛبــرى،
إﺿافــﺔ إلــى ﺑرمجــﺔ ﺗﺸــييﺪ ﺧمﺴــﺔ ﺳــﺪود أﺧــرى ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ .2021
وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،مــن ﺑيــن التﺪاﺑيــر التــي ﺗجﺴــﺪ ﺣجــﻢ الوﺳــائﻞ التــي ﻳﻌبئﻬــا المﻐــرب مــن أجــﻞ ﺿمــان أمﻨــﻪ المائــي،
ﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى الﺸــروع فــي الﺨﻄــوات اﻹجرائيــﺔ ﻹﻧجــاز مﺸــروع مﺤﻄــﺔ ﺗﺤليــﺔ ميــاه البﺤــر ﺑالــﺪار البيﻀــاء فــي
ﻧوفمبــر  .2020وﻳﻨﻀــاف ﻫــﺬا المﺸــروع إلــى وﺣــﺪة ﺗﺤليــﺔ ميــاه البﺤــر فــي ﺷــتوﻛﺔ آﻳــﺖ ﺑاﻫــا ،التــي ﺗــﻢ االﻧتﻬــاء مــن
 - 44املصﺪر ﻧﻔﺴﻪ.

45 - DEPF Policy Brief, 2020. Le Maroc à l’épreuve du changement climatique : situation, impacts et politiques de réponse dans les secteurs de l’eau et
de l’agriculture https://www.finances.gov.ma/Publication/depf/2020/PolicyBrief18.pdf
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أﺷــﻐال ﺑﻨائﻬــا وﻳتوقــﻊ ﺗﺸــﻐيلﻬا الجﺰئــي ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  .2021وﺗﻌتبــر ﻫــﺬه التﺪاﺑيــر واعــﺪة ﺑالﻨﺴــبﺔ لبﻼدﻧــا ،ﺧاﺻــﺔ إذا
مــا ﺗــﻢ ﺗﺰوﻳــﺪ ﻫــﺬه المﺤﻄــات ﺑمصــادر الﻄاقــﺔ المتجــﺪدة ،وذلــﻚ ﺑالمــوازاة مــﻊ ﺗﺤﺴــن ﺗﻨافﺴــيﺔ ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة مــن ﺣيــﺚ
اﻷﺳــﻌار.

مجالي التﻄﻬﻴر وﺟودة الﻬواء
 .5.2.3.1ﻓي
ْ
ﻓــي مجــال التﻄﻬيــر ،اﺳــتمرت الجﻬــود المبﺬولــﺔ فــي إطــار البرﻧامــﺞ الوطﻨــي للتﻄﻬيــر الﺴــائﻞ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺣيــﺚ
أﺻبــﺢ المﻐــرب وفــﻖ آﺧــر اﻹﺣصائيــات ﺑرﺳــﻢ ﻧﻬاﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2020ﻳتوفــر علــى  153مﺤﻄــﺔ لمﻌالجــﺔ الميــاه الﻌادمــﺔ
ﺑﻄاقــﺔ إﻧتــاج ﺗﻘــﺪر ﺑـــ  3.38مليــون متــر مﻜﻌــﺐ ،ﺗــﻢ إﻧجازﻫــا مﻨــﺬ إطــﻼق ﻫــﺬا البرﻧامــﺞ.
وﺑﺨصــوص إعــادة اﺳــتﻌمال الميــاه الﻌادمــﺔ المﻌالَجــﺔ ،فﻘــﺪ ﺑلــﻎ ﺣجــﻢ الميــاه الﻌادمــﺔ التــي ﺗمــﺖ إعــادة اﺳــتﻌمالﻬا مــا
ﻳﻘــرب مــن  45مليــون متــر مﻜﻌــﺐ ،ﺗــﻢ اﺳــتﻌمال  51فــي المائــﺔ مﻨﻬــا لﺴــﻘي مﻼعــﺐ الﻐولــﻒ والمﺴــاﺣات الﺨﻀــراء وﻛــﺬا
االﺳــتﻌمال الصﻨاعــي .46وﻫﻜــﺬا ،فــﺈن إعــادة اﺳــتﻌمال الميــاه الﻌادمــﺔ المﻌالجــﺔ ﻳﺄﺗــي ليﻌــﺰز الوﺳــائﻞ اﻷﺧــرى التــي ﺗتــﻢ
ﺗﻌبئتﻬــا لﻀمــان اﻷمــن المائــي فــي المﻐــرب ،مﺜــﻞ ﺗﺤليــﺔ ميــاه البﺤــر وﺑﻨــاء الﺴــﺪود.
وقــﺪ مﻜﻨــﺖ االﺳــتﺜمارات المﻨجــﺰة فــي إطــار ﻫــﺬا البرﻧامــﺞ مــن ﺗﺤﺴــين مﺆﺷــرات التﻄﻬيــر الﺴــائﻞ ﺑالمجــال الﺤﻀــري،
ﺣيــﺚ ﺑلﻐــﺖ ﻧﺴــبﺔ الرﺑــﻂ ﺑﻘﻨــوات الصــرف الصﺤــي  82ﺑالمائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2020مﻘارﻧــﺔ مــﻊ  70ﺑالمائــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2006أي مــا
ﻳﻌــادل  102ﺑالمائــﺔ مــن اﻷﻫــﺪاف المبرمجــﺔ .ﻛمــا ﺑلﻐــﺖ ﻧﺴــبﺔ مﻌالجــﺔ الميــاه الﻌادمــﺔ  56ﺑالمائــﺔ ﺳــﻨﺔ  2020مﻘارﻧــﺔ
ﺑـــ 7ﺑالمائــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2006أي مــا ﻳﻌــادل  94ﺑالمائــﺔ مــن اﻷﻫــﺪاف المبرمجــﺔ.
ومــن ﺑيــن اﻹجــراءات الموجﻬــﺔ للﻌالــﻢ الﻘــروي الــﺬي ﻳواجــﻪ مﺸــﻜﻼت ﺗتﻌلــﻖ ﺑالرﺑــﻂ ،ﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى ﺗوﺳــيﻊ
البرﻧامــﺞ الوطﻨــي للتﻄﻬيــر الﺴــائﻞ ليﺸــمﻞ الوﺳــﻂ الﻘــروي ،وﻛــﺬا إطــﻼق مﺸــارﻳﻊ لتﺰوﻳــﺪ المراﻛــﺰ الﻘروﻳــﺔ ﺑﺸــبﻜات
الصــرف الصﺤــي.
وعلــى الرﻏــﻢ مــن الجﻬــود التــي ﺑﺬلــﺖ فــي ﻫــﺬا المجــال ،فــﺈن الﻌﺪﻳــﺪ مــن التﺤﺪﻳــات ﺗواجــﻪ جﻬــود ﺗﺰوﻳــﺪ الوﺳــﻂ
الﻘــروي ﺑبﻨيــات الصــرف الصﺤــي ،أﻫمﻬــا ﺗباعــﺪ المﺴــاﻛن الﻘروﻳــﺔ الﺸــيء الــﺬي ﻳﺰﻳــﺪ مــن التﻜلﻔــﺔ اﻹجماليــﺔ للرﺑــﻂ
الﻔــردي ﺑﺸــبﻜﺔ التﻄﻬيــر ،ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى اﻹﺷــﻜاليات المتﻌلﻘــﺔ ﺑتوفــر الوعــاء الﻌﻘــاري ﻹقامــﺔ التجﻬيــﺰات الﺨاﺻــﺔ
ﺑالتﻄﻬيــر ومﻌالجــﺔ الميــاه الﻌادمــﺔ.
وفــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑجــودة الﻬــواء ،وﺑالﻨﻈــر إلــى اﻹجــراءات المتﻌلﻘــﺔ ﺑتﻘييــﺪ ﺣرﻛــﺔ التﻨﻘــﻞ التــي ﺗــﻢ إقرارﻫــا فــي إطــار ﺣالــﺔ
الﻄــوارئ الصﺤيــﺔ ،ﺳــجلﺖ جــودة الﻬــواء ﺗﺤﺴــﻨا ملﺤوﻇـاً ﺑالمﻐــرب ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ .2020
وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺗــﻢ إﻧجــاز ﺗﻘييــﻢ أولــي لجــودة الﻬــواء أﻧجــﺰ علــى مﺴــتوى مﺪﻳﻨــﺔ مراﻛــﺶ 47ﺧــﻼل الﻔتــرة الممتــﺪة مــن
ﻧوﻧبــر  2019إلــى  8أﺑرﻳــﻞ  .2020وﺗﺸــير أولــى ﻧتائــﺞ ﻫــﺬا التﻘييــﻢ إلــى ﺗﺴــجيﻞ مﻌــﺪالت اﻧﺨﻔــاض مﻬمــﺔ فــي الملوﺛــات
الﻬوائيــﺔ ،ﺣيــﺚ ﺳــجﻞ اﻧﺨﻔــاض ﺑﻨﺴــبﺔ  55فــي المائــﺔ لﺜﻨائــي أﻛﺴــيﺪ اﻷزوت ،وﺑـــ  70فــي المائــﺔ فــي أﺣــادي أﻛﺴــيﺪ
الﻜرﺑــون ،و 67فــي المائــﺔ مــن الجﺴــيمات الﻌالﻘــﺔ.

 - 46ﺗﺪﺧﻞ الﺴيﺪ ﻧور الﺪﻳن ﺑوطيﺐ ،الوزﻳر املﻨتﺪب لﺪى وزﻳر الﺪاﺧليﺔ ،ﺧﻼل اﳉلﺴﺔ الﻌموميﺔ الﺴﻨوﻳﺔ التي عﻘﺪﻫا مجلس املﺴتﺸارﻳن واملﺨصصﺔ لتﻘﺪﱘ ومﻨاقﺸﺔ
ﺗﻘرﻳر املجموعﺔ املوﺿوعاﺗيﺔ املﺆقتﺔ ﺣول موﺿوع »االﺳتراﺗيجيﺔ الوطﻨيﺔ للماء  ،«2020 - 2009ﺑتارﻳﺦ  9فبراﻳر .2021

47 - https://www.environnement.gov.ma/fr/134-actualites/3338-qualite-de-l-air-au-maroc-pendant-l-etat-d-urgence-sanitaire-liee-au-covid-19
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ﻧقﺎط الﻴقﻈﺔ والتﻮﺻﻴﺎت

فــي ﺿــوء ﺗﺤليــﻞ الوﺿﻌيــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ ﺑالمﻐــرب ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020ﻫﻨــاك ﺛﻼﺛــﺔ ﺗوجﻬــات عامــﺔ
ﺗﻔــرض ﻧﻔﺴــﻬا ﺑﺈلﺤــاح ،ﺑﻐــﺾ الﻨﻈــر عــن التماﻳــﺰ ﺑيــن المﺤــاور االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ.
 .1التوجــﻪ اﻷول ،الــﺬي ﻳﻌتبــر ﺣاﺳــماً ﺑالﻨﺴــبﺔ لباقــي التوجﻬــات ،ﻫــو مواﺻلــﺔ ﺣملــﺔ ﺗلﻘيــﺢ الﺴــاﻛﻨﺔ وﺗﺴــرﻳﻊ وﺗيرﺗﻬــا،
لﻀمــان الﻌــودة فــي أﺳــرع وقــﺖ ممﻜــن إلــى مﺰاولــﺔ اﻷﻧﺸــﻄﺔ االقتصادﻳــﺔ وإلــى الﺤيــاة اليوميــﺔ ﺑﻜيﻔيــﺔ اعتيادﻳــﺔ
ﻛمــا ﻛان فــي الﺴــاﺑﻖ .وﺑالمــوازاة مــﻊ ذلــﻚ ،ﻳﻨبﻐــي مواﺻلــﺔ الﺪعــﻢ الممﻨــوح للﻔئــات المتﻀــررة فــي عملﻬــا ومصــادر
دﺧلﻬا.
 .2التوجــﻪ الﺜاﻧــي ﻫــو ﺗﻔﻌيــﻞ عمليــات إعــادة الﻬيﻜلــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ الﻼزمــﺔ لﻀمــان إﻧﻌــاش قــوي ومﺴــتﺪام
للﻨمــو االقتصــادي علــى أﺳــس جﺪﻳــﺪة.
 .3التوجــﻪ الﻌــام الﺜالــﺚ واﻷﺧيــر ﻫــو ﺗﻔﻌيــﻞ اﺳــتراﺗيجيﺔ للتﺤﺪﻳــﺚ االقتصــادي واالجتماعي للبﻼد ،ﺑﻬــﺪف ﺑﻨاء اقتصاد
المﻌرفــﺔ ،الﻘائــﻢ علــى االﺑتــﻜار والبﺤــﺚ الﻌلمــي والرقمﻨــﺔ الواﺳــﻌﺔ الﻨﻄــاق والموجــﻪ ﻧﺤــو قﻄاعــات التﻜﻨولوجيــا
الﻌاليــﺔ .وﻳُتوﺧــى مــن اﺳــتراﺗيجيﺔ التﺤﺪﻳــﺚ ﻫــﺬه ﺑﻨــاء مجتمــﻊ قائــﻢ علــى المﺴــاواة واالﺣتــرام المتبــادل ،وﻳوفــر
ﺧﺪمــات اجتماعيــﺔ )التﻌليــﻢ والصﺤــﺔ وﻏيرﻫــا( مرقمﻨــﺔ علــى ﻧﻄــاق واﺳــﻊ ،ومتﺸــبﻊ ﺑالﺜﻘافــﺔ الﻌلميــﺔ .وفــي ﻫــﺬا
الصــﺪد ،ﻳﻨبﻐــي أن ﻳﻜــون التﻌليــﻢ واﻹعــﻼم وﺷــبﻜات التواﺻــﻞ االجتماعــي وﺳـ َ
ـائﻂ لﻨﺸــر ﻫــﺬه الﺜﻘافــﺔ.

 .1.2ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ الﻤﺠﺎل اﻻﻗتﺼﺎدي
علــى الصﻌيــﺪ االقتصــادي ،ﻳﻨبﻐــي علــى الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ أن ﺗواﺻــﻞ جﻬودﻫــا ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬر المﻘبلــﺔ ،مــن أجــﻞ
اﺗﺨــاذ ﺗﺪاﺑيــر ﺻارمــﺔ وواﺳــﻌﺔ الﻨﻄــاق لﻀمــان إﻧﻌــاش اﻷﻧﺸــﻄﺔ االقتصادﻳــﺔ واﺳــترجاع مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ التــي ﺗــﻢ
فﻘﺪاﻧﻬــا ﺑﺴــبﺐ ﺗﺪاعيــات اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى دعــﻢ ﺧلــﻖ أﻧﺸــﻄﺔ جﺪﻳــﺪة ومﻨاﺻــﺐ ﺷــﻐﻞ جﺪﻳــﺪة لﻔائــﺪة
الﺸــباب الوافﺪﻳــن علــى ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ،وﻛــﺬا للﻨﺴــاء اللواﺗــي ﻳوجــﺪن ﺣاليــا ﺧــارج ﻫــﺬه الﺴــوق .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻳﻘتــرح
المجلــس ﺛــﻼث ﺗوﺻيــات فــي المجــال االقتصــادي:

ُ ﱢ
 .1.1.2ﺿــرورة إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠــﺔ ﻗﻄــﺎع الﺼﻨﺎﻋــﺔ ،ﺑﻤــﺎ يﻤﻜــﻦ ﻣــﻦ التﻄﻮيــر الﻔﻌﻠــﻲ
ﻋﻠــﻰ الﺼﻤــﻮد إزاء التقﻠﺒــﺎت
لﻬــﺬا القﻄــﺎع وﺟﻌــﻞ اﻻﻗتﺼــﺎد أﻛﺜــر ﻗــﺪرة ً
وﻋﻠــﻰ إﺣــﺪاث ﻓــرص الﺸــﻐﻞ وﺑﻤــﺎ يتﻴــﺢ ﺗﻤﻮﻗﻌــﺎ أﻓﻀــﻞ لﻼﻗتﺼــﺎد الﻮﻃﻨــﻲ
ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ ﻣــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻷزﻣــﺔ

ﺗتﻌلــﻖ التﻮصيــة اﻷولــﻰ ﻓــي المجــال االقتصــادي ﺑﺈعــادة الﻬيﻜلــة الصﻨاعيــة .ﻳتﻄلــﺐ رفــﻊ التﺤــﺪي المتمﺜــﻞ فــي ﺗﺴــرﻳﻊ
وﺗيــرة الﻨمــو االقتصــادي ﺑالمــوازاة مــﻊ ﺧلــﻖ فــرص ﺷــﻐﻞ ﻛافيــﺔ ،وﺿــﻊ اﺳــتراﺗيجيﺔ ﺷــاملﺔ للتصﻨيــﻊ المتﻘــﺪم لﻼقتصــاد
موجﻬــﺔ ﻧﺤــو اﺳــتبﺪال الــواردات ﺑمﻨتجــات مصﻨﻌﺔ مﺤليـاً ﺑالموازاة
الوطﻨــي ،مــن ﺧــﻼل إﺣــﺪاث قﻄاعــات وفــروع جﺪﻳــﺪة ﱠ
مــﻊ ﺗصﺪﻳــر الﺴــلﻊ ذات المﺤتــوى التﻜﻨولوجــي الﻌالــي .وﻳجــﺐ أن ﺗﻀﻄلــﻊ الﺪولــﺔ ﺑــﺪور مﻬــﻢ فــي ﻫــﺬا التصﻨيــﻊ الﺴــرﻳﻊ
والﺸــامﻞ .ﻛمــا ﻳﻨبﻐــي عليﻬــا ﺗﻌﺰﻳــﺰ جاذﺑيــﺔ االﺳــتﺜمارات اﻷجﻨبيــﺔ المباﺷــرة والﺤــرص علــى إﺷــراك مجمــوع الﺸــرﻛاء
االقتصادﻳيــن واالجتماعييــن فــي ﻫــﺬه الﺪﻳﻨاميــﺔ.
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وﺑالﻨﺴــبﺔ للصﻨاعــات الﻘائمــﺔ علــى اﺳــتبﺪال الــواردات ﺑالتﺤﺪﻳــﺪ ،ﻳﻨبﻐــي علــى المﻐــرب أن ﻳﺴــير علــى ﻧﻔــس الﻨﻬــﺞ
المﻌتمــﺪ مﺆﺧــرا فــي إطــار مﺨﻄــﻂ اﻹﻧﻌــاش الصﻨاعــي لﻔتــرة مــا ﺑﻌــﺪ ﻛوفيــﺪ ،19-والــﺬي ﻳﻌﻜــس ﺗﻐيــراً فــي التوجﻬــات
المﻌتمــﺪة مــن ﺧــﻼل التﺸــجيﻊ التﺪرﻳجــي للﻨﻬــوض ﺑالصﻨاعــات التــي ﺗﻘــوم علــى اﺳــتبﺪال الــواردات فــي إطــار مﻨﻈومــات
ﺻﻨاعيــﺔ مﻨﺪمجــﺔ .ﺑالمﻘاﺑــﻞ ،ومــن أجــﻞ ﺗﻌﺰﻳــﺰ االﻧﻌﻜاﺳــات اﻹﻳجاﺑيــﺔ لﻬــﺬه الصﻨاعــات وﺗجﻨــﺐ ﺗﺪاعياﺗﻬــا الﺴــلبيﺔ
علــىـى مﺴــتوى المﻨﻈومــﺔ االقتصادﻳــﺔ( ،ﻳجــﺐ أن ﺗﻀمــن ﺳياﺳــﺔ
التﺪرﻳجــيع ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ
رﻳﻌيــﻊريـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ﺳــلوكـ ـ ـ ــوك
ﺧلــﻖـق سل ـ ـ ـ ـ ـ
المﺤتملــﺔ )ﺧﻄــر خل ـ ـ ـ ـ ـ
اﺳــتبﺪال الــواردات التجاﻧــس ﺑيــن ﺛــﻼث رﻛائــﺰ رئيﺴــيﺔ ،وﻫــي اﺳــتﻬﺪاف الﻘﻄاعــات الﻔرعيــﺔ؛ وﻧوعيــﺔ التﺤﻔيــﺰات؛
والمﻘاﺑــﻞ الــﺬي ﺳــيتﻢ اﺷــتراطﻪ علــى المﻘــاوالت المﺴــتﻔيﺪة )اﻧﻈــر الجــﺪول الموالــي(.
الجدول رقﻢ  :1الرﻛاﺋﺰ الﺜالث مﻦ أجﻞ إنجاح اﺳتراﺗيجية محددة اﻷﻫداف لتﻌﻮﻳﺾ الﻮاردات
اﺳتﻬداف القﻄاﻋات الﻔرﻋﻴة/
المنتجات
ﺗحدﻳد المﻨتجات ذات اﻷولﻮﻳة:
 المﻨتجات الوازﻧﺔ في الميﺰانالتجاري.

التحﻔﻴﺰات
ﻳﻨبﻐي ﺗحﻔيﺰ الصﻨاعات المﻌﻨية مﻦ
ﺧالل ما ﻳلي:

 ﺗﺤﻔيﺰات جبائيﺔ وولوج ﺗﻔﻀيلي إلىالتموﻳﻞ.
 المﻨتجات ذات مﺴتوى ﺗﻌﻘيﺪ ﺻﻨاعيأﻛبر من مﺴتوى التﻌﻘيﺪ المتوﺳﻂ
 ﺗوفير الوعاء الﻌﻘاري الصﻨاعيللﺴلﻊ التي ﻳﻨتجﻬا المﻐرب ﺣالياً.
ﺑﺄﺳﻌار مﻨاﺳبﺔ ﺑصيﻐﺔ اﻹﻳجار ،مﻊ
الﺤرص على أن ﺗﻜون المﺴاﺣات
 المﻨتجات ذات الﻜﺜافﺔ الﻌاليﺔ من اليﺪالمﻘترﺣﺔ مﻼئمﺔ لﻜﻞ أﻧواع
الﻌاملﺔ )ﺳيما الﺸﻐﻞ الﺬي ﻳتﻄلﺐ
المﻘاوالت.
مﺆﻫﻼت ،ﺗﺸﻐيﻞ الﻨﺴاء(.

 المﻨتجات ذات اﻷﺛر اﻷقوى في ﺣﻔﺰ -ﺑاقي الﻨﺴيﺞ الوطﻨي ،ﺑﻜيﻔيﺔ قبليﺔ
وﺑﻌﺪﻳﺔ.

 المﻨتجات التي ﺗتوفر في ذات الوقﺖعلى مﻨافﺬ للتصﺪﻳر ﻧﺤو ﺳوق
ﺧارجيﺔ ،وذلﻚ لتﺤﻘيﻖ وفرة في
اﻹﻧتاج ﺑﻜلﻔﺔ أقﻞ.

 المﻨتجات التي ﺗﻌﺰز الﺴيادة في ﺑﻌﺾالمجاالت االﺳتراﺗيجيﺔ.
 المﻨتجات التي ﺗﺴاﻫﻢ في ﺗﺜمينالموارد الﻄبيﻌيﺔ.

-

المقاﺑﻞ الﺬي ﺳﻴتﻢ اشتراﻃﻪ
ﻳتﻌيﻦ علﻰ المﻘاوالت المستﻔيدة مﻦ
التحﻔيﺰات احترام عدد مﻦ االلتﺰامات
ﻓي مﻘاﺑﻞ ذلك:
 ﻳﻨبﻐي أن ﺗﻜون التﺤﻔيﺰات مﺤﺪودةفي الﺰمن ،مﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ آجال ﻳﻨبﻐي
اﺣترامﻬا ،على أن ﺗﺆﺧﺬ ﺑﻌين االعتبار
ﺧصوﺻيات الﻔروع والمﺨاطر التي
ﻳﻨﻄوي عليﻬا الﻨﺸاط المﻌﻨي.

 ﻳجﺐ على الﺨصوص أن ﺗﻜونمﺸروطﺔ ﺑتﺤﻘيﻖ ﻧتائﺞ مﻌيﻨﺔ من
ﺳن قاﻧون ﻳتﻌلﻖ ﺑاالمتياز التجاري
قبﻞ المﻘاوالت المﺴتﻔيﺪة ،ﺑما في
) (franchiseعلى الصﻌيﺪ الوطﻨي
ذلﻚ عﻨﺪ اﺳتﻔادﺗﻬا من الولوج إلى
لتمﻜين المﻘاوالت الوطﻨيﺔ من ﺗوﺳيﻊ
الصﻔﻘات الﻌموميﺔ.
ﺷبﻜﺔ التوزﻳﻊ الﺨاﺻﺔ ﺑﻬا لتﺸمﻞ
مجموع التراب الوطﻨي ،وذلﻚ من اجﻞ  -ﻳمﻜن ﺗﺤﺪﻳﺪ مﺴتوى اﻷداء الواجﺐ
ﺗﺤﻘيﻖ وفرة في اﻹﻧتاج ﺑﻜلﻔﺔ أقﻞ.
ﺗﺤﻘيﻘﻪ في دفاﺗر ﺗﺤمﻼت واﺿﺤﺔ
ومﻼئمﺔ لﻜﻞ قﻄاع فرعي .وﻳمﻜن
ﺗوفير مصادر الﻄاقﺔ ﺑتﻜلﻔﺔ أﻛﺜر
أن ﺗﻬﻢ مﺆﺷرات اﻷداء :اﻹﻧتاجيﺔ،
الوطﻨيين.
ﺗﻨافﺴيﺔ لﻔائﺪة المصﻨﻌين
وإﺣﺪاث مﻨاﺻﺐ ﺷﻐﻞ ُم َﺆ ﱠﻫلَﺔ،
دعﻢ التﻜوﻳن المﻬﻨي.
والجﻬود المبﺬولﺔ في مجال االﺑتﻜار،
وﻏير ذلﻚ.
ﺗوﺳيﻊ ﻧﻄاق اﺳتﺨﺪام اﻷفﻀليﺔ
الوطﻨيﺔ في الصﻔﻘات الﻌموميﺔ.

 المﻨتجات ذات الﻜﺜافﺔ المﻨﺨﻔﻀﺔ من  -ﺗوﺳيﻊ ﺑﻨﻚ المﺸارﻳﻊ الﺬي وﺿﻌﻪالﻘﻄاع الﺤﻜومي المﻜلﻒ ﺑالصﻨاعﺔ
الﻜرﺑون أو التي لﻬا ﺗﺄﺛير ﺑيئي إﻳجاﺑي
وﺗﺤييﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ مﺴتمر.
ﻛبير.

 اعتماد ﺗﺪاﺑير لﻼئتمان الﻀرﻳبيلتﺸجيﻊ البﺤﺚ الﻌلمي في الصﻨاعات
الوطﻨيﺔ.
 ﺗﻌبئﺔ  /ﺗوعيﺔ المﺴتﻬلﻜين المﺤليينوالموزعين ،ﺳيما فﻀاءات التﺴوق
الﻜبرى ،للتروﻳﺞ للمﻨتوج الوطﻨي.

 مﺤارﺑﺔ الممارﺳات المﻨافيﺔ لمبادئالمﻨافﺴﺔ الﺸرﻳﻔﺔ التي ﺗلﺤﻖ الﻀرر
ﺑبﻼدﻧا في مجال التجارة الﺨارجيﺔ.
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 .2.1.2التقﻠﻴــﺺ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒﻴــر ﻣــﻦ ﻣﺨتﻠــﻒ الﻌﻮاﺋــﻖ واﻷﻋﺒــﺎء التــﻲ ﺗﺜقــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ
ﺑﻨﻴــﻮي ﻛﺎﻫــﻞ الﻤقــﺎوﻻت الﻤﺒتﻜــرة أو التــﻲ ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠــﻰ إﻣﻜﺎﻧــﺎت ﺗﻄﻮيــر
ﻋﺎلﻴــﺔ
ﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑجﻌــﻞ المﻘاولــة ،الﺳــيما الﻨاﺷــئة المبتﻜــرة ،ﻓــي صلــب الﻨﺸــاط االقتصــادي ،مــﻦ ﺧــالل إﻳالﺋﻬــا الﻌﻨاﻳــة
الالزمــة ومﻮاﻛبتﻬــا ﺑحلــﻮل ﺗتــالءم مــﻊ ﻛﻞ مرحلــة مــﻦ مراحــﻞ نﺸــاﻃﻬا ،ﺑــﺪءاً مــن ﺑلــورة مﺸــروعﻬا إلى إﻧﺸــائﻬا وﺗﻄوﻳرﻫا
ووﺻولﻬــا إلــى الﺴــوق الﺪوليــﺔ .وﻫــﺬا ﻳﻘتﻀــي مــا ﻳلــي:
�

ﺗﻘدﻳــﻢ دعــﻢ ﺧــاص للمﻘــاوالت الﻨاﺷــئة المبتﻜــرة ،الﺳــيما الﻌاملــة مﻨﻬــا ﻓــي المجــال الرقمــي وﻏيرﻫــا مــﻦ مجــاالت
التﻜﻨﻮلﻮجيــا الﻌاليــة .وﻳﻨبﻐــي أن ﺗﺴــتﻔيﺪ ﻫــﺬه المﻘــاوالت الﻨاﺷــئﺔ مــن الﺪعــﻢ الــﻼزم الــﺬي ﻳمﻜﻨﻬــا مﻨــﺬ البﺪاﻳــﺔ
مــن التموقــﻊ فــي الﺴــوق الﺪوليــﺔ ،وذلــﻚ مــن أجــﻞ زﻳــادة ﺣصــﺔ المﻜــون الرقمــي فــي الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي
للمﻐــرب ،والﺸــروع فــي عمليــﺔ إعــادة ﻫيﻜلــﺔ الصــادرات للرفــﻊ ﺑوﺗيــرة متصاعــﺪة مــن ﺣصــﺔ الصــادرات الرقميــﺔ
وذات المﺤتــوى التﻜﻨولوجــي الﻌالــي .والراجــﺢ أن ﺗﻜــون البلــﺪان الصاعــﺪة الرائــﺪة لمرﺣلــﺔ مــا ﺑﻌــﺪ ﻛوفيــﺪ ﻫــي
البلــﺪان التــي ﺳــتصﺪر مﻨتجــات مصﻨﻌــﺔ أقــﻞ فــي مﻘاﺑــﻞ المﺰﻳــﺪ مــن »المﻨتجــات« الرقميــﺔ .وفــي مجــال الﺨﺪمــات،
ﻳﻨبﻐــي ﺗﺸــجيﻊ إرﺳــاء ﺗﻌليــﻢ رقمــي ذي جــودة عاليــﺔ وموجــﻪ ﻧﺤــو التصﺪﻳــر .ﻛمــا أﻧــﻪ ﻳتﻌيــن الﻨﻬــوض ﺑالتﻄبيــﺐ عــن
ﺑﻌــﺪ ذي الجــودة والموجــﻪ للتصﺪﻳــر.

�

الﻌمــﻞ علــﻰ ﺗﻮجيــﻪ البرامــﺞ التــي ﺗﻀﻌﻬــا المﻘــاوالت ﻓــي مجالـ ْـي البحــﺚ واالﺑتــﻜار نحــﻮ التﻜﻨﻮلﻮجيــات المســتﻘبلية
والﻘﻄاعــات االقتصادﻳــة الﻮاعــدة :ﻳﻨبﻐــي أن ﺗﺴــتﻬﺪف التﺤﻔيــﺰات الموجﻬــﺔ لﻼﺳــتﺜمار فــي البﺤــﺚ والتﻄوﻳــر
التﻜﻨولوجيــات المﺴــتﻘبليﺔ اﻷﻛﺜــر دﻳﻨاميــﺔ ) ،(Key Enabling technologiesوذلــﻚ اعتبــاراً لمــا ﺗتيﺤــﻪ ﺗﻄبيﻘاﺗﻬــا
مــن إمﻜاﻧــات ﻛبيــرة فــي المجــاالت االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ والﺜﻘافيــﺔ .وﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر علــى الﺨصــوص
ﺑالتﻜﻨولوجيــات المرﺗبﻄــﺔ ﺑالــﺬﻛاء االﺻﻄﻨاعــي ،والبياﻧــات الﻀﺨمــﺔ والتﻌلــﻢ الﻌميــﻖ ) ،(deep learningوالروﺑوﺗيــﻚ
وﺗﻜﻨولوجيــا الﻨاﻧــو ،وﺗﻜﻨولوجيــا الﻜتــﻞ المتﺴلﺴــلﺔ ) ،(Blockchainواﻷﺷــياء المتراﺑﻄــﺔ .ﻛمــا ﻳﻨبﻐــي أن ﻳﺴــتﻬﺪف
البﺤــﺚ والتﻄوﻳــر مجــاالت الﻄــﺐ والتﻜﻨولوجيــات الﺤيوﻳــﺔ واللﻘاﺣــات واﻷدوﻳــﺔ .وﺑالمــوازاة مــﻊ ذلــﻚ ،ﻳجــﺐ أن
ﺗﻨصــﺐ جﻬــود البﺤــﺚ والتﻄوﻳــر علــى الﻘﻄاعــات البيئيــﺔ الﺤيوﻳــﺔ ﻛاالقتصــاد فــي اﺳــتﻌمال المــاء ،ومصــادر الﻄاقــﺔ
الﻨﻈيﻔــﺔ ،واالقتصــاد الﺪائــري .وأﺧيــراً ،ﻳﻨبﻐــي علــى ﺑﻼدﻧــا االﺳــتﺜمار فــي االﺑتــﻜارات التﻜﻨولوجيــﺔ المتﻌلﻘــﺔ ﺑﻘﻄــاع
الﺨﺪمــات والتﻜﻨولوجيــا الماليــﺔ ) (Fintechوفــي مجــال التﺄميﻨــات ) ،(insurtechواﻷمــن الﺴــيبراﻧي )(cybersécurité
وﺣماﻳــﺔ المﻌﻄيــات الﺸــﺨصيﺔ .وﺗﻘتﻀــي ﻫــﺬه الجﻬــود إقــرار ﺗﺤﻔيــﺰات جبائيــﺔ مﻼئمــﺔ )علــى ﺳــبيﻞ المﺜــال:
الﻌملــي،ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االئتمــان الﻀرﻳبــي لﺪعــﻢ البﺤــﺚ  ،إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
إعاﻧــات( ،وﺗﻄوﻳــر ﺻيــﻎ رأﺳــمال ال َم َﺨاطــر مــن أجــﻞ اقتــراح ﺻيــﻎ
ﺗموﻳــﻞ ﺗتــﻼءم مــﻊ االﺑتــﻜار الــﺬي ﻳﻌــﺪ ﻧﺸــاطاً ﺑﻬامــﺶ مﺨاطــر مرﺗﻔــﻊ ،والﻌمــﻞ علــى وجــﻪ الﺨصــوص علــى ﺗﻜﺜيــﻒ
الﺸــراﻛات ﺑيــن اﻷوﺳــاط الجامﻌيــﺔ والمﻘاولــﺔ للﻌمــﻞ علــى ﺑرامــﺞ للبﺤــﺚ واالﺑتــﻜار ﻳتــﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫــا ﺑﺸــﻜﻞ مﺸــترك،
علــى أن ﻳتــﻢ ﺗبﺴــيﻂ اﻹطــار الﻘاﻧوﻧــي والتﻨﻈيمــي الــﺬي مــن ﺷــﺄﻧﻪ ﺗيﺴــير ﻫــﺬه الﺸــراﻛات.

�

ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ذلــﻚ ،وﺑالﻨﻈــر إلــﻰ أن مﻌﻈــﻢ المجــاالت الســالﻔة الﺬﻛــر ﺗرﺗبــﻂ ﺑالمجــال الرقمــي ،ﻳتﻌيــﻦ علــﻰ ﺑالدنــا
االﺳــتﺜمار ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر ﻓــي ﺗﺄﻫيــﻞ ومالءمــة الرأﺳــمال البﺸــري ،مــن ﺧــﻼل اﻹدمــاج الﻌرﺿاﻧــي للمﻬــارات الرقميــﺔ
فــي جميــﻊ التﺨصصــات ذات الصلــﺔ ،وﺗﻄوﻳــر ﺗﺨصصــات فــي الﻔــروع الجﺪﻳــﺪة المتﻌلﻘــﺔ ﺑالرقمﻨــﺔ لتلبيــﺔ ﺣاجيــات
االقتصــاد ومواﻛبــﺔ ﻇﻬــور ﻛﻔــاءات جﺪﻳــﺪة فــي ﺳــوق الﺸــﻐﻞ )علــﻢ البياﻧــات ) (data scienceوﻏيــر ذلــﻚ(.
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 .3.1.2ﺗﺴــريﻊ وﺗﻴﺴــﻴر اﺳــتﺌﻨﺎف الﻤقــﺎوﻻت لﻨﺸــﺎﻃﻬﺎ ﻋﻠــﻰ الﻤﺪى القﺼﻴــر وﺗقﻠﻴﺺ
ﻣﺨﺎﻃــر إﻏــﻼق ﻋــﺪد ﻛﺒﻴــر ﻣــﻦ الﻤقــﺎوﻻت ﻋﻨــﺪ الﺨروج ﻣــﻦ اﻷزﻣﺔ
ﺳــيتﻄلﺐ ﺗﻘليــﺺ مﺨاطــر إﻏــﻼق عــﺪد ﻛبيــر مــن المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــﺪا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ عﻨــﺪ الﺨــروج مــن
اﻷزمــﺔ ﻧوعيــن مــن اﻹجــراءات ،ﺗﻬــﻢ مــن ﻧاﺣيــﺔ ،اقتــراح ﺗموﻳــﻼت ﺗتــﻼءم مــﻊ ﺣاجيــات المﻘــاوالت التــي ﺗواجــﻪ ﺻﻌوﺑــات
ﺗتجــاوز الﻘــروض التﻘليﺪﻳــﺔ والﻘــروض المﻀموﻧــﺔ؛ ومــن ﻧاﺣيــﺔ أﺧــرى ،التﻔﻜيــر فــي اللجــوء مﺆقتـاً إلــى مﺴــﻄرة »إﻧﻘــاذ
المﻘــاوالت« ،علــى أن ﺗﻜــون ﻫــﺬه المﺴــﻄرة ذات قــﺪرة ﺗﻔاعليــﺔ أﻛبــر وأﻛﺜــر مﻼءمــﺔ للﻄاﺑــﻊ االﺳــتﺜﻨائي ﻷزمــﺔ ﻛوفيــﺪ:19-
�

ﺗﻘدﻳــﻢ عــروض ﺗمﻮﻳليــة متﻨﻮعــة وأﻛﺜــر مالءمــة :مﻨــﺬ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻷزمــﺔ ،ﺗــﻢ الترﻛيــﺰ علــى آليــات مــن قبيــﻞ الﻘــروض
البﻨﻜيــﺔ المﻀموﻧــﺔ لتﺄميــن الﺴــيولﺔ الﻼزمــﺔ للﻘﻄــاع الﺨــاص .ومــﻊ ذلــﻚ ،وإذا ﻛاﻧــﺖ ﻫــﺬه اﻵليــات ﺗمﻜــن مــن
التﺤﺴــين المﺆقــﺖ لﺨﺰﻳﻨــﺔ المﻘــاوالت ،إال أﻧﻬــا ﻳمﻜــن أن ﺗﺆﺛــر ﺳــل ًبا علــى ﻧتائجﻬــا الصافيــﺔ المﺴــتﻘبليﺔ ،ﺑﺴــبﺐ
ﺗﻜاليــﻒ الﻔوائــﺪ اﻹﺿافيــﺔ التــي ﺳــيتﻌين عليﻬــا دفﻌﻬــا ﺑﻐــﺾ الﻨﻈــر عــن اﻷداء المﺤﻘــﻖ .وﻫــﺬا ﻳﻘتﻀــي البﺤــﺚ عــن
ﺻيــﻎ أﺧــرى للتموﻳــﻞ ﺑالمــوازاة مــﻊ ﺗﺨﻔيــﻒ الﻘيــود الصﺤيــﺔ ،وذلــﻚ لتﺴــرﻳﻊ وﺗيــرة اﺳــتئﻨاف اﻷﻧﺸــﻄﺔ ،مــﻊ ﺗجﻨــﺐ
مﻔاقمــﺔ الﻀﻐــﻂ علــى المﻘــاوالت الصﻐيــرة جــﺪا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ المﺴــتﻔيﺪة:
 ﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑالتﻔﻜيــر ﻓــي أدوات التمﻮﻳــﻞ عــﻦ ﻃرﻳــﻖ اﻷمــﻮال الﺬاﺗيــة وﺷــبﻪ الﺬاﺗيــة ،مــن قبيــﻞ امتــﻼك اﻷﺳــﻬﻢفــي رأﺳــمال المﻘــاوالت الصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ ،والﺴــﻨﺪات الﻘاﺑلــﺔ للتﺤوﻳــﻞ إلــى أﺳــﻬﻢ ،وﻏيــر ذلــﻚ ،والتــي ﺗتيــﺢ
ﺗﺤﺴــين مﺴــتوى اﻷمــوال الﺬاﺗيــﺔ للمﻘــاوالت.
ﺑالﻨﻈــر إلــﻰ أن ﻫــﺬا الﻨــﻮع مــﻦ اﻷدوات ﻳﻌتبــر أﻛﺜــر قاﺑليــة للتﻄبيــﻖ علــﻰ ﺷــرﻛات اﻷﺷــﺨاص المﻌﻨﻮﻳيــﻦ ،ﺳــيﻜﻮن
مــﻦ المﻨاﺳــب ﺗﻘدﻳــﻢ مﻮاﻛبــة ﺷــاملة للﻮحــدات االقتصادﻳــة الﻌاﺋليــة المملﻮﻛــة ﻷﺷــﺨاص ذاﺗييــﻦ التــي ﺗرﻏــب
ﻓــي ذلــك ،مــﻦ أجــﻞ ﺗﺸــجيﻌﻬا علــﻰ التحــﻮل نحــﻮ صﻔــة الﺸــﺨﺺ المﻌﻨــﻮي ،وذلــﻚ مــن أجــﻞ الرفــﻊ مــن فــرص
اﺳــتﻔادﺗﻬا مــن ﻫــﺬا الﻨمــﻂ مــن التموﻳــﻞ.
 ﻳمﻜــن أﻳﻀــاً اللجــوء إلــى »الﻘــروض الﻘاﺋمــة علــﻰ المﺸــارﻛة ﻓــي اﻷرﺑــاح« وﻫــي ﻧــوع مــن الﻘــروض »الﺜاﻧوﻳــﺔ«) (Juniorالتــي ﻳمﻜــن ﺳــﺪادﻫا ﺑﺸــﻜﻞ ﺑﻌــﺪي وﻳمﻜــن مﻘاﻳﺴــﺔ فوائﺪﻫــا علــى اﻷرﺑــاح التــي ﺗﺤﻘﻘﻬــا المﻘاولــﺔ.
وﻳمﻜــن جﺪولــﺔ ﻫــﺬه الﻘــروض ،التــي ﻳمﻜــن أن ﺗمــر عبــر ﺻﻨــﺪوق مﺤمــﺪ الﺴــادس لﻼﺳــتﺜمار ،علــى مــﺪى فتــرة
طوﻳلــﺔ )ﺗتجــاوز  8ﺳــﻨوات( مــﻊ ﺗﺄجيــﻞ ﺳــﺪاد أقﺴــاطﻬا ،ﻛمــا أﻧﻬــا مﻀموﻧــﺔ جﺰئي ـاً مــن قبــﻞ الﺪولــﺔ.
وﻳﻨبﻐــي أن ﺗســتﻬدف ﻫــﺬه اﻷدوات ﻓــي المﻘــام اﻷول المﻘــاوالت التــي ﺗﻮاجــﻪ صﻌﻮﺑــات ،والتــي ﻫــي ﻓــي أمــس
الحاجــة إلــﻰ ﻫــﺬه اﻷدوات ،أي المﻘــاوالت التــي اعتُبــرت فــي البﺪاﻳــﺔ قــادرة علــى ﺳــﺪاد دﻳوﻧﻬــا ولﻜﻨﻬــا لــﻢ ﺗﻌــﺪ
ﻛﺬلــﻚ مﻨــﺬ أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ ،والتــي ﻳُﻈﻬــر وﺿﻌﻬــا المالــي ومﺸــارﻳﻌﻬا االﺳــتﺜمارﻳﺔ أﻧﻬــا ﺗمتلــﻚ قــﺪرة علــى التﻌافــي
)قــادرة علــى االﺳــتمرار(.

�

ـراءات ﻹنﻘــاذ المﻘــاوالت ﺗﻜــﻮن ذات قــدرة ﺗﻔاعليــة أﻛبــر وأﻛﺜــر مالءمــة لســياق اﻷزمــة :ال ﺗــﺰال
اللجــﻮء إلــﻰ إجـ ٍ
المﻨﻈومــﺔ المتﻌلﻘــﺔ ﺑاﻹﻧﻘــاذ أو التﺴــوﻳﺔ الﻘﻀائيــﺔ للمﻘــاوالت ﺗﻌاﻧــي مــن الﻌﺪﻳــﺪ مــن مواطــن الﻀﻌــﻒ )عــﺪد ﻏيــر
ﻛاف مــن المﺤاﻛــﻢ التجارﻳــﺔ ،وﺿﻌــﻒ اللجــوء إلــى اﻹجــراءات الوقائيــﺔ ،وعــﺪد ﻏيــر ٍ
ٍ
ﻛاف مــن الﻘﻀــاة المتﺨصصيــن
فــي الﻘﻀاﻳــا المتﻌلﻘــﺔ ﺑﺈﻧﻘــاذ المﻘــاوالت أو ﺗﺴــوﻳتﻬا أو ﺗصﻔيتﻬــا ،وﻧﻘــﺺ ﺑﻨيــات مواﻛبــﺔ المﻘــاوالت التــي ﺗواجــﻪ
ﺻﻌوﺑــات ،وﻏيــر ذلــﻚ( .وفــي ﻇــﻞ اﻷزمــﺔ الﻨاجمــﺔ عــن ﻛوفيــﺪ ،19-مــن المرجــﺢ أن ﺗتﻔاقــﻢ اﻹﺷــﻜاليات المتﻌلﻘــﺔ
ﺑالتوقــﻒ عــن الﺴــﺪاد وﺑتصﻔيــﺔ المﻘــاوالت التــي ﺗواجــﻪ ﺻﻌوﺑــات ،ممــا ﻳﺴــتلﺰم اﺗﺨــاذ ﺗﺪاﺑيــر علــى المــﺪى الﻘصيــر
)ﺗتجــاوز الجواﻧــﺐ الﻬيﻜليــﺔ( لتﺤﺴــين ﻧجاعــﺔ مﻨﻈومــﺔ إﻧﻘــاذ المﻘاولــﺔ ﺧــﻼل فتــرة اﻷزمــﺔ .وﺗﺸــمﻞ ﻫــﺬه التﺪاﺑيــر
مــا ﻳلــي:
69
التﻘرﻳر السﻨﻮي 2020

2202

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

 التمدﻳــد المﺆقــﺖ ،ﺧــالل مرحلــة إنﻌــاش االقتصــاد الحاليــة ،للحــﻖ ﻓــي الﻮلــﻮج إلــﻰ مســﻄرة »إنﻘــاذ المﻘــاوالت«التــي ﺗﻮقﻔــﺖ عــﻦ الســداد ،والتــي ﻳﻌــﺰى ﺗﺪﻫــور وﺿﻌيتﻬــا الماليــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ مباﺷــر لتﺪاعيــات أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-وليــس
قبــﻞ ذلــﻚ )ﺿــرورة اﻹدالء ﺑمــا ﻳﻔيــﺪ ذلــﻚ مــن مﺴــتﻨﺪات وأدلــﺔ( .وﻫــﺬا مــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﻘلــﺺ عــﺪد المﻘــاوالت التي
ﻳﺤتمــﻞ أن ﺗﻜــون لﻬــا اﺳــتﺪامﺔ علــى المــﺪى الﻄوﻳــﻞ ،ولﻜﻨﻬــا قــﺪ ﺗمــر مباﺷــرة إلــى مﺴــﻄرة التصﻔيــﺔ الﻘﻀائيــﺔ
الﻨﻬائيــﺔ فــي ﻇــﻞ المﻘتﻀيــات الﻘاﻧوﻧيــﺔ الجــاري ﺑﻬــا الﻌمــﻞ ،ﺑﺤيــﺚ ﺗمﻨــﻊ ﻫــﺬه المﻘتﻀيــات الﺸــرﻛات التــي
ﺗوقﻔــﺖ عــن الﺴــﺪاد مــن االﺳــتﻔادة مــن مﺴــﻄرة إﻧﻘــاذ المﻘــاوالت .وﺗتﻘاطــﻊ ﻫــﺬه التوﺻيــﺔ مــﻊ مــا ذﻫبــﺖ إليــﻪ
مﺆﺧــراً ﺑﻌــﺾ المبــادرات االقتراﺣيــﺔ أو التﺸــرﻳﻌيﺔ التــي ﺗﻘــﺪم ﺑﻬــا مﻬﻨيــون 48وفاعلــون ﺳياﺳــيون.49
 وﺿــﻊ آليــات لدعــﻢ المحاﻛــﻢ التجارﻳــة التــي قــد ﺗتلﻘــﻰ عــددا ﻳتجــاوز ﻃاقتﻬــا مــﻦ قﻀاﻳــا اﻹعســار المالــي أوالتﻮقــﻒ عــﻦ الســداد عﻨــد الﺨــروج مــﻦ اﻷزمــة .وﻳﻨبﻐــي أن ﺗﻀمــن آليــات الﺪعــﻢ ﻫــﺬه ،ﺑﻔﻀــﻞ ﺗﻌبئــﺔ الﺨبــرات
الﻼزمــﺔ ،التﻘييــﻢ والﻔــرز الﺴــرﻳﻌين لملﻔــات المﻘــاوالت ،مــن ﺧــﻼل ﺗوﺻيــﺔ المﺤاﻛــﻢ التجارﻳــﺔ ،ﺑصﻔــﺔ اﺳتﺸــارﻳﺔ،
ﺑاعتمــاد الﺤلــول الﻘاﻧوﻧيــﺔ اﻷﻛﺜــر مﻼءمــﺔ لــﻜﻞ ملــﻒ مــن الملﻔــات المﻌروﺿــﺔ عليﻬــا.
 ﺗﻮﻓيــر مﻮاﻛبــة ﺷــاملة للمﻘــاوالت الصﻐيــرة جــدا والصﻐــرى والمتﻮﺳــﻄة التــي ﺗﻮاجــﻪ صﻌﻮﺑــات والتــي ﺗرﻏــب ﻓــي ﺑدءمســاﻃر إنﻘــاذ وقاﺋيــة ،وذلــﻚ مــن ﺧــﻼل ﺷــبﻜﺔ موﺳــﻌﺔ مــن المراﻛــﺰ المﺨصصــﺔ لﻬــﺬا الﻐــرض فــي جميــﻊ الجﻬــات.
وعلــﻰ الرﻏــﻢ مــﻦ جﻬــﻮد الدعــﻢ المالــي والمســاعدة ﻓــي المراحــﻞ اﻷولــﻰ ،ﻓمــﻦ المحتمــﻞ جـ ًـدا أن ﺗجــد الﻌدﻳــد مــﻦ
المﻘــاوالت نﻔســﻬا ﻏيــر قــادرة علــﻰ ﺳــداد دﻳﻮنﻬــا ،وﻫــﻮ مــا قــد ﻳﺆﺛــر ﺳــلب ًا علــﻰ اﺳــتﻘرار الﻨﻈــام البﻨﻜــي .لــﺬا ،ﻳﻨبﻐــي
ﺗﺴــرﻳﻊ وﺗيــرة الﻌمليــﺔ التــي أطلﻘﻬــا ﺑﻨــﻚ المﻐــرب المتﻌلﻘــﺔ ﺑﺪراﺳــﺔ الجــﺪوى ﺑﺸــﺄن إﺣــﺪاث ﻫيئــﺔ أو »ﺑﻨــﻚ ﺗﺤصيــﻞ
الﺪﻳــون المتﻌﺜــرة« ) (Bad Bankأو دراﺳــﺔ إمﻜاﻧيــﺔ ﺗﺴــﻨيﺪﻫا ) ،(titrisationوذلــﻚ مــن أجــﻞ ﺗمﻜيــن الﻘﻄــاع البﻨﻜــي مــن
التﺨلــﺺ مــن جــﺰء مــن الﺪﻳــون مﻌلﻘــﺔ اﻷداء التــي ﺗراﻛمــﺖ لﺪﻳــﻪ ﺧــﻼل اﻷزمــﺔ.

 .2.2ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ الﻤﺠﺎل اﻻﺟتﻤﺎﻋﻲ
ﻳتﻌيــن علــى ﺑﻼدﻧــا أن ﺗواﺻــﻞ وﺗﺴــرع مــن وﺗيــرة الﺪﻳﻨاميــﺔ االجتماعيــﺔ التــي ﺗﻔﻀــي إلــى المﺴــاواة والمﻨاﺻﻔــﺔ ﺑيــن
الﻨﺴــاء والرجــال .وﻳﻨبﻐــي أن ﺗﻜﻔــﻞ التمﻜيــن االقتصــادي للمــرأة وﺣماﻳــﺔ اﻷطﻔــال مــن جميــﻊ أﻧــواع االﺳــتﻐﻼل )الﻌمــﻞ
والــﺰواج ومــا إلــى ذلــﻚ( .وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،ﻳﻨبﻐــي علــى ﺑﻼدﻧــا إﻧجــاح الــورش الﻜبيــر المتﻌلــﻖ ﺑالﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ،
مــن ﺧــﻼل وﺿــﻊ آليــات وأﻧﻈمــﺔ قاﺑلــﺔ لﻼﺳــتمرار ومﺴــتﺪامﺔ ،لمــا فيــﻪ مصلﺤــﺔ جميــﻊ الﺸــرﻛاء المﻌﻨييــن.
وإلى جاﻧﺐ ﻫﺬه التوجﻬات االجتماعيﺔ الﻌامﺔ ،ﻳﻘترح المجلس ﺗوﺻيتين اﺛﻨتين ﺧاﺻتين ﺑالمجال االجتماعي:
�

ﺗتﻌلــﻖ التوﺻيــﺔ اﻷولــى ﺑالﻘﻄــاع الﺤيــوي للترﺑيــﺔ والتﻜوﻳــن .وﻳتﻄلــﺐ ﻫــﺬا الﻘﻄــاع المﺤــوري ﺑلــورة اﺳــتراﺗيجيﺔ
لﻼرﺗﻘــاء ﺑالجــودة وﺗﻨوﻳــﻊ التﻜوﻳﻨــات وﺗﺤﺪﻳــﺚ البرامــﺞ ،مــن ﺧــﻼل إدمــاج مــواد ﺗتﻌلــﻖ ،علــى وجــﻪ الﺨصــوص،
ﺑالتﻜﻨولوجيــا الﺪقيﻘــﺔ وﺑالــﺬﻛاء االﺻﻄﻨاعــي .ﻛمــا ﻳﻘتﻀــي ﻫــﺬا الﻘﻄــاع ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺗﺪرﻳــس الﻌلــوم والتﻜﻨولوجيــا ،مــن
ﺧــﻼل اﺳــتﻬﺪاف ﻧﺴــبﺔ ﺗصــﻞ إلــى مــا ﺑيــن  80و 90فــي المائــﺔ مــن ﺣملــﺔ ﺷــﻬادة البﻜالورﻳــا فــي مﺨتلــﻒ التﺨصصات
ذات الصلــﺔ .وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،ﺗﻌتبــر مﻜافﺤــﺔ الﻬــﺪر فــي جميــﻊ مﺴــتوﻳات التﻌليــﻢ ﺿــرورة ملﺤــﺔ .لــﺬا ،ﻳﻨبﻐــي
ـي اﻹعــﻼم والتوجيــﻪ ،وذلــﻚ ﺑﺸــﻜﻞ ممﻨﻬــﺞ
ﺗوفيــر ﺗﻜوﻳﻨــات ﺑﺪﻳلــﺔ للﻔﺸــﻞ الﺪراﺳــي ،ﻛمــا ﻳجــﺐ ﺑــﺬل جﻬــود فــي مجالـ ْ
ومتواﺻــﻞ .ومــن اﻷﻫميــﺔ ﺑمــﻜان أﻳﻀ ـاً إرﺳــاء رقمﻨــﺔ ذﻛيــﺔ للتﻌليــﻢ الﻌالــي والتﻜوﻳــن المﻬﻨــي ،ﻛمــا ﻳتﻌيــن أن ﻳﻜــون
التﻜوﻳــن اﻷﺳاﺳــي للمﻜوﻧيــن مﺤــوراً قــاراً ﻳﺴــتﺄﺛر ﺑاﻫتمــام المﺴــﺆولين عــن التﻌليــﻢ والتﻜوﻳــن ،فــي جميــﻊ اﻷطــوار،
ﺳــيما ﺳــلﻚ التﻌليــﻢ المﺪرﺳــي.
48 - Cabinet Bassamat et Laraqui, « Covid-19 et traitement des difficultés des entreprises, mise en place de mesures d’urgence », Rapport du 18 mai 2020
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 - 49مﻘترح قاﻧون ﺗﻘﺪم ﺑﻪ الﻨائبان عبﺪ الرﺣمان أﺑليﻼ ومصﻄﻔى مﺸارك ،ﻳﻘﻀي ﺑتﻐيير الﻜتاب اﳋامس من الﻘاﻧون رقﻢ  15.95املتﻌلﻖ ﲟﺪوﻧﺔ التجارة ﻛما ﰎ ﻧﺴﺨﻪ
وﺗﻌوﻳﻀﻪ )ﰎ إﻳﺪاعﻪ ﲟجلس الﻨواب ﺑتارﻳﺦ .(13/05/2020
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أمــا التوﺻيــﺔ الﺜاﻧيــﺔ ،فتﻬــﻢ قﻄاع ـاً ال ﻳﻘــﻞ أﻫميــﺔ عــن قﻄــاع الترﺑيــﺔ والتﻜوﻳــن وﻫــو قﻄــاع الصﺤــﺔ ،ﺣيــﺚ ﺗﻌاﻧــي
المﻨﻈومــﺔ الصﺤيــﺔ مــن مواطــن ﺧصــاص فــي ﻛﻞ الجواﻧــﺐ :البﻨيــات التﺤتيــﺔ ،التجﻬيــﺰات ،المــوارد البﺸــرﻳﺔ الﻄبيــﺔ
وﺷــبﻪ الﻄبيــﺔ .لــﺬا ،ﻳﻨبﻐــي ﺑــﺬل جﻬــود اﺳــتﺜمارﻳﺔ فــي ﻫــﺬه المجــاالت الﺜــﻼث .ﻛمــا ﻳتﻌيــن ﺑﻨــاء المﺴتﺸــﻔيات
والمﺴــتوﺻﻔات والﺤــرص علــى ﺗوزﻳﻌﻬــا ﺑﺸــﻜﻞ مﻨصــﻒ ومتــوازن علــى المﺴــتوﻳين االجتماعــي والمجالــي .ﻛمــا أن
ﺑﻨــاء المﺰﻳــﺪ مــن المراﻛــﺰ االﺳتﺸــﻔائيﺔ الجامﻌيــﺔ لتﻐﻄيــﺔ جميــﻊ جﻬــات المملﻜــﺔ ال ﻳﻘــﻞ أﻫميــﺔ عــن ذلــﻚ .وﻳجــﺐ
الﻌمــﻞ علــى أن ﺗتوفــر ﻫــﺬه المراﻛــﺰ والمﺴتﺸــﻔيات والمﺴــتوﺻﻔات علــى التجﻬيــﺰات والوﺳــائﻞ التﻘﻨيــﺔ الﺤﺪﻳﺜــﺔ.
وﻳﻨبﻐــي أن ﺗﻜــون ﻫــﺬه البﻨيــات مجﻬــﺰة لممارﺳــﺔ التﻄبيــﺐ عــن ﺑﻌــﺪ لﻔائــﺪة ﺳــاﻛﻨﺔ المﻨاطــﻖ ﻏيــر المجﻬــﺰة.
وﻳﻘتــرن إﺣــﺪاث المﺰﻳــﺪ مــن المراﻛــﺰ االﺳتﺸــﻔائيﺔ الجامﻌيــﺔ ﺑﺈﻧﺸــاء المﺰﻳــﺪ مــن ﻛليــات الﻄــﺐ .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد،
ﻳتﻌيــن علــى ﺑﻼدﻧــا ﺑــﺬل جﻬــود ﺧاﺻــﺔ لتﻜوﻳــن اﻷطبــاء واﻷطــر ﺷــبﻪ الﻄبيــﺔ .ﻛمــا ﻳجــﺐ عــﺪم إﻏﻔــال التﻜوﻳــن
المﺴــتمر لﻔائــﺪة الﻌامليــن فــي الﻘﻄــاع الصﺤــي.
ومــن ﻧاﺣيــﺔ أﺧــرى ،ﻳﻨبﻐــي إعﻄــاء اﻷولوﻳــﺔ لتوفيــر الﻈــروف االجتماعيــﺔ واالقتصادﻳــﺔ المواﺗيــﺔ لﻌــودة اﻷطــر الﻄبيــﺔ
المﻬاجــرة إلــى المﻐــرب ،وﻛــﺬا الﺤــرص علــى ﺑﻘــاء اﻷطــر المﻐرﺑيــﺔ داﺧــﻞ أرض الوطــن.
وﻳتﻌيــن إعﻄــاء اﻷولوﻳــﺔ ﻧﻔﺴــﻬا ﻷﻧﺸــﻄﺔ البﺤــﺚ واالﺑتــﻜار ،وذلــﻚ مــن ﺧــﻼل إﺣــﺪاث قﻄــاع قائــﻢ الــﺬات لصﻨــﻊ
وﺗﻄوﻳــر اﻷدوﻳــﺔ واللﻘاﺣــات فــي المﻐــرب ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى ﺗﻌبئــﺔ االﺳــتﺜمارات الﻼزمــﺔ وﺗوفيــر ﺑرامــﺞ التﻜوﻳــن
الﻌلمــي الﻀرورﻳــﺔ.

 .3.2ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ الﻤﺠﺎل الﺒﻴﺌﻲ
فــي المجــال البيئــي ،ﻳتﻌيــن علــى ﺑﻼدﻧــا مواﺻلــﺔ وﺗﻌﺰﻳــﺰ الجﻬــود الراميــﺔ إلــى التصــﺪي لتﺪﻫــور المﻨﻈومــﺔ البيئيــﺔ،
ﺳــيما علــى مﺴــتوى الجواﻧــﺐ المتﻌلﻘــﺔ ﺑالﻜﻬرﺑــﺔ المﺴــتﺪامﺔ للمﻨاطــﻖ الﻘروﻳــﺔ ،وﺗﻄوﻳــر الولــوج إلــى المــاء الصالــﺢ
للﺸــرب ،والتﻄﻬيــر ومﻌالجــﺔ الﻨﻔاﻳــات الصلبــﺔ والﺴــائلﺔ ،والﻨﻬــوض ﺑالﻨﻘــﻞ الﻌمومــي المﺴــتﺪام .وﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ﻫــﺬا
التوجــﻪ الﻌــام ،ﻫﻨــاك ﺛــﻼث ﺗوﺻيــات ذات إلﺤاﺣيــﺔ علــى المﺴــتوى البيئــي:

 .1.3.2ﺿــرورة وﺿــﻊ اﺳــتراﺗﻴﺠﻴﺔ لﻺدﻣــﺎج القﺒﻠــﻲ والﺒﻌــﺪي لﻤﺨتﻠــﻒ الﻄﺎﻗــﺎت
الﻤتﺠــﺪدة ﻓــﻲ اﻻﻗتﺼــﺎد الﻮﻃﻨــﻲ
ﺑالﻨﻈــر إلــى أﻫميــﺔ ﺗوﺳــيﻊ مصــادر الﻄاقــﺔ الﻨﻈيﻔــﺔ التــي ﻳتﻌيــن علــى ﺑﻼدﻧــا اﺳتﻜﺸــافﻬا ،ﺗجــﺪر اﻹﺷــادة ﺑالمبــادرات
التــي اﺗﺨﺬﺗﻬــا ﺑﻼدﻧــا مﺆﺧــراً فــي مجــال الﻄاقــﺔ الﻬيﺪروجيﻨيــﺔ .ومــﻊ ذلــﻚ ،فــﺈن ﺗﻜﺜيــﻒ اﺳــتﺨﺪام الﻄاقــات المتجــﺪدة
ال ﻳﻨبﻐــي أن ﻳــﺆدي إلــى اﺳــتبﺪال واردات البتــرول ﺑــواردات التجﻬيــﺰات الﻼزمــﺔ لﻬــﺬه الﻄاقــات المتجــﺪدة ولصياﻧتﻬــا.
وﻫــﺬا ﻳﻘتﻀــي:
�

الﻌمــﻞ علــى ﺗوطيــن جــﺰء مﻬــﻢ مــن أﻧﺸــﻄﺔ اﻹﻧتــاج ﺳــواء علــى المﺴــتوى الﻘبلــي ،ﺳــيما اﻹﻧتــاج الصﻨاعــي ،أو
المﺴــتوى البﻌــﺪي .وﻳﻨبﻐــي أن ﺗﻜــون ﺑﻼدﻧــا قــادرة علــى إﻧتــاج المﻌــﺪات المﻄلوﺑــﺔ والﺤــرص علــى ﺗوفــر ال ُمﺪﺧــﻼت
وﺑﻌــﺾ المــواد اﻷوليــﺔ الﻼزمــﺔ لﻬــﺬه المﻌــﺪات ،ﻛمــا ﻳجــﺐ أن ﺗﻜــون قــادرة علــى ﺿمــان ﺻياﻧتﻬــا.

�

ﺗﻨﻈيــﻢ وﺗﺸــجيﻊ أﻧﺸــﻄﺔ البﺤــﺚ واالﺑتــﻜار فــي ﻫــﺬه المجــاالت ،مــن ﺧــﻼل إقامــﺔ ﺷــراﻛات ﺑيــن المﺆﺳﺴــات
الجامﻌيــﺔ والﻘﻄــاع الﺨــاص.
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 .2.3.2ﺗﺴريﻊ التﺪاﺑﻴر الﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑتﻌﺰيﺰ الﻨﺠﺎﻋﺔ الﻄﺎﻗﻴﺔ
ﻳﺴــجﻞ المﻐــرب ﺗﺄﺧــراً فــي مجــال ﺗﺤﻘيــﻖ أﻫــﺪاف الﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ .ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻸﻫــﺪاف المتﻌلﻘــﺔ ﺑاالقتصــاد فــي
الﻄاقــﺔ ،ﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺗﺨﻔيــﺾ مﺴــتواﻫا فــي اﺳــتراﺗيجيﺔ  ،2017مﻘارﻧــﺔ ﺑالﻄمــوح اﻷولــي لﺴــﻨﺔ ،2009
ﺣيــﺚ ﺗراجﻌــﺖ إلــى  5فــي المائــﺔ ﺑﺤلــول ﺳــﻨﺔ ) 2020مﻘاﺑــﻞ  12فــي المائــﺔ التــي ﺣــﺪدت فــي البﺪاﻳــﺔ( وإلــى  20فــي
المائــﺔ ﺑﺤلــول ﺳــﻨﺔ  .2030وعلــى الرﻏــﻢ مــن اﻷﻫميــﺔ التــي ﺗﻜتﺴــيﻬا االﺳــتراﺗيجيﺔ الﺨاﺻــﺔ ﺑالﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ ،ﺧاﺻــﺔ
مــن أجــﻞ ﺿبــﻂ الﻄلــﺐ علــى الﻄاقــﺔ ،فــﺈن ﺗﻔﻌيلﻬــا ﻳواجــﻪ الﻌﺪﻳــﺪ مــن الصﻌوﺑــات ،فــي ﻇــﻞ عــﺪم التوقيــﻊ علــى الﻌﻘــود-
البرامــﺞ المﻘــرر إﺑرامﻬــا مــﻊ مﺨتلــﻒ الﻘﻄاعــات الوزارﻳــﺔ المﺴــتﻬلﻜﺔ للﻄاقــﺔ.
وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،فــﺈن البــﻂء المﺴــجﻞ فــي ﺗﻨﺰﻳــﻞ اﺳــتراﺗيجيﺔ الﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ ﻳمﻜــن أن ﻳﻌــﺰى ،علــى وجــﻪ
الﺨصــوص ،إلــى ﻧﻘــﺺ المــوارد البﺸــرﻳﺔ والتموﻳــﻞ ﻏيــر الﻜافــي ،وﺗﻌــﺪد الﻔاعليــن المﻌﻨييــن ،وﻫــو مــا ﻳﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﻌﻘيــﺪ
عمليــﺔ التﻨﺴــيﻖ ،إﺿافــﺔ إلــى الﻌﻘبــات المتﻌلﻘــﺔ ﺑالﺪعــﻢ المﺆﺳﺴــاﺗي .وﻳﻘتﻀــي ﺗــﺪارك التﺄﺧــر المﺴــجﻞ فــي مجــال
الﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ ،ﺗﻬيئــﺔ الﻈــروف الﻜﻔيلــﺔ ﺑجﻌــﻞ ﻫــﺬا المجــال ﻳﻀﻄلــﻊ ﺑــﺪوره الﻜامــﻞ والﻔﻌلــي فــي دﻳﻨاميــﺔ االﻧتﻘــال
الﻄاقــي لبﻼدﻧــا .ولبلــوغ ﻫــﺬا الﻬــﺪف ،ﻳﻘتــرح المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،فــي إطــار رأﻳــﻪ ﺣــول االﻧتﻘــال
الﻄاقــي ،50جمل ـ ًﺔ مــن اﻹجــراءات ،أﻫمﻬــا:
�

وﺿﻊ عﻘﺪ ﺑرﻧامﺞ ﺑين الوﻛالﺔ المﻐرﺑيﺔ للﻨجاعﺔ الﻄاقيﺔ والﺪولﺔ؛

�

إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق وطﻨي للﻨجاعﺔ الﻄاقيﺔ؛

�

إدراج مﻌاﻳير الﻨجاعﺔ الﻄاقيﺔ في الﺸروط المرجﻌيﺔ ) (TDRللﻄلبيات الﻌموميﺔ؛

�

اقتــراح اﺳــتﻔادة المﻘــاوالت واﻷفــراد الراﻏبيــن فــي االﺳــتﺜمار فــي مﺸــارﻳﻊ ﺻﻐيــرة ﺗتيــﺢ لﻬــﻢ االقتصاد في اﺳــتﻌمال
الﻄاقــﺔ ،مــن ﺧﻄــوط ائتمــان ﺑــﺪون فائــﺪة ومــن إعاﻧات مﺸــجﻌﺔ.

 .3.3.2ﺿرورة وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟريﺌﺔ لتﺤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎه الﺒﺤر
لﻘــﺪ ﺑــات مــن الﻀــروري وﺿــﻊ ﺳياﺳــﺔ جرﻳئــﺔ لتﺤليــﺔ ميــاه البﺤــر ﻷﻏــراض الﺴــﻘي وﺗﺰوﻳــﺪ المــﺪن الﺴــاﺣليﺔ الﻜبــرى
ﺑالمــاء الصالــﺢ للﺸــرب .وﻳُتوﺧﱠ ــى مــن ﻫــﺬه الﺴياﺳــﺔ ،التــي ﺳــتﻌﺰز المﺸــارﻳﻊ التــي أطلﻘتﻬــا ﺑﻼدﻧــا مﺆﺧــراً فــي ﻫــﺬا
المجــال ،أن ﺗمﻜــن مــن:
�

اﺳتﺨﺪام مصادر الﻄاقﺔ المتجﺪدة لتﺸﻐيﻞ مﺤﻄات ﺗﺤليﺔ المياه؛

�

ﺗﻄوﻳــر ﻧﺸــاط للبﺤــﺚ والتﻄوﻳــر ﻳﻬــﺪف إلــى ﺑلــورة ﺣلــول مبتﻜــرة ومﺴــتﺪامﺔ لتﺤليــﺔ الميــاه ،ومﻌالجــﺔ المﻨتجــات
الﻔرعيــﺔ لتﺤليــﺔ الميــاه ،التــي ﺗﺆﺛــر علــى ﺗوازﻧــات الﻨﻈــﻢ اﻹﻳﻜولوجيــﺔ؛

�

الﻌمﻞ على إدماج مﺴلﺴﻞ ﺗﺤليﺔ مياه البﺤر في جميﻊ أﻧواع الصﻨاعات الﻜيماوﻳﺔ.

ﻫــﺬا ،وعلــى الرﻏــﻢ مــن أﻫميــﺔ ﺗﺤليــﺔ ميــاه البﺤــر ،فــﺈن ﻫــﺬه الﻌمليــﺔ ال ﻳمﻜﻨﻬــا لوﺣﺪﻫــا أن ﺗﺤــﻞ إﺷــﻜاليﺔ ﻧــﺪرة الميــاه
التــي ﻳﻌاﻧــي مﻨﻬــا المﻐــرب.
وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،مــن اﻷﻫميــﺔ ﺑمــﻜان وﺿــﻊ ﺳياﺳــﺔ إرادﻳــﺔ للﺤﻔــاظ علــى المــوارد المائيــﺔ ،ﺧاﺻــﺔ الﻔرﺷــات المائيــﺔ
الجوفيــﺔ ،مــن االﺳــتﻐﻼل المﻔــرط والتلــوث ،فﻀـ ً
ﻼ عــن ﺗﻌبئــﺔ وﺳــائﻞ وآليــات المراقبــﺔ الﻀرورﻳــﺔ ،مــﻊ إعﻄــاء اﻷولوﻳــﺔ
للمﻨاطــﻖ اﻷﻛﺜــر ﺗﻀــررا.
 - 50إﺣالﺔ ذاﺗيﺔ رقﻢ  ،2020/45املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
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ﻳﺄﺗــي الموﺿــوع الﺨــاص للتﻘرﻳــر الﺴــﻨوي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ
 ،2020ليُلﻔــﺖ اﻧتبــاه الﺴــلﻄات ال ُﻌموم ّيــﺔ إلــى الوﺿﻌيــﺔ االقتصاد ّﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ التــي
ﺗﻌرفﻬــا المجــاالت ال َم ْﻌ ِﻨ ّيــﺔ ﺑﺰراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي.
اعتمــا َد
الوﺿﻌ ّيــﺔ ﺑﺂﺛارﻫــا التﻨموﻳــﺔ الﺴــلبيﺔ علــى مﺨتلــﻒ
إن الﻘﻄــﻊ مــﻊ ﻫــﺬه
ْ
ّ
ـﺐ ْ
اﻷﺻﻌــﺪة ،ﻳتﻄلّـ ُ
ْ
مﻘارﺑَـ ٍـﺔ ﺑَﺪﻳلــﺔ ذات مﻨﻈــور ﺷــمولي مــن طــرف الﺪولــﺔ ﺗ ْرمــي إلــى إعﻄــاء دﻳﻨاميــﺔ ﺗرﺗﻜــﺰ علــى ﺑُﻌــﺪ
التﻨميــﺔ االقتصادﻳــﺔ ،وﺗُ ْﺪمِ ــﺞ المجــاالت ال َمﻌﻨيــﺔ ،وﺗﻌــود ﺑالﻔائــﺪة علــى الجﻬــﺔ وﺳــاﻛﻨتﻬا وعلــى
ﺑﻼدﻧــا ﻛﻜ ّﻞ.
ﺿــوع الﺨــاص ،إلــى ﺧلــﻖ
وﻳﺴــﻌى المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،مــن ﺧــﻼل ﻫــﺬا ال َم ْو ُ
وعــي وطﻨــي ﺑﻀــرورة ﺗﻐييــر الوﺿﻌ ّيــﺔ الﻘائمــﺔ فــي المﻨاطــﻖ المﻌﻨيــﺔ ﺑﺰراعــﺔ الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،التــي
ﺗترﺗــﺐ عﻨﻬــا أﺿــرار اقتصادﻳــﺔ واجتماعيــﺔ وﺑيئيــﺔ .ﻛمــا ﻳﻬــﺪف المجلــس إلــى ﺗﺴــليﻂ الﻀــوء
أي ﻧﺸــاط لــﻪ ِﺻلَــﺔ ﺑالﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،والــﺬي أدى
علــى اﻧﻌﻜاﺳــات ال َمﻨْــﻊ الﻘاﻧوﻧــي الــﺬي ﻳﻄــال ّ
الﺴــاﻛﻨﺔ والمﺆﺛــرة ﺳــلباً علــى
الﺴـ ّري لــﻜ ّﻞ أﻧــواع اﻷﻧﺸــﻄﺔ الﻀــارة ﺑالبيئــﺔ وﺻﺤــﺔ ّ
إلــى االﻧتﺸــار ّ
الراﺑــﻂ االجتماعــي ،وعلــى ﺻــورة المﻐــرب علــى الصﻌيــﺪ الﺪولــي.
ومــن ﻫــﺬا المﻨﻄلــﻖ ،ﻳﻘتــرح ﻫــﺬا الموﺿــوع الﺨــاص جملــﺔ مــن الﻌﻨاﺻــر الﻀرورﻳــﺔ لبلــورة
والﺴــاﻛﻨﺔ ال َم ْﻌﻨ ّيــﺔ ﺑﺰراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،والﻨﻬــوض
اﺳــتراﺗيجيﺔ جﺪﻳــﺪة للتﻨميــﺔ لﻔائــﺪة المﻨاطــﻖ ّ
ْ
51
ﺑﺴلﺴــلﺔ ﺗﺤوﻳــﻞ ﻫــﺬه الﻨبتــﺔ لﻐاﻳـ ٍ
ـات عﻼجيــﺔ وﺻﻨاع ّيــﺔ .
وﺧــﻼل مﺨتلــﻒ مراﺣــﻞ إعــﺪاد ﻫــﺬا الموﺿــوع الﺨــاص ،ﺗــﻢ اﺳــتﺤﻀار المﺨاطــر التــي ﻳﻨﻄــوي
عليﻬــا اﺳــتﻬﻼك الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي علــى ﺻﺤــﺔ اﻷفــراد .وﺳــيتﻢ ﺗﻨــاول ﻫــﺬه المﺨاطــر ﺑالتﺤﺪﻳــﺪ
فــي إطــار إﺣالــﺔ ذاﺗيــﺔ ﺳــيﻨجﺰﻫا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،وفــﻖ ﺑرﻧامــﺞ عملــﻪ
الﺴــﻨوي  ،2021ﺣــول الﺴــلوﻛات اﻹدماﻧيــﺔ.
وأﺧيــرا ،وفــي إطــار إعمــال مﻘارﺑتــﻪ الراميــﺔ إلــى إﺷــراك المواطﻨــات والمواطﻨيــن فــي دﻳﻨاميــﺔ
التﻔﻜيــر فــي المواﺿيــﻊ التــي ﻳﻨﻜــﺐ علــى مﻌالجتﻬــا ،أﻧجــﺰ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي اﺳــتﻄﻼع رأي مــن أجــﻞ اﻹﺣاطــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ ﺑــﺂراء وﺗمﺜــﻼت المﺴــتج َوﺑين ﺑﺨصــوص
زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،وﺳــبﻞ ﺗﻨميــﺔ المﻨاطــﻖ المﻌﻨيــﺔ ﺑﻬــﺬه الﺰراعــﺔ ،وﻛــﺬا مﺪاﺧــﻞ اﻹﺻــﻼح
الممﻜﻨــﺔ مــن أجــﻞ الﺨــروج مــن الوﺿــﻊ الﺤالــي .وﻳتﻀمــن الملﺤــﻖ رقــﻢ  1أﻫــﻢ الﺨﻼﺻــات
المﺴــتمﺪة مــن ﻫــﺬا االﺳــتﻄﻼع.
ـاص ﻫــو ﻧتيجــﺔ عمليــﺔ إﻧصــات وﺗﺸــاور
وﺗجــﺪر اﻹﺷــارة فــي اﻷﺧيــر إلــى ّ
أن ﻫــﺬا الموﺿــوع الﺨـ ّ
مﺆﺳﺴــاﺗيين ،وﺧبــراء ،و ُمﻨتﺨبيــن مﺤلييــن ،وجمﻌيــات المﺰارعيــن والمجتمــﻊ المﺪﻧــي فــي
مــﻊ فاعليــن ّ
المﻨاطــﻖ ال َمﻌﻨ ّيــﺔ ﺑﺰراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي.
 - 51ﲡــﺪر اﻹﺷــارة إلــى أن املﻐــرب ﻛان مــن الــﺪول الﺴــباقﺔ إلــى ﺗﻘﻨــﲔ االﺳــتﻌمال الﻄبــي للﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي )الﻈﻬيــر الﺸــرﻳﻒ الصــادر ﰲ 12
رﺑيــﻊ الﺜاﻧــي  2) 1341دجﻨبــر  (1922ﺑتﻨﻈيــﻢ اﺳــتيراد املــواد الﺴــامﺔ واالﲡــار فيﻬــا وإمﺴــاﻛﻬا واﺳــتﻌمالﻬا(.
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الجريدة الرسمية

الﺤﺎلﺔ الراﻫﻨﺔ

ﺣوالــي َقــ ْرن مــن ال ﱠﺰ َمــن ،52فــي
ﺣصــري ،فــي ﺷــمال البــﻼد ،مﻨــﺬ
ﻳُــﺰرع الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي فــي المﻐــرب اليــوم ،ﺑﺸــﻜﻞ
ّ
ْ
عمــاالت وأقاليــﻢ ﺗﻄــوان ووزّان وﺷﻔﺸــاون والﻌرائــﺶ والﺤﺴــيمﺔ )جﻬــﺔ طﻨجــﺔ -ﺗﻄوان-الﺤﺴــيمﺔ( وﺗاوﻧــات )جﻬــﺔ
فــاس -مﻜﻨــاس( .وﻛاﻧــﺖ زراعــﺔ واقتصــاد الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي قــﺪ عرفــا ﺗﻐييـ ٍ
ـرات ﻛﺜيــرة مــن ﺣيــﺚ المﺴــاﺣات المﺰروعــﺔ
والمﻨتــوج ال ُمﺴــتﻬلَﻚ.

ّ
 1.1الﺴــﻴﺎق التﺎريﺨــﻲ والﺴﻴﺎﺳــﻲ والﺴﻮﺳــﻴﻮ-اﻗتﺼﺎدي الــﺬي أدى إلــﻰ
ّ
اﻗتﺼــﺎد ﻏﻴــر ﻣﺸــروع لﻠقﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﻓــﻲ ﺷــﻤﺎل الﻤﻐــرب
اﻧتﺸــﺎر
ٍ

مﻨــﺬ ﺑﺪاﻳــﺔ الﻘــرن الﻌﺸــرﻳن ،ﻛان الﻘﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي ) Cannabis sativaالﻘﻨــﺐ المــﺰروع( ﻧبْتــﺔ ﺳــﻨوﻳﺔ ﺗﺸــﻜﻞ جــﺰءاً ال ﻳتجـﺰّأ
ْ
ـﻜﻞ أﺳاﺳـ ّـي ﻷﻏــراض ﺗرفيﻬيــﺔ ﻛمﺨــﺪر ﺑاﻹﺿافــﺔ
مــن
المﺸـ َﻬﺪ الﻔﻼﺣــي ال َمﻐرﺑــي ،ﻛمــا ﻛاﻧــﺖ ﻫــﺬه الﻨبتــﺔ ﺗُﺴــتﺨﺪم ﺑﺸـ ٍ
إلــى مﺰاﻳاﻫــا الت ّْجميليــﺔ ،ﺑﺤيــﺚ ﻛاﻧــﺖ ﺗ ُْﺴــتﻌ َمﻞ لﻬــﺬا الﻐــرض ممﺰوجـ ًﺔ ِ
ﺿـ َﻊ االعتيــادي
ﺑالﺤ ّﻨــاء .مــﻊ ذلــﻚ ،فــﺈن ﻫــﺬا ال َو ْ
وﺿﻌــﻪ الﻘاﻧوﻧــي الموﺳــوم ﺑالمﻨــﻊ ،ﺳـ ّيما مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ ،1932
ﻧﺴــبيا للﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي فــي الﺜﻘافــﺔ المﻐرﺑيــﺔ ال ﻳﻨﺴــجﻢ مــﻊ ْ
أن الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي مــا ّدة مﺨـ ّﺪ َرة ﺧﻄيــرة للﻐاﻳــﺔ ،وﺑالتالــي ﻳجــﺐ
صبــﺔ اﻷمــﻢ ﺑجﻨيــﻒ ﺳــﻨﺔ ّ 1925
ﺑﻌــﺪ أن اعتبــر مﺆﺗمــر ُع ْ
ْ
ﺣﻈرﻫا.

ّ
 .1.1.1القﻨﺐ الﻬﻨﺪي ،ﺗﺎريﺦ ﻧﺒتﺔ ﺑﻴﻦ الﻤﻨﻊ والتقﻨﻴﻦ ﻓﻲ القﺎﻧﻮن الﻤﻐرﺑﻲ

قصـ َﺪ ﺻﻨاعــﺔ
إلــى ﺣــﺪود ﻧﻬاﻳــﺔ الﻘــرن التاﺳــﻊ عﺸــر ،ﻛاﻧــﺖ فرﻧﺴــا ﺗﺴــتورد  90فــي المائــﺔ مــن الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي المﻐرﺑــي ْ
الصيْﺪالﻧيــﺔ .53فــي ﺗلــﻚ الﻔتــرة لـ ْﻢ ﺗﻜــن ﻫــﺬه الﺰراعــﺔ مﺤﻈــور ًة ﺑﻌــﺪ .وقبــﻞ ﺳــﻨﺔ  ،1932ﻛان الﻘﻨــﺐ
اﻷقمﺸــﺔ والمﻨتجــات ّ
ـﺖ مﺨتلــﻒ اﻷﻧﺸــﻄﺔ
ﻳُــﺰرع فــي َعـ َﺪ ٍد مـ ْن مﻨاطــﻖ مــن البــﻼد ،ﺳـ ّيما مﻨﻬــا مﻨاطــﻖ الﺤــوز ود ّﻛالــﺔ والﻐــرب وال ّرﻳــﻒ ،وﻛاﻧـ ْ
المرﺗبﻄــﺔ ﺑﻬــا ﺗﻘﻨّﻨﻬــا مجموعــﺔ مــن ّ
الﻈﻬائــر الصــادرة ﺧــﻼل فتــرة الﺤماﻳــﺔ.
أن اﻷ ْمـ َر ﻛا َن مﺨتلﻔـاً ﺗمامـاً فــي المﻨﻄﻘــﺔ الﺨليﻔيــﺔ الﺨاﺿﻌــﺔ للﺤماﻳــﺔ اﻹﺳــباﻧيﺔ .فﻘبــﻞ الﺤماﻳــﺔ ،فــي ﺳــﻨﺔ ،1890
ﻏيــر ّ
ﻛاﻧــﺖ زراعــﺔ الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي مرﺧصــﺔ 54فــي ﺧ ْم َﺴــﺔِ دواوﻳــر ﺗﻨْتمــي إلــى المﻨاطــﻖ ال َﻘبَل ّيــﺔ ِل ْﻜتامــﺔ وﺑﻨــي ﺳــﺪاد وﺑﻨــي ﺧالــﺪ
ـئﺖ مصاﻧــﻊ لﻬــﺬا الﻐــرض
فــي مﻨﻄﻘــﺔ الرﻳــﻒ .فــي ذلــﻚ الوقــﺖ ،لـ ْﻢ ﻳﻜــن الﻘﻨــﺐ ﻳُﺴـ َّوق ّإال ممﺰوجـاً ﺑمــا ّدة التبــﻎ .وقـ ْﺪ أُﻧْ ِﺸـ ْ
فــي ُمـ ُﺪن الــﺪار البيﻀــاء والﻘﻨيﻄــرة وطﻨجﺔ.55

 - 52وف ًﻘــا للﻌﺪﻳــﺪ مــن الﻜتاﺑــات ،ﺗﻌــود زراعــﺔ الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﰲ املﻐــرب إلــى عــﺪة قــرون .ﻛمــا ﺗﻌــود الﺰراعــﺔ ا َ
ـي قــرن
ﳊ ْ
صرﻳــﺔ ﰲ املﻨاطــﻖ الﺸــماليﺔ للمملﻜــﺔ إلــى ﺣوالـ ْ
مــن الﺰمــن.

53 - Kenza Afsahi, La construction socio-économique du cannabis au Maroc Le kif comme produit traditionnel, produit manufacturé et produit de contrebande https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01610989/document
54 - Pierre-Arnaud Chouvy, « Production de cannabis et de haschich au Maroc : contexte et enjeux », L’Espace Politique [En ligne], 4 | 2008-1, mis en ligne
le 07 mars 2007, consulté le 14 juillet 2021. URL : http://journals.openedition.org/espacepolitique/59 ; DOI : https://doi.org/10.4000/espacepolitique.59
55 - Kenza Afsahi, La construction socio-économique du cannabis au Maroc Le kif comme produit traditionnel, produit manufacturé et produit de contrebande https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01610989/document
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ـﺖ زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي وﺑيْﻌــﻪ ،إﺿافـ ًﺔ إلــى ﺑيْــﻊ التبــﻎ ومﺤارﺑــﺔ التﻬرﻳــﺐ ،ﺧاﺿﻌـ ًﺔ
وفــي ﻇـ ّﻞ الﺤماﻳــﺔ الﻔرﻧﺴــيﺔ ،ﻛاﻧـ ْ
56
لﻈﻬيــر ،1919ﺛــﻢ ﺑﻌــﺪ ذلــﻚ ﻇﻬيــر  12ﻧوفمبــر  ،1932المﻌ ـ ّﺪل ﺑﻈﻬيــر  18فبراﻳــر  1937المتﻌلــﻖ ﺑالتبــﻎ والﻜيــﻒ فــي
وﺗصﻨيــﻊ وﺑَيْــﻊ ال ّتبْــﻎ والﻜِ يـ ْ
ـﻒ ﺗﺤتﻜــره الﺸــرﻛﺔ الﺪوليــﺔ للتبــﻎ ﺑالمﻐــرب.
المﻐــرب .وﺑالتالــي ﻛان ﺷــراء ْ
أرض
وﺑ ُم ِ
صــاد وعــﺪد ﺳــيﻘان الﻨبتــﺔ لــﻜ ّﻞ قﻄﻌــﺔ ٍ
وجـ ِـﺐ ﻫــﺬا الﻈﻬيــر ،ﺗـ ّﻢ ﺗﻘْﻨيــن زراعــﺔ ال ّتبْــﻎ مــن ﺣيــﺚ المﺴــاﺣات َ
والﺤ َ
فﻼﺣ ّيــﺔ ،والترﺧيــﺺ أو المﻨْــﻊ فــي ﻫــﺬه المﻨ َْﻄ َﻘــﺔ أو ﺗلــﻚ ،لﻬــﺬا الﻔـ ّـﻼح أو ذاك ،وذلــﻚ مــن قِ بَــﻞِ الﺴــلﻄات االﺳــتﻌمارﻳﺔ
وال َوﻛالــﺔ )ﺷــرﻛﺔ التبــﻎ( العتبـ ٍ
ـارات ماليـ ٍـﺔ وزراع ّيـ ٍـﺔ وﺗجارﻳـ ٍـﺔ .وقــﺪ ﻛاﻧــﺖ الﻌﻼقــﺔ ﺑيــن الﻔّﻼﺣيــن والوﻛالــﺔ عﻼقــﺔ ُمﺤـ ﱠـﺪ َدة
فﻀـ ً
ﺑوﺿــوح علــى ُمﺴــتوى مﺴـ ِ
وعــﺔ.
ـاط ِر الترﺧيــﺺ و َمﻨْــﺢ البُـ ُﺬورْ ،
صــول والمﺴــاﺣات ال َم ْﺰ ُر َ
ﻼ عـ ْن ﺗﺤﺪﻳــﺪِ ِﺳـ ْﻌر ال َم ْﺤ ُ
ﻳﺤ ُﻈ ـ ُر زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي فــي جميــﻊ أﻧﺤــاء المﻨﻄﻘــﺔ
وم ـ ْن ﺛ ـ ّﻢ ،فـ ّ
ـﺈن ﻇﻬيــر  ،1932ﺣﺴــبما وقــﻊ ﺗﻐييــره وﺗتميمــﻪْ ،
قصــﺪ ﺗلبيــﺔ
الواقﻌــﺔ ﺗﺤــﺖ الﺤماﻳــﺔ الﻔرﻧﺴــيﺔ .ومــﻊ ذلــﻚ ،ﻛا َن ِلل ْ َوﻛالــﺔ ،ﺑموجــﺐ امتيــاز االﺣتــﻜار ،الﺤــﻖّ فــي زراعتــﻪ ْ
ﺧاﺻــﺔ فــي ﻫــﺬا الﺸــﺄن ،مــﻊ اﺗّﺨــاذ جميــﻊ التﺪاﺑيــر لﻀمــان االﺣتــرام
الﺨاﺻــﺔ عـ ْن طرﻳــﻖِ َمﻨْﺤﻬــا ﺗراﺧيــﺺ
ﺣاجياﺗﻬــا
ّ
ّ
ص ِر ّﻳــﺔ» :ال ﻳجــوز ﻷﺣــﺪ
ّ
الصــارم للﻘواﻧيــن المﻌمــول ﺑﻬــا .وﺗملــﻚ الوﻛالــﺔ وﺣﺪﻫــا الﺤــﻖّ فــي ﺑَيْــﻊ التبــﻎ والﻜِ يــﻒ ﺑصﻔــﺔ َﺣ ْ
ً
أن ﻳبيــﻊ مﺤصــوالت الﺸــرﻛﺔ ) (...مــا لــﻢ ﻳﻜــن ﺣائــﺰا لرﺧصــﺔ ﺑﺬلــﻚ أو ﻹذن مﺴــلﻢ لــﻪ مــن الﺸــرﻛﺔ« )الﻔصــﻞ  45مــن
الﻈﻬيــر(.
ﺻـ َﺪ َر ﻇﻬيــر آﺧــر ﻳتﻌلّــﻖ
ﻫﻜــﺬا ،وﺑﻌــﺪ مــرور أﻛﺜــر مــن َعﻘْﺪﻳــن مــن ْ
إﺿﻔــاء الﺸــرعيﺔ الﻘاﻧوﻧيــﺔ علــى ﻧبْتــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪيَ ،
ﺑمﻨْــﻊ ق ّﻨــﺐ الﻜيــﻒ .57وﻳُلﻐــي ﻫــﺬا الﻈﻬيــر أﺣــﻜام ومﻘتﻀيــات ﻇﻬيــر ﺳــﻨﺔ  ،1932وﻳﻨــﺺ علــى مﻨْـ ِـﻊ ﻛ ّﻞ مــا ﻳرﺗبــﻂ ﺑﻬــﺬه
واﺳـتِﺨْ راج ﺧﻼﺻتــﻪ
الﻨبتــﺔ .وﺑﺬلــﻚ ﻳمﻨــﻊ »ﺣــرث الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي أو ق ّﻨــﺐ الﻜيــﻒ ،وﻛــﺬا ﺣصــﺪه وﺻﻨاعتــﻪ وﺗﻐييــر ﺣالتــﻪ ْ
وجـ ٍـﻪ
وإﺻــﺪاره واﺳــتﻬﻼﻛﻪ علــى ّ
ومﺴــﻜﻪ َ
أي ْ
وﺳ ْم َﺴــرﺗﻪ واﺷــتراؤه وﺑيْﻌــﻪ وﻧﻘلــﻪ واﺳــتيراده ْ
وع ْرﺿــﻪ وﺗوزﻳﻌــﻪ َ
وﺗﻬيئتــﻪ ْ
ـﺺ المر ّﻛبــات المجــودة ﺑﻬــا الﻘ ّﻨــﺐ
ﻛان ،ﺑــﺄي ﺷــﻜﻞ مــن اﻷﺷــﻜال .ﻛــﻢ ﻳُمﻨــﻊ إجــراء جميــﻊ الﻌمليــات المﺬﻛــورة فيمــا ﻳﺨـ ّ
وﺑوجـ ٍـﻪ عــا ّم ﻳُمﻨــﻊ إجــراء جميــﻊ الﻌمل ّيــات الﻔﻼﺣيــﺔ والصﻨاع ّيــﺔ والتجار ّﻳــﺔ المتﻌلّﻘــﺔ ﺑﻬــﺬا
وﻛــﺬا عﻨاﺻــره المﺨ ـ ّﺪرة،
ْ
الﻨبــات ﻛامـ ً
ﺧصيصــا لتﻬيئتــﻪ أو
ﻼ ﻛا َن أو ﻏيــر ﻛامــﻞ ،وﻛــﺬا ﺑمر ّﻛباﺗــﻪ وﺑﻌﻨاﺻــره المﺨـ ّﺪرة وﺑاﻷواﻧــي واﻷدوات المﻌـ ّﺪة ّ
الصﺤــﺔ
اﺳــتﻬﻼﻛﻪ« )الﻔصــﻞ اﻷول مــن ﻇﻬيــر  .(1954ومــﻊ ذلــﻚ ،فـ ّ
ـﺈن ﻫــﺬا الﻈﻬيــر ﻧﻔﺴــﻪ ﻳمﻨــﺢ ﺳــلﻄﺔ ﺗﻘﺪﻳرﻳــﺔ لمﺪﻳــر ّ
ال ُﻌموم ّيــﺔ والﻌائلــﺔ ،الــﺬي ﻳجــوز لــﻪ مﻨْــﺢ إ ْذ ٍن ﻳﺴــمﺢ ،ﺿ ْمــن ُﺷــروط مﻌيﻨــﺔ ،ﺑﺤـ ْر ِث الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي وﺻﻨاعتــﻪ واﺳــتﻌمالﻪ،
وﻛــﺬا ﺻﻨاعــﺔ واﺳــتﻌمال مر ّﻛباﺗــﻪ و ُمﻨتجاﺗــﻪ ،ﺑﺸـ ْرط أ ْن ﺗ َ
ﺧاﺻــﺔ ﺑالبﺤــﺚ والتﻌليــﻢ
مﺆﺳﺴــﺔ
ّ
ُباﺷــر اﻷعمــال المﺬﻛــو َرة فــي ّ
مــن أجــﻞ ﻏاﻳــات علميــﺔ )الﻔصــﻞ الﺜالــﺚ مــن الﻈﻬيــر(.
ولــﻢ ﻳﻌتمــﺪ المﻐــرب قاﻧوﻧـاً ﻳتﻌلــﻖ ﺑﺰ َْجــر اﻹ ْدمــان علــى ال ُمﺨـ ّﺪرات الﺴــا ّمﺔ ووقاﻳــﺔ ال ُم ْﺪمﻨيــن علــى ﻫــﺬه المﺨـ ّﺪرات ّإال
فــي ﺳــﻨﺔ  .1974وﻫــو قاﻧــون ﻳﻘــوم ﺑتﻌﺪﻳــﻞ وﺗﻐييــر الﻈﻬيــر الﺸــرﻳﻒ الصــادر فــي  24أﺑرﻳــﻞ  ،1954وﻳمﻨــﻊ مﻨﻌ ـاً ﻛلّ ّيــا،
ـتﻌمال للﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي .وﺑاعتمــاد ﻫــﺬا الﻘاﻧــون ،اﺗّﺨــﺬ المﻐــرب موقﻔــا ﻳتــﻼءم مــﻊ االﺗﻔاقيــات
اﺳــتﺜﻨاء ،ﻛ ّﻞ اﺳـ ٍ
وﺑــﺪون أي ْ
الﺪوليــﺔ المتﻌلﻘــﺔ ﺑالمﺨــﺪرات ،والتــي ﺳــبﻖ لبﻼدﻧــا ال ُمصادقــﺔ عليْﻬــا .وﺑالﻔ ْﻌــﻞ ،مــا فتئــﺖ مﺤارﺑــﺔ المﺆﺛــرات الﻌﻘليــﺔ
المﻌﺪلــﺔ
ﺗتﺴــارع وﺗيرﺗﻬــا علــى الﺴــاﺣﺔ الﺪوليــﺔ ،وذلــﻚ ﺑاعتمــاد االﺗﻔاقيــﺔ الوﺣيــﺪة المتﻌلﻘــﺔ ﺑالمﺨــﺪرات لﺴــﻨﺔ ،1961
ﱠ
ﺑبروﺗوﻛــول  ،1972ﺛــﻢ اﺗﻔاقيــﺔ المﺆﺛــرات الﻌﻘليــﺔ لﺴــﻨﺔ  ،1971واﺗﻔاقيــﺔ اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة لمﻜافﺤــﺔ االﺗجــار ﻏيــر المﺸــروع
فــي المﺨــﺪرات والمﺆﺛــرات الﻌﻘليــﺔ لﺴــﻨﺔ .1988

الصﻨﻒ الﺴائﺪ من الﻘﻨﺐ الﻬﻨﺪي ﰲ املﻐرب ﺣتى أوائﻞ الﻘرن اﳊادي والﻌﺸرﻳن.
» - 56الﻜيﻒ« ﻫو االﺳﻢ التﻘليﺪي لﻨبتﺔ الﻘﻨﺐ املﺰروع ،وﻫو ّ
 - 57اﳉرﻳﺪة الرﺳميﺔ ،رقﻢ  ،2167ﺑتارﻳﺦ  7ماي .1954
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ّ
ّ
ُ
ْ
ــﺪي ،التــﻲ ﺗﻌﺎﻧــﻲ
الﻬﻨ
ــﺐ
القﻨ
ﺑﺰراﻋــﺔ
ﺗﺎريﺨﻴــﺎ
الﻤﻌروﻓــﺔ
الﻤﻨﺎﻃــﻖ
ــر
ﺗتﻮﻓ
.2.1.1
ّ
ّ
ّ
ّ
ـﺎد ﺳــر ّ
ي ﻣرﺗﺒــﻂ ﺑﻬــﺬه الﻨﺒتــﺔ يﻤتــﺪ إلــﻰ
ﻣــﻦ الﻔقــر والتﻬﻤﻴــﺶ ،ﻋﻠــﻰ اﻗتﺼـ ٍ
ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺟﺪيــﺪة
ﺗﻄور اﻗتصاد القنّ ب الﻬندي
§
ّ

وﺧاﺻ ًﺔ فــي المﻨاطﻖ المﻌروفــﺔ ﺗارﻳﺨياً
علــى الرﻏــﻢ مــن المﻨــﻊ الﻘاﻧوﻧــي ،اﺳــتم ّرت زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ فــي التﻄـ ّور واالﻧتﺸــار،
ّ
ﺑﻬــﺬه الﺰراعــﺔ ،التــي ﺗتﻜـ ّون مِ ـ ْن مجــالِ عيْـ ٍـﺶ ﻳﻀـ ّﻢ ﺛــﻼث قبائــﻞ :ﻛتامــﺔ وﺑﻨــي ﺳــﺪات ،اللتــان ﺗﻨتميــان إلــى اﺗّﺤادﻳــﺔ قبائــﻞ
ﺻﻨﻬاجــﺔ الﺴــراﻳر )إقليــﻢ الﺤﺴــيمﺔ( ،وقبيلــﺔ ﺑﻨــي ﺧالــﺪ ال ُمﻨتميــﺔ إلــى المجموعــﺔ ال َﻘبَ ِل ّيــﺔ ﻏمــا َرة )إقليــﻢ ﺷﻔﺸــاون(.
ّ
المﻄــرد فــي
ﻳُ َﻔ ﱠﺴ ـ ُر ﻫــﺬا التﻄ ـ ّور داﺧ ـ َﻞ ﻫــﺬا المجــال الجﻐرافـ ّـي ﺑتﻀا ُفــر الﻌﺪﻳــﺪ مــن الﻌوامــﻞ :مﻨﻬــا ،أ ّوالً ،التﺰاﻳُــﺪ
الﻄلــﺐ علــى الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي فــي أوروﺑــا ،وﺧاﺻــﺔ مﻨــﺬ الﺴــبﻌيﻨيات ،فــي ارﺗبـ ٍ
ـاط علــى وجــﻪ الﺨصــوص ﺑﻈﻬــور ﺣــرﻛات
للﺴــياﺣﺔ الترفيﻬيــﺔ.
الﻬيبيـﺰْ .وقــﺪ أ ّدى ﻫــﺬا الت ّ
ّوجــﻪ الجﺪﻳــﺪ إلــى أ ْن ﺗصبــﺢ مﻨﻄﻘــﺔ الرﻳــﻒ ال ُوﺳــﻄى وِ ْج َﻬـ ًﺔ ّ
التوجــﻪ الﺴــياﺣي عام ـ ً
ﻼ ﺣاﺳ ـ ًما ﻛﺬلــﻚ فــي ْ
ﺗﻄوﻳـ ِـر »الﺨبْ ـ َرة« المتﻌلّﻘــﺔ ﺑﻨبْتــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪيَ .ف َﻘبْــﻞ
وقــﺪ ﻛان ﻫــﺬا
ﱡ
ﺳـبْﻌيﻨ ّيات ال َﻘـ ْرن الماﺿــي ،ﻛا َن الﻔﻼﺣــون ا ّلﺬﻳــن ﻳﺰرعــون الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ُمﻨْ َﻌ ِﺰليــن داﺧــﻞ ُقرا ُﻫــﻢ ﻳتﻨاقلــون ﺑيْــن ﺑﻌﻀﻬــﻢ
البﻌــﺾ ،داﺧــﻞ دائــرة ﺗــﻜاد ﺗﻜــون مﻘتصــرة علــى الﺪائــرة اﻷﺳــرﻳﺔ ،المﻌــارف والﺨبْــرات المتوارﺛــﺔ فــي مجــال زراعــﺔ
الﺴــياح ال ّﺪولييــن وﺗﺰاﻳــﺪ الﻄلــﺐ علــى
الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،والتــي ﻛاﻧــﺖ ﺑﺸــﻜﻞ عــام مﻌــارف مﺤــﺪودة .وقــﺪ ﺳــاﻫﻢ ُق ـ ُﺪوم ّ
ـاب ّ
ﺗﺤوﻳــﻞ زراعــﺔ الﻜِ يـ ْ
الﻔﻼﺣيــن ﺗﻘﻨيــات ﻏرﺑلتــﻪ،
ـﻒ التﻘليﺪﻳــﺔ إلــى ﺻﻨاعــﺔ راﺗﻨــﺞ الﻘﻨــﺐ ،ﺑ ْﻌ ـ َﺪ اﻛتﺴـ ِ
ﻫــﺬه الﻨبتــﺔ فــي ْ
ـات ُمﺴــتوردة مِ ـ ْن دول أﺧــرى.
وﻫــي ﺗﻘﻨ ّيـ ٌ
علــى ﺻﻌيـ ٍـﺪ َ
ﱢصــﻒ اﻷول مــن الﻘــرن الﻌﺸــرﻳن ،مﻘارﻧــﺔ ﺑالمﻨاطــﻖ اﻷﺧــرى
آﺧــر ،ﺷــﻬﺪت مﻨﻄﻘــﺔ ال ّرﻳــﻒ الوﺳــﻄى ،مﻨــﺬ الﻨ ْ
اﻹﺳــباﻧي لﺸــمال المﻐــرب ) ،(1956-1912علــى
لل ِبــﻼد ،ﻧﻘْص ـاً ﻛبي ـ ًرا علــى ّ
الصﻌيــﺪ ال ّتﻨْمــوي .أ ّوالً ،ﺧــﻼل ْ
االﺣ ِتــﻼل ْ
مﺴــتوى ﺿﻌــﻒ التجﻬيــﺰات المتﻌلّﻘــﺔ ﺑالبﻨْيـ ِ
ـﺈن التّﻀارﻳــس
ـات الت ّْﺤتيــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ .إﺿا َف ـ ًﺔ إلــى ذلــﻚ ،فـ ّ
ـتﻐﻼل فﻼﺣـ ّـي عصــري ،ال
الجﻐراف ّيــﺔ لﻬــﺬه المﻨْﻄﻘــﺔ جﻌلــﺖ مﻨْﻬــا مﻨﻄﻘــﺔ ﺻﻌبــﺔ الولــوج ،وﺑالتالــي لـ ْﻢ ﺗﻜـ ْن ﺗ َْﺴـ َمﺢ ﺑاﺳـ ٍ
أراض ﺑورﻳــﺔ ﺷــﺪﻳﺪ ِة االﻧﺤــﺪار ،وﺑﺴــبﺐ عــﺪم اﻧتﻈــام
ﺳـ ّيما ﺑﺴــبﺐ الﺨصوﺑــﺔ الجـ ّﺪ متﺪ ّﻧ ّيــﺔ للترﺑــﺔ ،التــي ﺗﻘــﻊ ﻏال ًبــا علــى ٍ
أن الرﻳــﻒ ً
أﻳﻀــا ﻇـ ّﻞ مﻨﻄﻘــﺔ ﺗﺸــﻬﺪ ﺣرﻛــﺔ ﻫجــرة ﻛبيــرة ومتواﺗــرة إلــى الــﺪول اﻷوروﺑيــﺔ.
التّﺴــاقﻄات ال َم َﻄر ّﻳــﺔ .ﻛمــا ّ
ﻏيــر أ ّﻧــﻪ اﻧْﻄﻼقـاً مــن الﺜماﻧيﻨيــات ،أدى االرﺗﻔــاع المتﺰاﻳــﺪ ّ
للﻄلــﺐ اﻷوروﺑــي إلــى ﺗﻄـ ّور ﺷــبﻜات ﺗﻬرﻳــﺐ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي
أﺳــﻌار ﺑيــﻊ ال ّراﺗﻨــﺞ وﺣﻔــﺰ المﺰارعيــن علــى
المﻐرﺑــي إلــى ْ
الوجﻬــات اﻷوروﺑيــﺔ الرئيﺴــيﺔ ،ممــا ﺳــاﻫﻢ فــي الﺰﻳــادةُ فــي ْ
وعــﺔ لتﺸــمﻞ ﺑﻌــﺾ المﻨاطــﻖ المجاورة
ﺗوﺳــيﻊ المجــاالت التــي ﺗﺤتﻀــن ﻫــﺬه الﺰراعــﺔ .وﺑالتالــي ﺳــتمت ّﺪ المﺴــاﺣات الم ْﺰ ُر َ
ـاب
فــي أقاليــﻢ الﻌرائــﺶ وﺗاوﻧــات ووزّان .وقــﺪ ﺗـ ّﻢ ﻫــﺬا االمتــﺪاد علــى ﺣﺴــاب المﻨاطــﻖ المﻜﺴـ ّوة ﺑاﻷﺷــجار ،وعلــى ﺣﺴـ ِ
اﻷ َر ِ
الﺴـ ُﻬول ذات الترﺑــﺔ الﺨصبــﺔ ،وال ﺳــيما الترﺑــﺔ فــي مﻨﻄﻘــﺔ الﻐــرب ،والتــي
اﺿــي ّ
الصالﺤــﺔ للﺰراعــﺔ ال َم ْﺴــﻘ ّيﺔ فــي ﱡ
ﻛاﻧــﺖ ﺗﺴــتﺨﺪم مــن قبــﻞ لمﺤاﺻيــﻞ ﻏﺬائيــﺔ أﺧــرى وللتصﺪﻳــر.
§ ﺧصاﺋﺺ نﺒتة القنب الﻬندي

أﺻلﻬــا إلــى
الﻘﻨــﺐ )الﻘ ّﻨــﺐ المــﺰروع ،مــن ال َﻔصيلــﺔ الﻘراﺻيﺔ-الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي( ﻫــو ﻧبت ـ ٌﺔ عﺸــبيﺔ ﺳــﻨوﻳﺔ ﻛبيــرة ،ﻳﻌــود ْ
ـﺖ ﻫــﺬه الﻨّبتــﺔ ﺗُـﺰْرع فــي أوروﺑــا
وﺳــﻂ وﻏــرب آﺳــيا ،وﻫــي ﺗﻨْت َِﺸــر فــي ُمﺨْ تلــﻒ المﻨاطــﻖ المﻌتﺪلــﺔ واالﺳــتوائيﺔ .وال زالـ ْ
أن ﺳــيﻘان ال ّﻨبْتــﺔ ُمﻨتصبــﺔ وﺻلبــﺔ وﻳمﻜــن أ ْن ﻳصــﻞ
الﻘار ّﻳــﺔ ،ﺑالﻨّﻈــر إلــى أليافﻬــا الﻨﺴــيجيﺔ وﺛمارﻫــا )ﺑــﺬور الﻘﻨــﺐ( .ﻛمــا ّ
ارﺗﻔاعﻬــا إلــى ﺣــﺪود مترﻳْــن .ﺛـ ّﻢ إ ّﻧﻬــا ﺗﺤمــﻞ أورا ًقــا َم ْمــﺪودة ومجـﺰﱠأة ،وﺗﻨتﺸــر مﺜــﻞ المِ ْر َو َﺣــﺔ عﻨــﺪ أطـ ٍ
ـراف طوﻳلــﺔ .وﻫــﺬه
ـوي مﻨﻬــا ،مﻌﺰولــﺔ وفــي
اﻷوراق ،المتﻘاﺑلــﺔ فيمــا ﺑيﻨﻬــا عﻨْــﺪ ارﺗﻔــاع الﻨبْتــﺔ ﻛﻜ ّﻞ ﺗﻘرﻳ ًبــا ،ﺗُصبــﺢ متﻨاوﺑــﺔ فــي الجــﺰء الﻌلـ ّ
ﺑﻌــﺾ اﻷﺣيــان ﺑﺴــيﻄﺔ أو قليلــﺔ االﻧﻘﺴــام.
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أن اﻷزﻫــار ال ّﺬﻛــور واﻷزﻫــار اﻹﻧــاث ﺗﺤملﻬــا
ﻛمــا ﺗتم ّيــﺰ ﻧبْتــﺔ الﻘﻨّــﺐ الﻬﻨــﺪي ﺑﻜ ْوﻧﻬــا ﺛﻨائ ّيــ َﺔ ال َم ْﺴــ َﻜن ،م ّمــا ﻳ ْﻌﻨــي ّ
ﻧباﺗــات مﻨﻔصلــﺔ عــن ﺑﻌﻀﻬــا البﻌــﺾ .وﺗﻜــون الﺜمــرة ﺻلبــﺔ وذات ﺑــﺬرة واﺣــﺪة .ﻛمــا ﺗلتصــﻖ الــ ﱡر ُؤوس ال ُمﺰ ِْﻫــ َرة
الﺸــ َﻌيْرات ال ُﻐ َﺪدِ ّﻳــﺔ ال ُمﻨْتﺸــرة علــى َﺳ ْ
ﺑراﺗﻨــﺞ وفيــر فــي المﻨــاخ الﺤــا ّر فﻘــﻂ ،وﻫــو راﺗﻨــﺞ موجــود فــي ﱡ
ــﻄﺢ قاعــﺪة
ﻷن
اﻷزﻫــار .وﻳُ َﻔ ﱠﻀــﻞ اﺳــتﺨﺪام رؤوس الﻨباﺗــات اﻷﻧﺜوﻳــﺔ ،ﺑيﻨمــا ﻳتــﻢ التﺨلــﺺ مــن مﻌﻈــﻢ الﻨباﺗــات ال ّﺬﻛورﻳــﺔّ ،
ﻫــﺬه الــرؤوس ال ُمﺰ ِْﻫـ َرة اﻷﻧﺜوﻳــﺔ ﻏﻨ ّيــﺔ ﺑالراﺗﻨــﺞ إلــى ﻫــﺬا الﺤـ ّﺪ أو ذاك ،والتــي ﺗتﻌـ ّﺪد مﻜ ّوﻧاﺗﻬــا ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر ،ﺳـ ّيما فــي
الﻜاﻧاﺑيﻨوﻳــﺪ )الﻜاﻧاﺑيﻨــول ) (CBNورﺑاعـ ّـي ﻫيﺪروﻛاﻧاﺑيﻨــو ْل ).((THC
فــي الو ْقـ ِـﺖ الــﺬي ﺗ ُْﺴــتﺨ َﺪم ﺛمــار الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي فــي ﺗرﺑيــﺔ الﻄيــور ،ﻷن َزﻳْتﻬــا ذو قيمــﺔ ﻏﺬائيــﺔ ،أو ﺑبﺴــاطﺔ للبــﺬور
الوﺣيــﺪة التــي ﺗﺤتــوي عليﻬــا ،وﺗﺴــتﺨﺪم لﺰراعــﺔ قﻄــﻊ اﻷرض ،ﻳﺴــتﺨﺪم الراﺗيﻨــﺞ فــي أﺷــﻜال مﺨتلﻔــﺔ )الﺤﺸــيﺶ،
المارﻳجواﻧــا ،الﺸــيرا ،إلــﺦ( .ﻳمﻜــن اﺳــتﺨﺪام اﻷوراق ،وال ﺳ ـ ّيما اﻷوراق الﻌليــا مﻨﻬــا علــى ﺳــيﻘان الﻨّبتــﺔ ،علــى ﺷــﻜﻞ
رقائــﻖ .وﻛلّمــا اقترﺑــﺖ اﻷوراق مــن الﻘمــﻢ ال ُمﺰ ِْﻫــرة ،ﻛلّمــا ﺻــارت ﻏﻨ ّيــﺔ أﻛﺜــر مــن ﺣيــﺚ الﻜاﻧاﺑيﻨوﻳــﺪ والمــوا ّد الﻜيميائيــﺔ
ﺧاﺻــﺔ« ﻧاجمــﺔ عــن وﺻﻔـ ٍ
ـات طبيــﺔ
اﻷﺧــرى المرﺗبﻄــﺔ ﺑﻬــا .لﺬلــﻚ إذ ْن ﻳُمﻜــن اﺳــتﺨﺪامﻬا فــي » ُم ْﺴـت َْﺤﻀرات ﺻيﺪالﻧ ّيــﺔ
ّ
مﺤ ـ ّﺪدة.
وعــﺔ فــي البﺪاﻳــﺔ فــي المﻐــرب ،ﺗﺤتــوي علــى ﻧﺴــبﺔ ﺿﻌيﻔــﺔ إلــى ﺿﻌيﻔــﺔ جــﺪا مــن
أﺻﻨــاف الﻘ ّﻨــﺐ ،ال َم ْﺰ ُر َ
لﻘــﺪ ﻛاﻧــﺖ ْ
مــادة ُرﺑَ ِ
الﺰراعــﺔ .ﻏيــر أﻧــﻪ
اعـ ّـي ﻫيﺪروﻛاﻧاﺑيﻨــو ْل ) ،(THCوﻫــي المــا ّدة المﺨــﺪرة التــي ﺑـ ﱠر َرت مﻨْــﺬ فتــرة طوﻳلــﺔ مﻨْــﻊ ﻫــﺬه
َ
أﺻﻨـ ٍ
ـاف َﻫجيﻨـ ٍـﺔ إلــى المﻐــرب ،ال ُمتو ّلــﺪة عــن ﺗﻬجيــن ﺳــﻼالت ُمﺨتلﻔــﺔ ،التــي ﺗﺤتــوي علــى
مﻨــﺬ ﺑ ْ
ِﻀ َﻌــﺔ ُعﻘــود ،ﺗَـ ّﻢ إ ْدﺧــال ْ
ِﺴـ ٍـﺐ مرﺗﻔﻌــﺔ إلــى مرﺗﻔﻌــﺔ ج ـ ًّﺪا مــن ُر ِ
ﺑاعــي ﻫيﺪروﻛاﻧاﺑيﻨــول .وﻫــي أﺻﻨــاف ﺗﺤتــوي علــى ال ّراﺗﻨــﺞ الــﺬي ﻳبﺤــﺚ عﻨــﻪ
ﻧ َ
ﺗ ُّجــار المﺨــﺪرات ﻹمــﺪاد ﺳــوق االﺳــتﻬﻼك الترفيﻬــي .لﺬلــﻚ ،ﺳــيﻜون مــن المﻔيــﺪ ﺗوجيــﻪ ﻫــﺬه اﻷﺻﻨــاف الﻬجيﻨــﺔ ﻹﻧتــاج
الصﻌيــﺪ ّ
الﻄ ّبــي والﻘاﻧوﻧــي ،ﺗماﺷــياً َم ـ َﻊ ﺗﺪاﺑيـ ِـر الت ّْﺴــوﻳﻖ
الصيْﺪالﻧيــﺔ ذات الوﺻﻔــات المﺤـ ﱠـﺪ َدة علــى ّ
ال ُم ْﺴ ـتَﺤﻀرات ّ
)ﺗجــارب ﺳــرﻳرﻳﺔ ،ﺗرﺧيــﺺ التﺴــوﻳﻖ والتﺴــليﻢ إلــى ﺻيﺪل ّيــات ُم َرﺧﱠ ــﺺ لﻬــا( .ﺑال ُمﻘاﺑــﻞ ،ﻳمﻜــن اﺳــتﺨﺪام اﻷﺻﻨــاف
الﻀﻌيﻔــﺔ علــى مﺴــتوى مــا ّدة رﺑاعــي ﻫيﺪروﻛاﻧاﺑيﻨــول )والﻌﻜــس ﺑالﻨﺴــبﺔ الﻜاﻧاﺑيﺪﻳــول( فــي ُم ْﺴــتﺤﻀرات
ذات الﻨﱢﺴــﺐ ّ
التجميــﻞ ،أو ﻛ ُمﻀافــات ﻏﺬائيــﺔ .ﻛمــا ﻳمﻜــن الﻨﻈــر مﺴــتﻘب ً
ﻼ ،فــي ﺿــوء ﺗﻄــور االﺳــتﻌماالت الﻄبيــﺔ والصيﺪليــﺔ
والصﻨاعيــﺔ للﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،فــي إمﻜاﻧيــﺔ ﺗﻘﻨيــن االﺳــتﻌمال الﺸــﺨصي عبــر قﻨــوات ﺗوزﻳــﻊ ﺧاﺻــﺔ وﺑﻜميــات مﺤــﺪدة وفــي
أماﻛــن مﻌيﻨــﺔ.58
§ مساحات زراﻋة القنب الﻬندي

ﺗُ َﻘـ ﱠـﺪر المﺴــاﺣﺔ اﻹجماليــﺔ لﺰراعــﺔ الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي فــي المﻐــرب ﺑـــ  71.424ﻫﻜتــارا ،59موز َﱠعــﺔ علــى اﻷقاليــﻢ الﺨمﺴــﺔ
ﻧصــﻒ المﺴــاﺣﺔ
المﺬﻛــورة أعــﻼه .وﻳﺤتــوي إقليــﻢ ﺷﻔﺸــاون وﺣــﺪه علــى  35.741ﻫﻜتــا ًرا مــن ﻫــﺬا الﻘ ّﻨــﺐْ ،
أي علــى ْ
المﺰروعــﺔ علــى الصﻌيــﺪ الوطﻨــي .ﻳليــﻪ إقليــﻢ الﺤﺴــيمﺔ ) 17.185ﻫﻜتــا ًرا( ،ﺛـ ّﻢ ﺗاوﻧــات ) 9.133ﻫﻜتــا ًرا( ،ووزّان )6.150
أن ﻫــﺬه المﺴــاﺣﺔ قــﺪ عرفــﺖ ﺗراجﻌـاً ملﺤوﻇـاً ﺣﺴــﺐ مﻌﻄيــات
ﻫﻜتــا ًرا( ،وأﺧيــراً إقليــﻢ الﻌرائــﺶ ) 3.216ﻫﻜتــا ًرا( .ﻏيــر ّ
وزارة الﺪاﺧليــﺔ ،60ﺑﺤيــﺚ ﺑلﻐــﺖ فــي مجملﻬــا ﺳــﻨﺔ  2019ﺣوالــي  45.000ﻫﻜتــار ،وﻫــو مــا ﻳمﺜــﻞ ﺗراجﻌــا ﺑﻨﺴــبﺔ  65فــي
المائــﺔ مﻘارﻧــﺔ مــﻊ ﺳــﻨﺔ .2003
ــﺐ الﻬﻜتــار الواﺣــﺪ المــﺰْروع ﺗﻔا ُوﺗــاً ﻛبيــراً :فﻔــي المتوﺳــﻂ ،ﻳُﻨتــﺞ الﻬﻜتــار الواﺣــﺪ 700
ِﺤ َﺴ ِ
ُ
وﺗتﻔــاوت ال َمﺤاﺻيــ ُﻞ ﺑ َ
صــول مــا ﺑيْــن  400و 600ﻛيلوﻏــرام فــي الﻬﻜتــار الواﺣــﺪ فــي
ﻛيلوﻏــرام مــن الﻘﻨّــﺐ الﻬﻨــﺪي .وﻳتــراوح ﻫــﺬا
المﺤ ُ
ْ
 - 58مﻨﻈومــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﺑاملﻐــرب ،مجمــوع املﺬﻛــرات املوﺿوعاﺗيــﺔ والرﻫاﻧــات واملﺸــارﻳﻊ املﻘترﺣــﺔ ﰲ إطــار الﻨمــوذج التﻨمــوي اﳉﺪﻳــﺪ ،اللجﻨــﺔ اﳋاﺻــﺔ ﺑالﻨمــوذج
التﻨمــوي ،ص.242 .
 - 59أرقام اﻹﺣصاء الﻌا ّم الﻔﻼﺣي ،وزارة الﻔﻼﺣﺔ والصيﺪ البﺤري والتﻨميﺔ الﻘروﻳﺔ واملياه والﻐاﺑات ،املوﺳﻢ الﻔﻼﺣي .2015-2014
 - 60جلﺴﺔ اﻹﻧصات التي عﻘﺪت ﺑتارﻳﺦ  29أﺑرﻳﻞ .2021
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الجريدة الرسمية

اﻷراﺿــي البور ّﻳــﺔ ،ﺑيﻨمــا ﺗ َِصـ ُﻞ فــي المﻨاطــﻖ ال َم ْﺴــﻘ ّيﺔ إلــى  1000ﻛيلوﻏــرام فــي الﻬﻜتــار )ﺣﺴــﺐ أرقــام الﺴــﻨﺔ الﻔﻼﺣ ّيــﺔ
 .(2018/2019وﺣﺴــﺐ اﻷقاليــﻢ ،ﻧجــﺪ أعلــى مﺤصــول فــي أراﺿــي إقليــﻢ الﻌرائــﺶ ) 1.01طــن  /ﻫﻜتــار( ،ﺛــﻢ الﺤﺴــيمﺔ
) 0.81طــن /ﻫﻜتــار( ،وﺷﻔﺸــاون ) 0.66طـ ّـن /ﻫﻜتــار( ،ووزان ) 0.65طـ ّـن /ﻫﻜتــار( ،فﺈقليــﻢ ﺗاوﻧــات التــي ال ﻳتﻌــﺪى ﺑﻬــا
المﺤصــول  0.37طـ ّـن /ﻫﻜتــار.
ﻛمــا ﻳﻌتمــﺪ المﺤصــول ﻛﺬلــﻚ علــى مﺴــاﺣﺔ اﻷراﺿــي ال َم ْﺰ ُروعــﺔ .وفــي المجمــوع ،ﺗــﻢ إﺣصــاء مــا ﻳﻨاﻫــﺰ  100.742قﻄﻌــﺔ
لﺰراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﺑمﺴــاﺣﺔ ﺗبْلــﻎ فــي ال ُمتوﺳــﻂ  0.54ﻫﻜتــار .61وفــي إقليــﻢ الﻌرائــﺶ ،ﺗتو ّفــر الﻘﻄــﻊ اﻷ ْرﺿيــﺔ علــى
مﺴــاﺣﺔ أﻛبــر إلــى ﺣ ـ ّﺪ مــا ،ﺣيــﺚ ﺗبلــﻎ  1.57ﻫﻜتــار فــي المتوﺳــﻂ ،ﺑيﻨمــا فــي إقليــﻢ ﺗاوﻧــات ،ﻳبلــﻎ متوﺳــﻂ مﺴــاﺣﺔ
اﻷراﺿــي  0.10ﻫﻜتــار.
ـﺈن  ، Cannabis sativaال ّﻨبْتــﺔ
الصﻨــﻒ المــﺰروع .وﺑالﻔ ْﻌــﻞ ،فـ ّ
ﺛ ّمــﺔ عامـ ٌﻞ آﺧــر ﻳُ َﺤـﺪﱢد مﺤصــول الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﻫــو طبيﻌــﺔ ّ
اﺳــتبﺪالﻬا ،ﺗﺪرﻳج ّيــا ،ﺑﺄﺻﻨــاف ﻫجيﻨــﺔ ﺗ ُْﺴــتورد ﺑﺬو ُرﻫــا مــن طــرف
التــي ﻛاﻧــﺖ ﺗُ ـ ْﺰ َرع ﺗﻘليﺪ ًﻳــا فــي المﻐــرب ،قــﺪ ﺗ ـ ّﻢ ْ
ﺗﺤمــﻞ أﻛﺜرﻫــا ُﺷــﻬر ًة فــي المﻐــرب أﺳــماء » «triticaأو » «khardalaأو
ﺗجــار المﺨــﺪرات .وﺗتميــﺰ ﻫــﺬه اﻷﺻﻨــاف ،التــي ْ
ـال جـ ًﺪا لمــا ّدة رﺑاعـ ّـي ﻫيــﺪرو ﻛاﻧاﺑيﻨــول ،ﻳُ ْمﻜــن أ ْن ﻳصــﻞ إلــى  25فــي المائــﺔ
» «pakistanaأو » ،«mexicanaﺑوجــود ﺗرﻛيــﺰ عـ ٍ
ﺗﺤﻈــى ﺑﺈقبــال مــن قبــﻞ ﺗجــار
مــن المــادة الجافــﺔ .لﺬلــﻚ فــﺈن المﺆ ّﺛــرات الﻌﻘليــﺔ لل ّراﺗﻨــﺞ ﺗﻜــون قوﻳــﺔ جـ ًﺪا ،وﺑالتالــي فﻬــي ْ
صــو ٌل أعلــى ﺑــﺪءاً مــن الﺴــﻨوات اﻷولــى مــن الﺰّراعــﺔ ،فﺈﻧﻬــا ﺗﺤتــاج
المﺨ ـ ّﺪرات .وإذا ﻛا َن لﻬــﺬه
اﻷﺻﻨــاف الجﺪﻳــﺪة َم ْﺤ ُ
ْ
ً
الﺴــﻘي ال ُمﻨْتﻈــﻢ وﺗتﺴــبﺐ فــي اﺳــتﻨﺰاف الترﺑــﺔ.
أﻳﻀــا إلــى ّ
ـﺈن ُج ـﺰْءاً ال ﻳُﺴــتﻬان ﺑــﻪ مِ ـ ْن زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﻳُــﺰا َول فــي المﻐــرب فــي قﻄــﻊ أرﺿ ّيــﺔ ﺻﻐيــرة ،وفــي
وﺑاﺧتصــار ،فـ ّ
62
ـول ﻳﺨتلــﻒ ﺑاﺧتـ ِ
إن ﻫــﺬا
ـاري  ،وﺑمﺤصـ ٍ
ـﻼف ﻧوع ّيــﺔ البــﺬور المﺴــتﺨﺪمﺔّ .
رﺳـ ٍـﻢ عﻘـ ّ
ﺗرﺑــﺔ فﻘيــرة ،ﺑــﺪون ﺷــﻬادة ملْﻜ ّيــﺔ وال ْ
وﺿﻌ ّيــﺔ ﻫﺸاﺷــﺔ ماليــﺔ وﺗﻬميــﺶ اجتماعـ ّـي ،م َﻌ ّرﺿيــن
ﺿــﻊ ﻳُــﺆ ّدي ﺣتْمـاً إلــى اﻹﺑْﻘــاء علــى المﺰارعيــن وأ ُ َﺳـ ِـرﻫﻢ فــي ْ
ال َو ْ
لﺨﻄــر المتاﺑﻌــﺔ الﻘﻀائيــﺔ ﺑﺴــبﺐ الﺰراعــﺔ ﻏيــر المﺸــروعﺔ التــي ﻳﺰاولوﻧﻬــا.
ﻋﻴﺶ المﺰارﻋﻴﻦ وأﺳرﻫﻢ
§ ﻇروف ْ

ـي 60.000
تاﺣــﺔ ،63ﻳﻌيــﺶ مــا مجموعــﻪ  400.000ﺷــﺨﺺ علــى زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪيْ ،
و ْفـ َﻖ آﺧــر اﻷرقــام ال ُم َ
أي ﺣوالـ ْ
أﺳــرة .وقــﺪ ق ـ ّﺪرت دراﺳــﺔ عــن الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي فــي ﺷــمال المﻐــرب ،أﻧجﺰﺗﻬــا وﻛالــﺔ إﻧﻌــاش وﺗﻨميــﺔ أقاليــﻢ الﺸــمال
الﺴــاﻛﻨﺔ التــي ﺗتﻌيــﺶ مــن
ﺑتﻌــاون مــﻊ مﻜتــﺐ اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة المﻌﻨــي ﺑالمﺨــﺪرات والجرﻳمــﺔ ﺳــﻨﺔ ّ ،64 2003
أن عــﺪ َد ّ
ﻫــﺬه الﺰراعــﺔ ﻳبلــﻎ  96.000أ ُ ْﺳ ـ َرة.
علــى ﺻﻌيـ ٍـﺪ آﺧــر ،أﺷــار اﻹﺣصــاء الﻌــا ّم اﻷﺧيــر للﺴــﻜان والﺴــﻜﻨى لﺴــﻨﺔ  ،2014إلــى التﻬميــﺶ االجتماعــي لﺴــاﻛﻨﺔ
ال َمﻨاطــﻖ التــي ﺗﻨتﺸــر فيﻬــا زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي .وﻫــي المﻨاطــﻖ التــي ﺗﻌــرف مﺴــتوى متﺪ ّﻧي ـاً للﻐاﻳــﺔ علــى ﺻﻌيــﺪ
أن ﻧصﻔﻬـ ّـن ﻳُﻌاﻧــي مــن اﻷم ّيــﺔ .وعلــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،فﻔــي ﺑــاب ﺑَـ ّر ْد ،وﻫــي
ﺻ ُﻔــوف الﻨﺴــاء ،ﺑﺤﻜــﻢ ﱠ
التﻌليــﻢ ،ال ﺳـ ّيما فــي ُ
جماعــﺔ قرو ّﻳــﺔ فــي إقليــﻢ ﺷﻔﺸــاون ﺗﻘــﻊ فــي وﺳــﻂ المﻨاطــﻖ المﻌﻨيــﺔ ﺗارﻳﺨي ـاً ﺑﺰراعــﺔ الﻘﻨــﺐ ،ﺗبلــﻎ ﻧﺴــبﺔ اﻷميــﺔ 34
ـي ﻧصــﻒ الﻨﺴــاء
أي أعلــى ﺑﻨﻘﻄتيْــن مــن المﺴــتوى الوطﻨــي ) 32.2فــي المائــﺔ( .ﻛمــا ّ
فــي المائــﺔْ ،
أن اﻷميــﺔ ﺗصيــﺐ َﺣوالـ ْ
 - 61أرقام اﻹﺣصاء الﻌام الﻔﻼﺣي  ،2016وزارة الﻔﻼﺣﺔ والصيﺪ البﺤري والتﻨميﺔ الﻘروﻳﺔ واملياه والﻐاﺑات.
رﺳــﻢ عﻘــاري ﻛﺈقــرار ﲟلﻜيــﺔ
 - 62وف ًﻘــا لــوزارة الﻔﻼﺣــﺔ ،فــﺈن  74ﰲ املائــﺔ مــن اﻷراﺿــي املﺰروعــﺔ ﺑالﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﺗﺨﻀــﻊ لﻨﻈــام »مِ لْــﻚ ﺑــﻼ ملﻜ ّيــﺔ«ْ ،
أي ال ﺗتو ّفــر علــى ْ
اﻷرض.
 - 63جلﺴﺔ إﻧصات ﰎ ﺗﻨﻈيمﻬا مﻊ وزارة الﺪاﺧليﺔ ﺑتارﻳﺦ  29أﺑرﻳﻞ .2021
 - 64ﺑﺤــﺚ ميﺪاﻧــي ﺣــول الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي  ،2003أﳒﺰﺗــﻪ وﻛالــﺔ إﻧﻌــاش وﺗﻨميــﺔ أقاليــﻢ الﺸــمال ﺑتﻌــاون مــﻊ مﻜتــﺐ اﻷﱈ املتﺤــﺪة املﻌﻨــي ﺑاملﺨــﺪرات واﳉرﳝــﺔ ،فييﻨــا؛ متوفــر
علــى الراﺑــﻂ التالــي:

http://www.unodc.org/pdf/publications/morocco_cannabis_survey_2003_fr.pdf
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أن
) 49.4فــي المائــﺔ(؛ ومــﻊ ذلــﻚ ،فﺈﻧﻬـ ّـن ﻳﻀﻄلﻌــن ﺑــﺪور ﻫــام فــي الﺤصــاد والتﺤوﻳــﻞ اﻷ ّولــي للﻨّبتــﺔ .ﻳُﻀــاف إلــى ذلــﻚ ﱠ
أعمارﻫــﻢ مــا ﺑيْــن  7و 12ﺳــﻨﺔ ،ﺗبْلــﻎ  93.6فــي المائــﺔ ،مﻘاﺑــﻞ  95.1فــي المائــﺔ
ﻧﺴــبﺔ ﺗمــﺪ ُرس اﻷطﻔــال ،الﺬﻳــن ﺗتــراوح ْ
الصﻌيــﺪ الوطﻨــي .وﻳﻨﺨﻔــﺾ ﻫــﺬا المﻌــﺪل إلــى  92.2فــي المائــﺔ فــي ﺻﻔــوف البﻨــات مــن  7إلــى  12ﺳــﻨﺔ .ﻛمــا
علــى ّ
إن  81.8فــي المائــﺔ مــن الﺴــاﻛﻨﺔ المﺤليــﺔ
ﺻﻌيــﺪ ﻫــﺬه الجماعــﺔ الﻘروﻳــﺔ ،ﺣيــﺚ ّ
ﻳﻈـ ّﻞ مﺴــتوى التمــﺪ ُرس متﺪ ّﻧيــا علــى َ
ال ﻳُواﺻلــون دراﺳــتﻬﻢ ﺑﻌــﺪ التﻌليــﻢ االﺑتﺪائــي .وﻫــﺬه الﻨﺴــبﺔ ﺗرﺗﻔــﻊ فــي ﺻﻔـ ِ
ـوف الﻨﺴــاء ،إ ْذ ﺗصــﻞ إلــى  87فــي المائــﺔ.
الجـﺰْء اﻷﻛبــر مــن زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ) 50فــي المائــﺔ
وﺑصﻔــﺔ عامــﺔ ،فـ ّ
ـﺈن إقليـ َﻢ ﺷﻔﺸــاون ،الــﺬي ﻳتر ّﻛــﺰ فــي مجالــﻪ ُ
مــن المﺴــاﺣﺔ المﺰروعــﺔ ،و 60فــي المائــﺔ مــن الﻔﻼﺣيــن( ،ﻳُﻌاﻧــي مــن ﺗﺄﺧّ ــر ﻛبيــر علــى ُمﺴــتوى التﻨميــﺔ البَﺸــرﻳﺔ .ﻛمــا
ﺻﻔـ ِ
ـوف الﻨﺴــاء ،مﻘاﺑــﻞ  32.2فــي المائــﺔ،
ﺗبلــﻎ ﻧﺴــبﺔ اﻷ ّميــﺔ فيــﻪ  40.2فــي المائــﺔ ،وﺗرﺗﻔــﻊ إلــى  55فــي المائــﺔ فــي ُ
و 42.1فــي المائــﺔ علــى التوالــي علــى الصﻌيــﺪ الوطﻨــي .أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ لتمـ ْﺪ ُرس اﻷطﻔــال الﺬﻳــن ﺗتــراوح أعمارﻫــﻢ مــا ﺑيْــن
ـجﻞ ﻫــو  90فــي المائــﺔ ،وﻫــو أقـ ّﻞ ﺑﻜﺜيــر مــن المﻌــﺪل الوطﻨــي البا ِلــﻎ  95.1فــي المائــﺔ.
 7و 12ﺳــﻨﺔ ،فـ ّ
ـﺈن المﻌــﺪل المﺴـ ﱠ
ـجﻞ مﻌـ ّﺪل الﻔﻘــر الﻨﻘــﺪي أقـ ّﻞ مــن المﻌـ ّﺪل الوطﻨــي فــي اﻷقاليــﻢ الﺨمﺴــﺔ،
وفــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑ ُمﺴــتوى عيْـ ِ
الﺴــاﻛﻨﺔ ،ﻳُﺴـ ّ
ـﺶ ﱠ
وﺑﺸــﻜﻞ عــا ّم فــي جﻬــﺔ طﻨجﺔ-ﺗﻄوان-الﺤﺴــيمﺔ .وﺑالتالــيْ ،
ﺗﺸـ َﻬﺪ الﻬﺸاﺷــﺔ ارﺗﻔاعـاً فــي ﺑﻌــﺾ ﻫــﺬه اﻷقاليــﻢ ،ﻛﺈقليــﻢ
الصﻌيــﺪ الوطﻨــي ،علــى
ﺷﻔﺸــاون ا ّلــﺬي ﻳصــﻞ فيــﻪ مﻌـ ّﺪل الﻬﺸاﺷــﺔ إلــى  14.7فــي المائــﺔ ،مﻘاﺑــﻞ  12.5فــي المائــﺔ علــى ّ
أﺳـ َرة واﺣــﺪة مِ ـ ْن ﺑيــن ﻛ ّﻞ ﺧ ْمــس أ ُ َﺳــر
الرﻏــﻢ مــن اﻧﺨﻔــاض مﻌــﺪل الﻔﻘــر ) 4.66فــي المائــﺔ( .فﻔــي ﻫــﺬا اﻹقليــﻢ ﺗُ َﻌاﻧــي ْ
أن الجماعــات ال َﻘرو ّﻳــﺔ التاﺑﻌــﺔ لﻺقليــﻢ ﻫــي التــي ﺗﻌــرف ﺗﺪﻫــو ًرا أﻛبــر فــي
مــن الﻔﻘــر أو الﻬﺸاﺷــﺔ .وﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى ّ
ّ
مﺆﺷــرات مﺴــتوى المﻌيﺸــﺔ .ﻛمــا ﺗﺴــجﻞ ﻫــﺬه اﻷقاليــﻢ مﺆﺷــرات متﺪﻫــورة علــى مﺴــتوى الﻔﻘــر متﻌــﺪد اﻷﺑﻌــاد .65فــﺈذا
ﻛان المﻌــﺪل الوطﻨــي ﻫــو  8.2فــي المائــﺔ ،فﺈ ّﻧــﻪ ﻳبْلــﻎ  12.7فــي المائــﺔ فــي الﺤﺴــيمﺔ ،و 18.8فــي المائــﺔ فــي ﺷﻔﺸــاون،
و 12.2فــي المائــﺔ فــي الﻌرائــﺶ ،و 13.4فــي المائــﺔ فــي وزّان ،و 20.4فــي المائــﺔ فــي ﺗاوﻧــات.
عــﻼو ًة علــى أ ُ َﺳــر المﺰارعيــن ،الﺬﻳــن ﻳﻌيﺸــون علــى زراعــﺔ الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،ﺗتﺰاﻳــﺪ أعــﺪا ُد ال ُﻌ ّمــال الﻔﻼﺣ ّييــن ال َموﺳــم ّيين
قصــﺪ المﺸــارﻛﺔ فــي مﺨتلــﻒ المﻬــا ّم الﻔﻼﺣيــﺔ وفــي مﻬــا ّم ﺗﺤوﻳــﻞ الﻘﻨــﺐ .ووف ًﻘــا لﺪراﺳــﺔ وﻛالــﺔ إﻧﻌــاش وﺗﻨميــﺔ
ﻛ ّﻞ ﺳــﻨﺔ ْ
أقاليــﻢ الﺸــمال ومﻜتــﺐ اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة المﻌﻨــي ﺑال ُم َﺨـ ّﺪرات والجرﻳمــﺔ ،فﺈ ّﻧــﻪ قبْــﻞ إدﺧــال الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي إلــى المﻨاطــﻖ
وﺧاﺻــﺔ إلــى مﻨﻄﻘــﺔ ﻛتامــﺔ ،للﻌمــﻞ ﺑﻬــا وال ّر ْفــﻊ مــن
الﺴــاﻛﻨ ُﺔ إلــى المﻨاطــﻖ التﻘليﺪﻳــﺔ للﺰّراعــﺔ،
الجﺪﻳــﺪة للﺰراعــﺔَ ،
ّ
ﻫاجـ َر ّ
دﺧولﻬــﻢ .ﻏيْــر أ ّﻧــﻪ عﻘــﺐ إدﺧــال الﻘﻨــﺐ إلــى ﻫــﺬه اﻷراﺿــي ،أﺻبﺤــﺖ ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة ،ﺑالﻨّﻈــر إلــى الﺨبْــرة المﻜتﺴــبﺔ مـ ْن
ـواض لتﺸــﻐيﻞ ال ُﻌ ّمــال الﻔﻼﺣ ّييــن الﻘادميــن مـ ْن مﻨاطــﻖ أﺧــرى.
طــرف الﺴــاﻛﻨﺔ ،عبــارة عــن أﺣـ ٍ

ّ ّ
ّ
 2.1ﻓــﻲ الﺤﺎلــﺔ الراﻫﻨــﺔ ،يﻈــﻞ اﻻﻗتﺼــﺎد الﺴــري لﻠقﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﻋﺎﺋقــﺎ أﻣــﺎم
ّ
َ
ﺗﻨﻤﻴــﺔ الﻤﻨﺎﻃــﻖ الﻤﻌﻨﻴــﺔ ﺑﺰراﻋتــﻪ
 .1.2.1اﻷﺛر اﻻﻗتﺼﺎدي
الصﻌــﺐ ﺗﻘﺪﻳــر اﻷﺛــر االقتصــادي لﺰراعــﺔ الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،وذلــﻚ ﺑﺴــبﺐ ﻏمــوض ﻫــﺬا الﻨﺸــاط الــﺬي ال ﺗﺄﺧــﺬه
مــن ّ
ـارت الﺪراﺳــﺔ التــي أﻧجﺰﺗﻬــا وﻛالــﺔ إﻧﻌــاش وﺗﻨميــﺔ أقاليــﻢ
اﻹﺣصائ ّيــات الﻌموميــﺔ فــي اعتبارﻫــا .فﻔــي ﺳــﻨﺔ  ،2003أﺷـ ْ
أن »الﺪﺧــﻞ
الﺸــمال ومﻜتــﺐ اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة المﻌﻨــي ﺑالمﺨــﺪرات والجرﻳمــﺔ عــن الﻘﻨّــﺐ الﻬﻨــﺪي فــي المﻐــرب إلــى ّ
الﺨــا ّم المﺤتمــﻞ ﺑالﻨﺴــبﺔ للمﺴــتﻐلّين ﻳمﻜــن ﺗﻘﺪﻳــره ﺑﻨﺤــو  3مليــارات درﻫــﻢ ) 325مليــون دوالر( .وﻳﻌــاد ُل ﻫــﺬا الرقــﻢ
 0.7فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي لﺴــﻨﺔ  ،2003والمﻘـ ﱠـﺪر ﺑﻨﺤــو  424.6مليــار درﻫــﻢ ) 47مليــار دوالر(.
 - 65ﻳﺆﺷر الﻔﻘر متﻌﺪد اﻷﺑﻌاد إلى أوجﻪ اﳊرمان املتﻌﺪدة التي ﻳﻌاﻧي مﻨﻬا الﻔرد أو اﻷﺳرة على مﺴتوى الصﺤﺔ والتﻌليﻢ ومﺴتوى املﻌيﺸﺔ.
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ـودـﺐﺣوالــي  96.600أﺳ
ـراتــﺔوجـ
علــى
االعتمــاد
وإذا مــا ﺗــﻢ االعتمــاد علــى ﺗﻘﺪﻳــرات وجــود ﺣوالــي  96.600أﺳــرة مﻌﻨيــﺔ أووإذا مــا ﺗــﻢ
ـﺨﺺ ﻳُ
الﻘﻨـ
ﺗﻘﺪﻳـزراع
ﺰاولــون
 804.000ﺷـ
ـرد ذلــﻚ ﻳمﺜــﻞ دﺧـ ًـﻼ إ
للﻔــﺈن
 ،(2003ف
)ﺗﻘﺪﻳــرات
مﻨﻄﻘــﺔ الرﻳـ
) 400دوالر(
3.600ـﻒدرﻫــﻢ
ـي
فــي مﻨﻄﻘــﺔ الرﻳــﻒ )ﺗﻘﺪﻳــرات  ،(2003فــﺈن ذلــﻚ ﻳمﺜــﻞ دﺧـ ًـﻼ إجمال ًيــا ﻳبلـفــﻎـيﺣوالـ ْ
ـاجـي ﺗﻘرﻳــر لــوزارة الﺨ
إﻧتـفـ
وردت
ـﺚ أﺧ
ـرات
ﺗﻘﺪﻳـ
وﻫﻨــاك
ـرات أﺧــرى وردت فــي ﺗﻘرﻳــر لــوزارة الﺨارجيــﺔ الواﺣ
ﺑﺤيـ ٌ
الواﺣــﺪ« .وﻫﻨــاك ﺗﻘﺪﻳـ ٌ
ـرىﺑــﺄن
ﻳﻔيـــﺪ
،2017
ـﺪ«.ﺳــﻨﺔ
اﻷمرﻳﻜيـــﺔ
الﺪاﺧلمـــاـي قــﺪره  700طـ ّـن مت
ـﺞـﺪ ﺑلــﻎ
الﻨاﺗـقـ
2016-2015
ـﺪيفـ ف
ـيــيالمائــﺔ مــن
الﻬﻨـ23
الﻘﻨـﻳﻌــﺐـادل
الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي فــي  2016-2015قــﺪ ﺑلــﻎ مــا قــﺪره  700طـ ّـن متــري ،وﻫــو مــا
66
دوالر ،ﺑمجـ ّرد أ ْن ﺗتﺤ
100ـﺬامليــار
المﻘـ
ﺣﺸــي
اﻹجمالـ
ـﺪرفـﺑـــ ّ
ـيﺶ«
اﻹجمالــي المﻐرﺑــي ،المﻘــﺪر ﺑـــ  100مليــار دوالر ،ﺑمجـ ّرد أ ْن ﺗتﺤـ ّول الﻨبتــﺔ إلــى
التﻘييــﻢ
ـﺈن ﻫـ
ـﻚ،
ـي،ـﻊ ذلـ
المﻐرﺑـومـ
.66
67
اﻷﺧيــر ﻳﻨتﻘــﺪه ﺑﺸــﺪة ﺑﻌــﺾ المتﺨصصيــن67
 67فــي اقتصــاد الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي.اﻷﺧيــر ﻳﻨتﻘــﺪه ﺑﺸــﺪة ﺑﻌــﺾ
المتﺨصصيــن فــي اقتصــاد الﻘﻨ
ّ
ّ

إجما ِلـ ّـي الﻌائــﺪات ا
ـونـﺔﻳـإلــى
الﺪاﺧليـ
ـيوزارة
أنـي ْ
أن ْ
ـورو ،ف ّـ
 500مليـ
ُﺸـوال
جاﻧبﻬـم ــاْ ،نﺗ َﺣ
إجما ِلـ ّـي الﻌائــﺪات الﻔﻼﺣ ّيــﺔ قـم ــﺪ ْناﻧتﻘــﻞ
م ـ ْن جاﻧبﻬــا ،ﺗُﺸــير وزارة الﺪاﺧليــﺔ إلــى ّ
ـيرـ ْ
ـي  325مليــون ﻳ
رﺗبﻄــﺔـي ،إلـ
ـﻼتـ ْرالن ُمالﺤال
ـن الﻘ
اﻷولم مـ
ـﻞــاالﻌﻘـ
ـي  325مليــون ﻳــورو ﺣاليــا،أوائـ
ﺑالﻘﻨـ
ﻌامـ
ﺑيﻨم
ـىـﺐﺣوالـ ْ
اﻧتﻘلـﺪــﺖ ال ُ
أوائــﻞ الﻌﻘــﺪ اﻷول مــن الﻘـ ْرن الﺤالــي ،إلــى ﺣوالـ ْ
مــﻊ أوروﺑــا مــن  12مليــا ًرا إلــى  8.10مليــار ﻳــورو.
مــﻊ أوروﺑــا مــن  12مليــا ًرا إلــى  8.10مليــار ﻳــورو.

ـﺶ أوراش
طﻨجﺔ-ﺗﻄوان-الﺤﺴـﻇلّـ
مﻨﻄﻘـــﺔـﺔ ال ّرﻳــﻒ الوﺳــﻄى قــﺪ
ـيمﺔ،ـﺖ علــى ﻫامِ ـ ِ
ـﺶ أوراش التﻨميــﺔ ﺻﺤيـ ٌﺢ ّ
ﺻﺤيـ ٌﺢ ّ
أنــﺔ لجﻬ
االقتصادﻳ
أن مﻨﻄﻘــﺔ ال ّرﻳــﻒ الوﺳــﻄى قــﺪ ﻇلّــﺖ علــى ﻫامِ ـ ِ
وذلــﻚ لﻌـ ّﺪة اعتبــارات .أ ّوالً ،علــى الرﻏــﻢ مــن الجﻬــود المبﺬولــﺔ لﻔـ ّ
ـﺬهة اعتبـ
لﻌــ ّﺪ
ـن الجﻬــود المبﺬولــﺔ
ـﺺالرﻏــﻢ
ـارات.فـأ ّوـﺈنالً،الﻨعلّﻘــى
الﺤاﺻمـــﻞ
المﻨﻄﻘــﺔ،
ـﻚ ال ُﻌﺰْلــﺔوذلـعــﻚْن ﻫ
الﻄرقيــﺔ قــﺪ ﺷـ ّﻜ َﻞ عائﻘـ
ﺗجﻬيـ
صﺴــتوى
ـى ُم
ّﺤتيىــﺔال ّﻨ ْﻘــﺺ
البﻨياًـ،ـاتلﻘـالْﺪت أ ّد
ـﺔ.ـﺰوﺛاﻧيـ
اقتصادﻳـ
علــى ُمﺴــتوى ﺗجﻬيــﺰ البﻨيــات التّﺤتيــﺔ الﻄرقيــﺔ قــﺪ ﺷـ ّﻜ َﻞ عائﻘـاً أمــام ﺧلــﻖعل ُفــ َر
اعــﺔِ اﻷُ َﺣادِ ﻳـ
الترﻛيــﺰ علـ
ﺿاعـﺔـ َإل
صوﺑَـ
الﻜبيــر
ـﻒــىمـ ْن اﺳـ
ـﺪي،
اعــﺔِ اﻷُ َﺣادِ ﻳــﺔ المﻜﺜﻔــﺔ للﻘﻨـ
ـتﻨﺰافـى ال ﱢﺰ َر َ
ـﺐ فـالﻬـيﻨْـ ﺧُ ُ
ممــﺔـاالتﱡ ْرﺑـ َ
صوﺑَــﺔ التﱡ ْرﺑــﺔ إلــى الترﻛيــﺰ علــى ال ﱢﺰ َر َ
الﻜبيــر فــي ﺧُ ُ
ـﺪد،ــﺐﺗﻜﺸــﻒ الﺪراﺳــﺔ التـ
ـي ﻫـ
ْﻘارﻫـﺔــا .وف
ـاشوإف
الترﺑــﺔ
الصــﺪد ،ﺗﻜﺸــﻒ الﺪراﺳــﺔ التــي أع ّﺪﺗﻬــا ﻫـ
ـﺬاـمال ّ
ﻫــﺬه الترﺑــﺔ وإفْﻘارﻫــا .وفــي ﻫــﺬا ّ
الصـومﻜت
الﺸـ
أقاليـــﻢ
وﺗﻨميـ
ـﺬهـﺔ إﻧﻌـ
وﻛالـ
أن ﻫــﺬه الﺰراع
ـﻼتـﺪرات
ﺑالمﺨـ
المﻌﻨــي
ـﺪة
ﺗﻌﺪﻳـ ٍ
والجرﻳمــﺔ ّ
عميﻘ ـ ًﺔ علــى
ـﺖ
اﻷمـﻨـﻢّبتــﺔ ق ـ ْﺪ
أن ﻫــﺬه الﺰراعــﺔ اﻷﺣادﻳــﺔ لل
اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة المﻌﻨــي ﺑالمﺨــﺪرات والجرﻳمــﺔ ّ
أﺣﺪﺛـ ْ
المتﺤـ ْ
ـرات المﺤليــﺔ ،وأ ّد ْت إل
الﻔﻼﺣ ّيــﺔ
ـوالتﺳــات
ال ُم َما َرﺳــات الﻔﻼﺣ ّيــﺔ والمﻌــارف والﺨبْــرات المﺤليــﺔ ،وأ ّد ْت إلــى ﺧلــﻖ ﺗﺤالـ ُم َما َر
والﺨـﺪبْـ فــي
ـارفمتﺰاﻳـ
والمﻌـــﻜﻞ
ملﺤوﻇــﺔ ﺑﺸ
ﺛﻘافيــﺔ
ـﺈنضالﻄاﺑَــﻊ ﻏيــر المﺸ ـ
ـاﻛﻨﺔ ال ّرﻳـ
الﻬﻨـﺳـ
عيــﺶ
ـﺈن الﻄاﺑَــﻊ ﻏيــر المﺸــروع لﺰراعــﺔﻧمــﻂ
وأﺧي ــي ًرا،ﻳتﻌفــ ّر ﱠ
ـﻒ.ـر التـ
والمﺨاطـ
ـﺪي،
الﻘﻨــﺐ
ﻧمــﻂ عيــﺶ ﺳــاﻛﻨﺔ ال ّرﻳــﻒ .وأﺧي ـ ًرا ،فـ ﱠ
ـاد ،قــﺪ أ ّدى إلــى ُعﺰْل
ـارك فــي
أي ﺷـ
لﻬــا ّ
لﻬــا ّ
االقتصـمــن
ﺣماﻳـﻫـﺔــﺬاأﻧﻔﺴــﻬﻢ
ـﺨﺺمـﻳُـنﺸـأجــﻞ
للمﺰارعيــن
أي ﺷــﺨﺺ ﻳُﺸــارك فــي ﻫــﺬا االقتصــاد ،قــﺪ أ ّدى إلــى ُعﺰْلــﺔ ﺷ ـبْﻪ ﺗامــﺔ
ال ُمتاﺑﻌــات الﻘﻀائيــﺔ.
ال ُمتاﺑﻌــات الﻘﻀائيــﺔ.
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ﺴــتﺨْ َﺪم ،فــي البﺪاﻳــﺔ
ـﺶ ،الﻬﻨـ
الﻘﻨــﺐ
ﻛان فيـ
لتﺤالـﺴــﺬي
فــي الو ْقـ ِـﺖ الــﺬي ﻛان فيــﻪ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﻳُﺴــتﺨْ َﺪم ،فــي البﺪاﻳــﺔ ،ﻛوﺳــيلﺔ فــي
الوـﺔ ْقـ ِـﺖ ْ
ـﺪي ﻳُمــﻊ
أﺻبــﺢ
ـروفـﻪ الﻌيـ
ـين ﻇـ
إﺿافيـ
ـﻂ.ـﺪ َر الرئيﺴــي للﺪﺧــﻞ ﺑالﻨﺴــبﺔ َ
ُمــرور الوقــﺖ المصــﺪ َر الرئيﺴــي للﺪﺧــﻞ ﺑالﻨﺴــبﺔ َ
لﺸـ ٍ
ـرﻳﺤﺔ واﺳــﻌ
المصـ
الوقــﺖ
ـاﻛﻨﺔـرور
ـرﻳﺤﺔ واﺳــﻌﺔ مــن ﺳـ ُمـ
لﺸـ ٍ
اﻷوﺳـ
الرﻳــﻒ

إﻧﻌــاش وﺗﻨميــﺔ أقاليــﻢ
دراﺳــﺔ
ـﺪةـارت
أﺷـ
،2003
ـيــﺐﺳــﻨﺔ
وفــي ﺳــﻨﺔ  ،2003أﺷــارت دراﺳــﺔ وﻛالــﺔ إﻧﻌــاش وﺗﻨميــﺔ أقاليــﻢ الﺸــمال وفـ
وﻛالـ ّﺪـﺔرات
ﺑالمﺨ ـ
المﻌﻨــي
المتﺤـ
اﻷمــﻢ
ومﻜت
الواﺣــﺪ ،داﺧــﻞ اﻷﺳــر
ـﻢ،ــرد
درﻫـللﻔ
3.600ﻨَوي
الﺴـ
ـﺐــﺔ إلـ
والجرﻳم
الﻬﻨــى ّ
ﺑيﻨمــا
ـﺪي،
الﺴـﻨَوي للﻔــرد الواﺣــﺪ ،داﺧــﻞ اﻷﺳــر التــي ﺗـ ْﺰ َرع الﻘﻨـ
والجرﻳمــﺔ إلــى ّ
أن ﻳالبْل ّـﺪـﻎﺧْ ــﻞ ﱠ
أن ال ّﺪﺧْ ــﻞ ﱠ
المﺪاﺧيــﻞاﻹجمالــي علــى الص
ـﺬهالﺪاﺧلــي
وﻫـــﺞ
درﻫــنـﻢ.الﻨاﺗ
13.000ـرد مـ
ﻧصيــﺐ الﻔـ
ـجﻞ
ـجﻞ ﻧصيــﺐ الﻔــرد مــن الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي علــى الصﻌيــﺪ الوطﻨـﺳ
ـيـ ّ
ـي
ﺣوالـ ْ
ﺳـ ّ
ـي إلــى عوامِ ــﻞ متﻌــﺪ
ﺑالﻨالتّﻈـــر
ﺣ ــﻞ ّﺪ ﻛبيـ
ﻛﺬلــﺔـﻚلــﻪمتﻔاوﺗــﺔ
ـر،ـات
التﻘلبـ
ﺑالﺰراعـإلــﺔ،ـىمﺜـ
ﻫــي ﻛﺬلــﻚ متﻔاوﺗــﺔ إلــى ﺣ ـ ّﺪ ﻛبيــر ،ﺑالﻨّﻈــر إلــى عوامِ ــﻞ متﻌــﺪدة ﺑ ْﻌﻀﻬــا ﻫالــيعﻼقـ
ﺗتﺴــﺪـﻢال ّﺪولــي ،وﺿﻌــﻒ ال
الصﻌيـ
ـﺪيـﺔعلــى
ـﺐــﺔالﻬﻨـ
ـﻌار الﻘﻨـ
ﺗﻌرفﻬــا
لﻸﺳــر ّ
ﺗﻌرفﻬــا ْ
الماليـ
الوﺿﻌي
ـﺈن
ـي ،فْـ
الصﻌيــﺪ ال ّﺪولــي ،وﺿﻌــﻒ ال َمبيﻌــات .وﺑالتالـ
أﺳـ ّ
أﺳــﻌار الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي علــى ّ
ﺑﻬﺸاﺷــﺔ ﺷــﺪﻳﺪة.
ﺑﻬﺸاﺷــﺔ ﺷــﺪﻳﺪة.

الﺬﻳــن ﻳتﻌيﺸــون مــن ال
المﺰارعي
علـفـ
الﺪاﺧليــﺔ،
المائــﺔـن مــن
ـﺈن فــي
ـى ّ3
وزارةـون ﺳــوى
ـﺐﻳﺤصلـ
ـﺪيﺣ َال
ـﺐ وزارة الﺪاﺧليــﺔ ،فـ ّ
ﺴـ َ
ـﺈن المﺰارعيــن الﺬﻳــن ﻳتﻌيﺸــون مــن الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨـ َو َ
َو َﺣ َﺴـ َ
التﻬرﻳــﺐ .ﻛمــا ﺗﻌتمــﺪ
ﺷــﺔـبﻜات
ﺗﺴـالـتﻐَملّﺰﻬﻢ
ـﻼت ،ﺣيـ
المﻌامـ
ﺣجــﻢ المﻌامــﻼت ،ﺣيــﺚ ﺗﺴــتﻐلّﻬﻢ ﺷــبﻜات التﻬرﻳــﺐ .ﻛمــا ﺗﻌتمــﺪ دﺧولﻬــﻢ ً
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ﺑال ُمــوازاة مــﻊ ذلــﻚ ،ﻳﺴــتﻔيﺪ ُوﺳــﻄاء ﺳــوق الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي مــن عائــﺪات أﻛبــر .وﻏال ًبــا مــا ﺗُﺴــتﺜمر ﻫــﺬه الﻌائــﺪات فــي
ـﺈن عﻼقــات الوﺳــﻄاء
ـي طﻨجــﺔ وﺗﻄــوان .68إﺿافـ ًﺔ إلــى ذلــﻚ ،فـ ّ
مﺸــارﻳﻊ الﻌﻘــار والتجــارة والﻔﻨْﺪ َقــﺔ ،ال ﺳـ ّيما فــي مﺪﻳﻨتـ ْ
صــول
ﺑتجــار المﺨــﺪرات فــي اﻷﺳــواق الﺪوليــﺔ ﺗُيَ ﱢﺴــر لﻬــﻢ الﺤصــول علــى البُ ـ ُﺬور التــي ﻳــﺰ ّودون ﺑﻬــا ال ُمﺰارِ عيــن،
ّ
ُ
والﺤ ُ
االﺳــتﻐﻼل وعــﺪم التﺤ ﱡﻜــﻢ فــي ُم ْﺪﺧــﻼت المﺤاﺻيــﻞ الرئيﺴــيﺔ ﻳجﻌــﻞ
علــى راﺗﻨــﺞ الﻘ ّﻨــﺐ ﺑﻌــﺪ ذلــﻚ .ﻫــﺬا ال ّﻨــوع مــن ْ
ـﻜﻞ ﻛبيـ ٍـر أمــام ال ُو َﺳــﻄاء ،الﺬﻳــن ﻏال ًبــا مــا ﻳَﻜوﻧــون ُمـ ّـﻼ ًﻛا ﻛبــاراً لﻸراﺿــي ﻳتمتّﻌــون
المﺰارعيــن ُع ْرﺿ ـ ًﺔ للﻬﺸاﺷــﺔ ﺑﺸـ ٍ
69
ﺑامتيـ ٍ
ـازات فــي ال ُولــوج إلــى وﺳــائﻞ اﻹﻧتــاج والمــوارد المائيــﺔ.

 .3.2.1اﻷﺛر الﺒﻴﺌﻲ
الﺴ ـلْبي الﻨّاجــﻢ عــن المﻨﻈومــﺔ الﺤاليــﺔ لﺰراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي علــى البيئــﺔ
ﺗﺆ ﱢﻛــﺪ الﻌﺪﻳــﺪ مــن الﺪراﺳــات علــى اﻷﺛــر ﱠ
ـﺖ إليْﻬــﻢ المجلــس ،علــى
الج ْمﻌو ّﻳــون والمﻨتﺨبــون ،الﺬﻳــن أﻧْصـ َ
وعلــى التﻨـ ّوع البيولوجــي .ﻛمــا ﻳجمــﻊ الﺨبــراء والﻔاعلــون َ
أن االﺳــتﻐﻼل المﻜﺜــﻒ للﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي اليــوم ﻳــﺆ ّدي إلــى إفﻘــار الترﺑــﺔ وﺗﺪميــر البيئــﺔ.
ّ
ـﺄن المﻨاطــﻖ التﻘليﺪ ّﻳــﺔ لﺰراعــﺔ الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي ﺗتﺴــﻢ ﺑتﻀارﻳــس جﻐراف ّيــﺔ َو ْعـ َرة ،وﺗﻜــون فيﻬــا الترﺑــﺔ
وﻳﻨْبﻐــي التﺬﻛيــر ﺑـ ﱠ
مﻌ ﱠر َ
ﺿــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر لﻌوامــﻞ التﻌرﻳــﺔ والﻨّﻘــﺺ فــي الﺨُ صوﺑــﺔ إلــى ﺣ ـ ّﺪ ﻛبيـ ٍـر .70وق ـ ْﺪ أ ّدت الﺰّراعــﺔ اﻷﺣادﻳــﺔ للﻘﻨــﺐ
ﺗوﺳــﻌﺖ مﻨاطــﻖ زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ،
ﺗﺴــرﻳﻊ وﺗيــرة اﺳــتﻨﺰاف الترﺑــﺔْ ،
وإﺿﻌــاف التﻨــوع البيولوجــي .ﺑﻌــﺪ ذلــﻚّ ،
الﻬﻨــﺪي إلــى ْ
ِ
ـج َرة ،مــن أجــﻞ االﺳــتﻔادة مــن الترﺑــﺔ الﺨصبﺔ الﻐﻨيــﺔ ﺑال ﱡﺪﺑَال )مــادة عﻀوﻳﺔ
ﺑﺸـ ْﻜ ٍﻞ
أﺳاﺳـ ّـي ،علــى ﺣﺴــاب المﻨاطــﻖ ال ُمﺸـ ﱠ
ﺗتﻜــون مــن ﺑﻘاﻳــا ﺣيواﻧيــﺔ وﻧباﺗيــﺔ متﺤللــﺔ فــي الترﺑــﺔ(  .71وقـ ْﺪ أﺷــا َر ﺑﺤــﺚ وﻛالــﺔ إﻧﻌــاش وﺗﻨميــﺔ أقاليــﻢ الﺸــمال و َمﻜتــﺐ
أن آالف الﻬﻜتــارات مــن الﻐاﺑــات ﻳت ـ ّﻢ اقتــﻼع
اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة المﻌﻨــي ﺑالمﺨــﺪرات والجرﻳمــﺔ ،فــي ﺳــﻨﺔ  ،2003إلــى ّ
أﺷــجارﻫا ﺳــﻨو ًﻳا ﺑﻬـ ِ
ـﺈن اﻷراﺿــي الصالﺤــﺔ للﺰراعــﺔ،
راعــﺔ الﻘ ّﻨــﺐ .أ ّمــا فــي المﻨاطــﻖ الجﺪﻳــﺪة لﺰراعــﺔ الﻨبتــﺔ ،فـ ّ
ـﺪف زِ َ
التــي ﻛاﻧــﺖ ﺗﺴــتﺨﺪم فــي الﺴــاﺑﻖ لﺰراعــﺔ المﺤاﺻيــﻞ الﻐﺬائيــﺔ ،وال ﺳـ ّيما الﺤبــوب ،ﻳتـ ّﻢ ﺗﺤوﻳلﻬــا إلــى زراعــﺔ الﺤﺸــيﺶ.
الﺤ َﺸــر ّﻳﺔ ،ممــا أدى
ﻛمــا ﱠ
أن البﺤــﺚ عـ ْن إﻧتاجيــﺔ قصــوى دفــﻊ ال ُمﺰارعيــن إلــى االﺳــتﺨﺪام المﻜﺜــﻒ لﻸﺳــمﺪة وال ُمبيــﺪات َ
إلــى ﺗلوﻳــﺚ الﻔُرﺷــﺔ المائيــﺔ،
اﺳــتﻌمال اﻷﺳــمﺪة الﻨيتروجيﻨيــﺔ.72
ّ
ﺧاﺻــﺔ ﺑﺴــبﺐ اﻹ ْفــراط فــي ْ
إﺿــراراً ﺑالبيئــﺔ ﻫــو ﺑــﻼ ﺷـ ّ
أﺻﻨـ ٍ
ـاف َﻫجيﻨــﺔ مــن الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي إلــى المﻐــرب .وﻫــﺬه
ْص ـ َر اﻷﻛﺜــر ْ
ّ
إن ال ُﻌﻨ ُ
ـﻚ اﺳــتﻘﺪام ْ
اﻷﺻﻨــاف ﻳﻘبــﻞ عليﻬــا ﱞ
أن اﻷﺻﻨــاف ال َﻬجيﻨــﺔ ﺗُﻌﻄــي
ﻛﻞ مــن ال ُمﺰارعيــن والوﺳــﻄاء والمﺴــتﻬلﻜين لﻌ ـ ّﺪة أﺳــباب .ذلــﻚ ّ
اﻷﺻﻨــاف مﻄلوﺑــﺔ
أن ﻫــﺬه
ّراعــﺔ .ﻛمــا ّ
الﺴــﻨوات اﻷولــى مــن الﺰ َ
ْ
مﺤصــوالً أفﻀــﻞ فــي مــا ّدة ال ّراﺗيﻨــﺞ ،علــى اﻷق ـ ّﻞ فــي ّ
ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر فــي اﻷﺳــواق اﻷوروﺑيــﺔ ﺑﺴــبﺐ ُمﺤتواﻫــا ال ُمرﺗﻔــﻊ مــن مــا ّدة ُرﺑاعــي ﻫيﺪروﻛاﻧاﺑيﻨــول .73لﺬلــﻚ ﺗـ ّﻢ ﺗﺨصيــﺺ
فﻀـ ً
ﻼ عـ ْن ذلــﻚ ،إذا ﻛان ﺑاﻹ ْمــﻜان
اﻷﺻﻨــاف ال َﻬجيﻨــﺔ لتﺤﻘيــﻖِ مﺤاﺻيــﻞ ُﻛبْــرىْ .
اﻷراﺿــي اﻷﻛﺜــر ﺧصوﺑــﺔ لﺰراعــﺔ ﻫــﺬه ْ
ـﺈن اﻷﺻﻨـ َ
ـاف الجﺪﻳــﺪة ﺗﺤتــاج إلــى ﻧﺴـ ٍ
ـبﺔ ﻛبيــرة مــن
الصﻨْــﻒ المﺤلــي فــي ﻛ ّﻞ مــن الترﺑــﺔ البور ّﻳــﺔ وال َمﺴــﻘ ّيﺔ ،فـ ّ
زراعــﺔ ّ
الﺴــﻘي ﻳ ْﺪفــﻊ ال ُمﺰارعيــن إلــى ﺳــﺤﺐ
ـي ﺗﻜــون مرﺑﺤــﺔ وال ﺗ ْﺬﺑــﻞ عﻨــﺪ قلّــﺔ المــاء .وﺑالتالــي ،فـ ّ
ـﺈن الﺤاجــﺔ إلــى ّ
ّ
الﺴــﻘي لﻜـ ْ
 - 68دراﺳﺔ أﳒﺰﺗﻬا وﻛالﺔ إﻧﻌاش وﺗﻨميﺔ أقاليﻢ الﺸمال ومﻜتﺐ اﻷﱈ املتﺤﺪة املﻌﻨي ﺑاملﺨﺪرات واﳉرﳝﺔ.2003 ،

| 69 - Kenza Afsahi, 2020. Rif–Californie : la violence environnementale à l’ère des nouveaux marchés du cannabis“, International Development Policy
Revue internationale de politique de développement.
70 - Pierre-Arnaud Chouvy, 2008. Production de cannabis et de haschich au Maroc : contexte et enjeux ». L’Espace Politique [En ligne], 4 | 2008-1, mis
en ligne le 07 mars 2007, consulté le 15 avril 2021. URL : http://journals.openedition.org/espacepolitique/59 ; DOI : https://doi.org/10.4000/espacepolitique.59
71 - Kenza Afsahi, 2017. Maroc : quand la Khardala et les hybrides bouleversent le Rif. SWAPS Géopolitique et Drogues, Pistes (Promotion de l’information
scientifique, thérapeutique, épidémiologique sur le sida), pp.21-25. hal-01616410⟩.
 - 72وﻛالﺔ إﻧﻌاش وﺗﻨميﺔ أقاليﻢ الﺸمال و َمﻜتﺐ اﻷﱈ املتﺤﺪة املﻌﻨي ﺑاملﺨﺪرات واﳉرﳝﺔ.2003 ،
 - 73ﻳصﻞ ﻫﺬا اﶈتوى إلى  25ﰲ املائﺔ ﰲ اﻷﺻﻨاف الﻬجيﻨﺔ ،ﺑيﻨما ﻳصﻞ إلى  3ﰲ املائﺔ ﰲ الصﻨﻒ اﶈلي.
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مﻨﺴــوب ال ُﻔ ْر َﺷــﺔ المائ
المﺰارعـإلـ
الجوف ّيــﺔ )30
الميــاه الجوف ّيــﺔ ) 30إلــى  100متــر( مــن مﻨﺴــوب ال ُﻔ ْر َﺷــﺔ المائ ّيــﺔ .ﻛمــا اﺳـالميـ
متـــرـر(آﺑـمــارـن جـ ّﺪ
100ﺣﻔ
ـى فــي
ـون
ـاه ﻫــﺆالء
ـتﺜمر
74
لﺴـﻘْي مﺤاﺻيلﻬــﻢ .
لﺴـﻘْي مﺤاﺻيلﻬــﻢ.74
مﻜلﻔــﺔ َ
مﻜلﻔــﺔ َ

الوﺣـاﻹﻧْ
ـﻂـات الﻜلﻔــﺔ المائيــﺔ ل
ﺗﺪاعيـ
ـﺪة،صــات
جلﺴــات
ـﺪدت
وقـ ْﺪ
الواقــﻊعلـفــىـي وﺳـ
ـى ﺳـ ّﺪ
ﺷـ علـ
جيﻨــﺔ
وقـ ْﺪ ﺷــﺪدت جلﺴــات اﻹﻧْصــات علــى ﺗﺪاعيــات الﻜلﻔــﺔ المائيــﺔ لﻸﺻﻨــاف ال َﻬ
ـروبأﻛبــر ﺳــﺪ مائــي فــي
الﺸـﻳمﺜــﻞ
زراعــﺔاﺳـالﻘﻨــﺐ
مﻨاطــﻖ زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،والــﺬي ﻳمﺜــﻞ أﻛبــر ﺳــﺪ مائــي فــي المﻐــرب .مﻨاطـ
والــاءـﺬي ﱠ
ـﺪي،المـ
الﻬﻨــوات
ـتﻐﻼل قﻨـ
ـﻖـا ﻳتــﻢ
وأﺣيا ًﻧـ
لﺴـ ْﻘ
ﺷﻔﺸـ
الﻘ ّﻨﺪــﺐﺑﺄقاليـ
ـﺬاــنالﺴـ
ـواع ﺗرﺑــﻂ
التــي
ـاون ّبﺐ
وﺗتﺴـ
الﻬﻨــﻢـﺪي.
الﻬجيﻨـﻫـﺔـ م
لﺴـﻘْي مــﺰارع اﻷﻧـ
ووزّان وﺗاوﻧــات َ
التــي ﺗرﺑــﻂ ﻫــﺬا الﺴـ ّﺪ ﺑﺄقاليــﻢ ﺷﻔﺸــاون ووزّان وﺗاوﻧــات َ
المائيــﺔإلــى ﺳــاﻛﻨﺔ ﻫــﺬه اﻷق
الموجﻬــﺔ
ـﺺـﺪرةالميـ
ﺗﻔاقـﺔــﻢفــي
الوﺿﻌ ّيـ
ـاهـوارد
المـ
ﺣالـﻧﻘـﺔـ ﻧـ
ـﺬهـﺪ مــن
ﻫــﺬه الوﺿﻌ ّيــﺔ فــي ﻧﻘــﺺ الميــاه الموجﻬــﺔ إلــى ﺳــاﻛﻨﺔ ﻫــﺬه اﻷقاليــﻢ ،ﻛمــا ﺗﻫـَﺰﻳـ
التــي ﺗﻌاﻧــي مﻨﻬــا المﻨﻄﻘــﺔ وﺑﻼدﻧــا عمومـاً.
التــي ﺗﻌاﻧــي مﻨﻬــا المﻨﻄﻘــﺔ وﺑﻼدﻧــا عمومـاً.

ـافمــﺰارع الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪ
ـاﺣﺔ
ـتﻨباتـن مﺴـ
للﺤـ ّﺪ مـ
ﺬولــﺔ
الج ُﻬ
ورﻏــﻢ
اﻷﺻﻨـ
ـﺈن اﺳ
 ،2000فـ
الج ُﻬــود ال َمبْﺬولــﺔ للﺤـ ّﺪ مــن مﺴــاﺣﺔ مــﺰارع الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،مﻨــﺬ أوائــﻞ
ﺳـ ُ
ـﻨواتــود ال َمبْ
ورﻏــﻢ ُ
ﺗراجــﻢـﻊ اﻹﻳﻜولوجيــﺔ الﻄبي
ﱡﻈ
وﺗيـفــرةـي ﺗﺪﻫـ
ـرع مـ
المﻨاطــﺪ
الﻬجيﻨــﺔ ق
ﺗﻔاقــﻢ
ﺗﺴــنـبﺐ
ـﻖ،ﺳـﻛمــا
الﻬجيﻨــﺔ قــﺪ ﺳــرع مــن وﺗيــرة ﺗﺪﻫــور الﻨ ُﱡﻈــﻢ اﻹﻳﻜولوجيــﺔ الﻄبيﻌيــﺔ فــي ﻫــﺬه
ـور الﻨ ُ ُ
ـجيﻊـي ﺗﺄجيــﺞ ﺻراعــات
وﺗﺸــﻚ فـ
ـاﻫﻢ ذلـ
ـواردﻛمــا ﺳ
الجوفيــﺔ.
الميـ
مﻨْﺴــوب الميــاه الجوفيــﺔ .ﻛمــا ﺳــاﻫﻢ ذلــﻚ فــي ﺗﺄجيــﺞ ﺻراعــات اجتماعيــﺔمﻨﺣـْﺴـ
المائيــﺔ،
ـوجـاهإلــى ال َمـ
ـولـوبالولـ
إن الﺰراعــﺔ
ﺣﻔــر ف ّﻌ
تــﻼكمــنوﺳــائﻞ
ﻧﺤــو ا ْم
»التﺴــاﺑُﻖ«
الــﺔ .ﺛــ ّﻢ ّ
الﻨﻈــﻢ
ﻫﺸاﺷــﺔ
فاقمــﺖ
اﻷﺻﻨــاف
إن الﺰراعــﺔ الﻜﺜيﻔــﺔ لﻬــﺬه
»التﺴــاﺑُﻖ« ﻧﺤــو ا ْمتــﻼك وﺳــائﻞ ﺣﻔــر ف ّﻌالــﺔ .ﺛــ ّﻢ ّ
الج ْوفيــﺔ .وأﺧيــر
ـتﻨﺰافـﻜﻞالترﺑـ
واﺳـ
اﻹﻳﻜولوجيــﺔ
ـﺚ ﺣـ ّﺪ
وﺗلوﻳمــن
ملمــﺔـوس
ـاف ﺑﺸـ
اﻷﺻﻨـ
الج ْوفيــﺔ .وأﺧيـ ًرا ،فﻘــﺪ زادت ﻫــﺬه
الميةــاه َ
اﻹﻳﻜولوجيــﺔ واﺳــتﻨﺰاف الترﺑــﺔ وﺗلوﻳــﺚ الميــاه َ
ﺗبﻌ ّيــﺔ المﺰارعيــن إزا َء ال ُو َﺳــﻄاء وﺷــبﻜات الت ْﻬرﻳــﺐ ،ﻛمــا فاقمــﺖ
ﺗبﻌ ّيــﺔ المﺰارعيــن إزا َء ال ُو َﺳــﻄاء وﺷــبﻜات الت ْﻬرﻳــﺐ ،ﻛمــا فاقمــﺖ ﻫﺸاﺷــتﻬﻢ.
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مﺰاولتﻬــا ﻏيْــر المﺸــرو
ﺑﺤ ْﻜـ ِـﻢ
ـﺪي،
ـﺐـنالﻬﻨـ
ـروعﺔ ،ﺳــاﺣﺔلقــﺪ
للتوﺗـﻛاﻧـ ْ
زراعــﺔ ِ
الﻔاعليــن
مﺨتلـ
الﻘﻨـﺑيـ
تواﺻلــﺔ
ـﺖ ال ُم
ـرات
لقـ
ـﻒ ُ
لقدـﺪ ﻛاﻧـ ْ
ﺑﺤ ْﻜـ ِـﻢ مﺰاولتﻬــا ﻏيْــر المﺸـ َ
ـﺖ زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪيُ ،
ـلبيﺔـن الﺪولــﺔ مــن ﻧاﺣيــﺔ
الﺴـوﺑيـ
وﺑيﻨﻬــﻢ
ﻧاﺣيــﺔ،
ـودـاد ،مـ
االقتصـ
فــي ﻫــﺬا االقتصــاد ،مــن ﻧاﺣيــﺔ ،وﺑيﻨﻬــﻢ وﺑيــن الﺪولــﺔ مــن ﻧاﺣيــﺔ أﺧــرى .وقـفــﺪـيﺑـﻫــﺬا
اﻵﺛــار
الﻌﺪﻳــنـﺪ مــن
ـرزت للوجـ
ﺗﺪﻫــيـوراﺳــتم ّر ْت مــﻊ مــرور
اﻵﺛــىـار التـ
الﺰراعﻘـــﺔ،
اﻹﺷــر ﻫـ
ﻳمﻜــﻊـن ﺗﻜاﺛـ
مــﻊ ﺗﻜاﺛــر ﻫــﺬه الﺰراعــﺔ ،وﻫــي اﻵﺛــار التــي اﺳــتم ّر ْت مــﻊ مــرور الوقــﺖ .م
وﻫـ ّوـيل ،إلـ
ـام اﻷ
ـارة،ـﺬهفــي ال َم
ـﺪي،ﺑﺴــبﺐ الﻨﺰاعــات علـ
وذلــﻚ
الﺴـ
االجتماعيـﺔــﺔ ﺑيــن
الﺴــاﻛﻨﺔ ،وذلــﻚ ﺑﺴــبﺐ الﻨﺰاعــات علــى اﻷراﺿــيالﻌﻼقـ
ـاﻛﻨﺔ ،الﻬﻨ
الﻘﻨــﺐ
ـاتـﺔ الصالﺤـ
الﻔﻼﺣيـ
لﺰراعــﺔ ّ
الﻌﻼقــات االجتماعيــﺔ ﺑيــن ّ
واﺣــﺪ وال ﺗتو ّفــر علــى ﺷ
مﺴــاﺣتﻬا عــن
لﺬلــﻚ ﺗﻘــ ّﻞ
ومﻌﻈمﻬــا
ﻫﻜتــارﺣــﺪود
الﻨﺰاعــات ﺣــول
أﺻبﺤــﺖ
ومﻌﻈمﻬــا ﺗﻘــ ّﻞ مﺴــاﺣتﻬا عــن ﻫﻜتــار واﺣــﺪ وال ﺗتو ّفــر علــى ﺷــﻬادة مِ لْﻜيــﺔ.
مﻨتﺸــرة فــي مﻨاطــﻖ زرا
ـﺬهمــوارد
المائيـَوـﺔﺗتﺰاﻳــﺪ
الﺰراعــﺔ.
والولـ ال
اﻷراﺿـ ّيـيما فــي
اﻷراﺿــي والولــوج إلــى ال َمــوارد المائيــﺔ مﻨتﺸــرة فــي مﻨاطــﻖ زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ ،وال ﺳـ
ـوج َمﻨـإلـاــىﺑﻬـال َ
الﺪﻳمﻐرافــي ،الــﺬي ﻳ ْرﺗ
التوﺗــرات ﺑﺴــبﺐ الﻀﻐــﻂ
ات ﻫــﺬه
ﺣــ ّﺪة
طﻨجﺔ-ﺗﻄوان-الﺤﺴــيمﺔ
داﺧــﻞ جﻬــﺔ
ﺣــ ّﺪة ﻫــﺬه التوﺗــرات ﺑﺴــبﺐ الﻀﻐــﻂ الﺪﻳمﻐرافــي ،الــﺬي ﻳ ْرﺗﻔــﻊ أ ْرﺑَــﻊ مــ ّر
ـﺞـي أ ّد ْت ﻫــﺬه الوﺿﻌ
وﺑالتالـ
ـﺪامجﻬـ
ﺑاقــي
ـﺔ .ﺑتروﻳـ
المملﻜـلَــﺔ
ـاتـﺔ لــﻪ ِﺻ
الﺜﻘـ
ـى اﻧﻌ
ـاس ّو إلمــن
ﺑالﻘيـ ج ِـ
ـاس إلــى ﺑاقــي جﻬــات المملﻜــﺔ .وﺑالتالــي أ ّد ْت ﻫــﺬه الوﺿﻌيــﺔ إلــى اﻧْتﺸــار
ﺑالﻘيـ ِ
اﻷراﺿــي ،والتــي ﻧتــﺞ ع
ـات ﺣ
ـاﻳات
الوﺷــاﻳات ﻛوﺳــيلﺔ لﺤـ ّﻞ الﻨﺰاعــات ﺣــول اﻷراﺿــي ،والتــي ﻧتــﺞ عﻨْﻬــا ﺗﻔــﻜﻚ الوﺷ
ـول وفــي
واوﻳــر،
الﻨﺰاعـال ّﺪ
لﺤـ ّﻞﺳــاﻛﻨﺔ
ـيلﺔﺑيــن
ﻛوﺳــات
الﻌﻼقـ
أواﺻــر
ﺑﻌــﺾ اﻷﺣيــان ﺑيــن أفــراد اﻷﺳــرة الواﺣــﺪة.75
ﺑﻌــﺾ اﻷﺣيــان ﺑيــن أفــراد اﻷﺳــرة الواﺣــﺪة.75

المﺴ ً
فﻀـ ً
ـتﻬﺪفﺖ الﺴــلﻄات الﻌمومي
ّتﻬا
الﺤم
ﻼـ عـ ْن
فﻀـ
للﺤـ ّﺪ مــن ْ
ـﻚْ ،ﺰ ُرفـوعّ
اﺳ
ـﺪـ ﺗﻜـ
ـﺈنــﺔ ،قـ
ـاﺣاتذلـالم
ْ
ﻼ عـ ْن ذلــﻚ ،فـ ّ
ـيـ ﺷـﻨ ْ
ـﺈن الﺤمــﻼت التــي ﺷـﻨّتﻬا الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ َ
ـﻼتـونالتـ ْ
للﺰراعـﺑﻬــﺔ،ـﺬهدون التﻌاطــي رﺑمــا
الجﺪﻳــﺪة
المﻨاطــﻖ
ـاص
ـاص المﻨاطــﻖ الجﺪﻳــﺪة للﺰراعــﺔ ،دون التﻌاطــي رﺑمــا ﺑﻨﻔــس ﺑﺸـ
ﺗارﻳﺨيــا
المﻌروفــﺔ
المﻨاطــﻖ
الصرامـ ٍـﺔ
ـﻜﻞ مـﺧــﻊ ﱟ
ﺑﺸـ ٍ
ـﻜﻞ ﺧـ ﱟ
ﺷــﻌوراً
ﺻﻔــوف التّﻌا ُمــﻞ ﻏيــر المت
ﺑﺸــﺄن
الﻨﻈــرة
الﻘاﻧــونوقــﺪ
الﺰراعــﺔ .وقــﺪ ﺧلﻘــﺖ ﻫــﺬه الﻨﻈــرة ﺑﺸــﺄن التّﻌا ُمــﻞ ﻏيــر المتﺴــاوي أمــامالﺰراعــﺔ.
ِ
ﺑاﻹجﻫــﺬه ِ
ﺤــاف فــي
ﺧلﻘــﺖ ْ
ـات ﺳــلب ّيﺔ
المﻨاطاًـ لـ
ـﺖ مﻨاﺧ ـ
ـﻼتﻛرﺳ
ﻛمــا
المﻌﻨـﺰ ّييــن،
المﺰارعيـ
ـﻖـﻪ ﺗﺪاعيـ ٌ
علــى
التﺪﺧـ
ـﺄنـن ﺗرﻛيـ
ـات ﺳــلب ّيﺔ .وﻫﻜــﺬا ،فم ـ ْن ﺷـ
المﺰارعيــن المﻌﻨ ّييــن ،ﻛمــا ﻛرﺳــﺖ مﻨاﺧ ـاً لــﻪ ﺗﺪاعيـ ٌ
الﻀم
المﻨاطــىـﻖأﻧــﻪ ﻧـ
ﻳﻔﺴــر علـ
للﺰراعــﺔ،
الجﺪﻳــﺪة
المﺴ ْـو ٌعـماةمــن االعتــراف ّ
أن فــي
ﺰارعيــن
ـاط ال ُم
الﻀمﻨــي ﺑﺸــرعيﺔ ﻧﺸ
الجﺪﻳــﺪة للﺰراعــﺔ ،أن ﻳﻔﺴــر علــى أﻧــﻪ ﻧـ ْو ٌع مــن االعتــراف ّ
فيﻬــا المصــﺪ ُر الرئيﺴ
التــي ﻳ ْﻌتمـ
الوﺿ
الوﺿﻌيــﺔ ،التــي ﻳ ْﻌتمــﺪ فيﻬــا المصــﺪ ُر الرئيﺴــي لل ّﺪﺧْ ــﻞ،ﺗارﻳﺨ ّيـ
ـرﻳﺤﺔ ْ
ﺑالﻨﺴــﺔ.ـبﺔ ّ
واﺳـﻌيـٍ
إنلﺸـﻫــﺬه ٍ
ـﺪــن،
المﺰارعي
ـﻌﺔـﺔ،مــن
إن ﻫــﺬه
ْ
ﺗارﻳﺨ ّيــﺔّ .
ـﺔ،ـتﻬا االجتماع ّيــﺔ ،مم
ﻫﺸاﺷـ
علـ ٍـى
ـﺔ،ـىﻳُبْ ُمﻘــي
ـرارات
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ﻛمــا َﺣـ َﺪثَ  ،علــى ﺳــبيﻞ المﺜــال ،ﺳــﻨﺔ  2013فــي الجماعــﺔ الﻘرو ّﻳــﺔ »ﺑﻨــي جميــﻞ« التاﺑﻌــﺔ ﻹقليــﻢ الﺤﺴــيمﺔ ،ﺣيــن قـ ّررت
الﺴــﻨﺔ.76
الﺴــلﻄات ال َمﺤليــﺔ مﻨْــﻊ زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي فــي ﺗلــﻚ ّ
ﱡ
ـﺈن ال ّر ْﺷــوة قــﺪ ﺗﻔاقمــﺖ علــى اﻷرجــﺢ فــي ﻫــﺬه ال َمﻨاطــﻖ ،ﻛمــا ﻫــو ّ
الﺸــﺄن عــاد ًة فــي جميــﻊ الﺤــاالت التــي ال
وأﺧيـ ًرا ،فـ ّ
الصﻌيــﺪ
ﺗتﺤـ ّﺪد فيﻬــا المﺴــﺆوليات ﺑالﻘــﺪر الﻜافــي ،وﺗﻜــون فيﻬــا ﺳــلﻄ ٌﺔ ﺗﻘﺪﻳرﻳــﺔ ﻛبيــرة مر ﱠﻛـﺰَة فــي أﻳْــﺪي اﻷفــراد علــى ّ
ال َم َﺤلّــي ،فــي ﻏيــاب أ ّﻳــﺔ قواعــﺪ ملموﺳــﺔ .وﻫﻜــﺬا أﺻبﺤــﺖ االﻧتﻘائيــﺔ مﻘترﻧــﺔ فــي ﺑﻌــﺾ الﺤــاالت ﺑالرﺷــوة فــي الﺤــﺪ
أن عﺸــرات اﻵالف مــن الﻔﻼﺣيــن وأفــراد
مــن اﻷراﺿــي الﻔﻼﺣيــﺔ ال َم ْﻌﻨ ّيــﺔ ﺑالﻘﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي 77 .ومــن ﺛــﻢ ﻳﻼﺣــﻆ ّ
الصــﺪد ،ﺗﺸــير
عائﻼﺗﻬــﻢ ﻳﻌملــون ﺑﻜيﻔ ّيــﺔ ﻏيــر مﺸــروعﺔ ،وﻳواجﻬــون ﺧﻄــر المتاﺑﻌــﺔ الﻘﻀائيــﺔ ﺑاﺳــتمرار .فــي ﻫــﺬا ّ
ـجﻨيﺔ
ﺑﻌــﺾ التﻘﺪﻳــرات إلــى مــا ﻳﻨاﻫــﺰ  48.00078مﺬﻛــرة اعتﻘــال فــي ﻫــﺬا الﺸــﺄن ،وإلــى ّ
أن ُرﺑْــﻊ ﻧــﺰالء المﺆﺳﺴــات الﺴـ ْ
مﺤﻜومــون ﺑتُ َﻬــﻢ ﺗﻬرﻳــﺐ المﺨــﺪرات.79

2

ّ
ْ
ﻋﻨﺎﺻــر ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺳــتراﺗﻴﺠﻴ ٍﺔ لﻠقﻄﻴﻌــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل ﺗﻄﻮيــر
ﺗﺤﻮيــﻞ القﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي لﻼﺳــتﻌﻤﺎﻻت الﺼﻨﺎﻋﻴــﺔ والﻨﻬــﻮض ﺑــﻪ

وﺿــﻊ اﺳــتراﺗيجيﺔ
ﻳتب ّيــن مــن الوﺿﻌ ّيــﺔ الﺤاليــﺔ ،التــي ﺗ ـ ّﻢ ﺗﺸــﺨيصﻬا أعــﻼه ،أﻧــﻪ مــن الﻀ ـ ّروري ،ﺑالﻨﺴــبﺔ لبﻼدﻧــاْ ،
الوﺿــﻊ الﺤالــي ،وذلــﻚ ﺑﻬــﺪف اعتمــاد دﻳﻨاميــﺔ مﻨﺪمجــﺔ جﺪﻳــﺪة للتﻨميــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ
ﺗُﺤــﺪث قﻄيﻌــﺔ مــﻊ
ْ
والبيئيــﺔ فــي المﻨاطــﻖ المﻌﻨيــﺔ.
َفبَ ْﻌـ َﺪ ُمــرور ﺧ ْمـ ٍـس وﺳـتّين ﺳــﻨﺔ علــى اﺳــتﻘﻼل ﺑﻼدﻧــاْ ،
ورﻏـ َﻢ التﺪاﺑيــر الﻘاﻧوﻧيــﺔ ال ُمت َﱠﺨــﺬة ،ال ﺗــﺰال زراعــﺔ الﻘﻨّﺐ الﻬﻨﺪي
زراعـ ًﺔ ﺳــرﻳﺔ ممﻨوعــﺔ قاﻧوﻧـاً ومﺴــموﺣاً ﺑﻬــا إلــى ﺣـ ﱟـﺪ مــا فــي مجموعــﺔ مــن مﻨاطــﻖ ﺷــمال المﻐــرب .عــﻼوة علــى ذلــﻚ،
ـﺬا الﺰراعــﺔ ،واﺳــتﻨبات أﺻﻨـ ٍ
ـاف جﺪﻳــﺪة مﺴــتوردة مــن
ﺗــﻢ ﺗﺴــجيﻞ امتــﺪا ٍ ٌد جﻐرافـ ﱞـي ﺧــارج المﻨاطــﻖ المﻌروفــﺔ ﺗارﻳﺨيـاً ﺑﻬـ
بهذه
ٍ
فﻀـ ً
ـﺈن ال ُمﻨتجــات،
الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،ممــا أدى إلــى ﺗﻔاقــﻢ ﻫﺸاﺷــﺔ الترﺑــﺔ وﺗﻬﺪﻳــﺪ التــوازن اﻹﻳﻜولوجــيْ .
ﻼ عـ ْن ذلــﻚ ،فـ ّ
صﺔ مــن ﻫــﺬه اﻷﺻﻨــاف الﻬجيﻨــﺔ ،والتــي ﺗﺤتــوي علــى ﻧﺴــبﺔ عاليــﺔ مــن مــادة ُر ِ
ﺑاعــي ﻫيﺪروﻛاﻧاﺑيﻨــول ﺗﻌتبــر
ال ُمﺴــتﺨل َ َ
ﺧﻄيــرة إلــى ﺣـ ﱟـﺪ ﻛبيـ ٍـر علــى ﺻﺤــﺔ اﻹﻧﺴــان .لﺬلــﻚ ،ﺗﻄـ ّورت ﺗجــارة ﻏيــر مﺸــروعﺔ علــى الصﻌيﺪﻳــن الوطﻨــي والﺪولــي
للمﺆﺛــرات الﻌﻘليــﺔ المﺸــتﻘﺔ مــن الﻘﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي ،ال ﻳجﻨــي مﻨﻬــا المﺰارعــون ﺳــوى عائـ ٍ
إن الﺪولــﺔ ال
ـﺪات ﻫﺰﻳلــﺔ .ﺛ ـ ّﻢ ّ
ﺗﺴــتﻔيﺪ مــن عائــﺪات الﻀرائــﺐ المرﺗبﻄــﺔ ﺑﻬــﺬا االقتصــاد ﻛﻜ ّﻞ ،لﻜﻨﻬــا ﺗتﺤمــﻞ ﺑالمﻘاﺑــﻞ أعبــاء ﻛبيــرة فــي مجــال ﺣﻔــﻆ
أن الﻘيمــﺔ الﻬا ّمــﺔ ال ُمﺴ ـتَ َم ّﺪة
الﻨﻈــام ،ومﻜافﺤــﺔ االﺗجــار ﻏيــر المﺸــروع ،والمتاﺑﻌــات الﻘﻀائيــﺔ وﻏيــر ذلــﻚ .والواقــﻊ ﱠ
مـ ْن ﻫــﺬه اﻷﻧﺸــﻄﺔ ﻏيــر المﺸــروعﺔ ﺗتﺤﻘــﻖ ﺧــارج ﺑﻼدﻧــا ﺣيــﺚ ﺗُوجــﺪ ﺳــو ٌق مرﺑﺤــﺔ ،ﻫــﺬا فــي الوقــﺖ الــﺬي ﺗتﺄﺛــر ﺳــلباً
ﺻــورة المﻐــرب ﻛبلــﺪ ﻳﺤتﻀــن ﻫــﺬه الﺰّراعــﺔ ﻏيــر المﺸــروعﺔ.

 - 76ﻛما ورد ﰲ جلﺴات اﻹﻧصات التي ُعﻘِ ﺪت مﻊ ﺑﻌﺾ الﻔﻌاليات اﶈليﺔ.

77 - Hibou Béatrice, Tozy Mohamed, 2009. La lutte contre la corruption au Maroc : vers une pluralisation des modes de gouvernement ?. Droit et société,
2009/2 (n° 72), p. 339-357. DOI : 10.3917/drs.072.0339. URL : https://www.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2009-2-page-339.htm
_78 - Le Maroc et le Cannabis, réduction, endiguement ou acceptation. Tom Blickman https://www.tni.org/files/publication-downloads/dpb_49
fr_28062018_web.pdf

ﲡﺪر اﻹﺷارة إلى أﻧﻪ ليس ﻫﻨاك رقﻢ رﺳمي ﺑﻬﺬا الﺸﺄن.

 - 79ﺗﺸــير مﻌﻄيــات املﻨﺪوﺑيــﺔ الﻌامــﺔ ﻹدارة الﺴــجون وإعــادة اﻹدمــاج إلــى أن عــﺪد الﺴــجﻨاء املﻌتﻘلــﲔ ﺑﺴــبﺐ ﺗورطﻬــﻢ ﰲ االﲡــار واﺳــتﻬﻼك املﺨــﺪرات ﻳبلــﻎ ﺣوالــي 31
ﰲ املائــﺔ مــن إجمالــي الﻨــﺰالء )ﺷــتﻨبر .(2020
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إﺿﻔــاء الﺸــرعيﺔ علــى الﻨّبتــﺔ أو ﺗﻘﻨيﻨﻬــا ،وﺗﻘْﻨيــنِ ﺑَ ْﻌــﺾ
ﻫــﺬا ،وعلــى إﺛــر التﻄـ ّور الــﺬي ﺷــﻬﺪه الﻘاﻧــون الﺪولــي فــي اﺗّجــاه ْ
ـراض ﺻيﺪليــﺔ وﺻﻨاعيــﺔ وﻏيرﻫــا ،التــي ال ﺗﺸــﻜﻞ ﺧﻄــراً علــى ﺻﺤــﺔ اﻷفــراد ،وفــي الوقــﺖ الــﺬي
اﺳــتﻌماالﺗﻬا ﻷﻏـ ٍ
ْ
الﺪﺧْ ـ َﻞ وﻳوفــر ﱡ
الﺸ ـﻐْﻞ ،ﻳتﻌيــن علــى
رت فيــﻪ الﻌﺪﻳــﺪ مــن البلــﺪان اليــوم ﺻﻨاعــﺔ ﺗﺤوﻳــﻞ الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،الــﺬي ﻳــﺪ ُر ﱠ
ط ـ ّو ْ
ﺑﻼدﻧــا مواﻛبــﺔ ﻫــﺬا التﺤــول ﺑوﺿــﻊ وﺗﻨْﻔيــﺬ اﺳــتراﺗيجيﺔ ُمﻨﺪمِ َجــﺔ للتﻨميــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ فــي مﻨاطــﻖ
االﺳــتﻌماالت ال َمﺸــروعﺔ للﻨّبتــﺔ وﺑتﺤوﻳلﻬــا
زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،وﻫــي اﺳــتراﺗيجيﺔ ﺗُﺪمِ ــﺞ المﺰارعيــن ﺗﻨموﻳـاً ﺑمﺨتلــﻒ ْ
الص ِ
ﻨاعـ ّـي.
ّ
إﻧتــاج مﺜلــى ومبتﻜِ ــرة و ُمﺴــتﺪامﺔ علــى
ﻧموذجــا اجتماع ًيــا ﺣميــﺪاً ،ومﻨﻈو َمــ َﺔ
ﻳﻨْبﻐــي أ ْن ﺗتﻀ ّمــن ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيجيﺔ
ً
ٍ
الصﻌيــﺪ الﻔﻼﺣــي ،وﻧمﻄــاً اقتصادﻳــا مﻘﻨّﻨــا ﺑــﺪون عوائــﻖ ،وأن ﺗمﻜــن المﻐْــرب مــن االﻧﺪمــاج اﻹﻳجاﺑــي فــي الﺴــوق
الﺪوليــﺔ .وﻳتﻌيــن أ ْن ﺗتيــﺢ ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيج ّيﺔ ﺑﻜيﻔيــﺔ ﺗﺪرﻳجيــﺔ ﺗجــاوز الوﺿﻌيــﺔ الﺤاليــﺔ ،وﺧلــﻖ دﻳﻨاميــﺔ جﺪﻳــﺪة مــن
الصﻌيﺪﻳْــن الجﻬــوي والوطﻨــي.
أجــﻞ ﺗﻨميــﺔ دامجــﺔ وعادلــﺔ ومﺸــروعﺔ ،علــى ّ
الوﺿﻌيــﺔ
ـاص ال ﻳﺴــﻌى إلــى اقتــراح اﺳــتراﺗيجيﺔ ﻛاملــﺔ وﺷــاملﺔ للﺨــروج مــن
ْ
وﻳجــﺪر التﺬﻛيــر ﺑـ ّ
ـﺄن ﻫــﺬا الموﺿــوع الﺨـ ّ
ّ
للﺴــاﻛﻨﺔ
الﻬﺸــﺔ التــي وقــﻒ عﻨﺪﻫــا الﻘﺴــﻢ اﻷ ّول ،ﺑﻬــﺪف ﺗﺤﻘيــﻖ ﺗﻨميــﺔ اقتصادﻳــﺔ واجتماعيــﺔ مﺴــتﺪامﺔ ودامجــﺔ ّ
المﻌﻨ ّيــﺔ ﺑﺰراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي ،ﺑﻘـ ْﺪر مــا ﻳﺴــﻌى إلــى اقتــراح ال َﻌ ِ
ﻨاﺻــر الرئيﺴــيﺔ التــي ﻳجــﺐ أ ْن ﺗﺄﺧﺬﻫــا فــي االعتبــار
أ ّﻳــﺔ اﺳــتراﺗيجيﺔ مــن ﻫــﺬا ال َﻘبيــﻞ.

ّ
 .1.2ﺗﺪاﺑﻴر وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺳﻮﺳﻴﻮ-اﻗتﺼﺎديﺔ ذات أولﻮيﺔ
ﺛمــﺔ ﺛﻼﺛــﺔ ﺷــروط مﺴــبﻘﺔ ،ذات طاﺑــﻊ اجتماعــي واقتصــادي ُﺳوﺳيو-ﺳياﺳــي ،ﻳﻨْبﻐــي أﺧﺬﻫــا ﺑﻌيــن االعتبــار مــن أجــﻞ
إ ْرﺳــاء دﻳﻨاميــﺔ جﺪﻳــﺪة للتﻨميــﺔ فــي المﻨاطــﻖ المﻌﻨيــﺔ ﺑﺰراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي:
 .1ﺗﻌﺰﻳــﺰ أجــواء الﺴــلﻢ االجتماعــي ،مــن ﺧــﻼل إجــراءات وﺗﺪاﺑيــر ملموﺳــﺔ مــن أجــﻞ طــي ﺻﻔﺤــﺔ الﺨــوف والﺸــﻚ
وﺿــﻊ آليـ ٍ
ـات للتﻨﺴــيﻖِ ﺑيــن الﺪولــﺔ والجماعــات التراﺑ ّيــﺔ
والمتاﺑﻌــات الﻘﻀائيــﺔ للمﺰارعيــن وأﺳــرﻫﻢ .ﻛمــا ﻳتﻌ ّيــن ْ
ـتﻘبﻞ ﻳﺤﻘــﻖ التﻨميــﺔ والتﻘ ـ ّﺪم لﻔائــﺪة الجميــﻊ.
والمجتمــﻊ المﺪﻧــي داﺧــﻞ الجﻬــﺔ ،مــن أجــﻞ ﺑﻨــاءٍ مﺸ ـتَ َرك لمﺴـ ٍ
 .2وﺿــﻊ وﺗﻨﻔيــﺬ ﺑرﻧامــﺞ اﺳــتﻌجالي لتﻄوﻳــر البﻨيــات التﺤتيــﺔ ّ
الﻄرقيــﺔ واﻷوراش التﻨموﻳــﺔ الصﻐيــرة ،وذلـ َ
ـﻚ ِﺑ َﻬ ـ َﺪ ِف
فـ ّ
أن
وﺗﺴــﻬيﻞ ﺗﻄوﻳــر الﻨّﺸــاط االقتصــادي .ﻛمــا ّ
ـﻚ ال ُﻌﺰلــﺔ عــن المﻨاطــﻖ التــي ﺗﻨتﺸــر فيﻬــا زراعــﺔ الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪيْ ،
ﺗﺄﻫيــﻞ ﻫــﺬه المﻨاطــﻖ الﻘرو ّﻳــﺔ المﻌﺰولــﺔ مﺴــﺄلﺔ ﺿرور ّﻳــﺔ فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالﺨﺪمــات االجتماعيــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ والتﻌليــﻢ
والتﻜوﻳــن المﻬﻨــي والصﺤــﺔ .وﻳﻨﻄبــﻖ الﺸــيء ﻧﻔﺴــﻪ علــى ﺷــبﻜات االﺗصــال التــي ﺗﺤتــاج إلــى ﺗﺄﻫيـ ٍـﻞ ،ﺑﻬــﺪف فـ ّ
ـﻚ
ال ُﻌﺰلــﺔ ال ّرقميــﺔ عــن ﻫــﺬه المﻨاطــﻖ.
ﻛمــا ﻳﻨبﻐــي ﺑــﺬل جﻬــود متواﺻلــﺔ فــي مجــال التﺸــجير ،ﺑﻬــﺪف الﺤﻔــاظ علــى البيئــﺔ مــﻊ الﻌمــﻞ علــى إﺣيــاء المﻌــارف
والﺨبــرات المتوارﺛــﺔ فــي ميــﺪان االﺷــتﻐال علــى الﺨﺸــﺐ ،ﻛﺨﺸــﺐ اﻷرز ،الــﺬي اﺧتﻔــى ﺗﻘرﻳبــا مــن المﻨﻄﻘــﺔ ،أمــام
زﺣــﻒ زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي.
ـاص لتﻄوﻳــر أﻧﺸــﻄﺔ اقتصادﻳــﺔ واجتماعيــﺔ ُمــﺪرة للﺪﺧــﻞ ولمﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ )و ْفــﻖ ﻧمــوذج
 .3وﺿــﻊ وﺗﻨﻔيــﺬ ﺑرﻧامــﺞ ﺧـ ّ
الﺴــاﻛﻨﺔ ،وﻫــو
المبــادرة الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ ال َب َﺸــر ّﻳﺔ( للﺤــﺪ مــن أﺳــباب التوﺗــرات االجتماعيــﺔ ،وﺗﻨوﻳــﻊ مصــادر دﺧــﻞ ّ
ال ّﺪﺧــﻞ الــﺬي ﻳﻘتصـ ُر اليـ ْوم ﺑﺸـ ْﻜ ٍﻞ ﻛبيــر علــى الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي.
وﻳجــﺐ أ ْن ﻳﺄﺧــﺬ ﻫــﺬا البرﻧامــﺞ فــي اعتبــاره المﻌــارف والﺨبْــرات المتوارﺛــﺔ فــي ﻫــﺬه المﻨاطــﻖ ،ﺳ ـ ّيما فــي قﻄــاع
للتوجﻬات
قصــﺪ إﺣيائﻬــا وج ْﻌلﻬــا مﻼئمـ ًﺔ
ّ
ّ
الصﻨاعــﺔ التﻘليﺪ ّﻳــﺔ وﺗرﺑيــﺔ الﻨﺤــﻞ واﺳــتﺨراج زﻳــوت التجميــﻞ ،الــﺦ ،وذلــﻚ ْ
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إن إﻧﺸــاء ُد ٍور لﻺﻧتــاج
الج ـ ْودة واالﺑتــﻜار فــي ﺗصميــﻢ ال ُمﻨْتَجــاتّ .
الﺤاليــﺔ فــي مجــالِ الت ّْﺴــوﻳﻖ ال ّر ْقمِ ــي ،ولمﻌاﻳيــر َ
ﺗج َمــﻊ ﺑيــن مﺨتلــﻒ ِ
الﺤ َرف ّييــن ،وﺗمﻜيﻨﻬــﻢ مــن االﺳــتﻔادة مــن التﻜوﻳــن المﻨاﺳــﺐ ،مــن ﺷــﺄﻧﻪ أ ْن ﻳُﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﻄوﻳــر
ْ
الﺴــاﻛﻨﺔ.
ﻳﺴـ َمﺢ ﺑتﻨوﻳــﻊ مصــادر دﺧــﻞ ّ
اقتصـ ٍـاد َم َﺤلّــي ْ
إن الﺨصوﺻيــﺔ الﺜﻘافيــﺔ لﻬــﺬه المﻨاطــﻖ ،ﺑمــا فيﻬــا الرأﺳــمال الﻼمــادي المرﺗبــﻂ ﺑﻬــﺬه الﻨبتــﺔ ،ﻳمﻜــن ﺗﺜميﻨﻬمــا إلــى
ّ
والﺴــياﺣﺔ االﺳتﻜﺸــاف ّيﺔ ،ال ﺳـ ّيما فــي إقليــﻢ ﺷﻔﺸــاون
ﺣـ ﱟـﺪ ﻛبيــر ،ﺑﻬــﺪف ﺧلْــﻖ مــﺪارات للﺴــياﺣﺔ الﻘرو ّﻳــﺔ البيئ ّيــﺔ ّ
الــﺬي ﻳتو ّفــر علــى مﻨتــﺰه ﺗﻼﺳــمﻄان.

ّ
 .2.2ﻋﻮاﻣﻞ إﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ الﺠﺪيﺪة
ﺑالﻀــرورة ،المﺰارعيــن الﺬﻳــن ﻳﺸــتﻐلون فــي الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي وأ ُ َﺳــرﻫﻢ فــي
 .1ﻳجــﺐ أن ﺗ ُْﺸـ ِـر َك االﺳــتراﺗيجيﺔ الجﺪﻳــﺪةّ ،
مﺴلﺴــﻞ التﻨميــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ .ﻛمــا ﻳﻨْبَﻐــي أ ْن ﺗﻬــﺪف ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيج ّيﺔ ﻛﺬلــﻚ إلــى ﺗﻨﻈيــﻢ ﻫــﺆالء
المﺰارعيــن واﻧﺨراطﻬــﻢ ،ليــس فﻘــﻂ فــي زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ ،ولﻜــن ً
أﻳﻀــا فــي اﻷﻧﺸــﻄﺔ التــي ﺗُــﺰا َول فــي ﻧﻬاﻳــﺔ ﺳلﺴــلﺔ
ِﺤــﺔ ،ﺗﺴــتﺨﺪم ﺗﻘﻨيــات ﺣﺪﻳﺜــﺔ.
اﻹﻧتــاجّ .
صــول علــى زِ َ
راعـ ٍـﺔ ُمﺴــتﺪامﺔ و ُم ْرﺑ َ
إن ال َﻬـ َﺪ َف ،فــي ﻧﻬاﻳــﺔ ال َمﻄــاف ،ﻫــو ُ
الﺤ ُ
إﺷـ َ
ـﺈن ْ
اﺳــتﻌادة ُجـﺰْءٍ مــن الﻘيمــﺔ
عــﻼوة علــى ذلــﻚ ،فـ ّ
ـراك المﺰارعيــن فــي أﻧﺸــﻄﺔ أﺳــﻔﻞ الﺴلﺴــلﺔ ﺳــيم ّﻜﻨﻬﻢ مــن ْ
ال ُمﻀافــﺔ التــي ﺧلﻘتْﻬــا ﻫــﺬه اﻷﻧﺸــﻄﺔ.
ﺑﺤﻈــوة اجتماعيﺔ وﻳجﺴــﺪون
صلــون اليــوم علــى دﺧــول مرﺗﻔﻌــﺔ وﻳتمتّﻌــون ُ
ﻳﺤ ُ
 .2ﻳﻨبﻐــي د ْفــﻊ ال ُو َﺳــﻄاء ال َمﺤلييــن ،ا ّلﺬﻳــن ْ
االﺳــتﺜمار فــي اﻷﻧﺸــﻄﺔ التﺤوﻳليــﺔ للﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى مﻌالجــﺔ وﺿﻌيتﻬــﻢ وفــﻖ
ﻧموذجـاً ﻏيــر مﻨتــﺞ ،إلــى ْ
موﺳــﻌﺔ.
ﺣلــول مﻼئمــﺔ ،ﺑﻨــا ًء على مﺸــاورات ّ
 .3ﻳﻨبﻐــي أ ْن ﺗﺪمــﺞ ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيجيﺔ التﻨمو ّﻳــﺔ ﺻﻐــار ال ُمتاجرﻳــن فــي مﺴلﺴــﻞ التﺤ ـ ّول ﻧﺤــو اﻷﻧﺸــﻄﺔ المﺸــروعﺔ،
ﺑَ ـ ْﺪءاً مــن الﺰّراعــﺔ إلــى التوزﻳــﻊ ،وﺗﺪمجﻬــﻢ ﻛﺬلــﻚ فــي اﻷﻧْ ِﺸــﻄﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ إﺿافــﺔ إلــى أﻧﺸــﻄﺔ
الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي.
االﺳــتﺜمار ِ
والﺨبْــرة الوطﻨيــﺔ والﺪوليــﺔ إلــى الجﻬــﺔ فــي
ﺗتﻀم ـ َن االﺳــتراﺗيجيﺔ ﺗﺤﻔيــﺰات
 .4ﻳتﻌيــن أ ْن
ّ
ﱠ
ﺧاﺻــﺔ لجلــﺐ ْ
مجــال أﻧﺸــﻄﺔ ﺗﺤوﻳــﻞ الﻘ ّﻨــﺐ.
 .5ﻳجــﺐ أ ْن ﺗﻜــون ال ُمﺤافﻈــﺔ علــى البيئــﺔ ﻫــي االﻧﺸــﻐال ال ّﺪائــﻢ لﻬــﺬه االﺳــتراﺗيجيﺔ ،الﺳــيما مــن ﺣيــﺚ االقتصــاد فــي
اﺳــتﻌمال المــوارد المائيــﺔ وﺣماﻳــﺔ المﻨاطــﻖ الﺤرجيــﺔ والترﺑــﺔ .ﻛمــا ﻳتﻌ ّيــن ال ُمﺤافﻈــﺔ علــى الصﻨــﻒ التﻘليﺪي للﻘﻨﺐ
ـﺈن طبيﻌــﺔ ﺗرﻛيبﻬــا البيوﻛيميائــي وﺗﺄﺛيرﻫــا علــى البيئــﺔ
المﻐرﺑــي .أ ّمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻸﺻﻨــاف الﻬجيﻨــﺔ المﺴــتوردة ،فـ ّ
ﻳتﻄلّبــان اليﻘﻈــﺔ والمراقبــﺔ وﺿبــﻂ ﻛميــات اﻹﻧتــاج التــي ﺳــيتﻢ اﺳــتﻐﻼلﻬا فــي االﺳــتﻌماالت الﻄبيــﺔ والصﻨاعيــﺔ.
الصﻌيﺪﻳْــن ال َم َﺤلــي والوطﻨــي ،وعلــى
ﻛمــا ﻳﻨبﻐــي التﺄﻛيــﺪ علــى الﻌواقــﺐ الوﺧيمــﺔ الﺳــتﻌمالﻬا ﻏيــر المﺸــروع ،علــى ّ
الصﻌيــﺪ االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي.
ّ
َ
الﻀرورﻳﺔ
 .6ﺗﻄوﻳــر اقتصـ ٍـاد وطﻨـ ّـي للﻘﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي مــن ﺧــﻼل االﻧﻔتــاح علــى الﺨبْـ َرة التﻜﻨولوجيــﺔ الﻼزمﺔ،
والﻀماﻧــات ّ
ـاج لــﻪ أﻫ ّم ّيتــﻪ ﺑال ُمﻘارﻧــﺔ مــﻊ ُمﻨافﺴــين َ
آﺧرﻳــن .لﺬلــﻚ ﻳﻨْ َبﻐــي أ ْن ﻳﻜــون ﻫــﺬا
للولــوج إلــى اﻷﺳــواق عبــر ﺗوفيـ ِـر إﻧتـ ٍ
ـاج التﻜﻨولوجيــا واالﺑتــﻜار .ﻛمــا ﻳﻘتﻀــي أن ﻳﺸــﻜﻞ البﺤــﺚ الﻌلمــي
االقتصــاد ال ُمﺴــتﻘبلي اقتصــاداً ﺗﻨافﺴـ ّيا ،عبْـ َر إ ْدمـ ِ
الموجــﻪ ﻧﺤــو الﻨّبتــﺔ وﺗﺤ ﱡولﻬــا ،دعامــﺔ ﻫا ّمــﺔ لﻬــﺬا االقتصــاد.
المﻐرﺑــي،
ِ
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 .7فــي مرﺣلــﺔ ﺛاﻧيــﺔ ،ﻳﻨبﻐــي التﻔﻜيــر فــي ﺗﻀميــن ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيجيﺔ االﺳــتﻌمال الﺸــﺨصي المﻘﻨــن للﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي
عبــر قﻨــوات ﺗوزﻳــﻊ ﺧاﺻــﺔ وﺑﻜميــات مﺤــﺪدة وفــي أماﻛــن مﻌيﻨــﺔ .وﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى أﻧــﻪ ﺛمــﺔ ﺗوجﻬ ـاً قوﻳ ـاً علــى
الصﻌيــﺪ الﺪولــي ،والﺳــيما فــي أوروﺑــا وإفرﻳﻘيــا ،لتوﺳــيﻊ مجــال االﺳــتﻌماالت المﺸــروعﺔ للﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي .وﻫــو مــا
ﺳــيمﻜن مــن ْ
الﻘﻄــﻊ مــﻊ الممارﺳــات االﺳــتﻬﻼﻛيﺔ ﻏيــر المﻘﻨﻨــﺔ الﺤاليــﺔ ،التــي ﺗﻌـ ّرض الﺸــباب لمﺨاطــر علــى ﺻﻌيﺪ
التــوازن الﺬﻫﻨــي والﻨﻔﺴــي والﺴــﻼمﺔ الصﺤيــﺔ عمومـاً ،ﺣتــى وإ ْن ﺗﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑاﺳــتﻌماالت مﻨاﺳــباﺗ ّيﺔ.
ٍ
ٍ
ﻀــاف
أن االﺳــتﻌمال ،ﺳــواء ﻛمﻜ ﱢم ٍــﻞ أو ُم
ــتﺤﻀرات« ﺻيﺪالﻧيــﺔ ﺧاﺻــﺔ« ﺗُﻨتَــﺞ
ﻏﺬائــي ،80أو فــي ﺷــﻜﻞ ُم ْﺴ
ذلــﻚ ّ
ّ
ﺑﻜ ّميــات قليلــﺔ ،أو ﺣتــى ﺷــﺨصيﺔ ومﻨاﺳــباﺗ ّيﺔُ ،مﺴــتم ّﺪة مــن أﺻﻨـ ٍ
ـاف مرا َق َبــﺔ ذات ﻧﺴــبﺔ مﻨﺨﻔﻀــﺔ مــن ُرﺑاعـ ّـي
ﻫيﺪروﻛاﻧاﺑيﻨــول ،والتــي ال ﺗُ َﻌـ ﱢرض ال ُمﺴــتﻬلﻚ لمﺨاطــر مﺆ ﱠﻛـ َﺪة ،ﻳﻈــﻞ مﺴــلﻜا وجيﻬــا ﻳﻘتﻀــي ﺗﻘﻨيﻨــﻪ وﺗﻨْﻈيمــﻪ و ْفــﻖ
ـﻜﻞ مـ ْن أﺷــﻜال اﻹ ْدمــان .ومــﻊ ذلــﻚ ،ال ﺑُـ ﱠـﺪ مـ ْن ﺗ ْوفيــر ال َوﺳــائﻞ
أي ﺷـ ٍ
مﻌاﻳيــر ﺻارمــﺔ مــن ﺷــﺄﻧﻬا الﻌمــﻞ علــى ﺗج ّﻨــﺐ ّ
ّ
ﺑﻨﺴـ ٍ
ـبﺔ متﺪ ّﻧ ّيـ ٍـﺔ مـ ْن
االﺳــتﻬﻼك المﻨتﻈــﻢ للﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي علــى الجﻬــاز الﻌصبـ ّـي ،ولــو ْ
الﻼزمــﺔ للوقاﻳــﺔ مــن مﺨاطــر ْ
ُرﺑَ ِ
ﺻ ُﻔــوف الﺸــباب.
اعـ ّـي ﻫيﺪروﻛاﻧاﺑيﻨــول ،وال ﺳ ـ ّيما فــي ُ
 .8إذا ﻛان مــن المﻨصــﻒ أن ﻳﺴــتﻔيﺪ مــن ﻫــﺬا االقتصــاد الجﺪﻳــﺪ للﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،فــي المﻘــام اﻷ ّول ،المﺰارعــون لﻬــﺬه
الﻨبْتــﺔ فــي المﻨاطــﻖ المﻌﻨيــﺔ ،فﺈﻧــﻪ ﻳجــﺐ علــى الﺪولــﺔ ﻛﺬلــﻚ ﺗﺸــجيﻊ َﺧلــﻖ أﻧﺸــﻄﺔ ﺗﻬ ـ ّﻢ ﺗﺤوﻳــﻞ ﻫــﺬه الﻨّبتــﺔ فــي
المﻨﻄﻘــﺔ ،وﺗوزﻳــﻊ ال ُمﻨتجــات المﺸــتﻘﺔ مﻨﻬــا.

ّ
 .3.2ﻧﻤــﺎذج ﻣﻤﻜﻨــﺔ لتﻨﻈﻴــﻢ الﻤﺰارﻋﻴــﻦ وﻗﻄﺎﻋــﺎت الﺼﻨﺎﻋــﺔ الﻔﻼﺣﻴــﺔ
والﺪواﺋﻴــﺔ والﺒﺤــﺚ والتﻄﻮيــر
ُ
 .1.3.2ﻧﻤﺎذج ﺗتﻌﻠﻖ ﺑتﻨﻈﻴﻢ اﻹﻧتﺎج والﻤﻨتﺠﻴﻦ
لﻔﻼﺣــي المﻨاطــﻖ المﻌروفــﺔ
صــﺪر ال ّرئيﺴــي لل ّﺪﺧْ ــﻞ ﺑالﻨﺴــبﺔ
ّ
مﻨــﺬ مــا ﻳرﺑــو علــى الﻌﻘْﺪﻳــن ،ﻛان الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﻫــو ال َم ْ
الصــﺪد ،ﺗﺸــير الﺪراﺳــﺔ التــي أﻧجﺰﺗﻬــا وﻛالــﺔ إﻧﻌــاش وﺗﻨميــﺔ أقاليــﻢ الﺸــمال ومﻜتــﺐ
ﺗارﻳﺨيـاً ﺑﻬــﺬه الﺰراعــﺔ .وفــي ﻫــﺬا ّ
الﺴــاﻛﻨﺔ المﻌﻨيــﺔ فــي االﻧﺨــراط فــي أﻧﺸــﻄﺔ
اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة المﻌﻨــي ﺑالمﺨــﺪرات والجرﻳمــﺔ فــي ﺳــﻨﺔ  2003إلــى ﺗــر ّدد ّ
ـوي لﻬــﺬه المﻨاطــﻖ ﻳﻘتﻀــي
جﺪﻳــﺪة مــﺪ ّرة للﺪﺧــﻞ ،مﺜــﻞ ﺗرﺑيــﺔ الﻨﺤــﻞ أو ﺗرﺑيــﺔ الماﺷــيﺔ .وﺑالتالــي ،فــﺈن ﺑﻨــاء أي ﻧمــوذج ﺗﻨمـ ّ
ُمﺸــارﻛﺔ ﻛاملــﺔ وف ْﻌل ّيــﺔ للمﻌﻨ ّييــن ﺑاﻷ ْمــر.
وال ﻳﻨبﻐــي أ ْن ﺗتوقــﻒ ﻫــﺬه المﺸــارﻛﺔ عﻨــﺪ مرﺣلــﺔ التّﻨﺴــيﻖ ﺑيــن الﺴــلﻄات ال ُﻌ ُموميــﺔ والمﺰارعيــن .وفــي ﻫــﺬا الﺴــياق،
ﻫﻨــاك ع ـ ّﺪة ﻧمــاذج اجتماعيــﺔ ﺗتﻌلــﻖ ﺑتﻨﻈيــﻢ اﻹﻧتــاج ،مﻨﻬــا ﻧمــاذج وطﻨيــﺔ ﺑالﺪرجــﺔ اﻷولــى )ﺳﻼﺳــﻞ الﺴــﻜر والﺤليــﺐ
واﻷرﻛان( ،ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى الﻨّمــاذج الﺪوليــﺔ ،التــي ﻳﻨبﻐــي دراﺳــتﻬا ﺑﻜيﻔ ّيــﺔ عميﻘــﺔ وعلــى جميــﻊ ال ُمﺴــتوﻳات ،قبْــﻞ مﻼ َءمتﻬا
الﺴــاﻛﻨﺔ ال َمﻌﻨ ّيــﺔ.
مــﻊ ﺧصائــﺺ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي واعتمادﻫــا ﺑالتّﻨﺴــيﻖ مــﻊ ّ
إن الﻨّمــاذج التﻨﻈيميــﺔ ،مﺜــﻞ ﺗجميــﻊ التّﻌاوﻧيــات أو اﺗﺤــادات المﻨتجيــن ومﺨتلــﻒ ْ
أﺷــﻜال التﻨﻈيــﻢ ،ﻳﻨبﻐــي الﻘيــام
ّ
ﻼ الئﻘــاً
ﻀمــ َن الﻨمــوذج ال ُمﻌت َمــﺪ دﺧْ ــ ً
ﺑ ُمﻘا َرﻧَتﻬــا علــى ال ُمﺴــتوﻳات االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئ ّيــﺔ .وﻳجــﺐ أ ْن ﻳَ ْ
وﻳﻀمــن ال ُمﺤافﻈــﺔ علــى البيئــﺔ ،وﺧاﺻــﺔ المــوارد المائيــﺔ .ﻛمــا ﻳﻨبﻐــي أ ْن ﻳﻀ َمــ َن التﻨافﺴــيﺔ الوطﻨيــﺔ
للمﺰارعيــن ْ
أي ﺷــﻜﻞ مــن أﺷــﻜال التﻨﻈيــﻢ الــﺬي ﻳتـ ّﻢ اعتمــاده
والﺪوليــﺔ للمﻨتجــات المص ﱠﻨ َﻌــﺔ .وفــي جميــﻊ اﻷﺣــوال ،ﻳﻨبﻐــي أ ْن ﻳﺤﻈــى ّ
الﺴــاﻛﻨﺔ ال َمﻌﻨ ّيــﺔ.
ﺑﺪعــﻢ ّ

 - 80ﺣﺴــﺐ اﺳــتﻄﻼع الــرأي الــﺬي أﳒــﺰه املجلــس ،فــﺈن  74ﰲ املائــﺔ مــن املﺸــارﻛﲔ ﻳﺆﻳــﺪون اﺳــتﻌمال مﺴــتﺤﻀرات ﲡميليــﺔ مﺸــتﻘﺔ مــن الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،و 42ﰲ املائــﺔ
مﻨﻬــﻢ ﻳﺆﻳــﺪون اﺳــتﻬﻼك مﻜمــﻼت ﻏﺬائيــﺔ مﺸــتﻘﺔ مــن ﻫــﺬه الﻨبتــﺔ.
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التجميــﻊ المتﻌلّــﻖ ﺑﺴلﺴــلﺔ إﻧتــاج الﺴــﻜر ﻧموذجــا ﻳﺤتــﺬى ﺑالﻨﺴــبﺔ القتصــاد
وعلــى ﺳــبيﻞ اﻹﺷــا َرة ،ﻳمﻜــن أ ْن ﻳﻜــون ْ
زراعــﺔ الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي ،عﻨْـ َﺪ إقامــﺔ ﺷــراﻛات راﺑﺢ-راﺑــﺢ مــا ﺑيْــن أعلــى الﺴلﺴــلﺔ اﻹﻧتاجيــﺔ وأﺳــﻔلﻬا المرﺗبﻄــﺔ ﺑالتﺴــوﻳﻖ
والتصﻨيــﻊ .وم ـ ْن ﺷــﺄن ﻫــﺬا الﻨمــوذج ﺗجــا ُوز اﻹﻛراﻫــات الﺤاليــﺔ لﻬــﺬه الﺰّراعــﺔ ،التــي ﺗتّصــﻒ ﺑت َْج ِﺰئَــﺔ اﻷ َر ِ
اﺿــي ،التــي
ﺗﻘ ـ ّﻞ مﺴــاﺣﺔ ُمﻌﻈمﻬــا ع ـ ْن ﻫﻜتــار واﺣــﺪ ،وﺑالﻈــروف الماليــﺔ المتواﺿﻌــﺔ لجــﺰء ال ﻳُ ْﺴــتﻬان ﺑــﻪ مِ ــن المﺰارعيــن.
اﻷﺳــواق،
ومــن ﺷـ ْﺄن إﻳجاﺑ ّيــات ﻫــﺬا الﻨمــوذج ،علــى ُمﺴــتوى التﺤﺪﻳــﺚ التﻘﻨــي لﻺﻧتــاج واالﺳتﺸــارة الﻔﻼﺣيــﺔ والولوج إلى ْ
اﺳــتﻬﻼك الميــاه ،الــﺬي ﻳُﺸ ـ ّﻜﻞ
أ ْن ﺗﺸــجﻊ علــى اﻧْﺨــراط المﺰارعيــن .ﻛمــا ّ
أن ﻧمــوذج التجميــﻊ مــن ﺷــﺄﻧﻪ أ ْن ﻳُﻘلّــﻞ مــن ْ
ﺗﻬﺪﻳــﺪاً الﺳــتﺪامﺔ ﻫــﺬا الﻨﺸــاط ،وﺗﻬﺪﻳــﺪاً ﺑصــورةٍ أع ـ ّﻢ للمﻨﻈو َمــﺔ البيئ ّيــﺔ فــي مﻨﻄﻘــﺔ ال ّرﻳــﻒ ال ُو ْﺳــﻄى .وفــي ﻫــﺬا
ـرزت جلﺴــات اﻹﻧْصــات التــي ّ
أن
الجمﻌو ّﻳيــن ﺑالمﻨﻄﻘــﺔّ ،
الصــﺪد ،أﺑْـ ْ
ﻧﻈمﻬــا المجلــس ،مــﻊ ﺑﻌــﺾ ﺗﻨﺴــيﻘ ّيات الﻔاعليــن َ
ّ
اﻷﺿــرار التــي لﺤﻘــﺖ ﺑال ُﻔ ْر َﺷــﺔ المائيــﺔ ،ج ـ ّرا َء زراعــﺔ الﻘ ّﻨــﺐ ،ﺗُﺸ ـ ّﻜﻞ مصــﺪر قلــﻖ ﻛبيــر ﺑالﻨﺴــبﺔ للﺴــاﻛﻨﺔ فــي ﻫــﺬه
ـاس علــى االﺑتﻌــاد عــن المﻨﻄــﻖ الﻔــردي الﺴــائﺪ
المﻨاطــﻖ .وفــي ﻫــﺬا االﺗّجــاه ،فـ ّ
ـﺈن مــن ﺷــﺄن ﻫــﺬا الﻨّمــوذج أ ْن ﻳﺤ ّﻔـ َﺰ الﻨـ َ
ْﻀــﻞ للمــاء ﻳﻘــوم علــى ﻧﻈـ ٍـام ُمﺸــت َرك و ُم ِ
ّوجــﻪ ﻧﺤــو ﺗﺪﺑيـ ٍـر أف َ
للﺴــﻘي.
والت ّ
ﻘتصـ ٍـﺪ ّ
الﺴـ ّﻜر ،وﺗﻌاوﻧيــﺔ مﻨتجــي »ﻛوﺑــاك« فــي ﺳلﺴــلﺔ
ّ
إن ﻧمــوذج التجميــﻊ ،الــﺬي قامــﺖ ﺑــﻪ ﺷــرﻛﺔ »ﻛوﺳــومار« فــي ﺳلﺴــلﺔ إﻧتــاج ّ
الﺤليــﺐ ،وﻛﺬلــﻚ ﺗﻨﻈيــﻢ ﺳلﺴــلﺔ اﻷرﻏــان ،ﻫــي ﺑمﺜاﺑَــﺔ أمﺜلــﺔ لتﻨﻈيمـ ِ
وﻧاج َﻌــﺔ إلــى ﺣ ـ ّﺪ
ـات اﻹﻧتــاج المﻐرﺑــيُ ،م ْﺪمِ َجــﺔ ِ
قص ـ َﺪ
مــا ،ﺗﺪعــﻢ ﺻﻐــار المﻨتجيــن الﻔﻼﺣ ّييــن .ومــن ال ُمﻔيــﺪ ﺗ ْرﺻيــﺪ التّجــارب التــي أ ُ ْجرﻳَـ ْ
ـﺖ فــي إطــار ﻫــﺬه الﻨمــاذجْ ،
إﻧﺸــاء ﺳلﺴـ ٍـلﺔ »للﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي« ﻛﻔيلــﺔ ﺑﻀمــان دﺧْ ـ ٍـﻞ الئــﻖ للمﻨتجيــن ،وﺗوفيــر التﺄطيــر التﻘﻨــي وﺿمــان اﺳــتﺪامﺔ ﻫــﺬا
إن التﺤليــﻞ الﺪقيــﻖ والتﻔصيلــي لﺴلﺴــلﺔ الﻘيمــﺔ التــي ﺳــيتﻢ وﺿﻌﻬــا ﺳــيم ّﻜن ،علــى مﺴــتوى التﻘﻨيــن ،مــن
الﻨﺸــاطّ .
االﺳــتﺪامﺔ.
ﺗﺤﺪﻳــﺪ مﺴــتوﻳات ﺗﻘاﺳــﻢ الﻘيمــﺔ التــي ﺗﺤتــرم مبــادئ ْ
ـﺈن االﻧتﻘــال مــن ﻧﺸـ ٍ
ـاط لﻺﻧتــاج ﻏيــر المﺸــروع ،الــﺬي َجــرى ﺧــارج جميــﻊ الﻘواعــﺪ التﻘﻨيــﺔ
ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ذلــﻚ ،فـ ّ
ٍ
وﺣمائــي وﺧالــﻖ للتﻨميــﺔ ،ﻳتﻄلــﺐ مــا ﻳلــي:
ِــي ومﺸــروع
ﻧﺸــاط َج
واالجتماعيــﺔ ،إلــى
ّ
ماعــي وﺗﻌا ُوﻧ ّ
ّ
�

وقاﻧوﻧي ُمﺴتﺪام فيما ﺑيْﻨﻬﻢ.
وﺗﻘﻨي
على مﺴتوى ال ُمﻨتجين ،إقامﺔ ﺗﻌا ُو ٍن اقتصادي واجتماعي
ّ
ّ

�

ﺑيْــن المﻨتجيــن والﺴــلﻄات ال ُﻌموم ّيــﺔ ،إقامــﺔ عﻼقــﺔ دائمــﺔ وﺑ ّﻨــاءة ،اﻷمــر الــﺬي ﻳتﻄلــﺐ ﺗﻨﻈيم ـاً مﻬﻨ ّيــا مﻬيْ ـ َﻜ ً
ﻼ مــن
ّ
المتوﺳــﻂ والﻄوﻳــﻞ ،وﺗ ْمﻜيــن ﻛ ّﻞ ُمﻨْ ِتــﺞ
مﺨﻄﻄــات ﺗﻨميــﺔ ﻫــﺬا الﻘﻄــاع الجﺪﻳــﺪ ،علــى المــﺪى
ـوار ﺣــول
ﺷــﺄﻧﻪ ﺧلْــﻖ ﺣـ ٍ
ّ
ﻳﺤتاجﻬــا.
ﺻﻐيــر مــن التﻜوﻳﻨــات وال ُمﺴــاعﺪات التﻘﻨيــﺔ أو االقتصادﻳــﺔ التــي
ُ

�

ﺳيﺴـ َمﺢ
ﺑيــن ال ُمﻨتجيــن والمﻬﻨ ّيين-الﺰﺑﻨــاء فــي ﺳلﺴــلﺔ ﺻﻨاعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي لﻼﺳــتﻌمالِ الﻄ ّبــي أو الصﻨاعــي ،إ ْذ
ْ
ﺿـ ِـﻊ َمﻌاﻳيــر ﺗﻘﻨ ّيــﺔ ُمﺸــترﻛﺔ واﺗﻔاق ّيــات ﺗجارﻳــﺔ ُم ْﺴــتﺪا َمﺔ.
ﻫــﺬا التﻨﻈيـ ُﻢ الم ْﻬﻨــي فــي إطــار التﺸــاور ،ﺑ َو ْ

ِــي للﻘﻨّــﺐ الﻬﻨــﺪي،
ّ
إن ﺑﻨــاء ﻫــﺬه التﻨﻈيمــات التﻌاوﻧيــﺔ ﺑيــن المﻨتجيــن ﺳــيﻜون مﻔيــ ًﺪا جــ ّﺪا لتﺜْميــنِ ﱢ
الصﻨْــﻒ ال َمﻐ ِْرﺑ ّ
الصﻨْــﻒ ،الــﺬي قــﺪ ﻳﻜــون أقـ ّﻞ ﺿــرراً علــى الصﺤــﺔ والبيئــﺔ ،والــﺬي
ﺑاﺳــﻢ »البَلْﺪ ّﻳــﺔ« أو »ال ْﻜتامِ ّيــﺔ« .ﱠ
إن ﻫــﺬا ّ
المﻌــروف ْ
ﻳﺴــتﻔيﺪ مــن الﺨبْــرة المتوا َرﺛَــﺔ التــي ا ْﻛت ََﺴـبَﻬا الﻔﻼﺣــون فــي المﻨاطــﻖ المﻌروفــﺔ ﺗارﻳﺨيـاً ﺑﺰراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،ﻳمﻜــن
الصيــﻎ الﻜﻔيلــﺔ
ال ُمﺤافﻈــﺔ عليْــﻪ وﺗﺜْميﻨــﻪ فــي إطــارِ عﻼمــات ﺗميـ ٍـﺰ رﺳــميﺔ .وﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى ّ
أن ﻫﻨــاك الﻌﺪﻳــﺪ مــن ّ
ﺑﺤماﻳــﺔ مﻨتوجــات اﻷرض ،علــى ﻏــرار اﻹﺣﺪاﺛيــات الجﻐرافيــﺔ ال َم ْﺤميــﺔ ،والتﺴــميات مﺤميــﺔ المﻨﺸــﺄ .لﺬلــﻚ ﻳتﻌ ّيــن
الصيــﻎ.
دراﺳــﺔ جــﺪوى ﻫــﺬه ّ
صرﻳــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ
وعليــﻪ ،فـ ّ
ـﺈن ﺗﻨﻈيــﻢ ال ُمﺰارعيــن فــي إطــار ﺗﻌاوﻧيــات مﺴــﺄلﺔ ﺿرور ّﻳــﺔ لتوفيــر والﺤصــول علــى الﺤﻘــوق َ
الﺤ ْ
لمﻨاطــﻖ الﺰراعــﺔ ،أو اﻷﺻﻨــاف المﺰروعــﺔ ،أو المﻨتجــات ال ُمتﺄﺗيــﺔ مـ ْن ﻫــﺬه الﺰراعــﺔ.
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ّ
ّ
 .2.3.2إﻧﺸﺎء ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻋﻼﺟﻴﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ لﻠقﻨﺐ الﻬﻨﺪي
اﻷﺻﻨــافُ ،مما َرﺳــات زراعيــﺔ جيــﺪة ،وﻏيــر ذلــﻚ(،
طالمــا ﻳت ـ ّﻢ اﺣتــرام الﻘواعــﺪ الوطﻨيــﺔ وال ّﺪوليــﺔ )االعتمــاد ،اﺧْ تيــار
ْ
ـوق ﺣـ ّرة للمﻨتجــات المﺸــتﻘﺔ
صاﺣبَــﻪ إﻧﺸــاء ﺳـ ٍ
فـ ّ
الصﻨاعــي والﻌﻼجــي ﻳمﻜــن أ ْن ﻳُ َ
ﺗجرﻳـ ِـﻢ الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي ّ
ـﺈن ﺗﻘْﻨيـ َن وعــﺪم ْ
مــن زراعــﺔ الﻨّبتــﺔ ،ﺣيــﺚ ﻳمﻜــن للتﻌاوﻧيــات الجﺪﻳــﺪة فــي ﻫــﺬا المجــال ﺑيْــﻊ مﻨتجاﺗﻬــا ﺑــﻜ ّﻞ ﺣ ّرﻳــﺔ فــي الﺴــوق الﺪوليــﺔ.
الصﻌيــﺪ ال ّﺪولــي ،ﺑمــا فــي ذلــﻚ االﺳــتﻌمال الترفيﻬــي ،قــﺪ ارﺗﻔﻌــﺖ
ومــﻊ ذلــﻚ ،فـ ّ
ـﺈن ﺗﻘْﻨيــن أﺳــواق الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي علــى ّ
أن ّ
وﺿــﻊ الﻘواعــﺪ
الﺸــرﻛات الﻜبــرى لتﺤوﻳــﻞِ الﻘﻨّــﺐ الﻬﻨــﺪي قــﺪ ﺗم ّﻜﻨــﺖ مــن ْ
وﺗيرﺗــﻪ فــي الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة .ﻛمــا ّ
ـﺈن االﻧﻔتــاح علــى الﺴــوق الﺪوليــﺔ
والﻌﻼجـ ّـي .وأمــام ﻫــﺬه
الﺨاﺻــﺔ ﺑﺴــوق الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي لﻼﺳــتﻌمال الﻄ ّبـ ّـي
ْ
ِ
الوﺿﻌيــﺔ ،فـ ّ
ّ
ﻀ َمـ ُن ﺗﻨْميــﺔ اجتماعيــﺔ
مــن ﺷــﺄﻧﻪ الـ ّﺰ ّج ﺑصﻐــار ُمﺰارِ عــي الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي دون أي اﺳــتﻌﺪاد قبلــي ،فــي عالـ ٍـﻢ ﺗﻨا ُف ّﺴــي ال ﻳَ ْ
فﻀ ـ ً
ﻼ عــن ذلــﻚ ،ﺳــيﺆ ّدي البيــﻊ الﺪولــي للﻨّبتــﺔ الﺨــا ّم إلــى ﺧلــﻖ اقتصـ ٍـاد
ُمﻨﺪمجــﺔ للجﻬــﺔ وللمجــال التراﺑــي الوطﻨــيْ .
ﺗوجــﺪ قــﺪ ﺗﻜمــن فــي
الﻘﻄــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
أن الﻘيمــﺔ ال ُﻜبــرى لﻬــﺬا الق ـ ـطـ ـ ـ
للﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ذي قيمــﺔ مﻀافــﺔ متﺪ ّﻧ ّيــﺔ ،علــى الرﻏــﻢ مــن ّ
التّﺤوﻳــﻞ والتّصﻨيــﻊ الﻨﻬائــي لجميــﻊ مﻜ ّوﻧاﺗــﻪ.
الصﻌيــﺪ ال َم َﺤلّــي ،مــن ﺧــﻼل التﻄوﻳــر ال ُمﺸــترك ﻹﻧتــاج ال ّﻨبْتــﺔ
ومــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،فـ ّ
ـﺈن ﺗﺜْميــن الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي علــى ّ
وﺗﺤوﻳلﻬــا ،ﻳﻔــرض ﻧﻔﺴــﻪ ﻛوﺳــيلﺔ مﺜلــى لتﺤﻘيــﻖ مﻨافــﻊ اقتصادﻳــﺔ واجتماعيــﺔ ﻛﻔيلــﺔ ﺑ َ
ِﻀمــانِ ﺗﻨميــﺔ ُمﺴــتﺪامﺔ لمﻨاطــﻖ
ﺑاﺳــتﻬﺪاف إﻧﺸــاء قﻄــاع ﻛامــﻞ ،مــﻊ ُمﺰارعيــن /مﻨتجيــن للﻨبتــﺔ ،مــن جﻬــﺔ أولــى ،الﺬﻳــن
زراعتﻬــا .ﻳتﻌلّــﻖ اﻷ ْمــر إذن ْ
الصﻨاعــات التﺤوﻳليــﺔ
ﻳمﻜﻨﻬــﻢ الﻘيــام إجــراء
بإجراء ﺗﺤوﻳــﻼت مﻌيﻨــﺔ للﻨبتــﺔ وﺑيْــﻊ المﻨتجــات المﺸــتﻘﺔ مﻨﻬــا ،ومــن جﻬــﺔ أﺧــرى ّ
أي مﻨتــوج آﺧــر ذي قيمــﺔ ُمﻀافــﺔ عاليــﺔ.
واالﺳــتﺨراجيﺔ التــي ﺗصــﻞ إلــى التصﻨيــﻊ الﺪوائــي أو ّ
لﺬلــﻚ ،مــن المﻬــﻢ أ ْن ْ
وﺿــﻊ اﺳــتراﺗيجيﺔ مﻨﺪمجــﺔ للﺴلﺴــلﺔ التﺤوﻳل ّيــﺔ
ﺗﺸــر َع الﺴــلﻄات ال ُﻌموميــﺔ ،ﺑﻜيﻔ ّيـ ٍـﺔ واﺿﺤـ ٍـﺔ ،فــي ْ
ـيﻖ مــﻊ الﻔاعليــن الصﻨاع ّييــن الوطﻨ ّييــن ،وﻛــﺬا مــن ﺧــﻼل االﻧﻔتــاح علــى ُم ْﺴــتﺜمرﻳن
والتصﻨيﻌيــﺔ للﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،ﺑتﻨﺴـ ٍ
فﻀـ ً
ﻼ عــن
توﺳــﻂْ ،
دول ّييــن ممــن ذوي الﺨبــرة فــي ﻫــﺬا المجــال .ومــن ﺷـ ْﺄنِ ُوﺿــوح ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيج ّيﺔ علــى المــﺪى ال ُم ّ
االﺗﻔاقيــات التجارﻳــﺔ المرﺗبﻄــﺔ ﺑﻬــا ،أ ْن ﻳَ ْمﻨَـ َﺢ المﻨتجيــن أف ًﻘــا ﺗجار ًﻳــا مﻄمئ ًﻨــا ،ممــا ﻳﻀمــن ﺗﺤﻘيــﻖ اﻧتﻘــال ﺳــلس إلــى
ـروع ِ
وواعـ ٍـﺪ.
اقتصــاد مﺸـ ٍ

ُ
ّ
 .3.3.2ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﺤتﻤﻠﺔ وﺳﺒﻞ ﻣﻤﻜﻨﺔ لتﺠﺎوزﻫﺎ )الﻌقﻮد الﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ(

ﺗﺤ ُﻜ ُمﻬــا عﻘــود ُمب َر َمــﺔ ﺑيــن المﻬﻨ ّييــن ،ممــا ﻳﻜــون لــﻪ ﺗﺄﺛيــر ﺳــلبي علــى
الﺴﻼﺳــﻞ التــي ْ
قــﺪ ﻳﺤـ ُﺪثُ ﺑﻌــﺾ االﺧتــﻼل فــي ّ
ـﺐء ﻛبيــر علــى عاﺗــﻖ الﻔــﻼح الــﺬي ﻳتﻌيــن عليــﻪ أ ْن ﻳﺤتــر َم ﺷــروط اعتمـ ٍـاد ودفتـ ِـر ﺗﺤ ّمــﻼت ﺻارمــﺔ
الﻔﻼﺣيــن ،فيﻘــﻊ عـ ْ
ﺗﺤ ّﺪدﻫمــا الﺴلﺴــلﺔ .وﻳمﻜــن أن ﺗﺴــاﻫﻢ ﺗﻘلبــات اﻷﺳــﻌار علــى الصﻌيــﺪ الﺪولــي وﻛــﺬا الﻜميــات التــي ﺗﻄلبﻬــا الﺴلﺴــلﺔ،
فــي ﺗﻔاقــﻢ ﻫــﺬا الﺨلــﻞ ،م ّمــا ﻳو ّلــﺪ ﺳــلوﻛات ﻏيــر ﺳــليمﺔ ﻛالتﺤاﻳــﻞ )ﺻــادرات أو واردات ﻏيــر َمﺸــروعﺔ فــي الﺴــوق
الﺪوليــﺔ( ﺗﻜــون مﺪ ﱢم ـ َر ًة للﺴلﺴــلﺔ ﺑﺄﻛملﻬــا.
إن آﺛــار مﺜــﻞ ﻫــﺬه االﺧتــﻼالت ﺳــتﻜون وﺧيمــﺔ ،مــن الﻨاﺣيتيْــن االجتماعيــﺔ والﺴياﺳــيﺔ ،ﺧاﺻــﺔ إذا ﺗﻜرﺳــﺖ فــي اﺗّجــاه
الﺴــوق ﻏيــر المﺸــروعﺔ.
عــﺪم التجرﻳــﻢ ،ممــا ﺳــيﺆدي إلــى عــﺪم ﺛﻘــﺔ المﻨتجيــن ،وﻳﺸـ ّ
ـجﻊ علــى الﻌــودة إلــى ﱡ
ومــن أجــﻞ ﺗج ّﻨــﺐ اﺧتــﻼالت أﺧــرى ُمﺤتملــﺔ ،ﻳﻨبﻐــي علــى الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ أ ْن ﺗﺸــجﻊ ،مﻨــﺬ إطــﻼق الﺴلﺴــلﺔ الجﺪﻳﺪة،
علــى إﺑــرام اﺗﻔاقيــات ﺑيــن المﻬﻨييــن ،مﻨــﺬ أعلــى الﺴلﺴــلﺔ إلــى أﺳــﻔلﻬا ،ﺑﺪفتــر ﺗﺤ ّمــﻼت ﻳتﻀ ّمــن الﻌﻨاﺻــر الرئيﺴــيﺔ
التاليــﺔ:
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 .1ﻳﻨْبﻐــي أ ْن ﺗﺴــتﻨﺪ االﺗﻔاقيــات إلــى الﺸــروط الموﺿوعيــﺔ لتﻄوﻳـ ِـر ﺳلﺴـ ٍـلﺔ ﺑمﺨتلــﻒ فــروع اﻹﻧتــاج ،علــى المﺪﻳيــن
المتوﺳــﻂ ّ
ِﺨلــﻖ ُفـ َرص ّ
والﻄوﻳــﻞ ،ﻛﻔيلــﺔ ﺑ َ
الﺸــﻐﻞ والتﻄوﻳــر عــن طرﻳــﻖِ البﺤــﺚ واالﺑتــﻜار )ﺧلْــﻖ التّﺴــميات ،اﺣتــرام
الﺴــاﻛﻨﺔ(.
ال َمﻌاﻳيــر ،اﺳــتمرارﻳﺔ التورﻳــﺪ ،وإﻧﺸــاء ﺻﻨادﻳــﻖ للتﻀا ُمــن مــن أجــﻞ البﺤــﺚ
َ
ومصاﺣبَــﺔ ّ
ﺗﻀ َم ـ َن االﺗﻔاقيــات أﺳــﻌا ًرا مﺴــتﻘرة و ُمﺤ ﱢﻔ ـﺰَة ﺑالﻨﺴــبﺔ ل ُمﻨتجــي الﻨبْتــﺔ )قاﺑلــﺔ للتﻜ ّيــﻒ علــى مــﺪى عــﺪة
 .2ﻳجــﺐ أن ْ
ﺳــﻨوات( ﺗﺴــمﺢ ﺑاالﻧتﻘــال ﻧﺤــو زراعــﺔ مﺸــروعﺔ ومﻌﻘولــﺔ ِ
وﺣ َمائيــﺔ و ُم ْﺴــتﺪامﺔ ﺗﺤتــرم الترﺑــﺔ والمﻌاﻳيــر والبيئــﺔ.
)أﺳــﻌار مﺪعومــﺔ ،ﺣﻘــوق ملﻜيــﺔ
ـﺺ
صـ ٍ
 .3ﻳﻨبﻐــي أ ْن ﺗﺤصــﻞ التﻌاوﻧيــات ال ُمﻨتجــﺔ ،فــي أعلــى الﺴلﺴــلﺔ ،علــى ِﺣ َ
ّ
ﺧاﺻــﺔ ْ
مﺤﻔوﻇــﺔ أو أﺻــوات ﺗﻔﻀيليــﺔ( فــي ﺷــرﻛات أﺳــﻔﻞ الﺴلﺴــلﺔ )علــى ﻏــرار الﺸــرﻛﺔ الﻘاﺑﻀــﺔ ﺑمﺴــاﻫمﺔ عموم ّيــﺔ(
ﺑﺤيــﺚ ﻳُﺤﻔــﺰ ال ّرفــﻊ المتواﺻــﻞ للﻘيمــﺔ الﻨﻬائيــﺔ للمﻨتجــات الﻨﺸــاط ال ُمﻨْ ِتــﺞ.
 .4ﻳجــﺐ وﺿــﻊ االﺗﻔاقيــات ﺗﺤــﺖ الرقاﺑــﺔ الﺜﻼﺛيــﺔ للمﻨتجيــن وال ُمصﻨّﻌيــن والﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ .ﻛمــا ﻳتﻌ ّيــن ﺗﺴــليﻢ
ﺣصيلــﺔ ُم ِ
ﻨتﻈ َمــﺔ إلــى مﺨتلــﻒ اﻷطــراف )ﻛ ّﻞ ﺛــﻼث ﺳــﻨوات علــى اﻷقــﻞ( ﺗتﻌلّــﻖ ﺑﻄرﻳﻘــﺔ ﺗﻨﻔيــﺬ االﺗﻔاقيــات.

ٌ
ْ
 .4.3.2ﻧﻤﺎذج لرﺑﻂ الﺼﻨﺎﻋﺔ والﺒﺤﺚ :ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺴتﻨﺪ ﺑقﻮة إلﻰ الﺒﺤﺚ واﻻﺑتﻜﺎر

مــن ﺧــﻼل التﺄﻛيــﺪ علــى االﺳــتﻌمال الﻌﻼجــي )أو الصﻨاعــي( للﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،ﻳجــﺪ المﻐــرب ﻧﻔﺴــﻪ فــي موقــﻊ ﺗﻨافـ ٍـس
أﺳاﺳــا علــى قــوة البﺤــﺚ ومواﺻلَــﺔ االﺑتــﻜارات .ومــن
ـتﻌماالت ﺗﻘــوم
عالمـ ّـي ﺣــول اﺳــتﻌماالت ﻫــﺬه الﻨّبتــﺔ .وﻫــي اﺳـ
ٌ
ً
الــوارد جـ ًﺪا أن ﺗﻌتمــﺪ الرﺑﺤيــﺔ الﻌامــﺔ للﺴلﺴــلﺔ الجﺪﻳــﺪة علــى قﺪرﺗﻬــا علــى االﺳــتﻔادة مــن ﺧصائــﺺ الﻘﻨــﺐ المﻐرﺑــي
الصﻌيــﺪ الﺪولــي.
قصــﺪ َﺧلْــﻖِ ُمﻨتجــات مبتﻜــرةّ .
إن ﻫــﺬه المﻨافﺴــﺔ ،اليــوم ،ﺗرﺗﻜــﺰ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر علــى إﻳــﺪاع البَــراءات علــى ّ
ْ
لﻜــن ﻳجــﺐ أن ﻳﻜــون البﺤــﺚ دﻳﻨام ّيــا طيلــﺔ د ْو َرة الﻨﺸــاط ﺑﺄﻛملﻬــا ،مــن ال ّﻨبْتــﺔ إلــى ال ُمﻨتجــات الﻨﻬائيــﺔُ ،مــروراً ﺑالﻌمل ّيــات
الﻔﻼﺣ ّيــﺔ واالﺳــتﺨراجيﺔ والصيﺪالﻧيــﺔ .إن ال ّرﻫــان ﻫﻨــا واﺿــﺢ ال َمﻌا ِلــﻢ فــي ﻫــﺬا ّ
الﺸــﺄن :وﻫــو ﺧل ْ ـ ُﻖ ﻧمــوذج لتﻨميــﺔ
الﺴــاﻛﻨﺔ ال ُمﻨتجــﺔ ﻳﻌتمــﺪ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛامــﻞ علــى إﻧﺸــاء ﺳلﺴــلﺔ مﻐرﺑ ّيــﺔ متﻜاملــﺔ ومﻨﺪمجــﺔ.
ّ
وﺿــﻊ آليــﺔ للتﻨﺴــيﻖِ والتت ّبـ ِـﻊ والﻨﻬــوض ﺑالبﺤــﺚ واالﺑتــﻜار مــن أجــﻞ ﺗﻄوﻳــر ﺗﺤوﻳــﻞ الﻘ ّﻨــﺐ
لﺬلــﻚ ﺳــيﻜون مــن ال ُمﻼئــﻢ ْ
الﻬﻨْــﺪي .ﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑتت ّبــﻊ ﺗﻘــﺪم اﻷعمــال وﺗﻄبيــﻖ االﺗﻔاق ّيــات الم ْﻬﻨيــﺔ المب َر َمــﺔ ،وإطــﻼق مﺸــارﻳﻊ ﺑَ ْﺤﺜيــﺔ ﺑﺸــراﻛﺔ ﺑيــن
المتﺨصصــﺔ
ـاص ،ﺑاﻧﺨــراط المﻨتَﺨبيــن والمصالــﺢ الﻼممرﻛــﺰة ،مــن أجــﻞ َد ْعـ ِـﻢ الﻔِ ـ َرق البﺤﺜيــﺔ
ّ
الﻘﻄاعيْــن الﻌــا ّم والﺨـ ّ
فــي مﺨتلــﻒ أﺷــﻜال ﺗﺜْميــن الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي.
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فــي إطــار اﺿﻄﻼعــﻪ ﺑاالﺧتصاﺻــات الموﻛولــﺔ إليــﻪ ،واﺻــﻞ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئي
ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2020ﺗﻌﺰﻳــﺰ مﺴــاﻫمتﻪ فــي الﻨﻬــوض ﺑاﻷوﺿــاع االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ لبﻼدﻧــا،
عبــر التﻔاعــﻞ الﺪائــﻢ مــﻊ إﺣــاالت ﺷــرﻛائﻪ المﺆﺳﺴــاﺗيين ،الﺤﻜومــﺔ والبرلمــان ﺑﻐرفتيــﻪ ،واﻹﺻﻐــاء إلــى
اﻧﺸــﻐاالت المجتمــﻊ المﺪﻧــي المﻨﻈــﻢ فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑﻘﻀاﻳــا التﻨميــﺔ والتﻘــﺪم االجتماعــي واالزدﻫــار
االقتصــادي ،وﻛــﺬا الﻌمــﻞ علــى ﺗﺤﺴــين ﻧجاعــﺔ ﺗﺪﺑيــره ،والرفــﻊ مــن جــودة إﺳــﻬاماﺗﻪ فــي ﻧﻄــاق المﻬــام
الﺪﺳــتورﻳﺔ المﻨوطــﺔ ﺑــﻪ.
وﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى اﺳــتمراره فــي إعمــال مﻨﻬجيتــﻪ فــي الﻌمــﻞ ،الﻘائمــﺔ علــى المﻘارﺑــﺔ التﺸــارﻛيﺔ،
واﻹﻧصــات ،وإﺷــراك مﺨتلــﻒ الﻔاعليــن المﻌﻨييــن ،وﺗﻌبئــﺔ الــﺬﻛاء الجماعــي لمﺨتلﻒ مﻜوﻧاﺗــﻪ ،واالﻧﻔتاح
علــى الممارﺳــات الﺪوليــﺔ الﻔﻀلــى ،والتﺤلــي ﺑالموﺿوعيــﺔ فــي التﺤليــﻞ والﺴــﻌي إلــى التوافــﻖ الب ﱠﻨــاء
فــي إﺑــﺪاء الــرأي ،واﺻــﻞ المجلــس ﺗﻨﻔيــﺬ اﺳــتراﺗيجيﺔ عملــﻪ التــي وﺿﻌﻬــا ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2019والراميــﺔ
إلــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ أدائــﻪ وجﻌلــﻪ مﺆﺳﺴــﺔ أﻛﺜــر ﺗﺄﺛيــرا ،وأﻛﺜــر اﻧﻔتاﺣــا علــى مﺤيﻄﻬــا ،وأﻛﺜــر اﺷــﻌاعا ،وأﻛﺜــر
فﻌاليــﺔ علــى المﺴــتوى الﺪاﺧلــي.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،أعﻄــى المجلــس ،ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020دفﻌــﺔ قوﻳــﺔ لجﻬــوده الراميــﺔ إلــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ وﺗﺜميــن
عﻼقــات التﻌــاون وﺗوﺳــيﻊ الﺸــراﻛات ،وﻛــﺬا ﺗﻘوﻳــﺔ إﺷــﻌاعﻪ علــى الصﻌيــﺪ الﻘــاري والﺪولــي.
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ﻣﺤﻄﺎت ﻫﺎﻣﺔ

ْ َ ٌ َْ َ
الﻈرﻓﻴــﺔ اﻻﺳــتﺜﻨﺎﺋﻴﺔ الﻤرﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺄزﻣــﺔ
ﺗﺪﺑﻴـ ِـر
ـﺲ ﻓــﻲ
 .1.1إﺳــﻬﺎم أﻗــﻮى لﻠﻤﺠﻠـ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ ﱢ َ
ـﻎ ﻣتﻨﻮﻋــﺔ
ـ
ﻴ
ﻛﻮﻓﻴــﺪ 19 -التــﻲ ﺷــﻬﺪﺗﻬﺎ ﺑﻼدﻧــﺎ ﺑﺄﺷــﻜﺎل ﻣتﻌــﺪدة ِ
وﺻ ٍ
في ﻫﺬا الصﺪد ،ﻧﺬﻛر ما ﻳلي:
�

ﺗﻔاعـ ٌﻞ ﺳــرﻳ ٌﻊ للمجلــس مــﻊ ﻇرفيــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-وﺗﺪاﺑيــر الﺤجــر الصﺤــي ،وذلــﻚ ﺑاعتمــاد ﻧــ َ َم ِﻂ االﺷــتﻐال عــن ﺑُ ْﻌــﺪ
أي ارﺗبـ ٍ
ـاك ﺗﺪﺑيــري ،ﺑــﻞ ومﻜﻨــﻪ مــن ﺗﺴــرﻳﻊ
عبــر ﺗوﻇيــﻒ المﻨصــﺔ الرقميــﺔ  ،TEAMSاﻷمــر الــﺬي ج ﱠﻨــﺐ المجلــس ﱠ
وﺗيــرة اﺷــتﻐال مﺨتلــﻒ أجﻬﺰﺗــﻪ مــن جمﻌيــﺔ عامــﺔ ،ومﻜتــﺐ ،ولجــان دائمــﺔ ،فﻀــﻼ عــن جلﺴــات اﻹﻧصــات ،واللﻘــاءات
التواﺻليــﺔ واالجتماعــات ،ممــا اﻧﻌﻜــس إﻳجاﺑــا علــى ﺣجــﻢ إﻧتاجاﺗــﻪ ،ﻛﻞ ذلــﻚ ﺑتﻜلﻔــﺔ أقــﻞ مــﻊ اﻧﻔتــاح أﻛبــر علــى
المﺆﺳﺴــات الوطﻨيــﺔ التــي ﺗﻘاﺳــﻢ مــﻊ البﻌــﺾ مﻨﻬــا ﺗجرﺑتــﻪ؛

�

الرفــﻊ مــن إﻧتاجــات المجلــس 12 :رأﻳـاً فــي إطــار إﺣــاالت وإﺣــاالت ذاﺗيــﺔ ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2020مﻘاﺑــﻞ  9ﺳــﻨﺔ 2019
و 7ﺳــﻨﺔ ،2018

�

المﺴاﻫمﺔ في التﻌبئﺔ الوطﻨيﺔ للتصﺪي للجائﺤﺔ والتﺨﻔيﻒ من ﺗﺪاعياﺗﻬا ،وذلﻚ من ﺧﻼل:
 إﻧجــاز مﺬﻛــرة اﺳــتﻌجاليﺔ ﺑﻄلـ ٍـﺐ مــن الﺴــيﺪ وزﻳــر االقتصــاد والماليــﺔ وإﺻــﻼح اﻹدارة فــي إطــار أﺷــﻐال لجﻨــﺔِ
ٍ
ٍ
ﺑتﺨﻔيــﻒ ﺗﺪاعيــات أزمــﺔ »فيــروس ُﻛوروﻧــا المﺴــتجﺪ« علــى
ﻛﻔيلــﺔ
مﻘترﺣــات
اليﻘﻈــﺔ االقتصادﻳــﺔ ﺗتﻀمــن
81
اﻷﺷــﺨاص ووﺣــﺪات اﻹﻧتــاج الﻌاملــﺔ فــي الﻘﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ )مــارس  (2020؛
 ﺗﻘﺪﻳــﻢ مﻘترﺣــات أوليــﺔ لمواجﻬــﺔ الجائﺤــﺔ فــي إطــار ﻧﻘــﻂ اليﻘﻈــﺔ الــواردة فــي التﻘرﻳــر الﺴــﻨوي للمجلــس ﺑرﺳــﻢﺳــﻨﺔ 2019؛
 إﻧجــاز إﺣالــﺔ ذاﺗيــﺔ ذات ﺻبﻐــﺔ اﺳــتﻌجاليﺔ أعﻄــى مــن ﺧﻼلﻬــا المجلــس رأﻳــﻪ ﺣــول« مﺸــروع قاﻧــون رقــﻢ 72.18ﻳتﻌلــﻖ ﺑمﻨﻈومــﺔ اﺳــتﻬﺪاف المﺴــتﻔيﺪﻳن مــن ﺑرامــﺞ الﺪعــﻢ االجتماعــي ،وﺑﺈﺣــﺪاث الوﻛالــﺔ الوطﻨيــﺔ للﺴــجﻼت«
)ﻳوﻧيــو (2020؛
 إعــﺪاد دراﺳــﺔ ﺣــول »االﻧﻌﻜاﺳــات الصﺤيــﺔ واالقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ لﻔيــروس ﻛوروﻧــا » ﻛوفيــﺪ « 19-والﺴــبﻞالممﻜﻨــﺔ لتجاوزﻫــا« ﺑﻄلــﺐ مــن مجلــس الﻨــواب )أﻛتوﺑــر .(2020

 - 81اﻧﻈر امللﺤﻖ» :االﻧﻌﻜاﺳات الصﺤيﺔ واالقتصادﻳﺔ واالجتماعيﺔ ﳉائﺤﺔ فيروس ﻛوروﻧا :ﺣماﻳﺔ الﻌاملﲔ ﰲ الﻘﻄاع ﻏير املﻨﻈﻢ ﺿرورة ملﺤﺔ«
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ٌ
ْ
وﻣﺠﻠﺴـــﻲ الﺒرلﻤـــﺎن ،ﻻ ﺳــﻴﻤﺎ ﻣـــﻊ ﻣﺒــﺎدرات
ﺗﺠــﺎوب أﻛﺒــر لﻠﺤﻜﻮﻣـــﺔ
.2.1
الﻤﺠﻠـــﺲ وﺗﻮﺻﻴـــﺎﺗﻪ ﻓــﻲ أﻓــﻖ ﻣﺄﺳﺴــﺔ ﻣﺤﻜﻤــﺔ وﺗﻌــﺎون ﻓﻌــﺎل ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ
في ﻫﺬا الصﺪد ،ﻧﺬﻛر ما ﻳلي:
�

مﺴاﻫمﺔ وازﻧﺔ ﻷعﻀاء الﺤﻜومﺔ ولمﺴﺆولي المﺆﺳﺴات والمﻘاوالت الﻌموميﺔ في أﺷﻐال المجلس:
 ﺣﻀــور رئيــس الﺤﻜومــﺔ ﺧــﻼل أﺷــﻐال الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ  111وﺗﻘﺪﻳمــﻪ عرﺿــا ﺣــول موﺿــوع » إﻧﻌــاش االقتصــادالوطﻨــي فــي أعﻘــاب ﺗﺪاعيــات جائﺤــﺔ فيــروس ﻛوفيــﺪ«19-؛
 مﺸــارﻛﺔ عــﺪد مــن الــوزراء ومﺴــﺆولي الﻘﻄاعــات الﺤﻜوميــﺔ ومﺪﻳــري المﺆﺳﺴــات الﻌموميــﺔ فــي جلﺴــات اﻹﻧصــاتالمﻨﻈمــﺔ فــي إطــار إعــﺪاد ﺗﻘارﻳــر المجلــس وآرائــﻪ؛

�

ﺗﻘﺪﻳﻢ عﺪد من ﺗﻘارﻳر المجلس وآرائﻪ:
 الــرأي ﺣــول مﺸــروع قاﻧــون رقــﻢ  72.18ﻳتﻌلــﻖ ﺑمﻨﻈومــﺔ اﺳــتﻬﺪاف المﺴــتﻔيﺪﻳن مــن ﺑرامــﺞ الﺪعــﻢ االجتماعــيوﺑﺈﺣــﺪاث الوﻛالــﺔ الوطﻨيــﺔ للﺴــجﻼت ،ﺑﻄلــﺐ مــن لجﻨــﺔ الﺪاﺧليــﺔ والجماعــات التراﺑيــﺔ والﺴــﻜﻨى وﺳياﺳــﺔ
المﺪﻳﻨــﺔ) ،ﻳوليــوز (2020؛
 الﺪراﺳــﺔ ﺣــول »االﻧﻌﻜاﺳــات الصﺤيــﺔ واالقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ لﻔيــروس ﻛوروﻧــا »ﻛوفيــﺪ «19-والﺴــبﻞ الممﻜﻨــﺔلتجاوزﻫــا« ،أمــام لجﻨــﺔ الماليــﺔ والتﻨميــﺔ االقتصادﻳــﺔ ﺑمجلــس الﻨــواب )ﻧوﻧبــر (2020؛

 الرأي ﺣول الصﺤﺔ والﺴﻼمﺔ في الﻌمﻞ ،أمام رئيس الﺤﻜومﺔ )  19فبراﻳر .(2021�

الرف ُﻊ من عﺪد اﻹﺣاالت ) 6إﺣاالت( الـ ُمتَ َو ﱠﺻﻞِ ﺑﻬا مﻘارﻧﺔ مﻊ ﺳﻨﺔ ) 2019إﺣالﺔ واﺣﺪة(:

 .1اﻹحاالت الﻮاردة مﻦ رﺋيس الحﻜﻮمة

 -مﺸروع قاﻧون رقﻢ  19.24ﻳتﻌلﻖ ﺑالمﻨﻈمات الﻨﻘاﺑيﺔ

 .2اﻹحاالت الﻮاردة مﻦ مجلس الﻨﻮاب

 طلــﺐ إعــﺪاد دراﺳــﺔ ﺣــول »االﻧﻌﻜاﺳــات الصﺤيــﺔ واالقتصادﻳــﺔواالجتماعيــﺔ لﻔيــروس ﻛوروﻧــا »ﻛوفيــﺪ «19-والﺴــبﻞ الممﻜﻨــﺔ
لتجاوزﻫــا«
 ﺗﻘييﻢ أداء مرافﻖ الﺪولﺔ المﺴيرة ﺑصورة مﺴتﻘلﺔ طلــﺐ إعــﺪاد رأي ﺑﺸــﺄن مﻘتــرح قاﻧــون ﻳﻘﻀــي ﺑﺈﺣــﺪاث المجلسالوطﻨــي للﺤــوار االجتماعي

 .3اﻹحاالت الﻮاردة مﻦ مجلس المستﺸارﻳﻦ

 طلﺐ إعﺪاد دراﺳﺔ ﺣول الﻄبﻘﺔ الوﺳﻄى في المﻐرب طلــﺐ إعــﺪاد رأي ﺑﺸــﺄن مﺸــروع الﻘاﻧــون رقــﻢ  45.18المتﻌلــﻖﺑالﻌامــﻼت والﻌامليــن االجتماعييــن

�

إدراج مجلــس المﺴتﺸــارﻳن ،فــي ﻧﻈامــﻪ الﺪاﺧلــي الجﺪﻳــﺪ ،أﺣﻜامــا جﺪﻳــﺪة ﺑﺨصــوص اﻹﺧبــار عــن مــﺂل اﻵراء
االﺳتﺸــارﻳﺔ التــي ﻳﺪلــي ﺑﻬــا المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺑﻄلــﺐ مﻨــﻪ؛

�

التﻔاعــﻞ المباﺷــر أو الﻀمﻨــي مــﻊ مجموعــﺔ مــن اﻵراء والتوﺻيــات التــي ﺳــبﻖ أن أﺻﺪرﻫــا المجلــس ﺑﺨصــوص عــﺪد
مــن الﻘﻀاﻳــا االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيﺔ:
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 اعتبــار رئيــس الﺤﻜومــﺔ ﻫــﺬا الــرأي ﺑمﺜاﺑــﺔ أرﺿيــﺔ لوﺿــﻊواالستجابة لﻌــﺪد مــن
االﺳــتراﺗيجيﺔ الﻌﻘارﻳــﺔ الوطﻨيــﺔ وﻳﺴــتجيﺐ
الــرأي حــﻮل »الﻌﻘــار ﻓــي المﻐــرب :راﻓﻌــة أﺳاﺳــية
التﻄلﻌــات فــي ورش إﺻــﻼح الﻌﻘــار الــﺬي ﺗﻨﻜــﺐ عليــﻪ
مــﻦ أجــﻞ ﺗحﻘيــﻖ التﻨميــة المســتدامة واﻹدمــاج
ﺣاليــا الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ ،وذلــﻚ ﺧــﻼل جلﺴــﺔ الﻌمــﻞ التي
االجتما عــي«
ﺗرأﺳــﻬا رئيــس الﺤﻜومــﺔ وعــﺪد مــن الــوزراء والمﺴــﺆولين
المﻌﻨييــن ) 26فبراﻳــر (2020
 اعتمــاد التﺪاﺑيــر التــي اقترﺣﻬــا المجلــس فــي إطــاراﻹجــراءات المتﺨــﺬة مــن قبــﻞ لجﻨــﺔ اليﻘﻈــﺔ االقتصادﻳــﺔ
المﺬﻛــرة االﺳــتﻌجالية ﺑﺸــﺄن دعــﻢ اﻷنﺸــﻄة
المﻜلﻔــﺔ ﺑتﺪﺑيــر التﺪاعيــات االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ
االقتصادﻳــة ﻏيــر المﻨﻈمــة والﻌامليــﻦ ﻓيﻬــا
لجائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ 28) 19-مــارس (2020
 المصادقــﺔ علــى مﺸــروع ﺗﻨﻔيــﺬ البرﻧامــﺞ اﻷولــوي الوطﻨــيللتﺰوﻳــﺪ ﺑالمــاء الﺸــروب وميــاه الﺴــﻘي للﻔتــرة الممتــﺪة ﺑيــن
»نﻘﻄــة اليﻘﻈــة« حــﻮل ﺿمــان اﻷمــﻦ الماﺋــي والحــد
 2020و 2070ﺧــﻼل جلﺴــﺔ الﻌمــﻞ التــي ﺗرأﺳــﻬا جﻼلــﺔ
مــﻦ االﺳــتﻐالل المﻔــرط للمــﻮارد الماﺋيــة
الملــﻚ ﺑتارﻳــﺦ  7ﻳﻨاﻳــر 2020
 ﺗبﻨــي ﺗوﺻيــات المجلــس مــن لــﺪن المبــادرة المﺸــترﻛﺔ التــيأطلﻘتﻬــا وﻛاالت اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة ﺑالمﻐــرب ﺑﻬــﺪف الﻘﻀــاء
علــى زواج الﻘاﺻــرات؛
الــرأي حــﻮل »مــا الﻌمــﻞ أمــام اﺳــتمرار ﺗﺰوﻳــﺞ  -مﻘتــرح قاﻧــون ﺑمجلــس الﻨــواب ﺑﻨــاء علــى ﺗوﺻيــات المجلــس
ﺑﻬﺬا الﺸــﺄن؛
الﻄﻔــالت ﺑالمﻐــرب؟«
 إدراج رأي المجلــس ﺣــول ﺗﺰوﻳــﺞ الﻄﻔــﻼت ﺿمــن الوﺛائــﻖالمﻌتمــﺪة فــي التﻘرﻳــر الوطﻨــي الموجﻬــﺔ إلــى ﺳــيﺪاو )ﻳوﻧيو
(2020
ﺗﻘرﻳــر ورأي المجلــس حــﻮل »الحماﻳــة االجتماعيــة - :ﺗبﻨــي ﺗوﺻيــﺔ المجلــس ﺑﺸــﺄن وﺿــﻊ قاﻧون-إطــار للﺤماﻳــﺔ
واقــﻊ الحــال ،الحصيلــة وﺳــبﻞ ﺗﻌﺰﻳــﺰ أنﻈمــة الﻀمان
االجتماعيــﺔ
والمســاعدة االجتماعيــة« )(2018
ﺗﻘرﻳــر ورأي المجلــس حــﻮل التﻨميــة الﻘروﻳــة ﻓــي  -ﺗبﻨــي ﺗوﺻيــﺔ المجلــس ﺑﺸــﺄن مﻌالجــﺔ إﺷــﻜاليﺔ الﻘﻨــﺐ
الﻬﻨــﺪي واعتمــاد االﺳــتﻌماالت الﻌﻼجيــﺔ والصﻨاعيــﺔ
المﻨاﻃــﻖ الجبليــة )(2017
 ﺗﻔﻌيــﻞ المــادة  9مــن الﻘاﻧــون التﻨﻈيمــي رقــﻢ 128.12المتﻌلــﻖ ﺑالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي
والمــادة  136مــن الﻨﻈــام الﺪاﺧلــي لمجلــس المﺴتﺸــارﻳن،
رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي
حــﻮل مﺸــروع الﻘانــﻮن رقــﻢ  45.18المتﻌلــﻖ ﺑتﻨﻈيــﻢ
ﺣيــﺚ ﺗمــﺖ موافــاة المجلــس ﺑتﻘرﻳــر مﻨجــﺰ مــن طــرف
مﻬﻨــة الﻌامــالت والﻌامليــﻦ االجتماعييــﻦ
مجلــس المﺴتﺸــارﻳن ﺑﺸــﺄن مــﺂل الــرأي المﺬﻛــور
 ﺗبﻨــي عــﺪد مــن ﺗوﺻيــات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــيوالبيئــي مــن طــرف الﻌﺪﻳــﺪ الﻔــرق البرلماﻧيــﺔ فــي إعــﺪاد
ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬــا ﺣــول مﺸــروع الﻘاﻧــون رقــﻢ 45.18
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 .3.1الﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ديﻨﺎﻣﻴﺔ إﻋﺪاد الﻨﻤﻮذج التﻨﻤﻮي الﺠﺪيﺪ
لﻘــﺪ ﺣــرص المجلــس علــى االﻧﺨــراط الﻔاعــﻞ فــي دﻳﻨاميــﺔ إعــﺪاد الﻨمــوذج التﻨمــوي الجﺪﻳــﺪ .فباﻹﺿافــﺔ
إلــى عﻀوﻳــﺔ رئيــس المجلــس وﺑﻌــﺾ أعﻀائــﻪ فــي اللجﻨــﺔ الﺨاﺻــﺔ ﺑالﻨمــوذج التﻨمــوي التــي ﺣﻈيــﺖ ﺑﺜﻘــﺔ
جﻼلــﺔ الملــﻚ ،قـ ﱠـﺪم المجلــس دعمــﻪ لﻬــﺬا المﺴلﺴــﻞ مــن ﺧــﻼل الﻌﺪﻳــﺪ مــن المبــادرات ،ﻧﺬﻛــر مﻨﻬــا علــى وجــﻪ
الﺨصــوص:
�

إعﺪاد إﺣالﺔ ذاﺗيﺔ ﻛمﺴاﻫمﺔ من المجلس في ﺑلورة الﻨموذج التﻨموي الجﺪﻳﺪ؛

�

ﺗﻌبئﺔ ﺧبراء داﺧليين من المجلس لﺪعﻢ أﺷﻐال اللجﻨﺔ الﺨاﺻﺔ ﺑالﻨموذج التﻨموي؛

�

وﺿــﻊ مجمــوع اﻧتاجــات المجلــس ومﻘترﺣاﺗــﻪ وﺗوﺻياﺗــﻪ ذات الصلــﺔ ﺑمﻌالــﻢ الﻨمــوذج التﻨمــوي الجﺪﻳــﺪ رﻫــن إﺷــارة
اللجﻨــﺔ الﺨاﺻــﺔ ﺑالﻨمــوذج التﻨمــوي؛

�

التﻔاعــﻞ مــﻊ التوﺻيــات الــواردة فــي التﻘرﻳــر الﻨﻬائــي للجﻨــﺔ الﺨاﺻــﺔ ﺑالﻨمــوذج التﻨمــوي فــي إطــار التﻘارﻳــر واﻵراء
التــي ﻳﻨﻜــﺐ المجلــس علــى إﻧجازﻫــا.

وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،ﺗــﻢ اعتمــاد  22ﺗﻘرﻳــراً مــن إﺻــﺪارات المجلــس ﺿمــن الوﺛائــﻖ المرجﻌيــﺔ التــي ارﺗﻜــﺰت
عليﻬــا اللجﻨــﺔ الﺨاﺻــﺔ ﺑالﻨمــوذج التﻨمــوي فــي إعــﺪاد مﺨرجــات الﻨمــوذج التﻨمــوي الجﺪﻳــﺪ ).(2021

 .4.1ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ الﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ والﻮﺳﻂ اﻷﻛﺎديﻤﻲ
في ﻫﺬا الصﺪد ،ﺣرص المجلس ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2020على ما ﻳلي:
�

ﺗﻨﻈيﻢ لﻘاءات ﺗواﺻليﺔ مﻔتوﺣﺔ أمام المواطﻨات والمواطﻨين لتﻘﺪﻳﻢ ﺧﻼﺻات التﻘارﻳر واﻵراء المصادق عليﻬا؛

�

التﻨﻈيﻢ المﺸترك للﻘاءات ﺗﻬﻢ الﻘﻀاﻳا المجتمﻌيﺔ الﻜبرى في إطار المﺴاﻫمﺔ في إﻧﻀاج الﻨﻘاش الﻌمومي؛

�

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀور المجلس وﺗﻔاعلﻪ في ﺷبﻜات التواﺻﻞ االجتماعي؛

�

ﺗصميــﻢ جﺪﻳــﺪ للموقــﻊ اﻹلﻜتروﻧــي للمجلــس أﻛﺜــر مﻼءمــﺔ مــﻊ ﺣاجيــات المﺴــتﻌملين والمواﺻﻔــات التﻜﻨولوجيــﺔ
الﺤﺪﻳﺜــﺔ؛

�

ﺗوقي ـ ُﻊ اﺗﻔاقيﺔ-إطــار للﺸــراﻛﺔ ﺑيــن المجلــس ووزارة الترﺑيــﺔ الوطﻨيــﺔ والتﻜوﻳــن المﻬﻨــي والتﻌليــﻢ الﻌالــي والبﺤــﺚ
الﻌلمــي والجامﻌــات المﻐرﺑيــﺔ مــن أجــﻞ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺗبــادل الﺨبــرات والمﻌﻄيــات واالﺳــتﻔادة المتبادلــﺔ فــي إﻧجــاز
الﺪراﺳــات فــي المجــاالت االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ وذات االﻫتمــام المﺸــترك ﺑيــن اﻷطــراف الموقﻌــﺔ )23
ﺷــتﻨبر (2020؛

�

ﺗوقيــﻊ اﺗﻔاقيــﺔ ﺷــراﻛﺔ ﺧاﺻــﺔ ﺑيــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي وجامﻌــﺔ إﺑــن طﻔيــﻞ ) 15دجﻨبــر
(2020؛

�

الﺸروع في ﺗﻨﻔيﺬ مﻀامين االﺗﻔاقيات المبرمﺔ وإﺑرام اﺗﻔاقيات جﺪﻳﺪة ﺧاﺻﺔ؛
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 .5.1ﺗﺠـﻮيﺪ اﻧتﺎﺟﺎت وﻗﺪرات الﻤﺠﻠﺲ
في ﻫﺬا الصﺪد ،عمﻞ المجلس ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2020على ما ﻳلي:
�

وﺿــﻊ آليــﺔ للﺴــﻬر علــى مراجﻌــﺔ التﻘارﻳــر والﺪراﺳــات واﻵراء مــن أجــﻞ ﺿمــان جــودة إﻧتاجــات المجلــس
وﺗجاﻧﺴــﻬا؛

�

ﺗﻌﺰﻳﺰ الموارد البﺸرﻳﺔ للمجلس من ﺧبراء وأطر؛

�

ﺗﻨﻈيــﻢ دورات ﺗﻜوﻳﻨيــﺔ ﻧوعيــﺔ لﻔائــﺪة أطــر وﺧبــراء المجلــس فــي التﻘﻨيــات والمﻌــارف المﺴــتجﺪة فــي مجــال
التﺪﺑيــر اﻹداري )الﻜﻔاﻳــات التﻜﻨولوجيــﺔ ،التﺪﺑيــر الﻘائــﻢ علــى ﺣــﻞ المﺸــاﻛﻞ ) ،(solving problemالتﺪﺑيــر
الﻘائــﻢ علــى الﻨتائــﺞ ،الﻘــﺪرات اللﻐوﻳــﺔ وﻏيــر ذلــﻚ(؛

�

ﺗوفير التﺪرﻳﺐ والﺪعﻢ ﻷعﻀاء وموﻇﻔي المجلس في اﺳتﺨﺪام المﻨصﺔ الرقميﺔ الجﺪﻳﺪة ) (office 365؛

�

مواﺻلﺔ ﺗجﺪﻳﺪ ﺗجﻬيﺰات المجلس؛

�

مواﺻلﺔ ﺗجﺪﻳﺪ الﺤﻈيرة الﺴمﻌيﺔ البصرﻳﺔ للمجلس.
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ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺳﻨﺔ 2020

ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020عﻘــﺪ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،مــن ﺧــﻼل أجﻬﺰﺗــﻪ )الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ،
المﻜتــﺐ ،اللجــان الﺪائمــﺔ ،اللجــان المﺆقتــﺔ( مــا مجموعــﻪ  587اجتماعــا ،ﺑمﻌــﺪل مﺸــارﻛﺔ ﺑلــﻎ فــي المتوﺳــﻂ
 65فــي المائــﺔ.
مﺨصصــا ﺑﺬلــﻚ أﻛﺜــر مــن  45فــي
ﻛمــا أﻧصــﺖ المجلــس إلــى عــﺪد مــن الﻔاعليــن الﺤﻜومييــن وﻏيــر الﺤﻜومييــن،
ّ
المائــﺔ مــن أﺷــﻐالﻪ لﻺﻧصــات إلــى اﻷطــراف المﻌﻨ ّيــﺔ ﺑﺸــﺄن الموﺿوعــات التــي اﻧﻜــﺐ المجلــس علــى دراﺳــتﻬا
ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ .2020
وفــي إطــار اﻹﺣــاالت المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ ،أﻧجــﺰ المجلــس ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2020دراﺳــﺔ واﺣــﺪة ورأﻳيــن اﺛﻨيــن؛ ﻳتﻌلــﻖ اﻷول
ﺑمﺸــروع قاﻧــون ،والﺜاﻧــي ﺑمبادرة ﺗﺸــرﻳﻌيﺔ.
أمــا فــي إطــار اﻹﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ ،فﻘــﺪ أﻧجــﺰ المجلــس ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2020ﺗﺴــﻌﺔ ﺗﻘارﻳــر اﺳــتﺨلصﺖ مﻨﻬــا آراء،
ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى إﻧجــاز التﻘرﻳــر الﺴــﻨوي للمجلــس ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ .2019
وقــﺪ ﺗمــﺖ المصادقــﺔ علــى أﻏلــﺐ التﻘارﻳــر واﻵراء التــي أع ّﺪﻫــا المجلــس ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺳــواء فــي إطــار
إﺣــاالت أو إﺣــاالت ذاﺗيــﺔ ،ﺑﺄﻏلبيــﺔ أعﻀائــﻪ ﺧــﻼل دورات الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ.

 .1.2دورات الﺠﻤﻌﻴﺔ الﻌﺎﻣﺔ
عﻘــﺪ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي  12دورة عادﻳــﺔ وﺛــﻼث دورات اﺳــتﺜﻨائيﺔ لجمﻌيتــﻪ الﻌا ّمــﺔ
ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺑﻨﺴــبﺔ مﺸــارﻛﺔ ﺑلﻐــﺖ فــي المتوﺳــﻂ  60فــي المائــﺔ.
وقــﺪ عرفــﺖ ﻫــﺬه الــﺪورات ﻧﻘاﺷـ ٍ
ـات ﻏﻨ ّيــﺔ ومﻔتوﺣــﺔ ﺑيــن أعﻀــاء المجلــس م ّﻜﻨــﺖ مــن ﺳــبر اﻵراء والتﻘرﻳــﺐ
ﺑيــن وجﻬــات الﻨﻈــر المﻌبــر عﻨﻬــا مــن قبــﻞ مﺨتلــﻒ فئــات المجلــس ،وﺑالتالــي المصادقــﺔ علــى مﺸــارﻳﻊ التﻘارﻳــر
واﻵراء المﻌروﺿــﺔ عليﻬــا ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ .2020

 .2.2ﻣﻜتﺐ الﻤﺠﻠﺲ
طبﻘــا ﻷﺣــﻜام قاﻧوﻧــﻪ التﻨﻈيمـ ّـي وﻧﻈامــﻪ الﺪاﺧلــي ،قــام المجلــس فــي ﺷــﻬر فبراﻳــر  2020ﺑتجﺪﻳــﺪ مﻜتبــﻪ ،مــن
ﺧــﻼل اﻧتﺨــاب اﻷعﻀــاء الﺬﻳــن ﻳم ّﺜلــون الﻔئــات الﺨمــس المﻜ ﱢوﻧــﺔ للمجلــس.
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أعﻀاء المﻜتب الممﺜلﻮن لﻔئات المجلس ﺑرﺳﻢ ﺳﻨة 2020
االﺳﻢ والﻨسب

الﻔئة

عبﺪ المﻘصود الراﺷﺪي

فئﺔ الﺨبراء

عﻼل ﺑلﻌرﺑي

فئﺔ الﻨﻘاﺑات

مﻨصﻒ الﺰﻳاﻧي

فئﺔ المﻨﻈمات والجمﻌيات المﻬﻨيﺔ

ﻛرﻳمﺔ مﻜيﻜﺔ

فئﺔ الﻬيئات والجمﻌيات الﻨﺸيﻄﺔ في مجاالت االقتصاد
االجتماعي والﻌمﻞ الجمﻌوي

مﺤمﺪ ﺑﻨﻌليلو

فئﺔ اﻷعﻀاء المﻌيﻨين ﺑالصﻔﺔ

ﻛما اﻧتﺨبﺖ اللجان الﺪائمﺔ الﺴبﻊ رؤﺳا َءﻫا ،مﺴتﻜملﺔ ﺑﺬلﻚ ﺗرﻛيبﺔ المﻜتﺐ.
أعﻀاء المﻜتب ،رؤﺳاء اللجان الداﺋمة ﺑرﺳﻢ ﺳﻨة 2020
االﺳﻢ والﻨسب
الﻌرﺑي ﺑلﻌرﺑي
ﻧجاة ﺳيمو

اللجان الداﺋمة
اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑالﻘﻀاﻳا االقتصادﻳﺔ والمﺸارﻳﻊ
االﺳتراﺗيجيﺔ
اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑﻘﻀاﻳا التﺸﻐيﻞ والﻌﻼقات
المﻬﻨيﺔ

عبﺪ الﺤي ﺑﺴﺔ

اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑالﻘﻀاﻳا االجتماعيﺔ والتﻀامن

عبﺪ الرﺣيﻢ ﻛﺴيري

اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑﻘﻀاﻳا البيئﺔ والتﻨميﺔ
المﺴتﺪامﺔ

أمين مﻨير الﻌلوي

اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑمجتمﻊ المﻌرفﺔ واﻹعﻼم

لﺤﺴن والﺤاج
مﺤمﺪ عبﺪ الصادق الﺴﻌيﺪي

اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑتﺤليﻞ الﻈرفيﺔ االقتصادﻳﺔ
واالجتماعيﺔ والبيئيﺔ
اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑالجﻬوﻳﺔ المتﻘﺪمﺔ والتﻨميﺔ
الﻘروﻳﺔ والتراﺑيﺔ

ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020عﻘــﺪ مﻜتــﺐ المجلــس  33اجتماع ـاً ،ﺑمتوﺳــﻂ ﻧﺴــبﺔ مﺸــارﻛﺔ ﺑلــﻎ  88فــي المائــﺔ .ﻛمــا
أق ـ ّر المﻜتــﺐ ﺧــﻼل ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ البرﻧامــﺞ التوقﻌــي لــﺪورات الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ ،وﻛلﱠــﻒ اللجــان الﺪائمــﺔ ﺑﺈﻧجــاز
المواﺿيــﻊ المﻨﺪرجــﺔ فــي إطــار اﻹﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ المﻘ ـ ّررة فــي ﺑرﻧامــﺞ عمــﻞ المجلــس ﺑرﺳــﻢ الﺴــﻨﺔ ذاﺗﻬــا.
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 .3.2الﻠﺠﺎن الﺪاﺋﻤﺔ
ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى رؤﺳــاء اللجــان ،المﻨتﺨبيــن ﺑصﻔتﻬــﻢ أعﻀــا ًء فــي المﻜتــﺐ ،قامــﺖ اللجــان الﺪائمــﺔ ﺑاﻧتﺨــاب ﻧــواب
الرؤﺳــاء والمﻘ ّررﻳــن وﻧــواب المﻘ ّررﻳــن لتﺴــتﻜمﻞ ﺑﺬلﻚ ﺗﺸــﻜيلتﻬا.
ناﺋب/ة
الرﺋيس/ة
لﻄيﻔﺔ
ﺑﻨواﻛرﻳﻢ

اللجﻨة

الرﺋيس/ة

اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑالﻘﻀاﻳا االقتصادﻳﺔ
والمﺸارﻳﻊ االﺳتراﺗيجيﺔ

الﻌرﺑي ﺑلﻌرﺑي

اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑﻘﻀاﻳا التﺸﻐيﻞ
والﻌﻼقات المﻬﻨيﺔ

ﻧجاة ﺳيمو

مﺤمﺪ
موﺳتﻐﻔر

اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑالﻘﻀاﻳا االجتماعيﺔ
والتﻀامن

عبﺪ الﺤي
ﺑﺴﺔ

لﺤﺴن
ﺣﻨصالي

المﻘرر/ة

ناﺋب/ة
المﻘرر/ة

مﺤمﺪ علوي

ﻛرﻳمﺔ مﻜيﻜﺔ

ﺑوﺷتى
ﺑوﺧالﻔﺔ

أﺣمﺪ أﺑوه

مﺤمﺪ دﺣماﻧي مﺤمﺪ ﺑﻨصﻐير

اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑﻘﻀاﻳا البيئﺔ
والتﻨميﺔ المﺴتﺪامﺔ

عبﺪ الرﺣيﻢ
ﻛﺴيري

ﺧليﻞ ﺑﻨﺴامي

عبﺪ الرﺣيﻢ
لﻌباﻳﺪ

أﺣمﺪ ﺑاﺑا
عبان

اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑمجتمﻊ المﻌرفﺔ
واﻹعﻼم

أمين مﻨير
الﻌلوي

مﺤمﺪ ﺑﻨﻘﺪور

لﺤﺴن
ﺣﻨصالي

مصﻄﻔى
اﺧﻼفﺔ

اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑتﺤليﻞ الﻈرفيﺔ
االقتصادﻳﺔ واالجتماعيﺔ والبيئيﺔ

لﺤﺴن والﺤاج

ﺣﻜيمﺔ ﻧاجي

ﻧور الﺪﻳن
ﺷﻬبوﻧي

مﺤمﺪ ﺑﻨصﻐير

اللجﻨﺔ الﺪائمﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑالجﻬوﻳﺔ المتﻘﺪمﺔ
والتﻨميﺔ الﻘروﻳﺔ والتراﺑيﺔ

مﺤمﺪ عبﺪ
الصادق
الﺴﻌيﺪي

ميﻨﺔ الرﺷاطي

عبﺪ الرﺣمان
قﻨﺪﻳلﺔ

مﺤمﺪ دﺣماﻧي

وﺑمجــرد االﻧتﻬــاء مــن اﺳــتﻜمال ﺗﺸــﻜيلتﻬا ،واﺻلــﺖ اللجــان الﺪائمــﺔ عملﻬــا ﺑاعتمــاد مﻘا َرﺑـ ٍـﺔ ﺗﻘــوم علــى اﻹﻧصــات
والتﺸــاور والﺤــوار والﻨﻘاﺷــات الﺪاﺧليــﺔ والﺨارجيــﺔ ،ومﻨﻬجيــﺔ متﻜاملــﺔ ﺗتــوزّع ﺑيــن التﺸــﺨيﺺ واالﻧﻔتــاح علــى
الممارﺳــات الﻔﻀلــى الﺪوليــﺔ واقتــراح ﺗوﺻيــات عمل ّيــﺔ.
ـي  62اجتماعــا فــي
الﺴـبْﻊ الﺪائمــﺔ ،مــا مجموعــﻪ  549اجتماعــاْ ،
وﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020عﻘــﺪت اللجــان ّ
أي ﺣوالـ ْ
المتوﺳــﻂ لــﻜﻞ لجﻨــﺔ مــن ﻫــﺬه اللجــان ،مــﻊ ﻧﺴــبﺔ مﺸــارﻛﺔ ﺑلﻐــﺖ  54فــي المائــﺔ فــي المتوﺳــﻂ ،وذلــﻚ دون
اﺣتﺴــاب عــﺪد اجتماعــات اللجــان المﺆقتــﺔ ومجموعــات وفــرق الﻌمــﻞ المﺤﺪﺛــﺔ.

 .1.3.2الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎلقﻀﺎيﺎ اﻻﻗتﺼﺎديﺔ والﻤﺸﺎريﻊ اﻻﺳتراﺗﻴﺠﻴﺔ
عﻘــﺪت لجﻨــﺔ الﻘﻀاﻳــا االقتصادﻳــﺔ والمﺸــارﻳﻊ االﺳــتراﺗيجيﺔ ،التــي ﻳرأﺳــﻬا الﺴــيﺪ الﻌرﺑــي ﺑلﻌرﺑــي ومﻘررﻫــا
الﺴــيﺪ مﺤمــﺪ علــوي 88 ،اجتماعـاً ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺑمﻌــﺪل مﺸــارﻛﺔ ﺗجــاوز فــي المتوﺳــﻂ  48فــي المائــﺔ.
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 .1.1.3.2اﻹحاﻻت
أي إﺣالــﺔ ﺗﻨــﺪرج ﺿمن اﺧتصاﺻــات اللجﻨﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالﻘﻀاﻳا االقتصادﻳﺔ
لــﻢ ﻳتلــﻖﱠ المجلــس ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ ّ 2020
والمﺸارﻳﻊ االﺳتراﺗيجيﺔ.
 .2.1.3.2اﻹحاﻻت الﺬاﺗﻴة
فــي إطــار اﻹﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ ،أﻧجــﺰت اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ اللجﻨــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالﻘﻀاﻳــا االقتصادﻳــﺔ والمﺸــارﻳﻊ
االﺳــتراﺗيجيﺔ ﺗﻘرﻳرﻳــن اﺳــتﺨلﺺ مﻨﻬمــا رأﻳــان:
�

االﻧﺪماج اﻹقليمي للمﻐرب في إفرﻳﻘيا :من أجﻞ ﺑلورة اﺳتراﺗيجيﺔ في ﺧﺪمﺔ ﺗﻨميﺔ مﺴتﺪامﺔ مﻊ إفرﻳﻘيا؛

�

الﺴياﺣﺔ ،رافﻌﺔ للتﻨميﺔ المﺴتﺪامﺔ واﻹدماج :من أجﻞ اﺳتراﺗيجيﺔ وطﻨيﺔ جﺪﻳﺪة للﺴياﺣﺔ.

» اﻻندمــاج اﻹﻗلﻴمــي للمﻐــرب ﻓــي إﻓريقﻴــا :مــﻦ أﺟــﻞ ﺑلــورة اﺳــتراﺗﻴجﻴة ٍ ﻓــي ﺧدمــة ﺗنمﻴــة ٍ مســتدامة مــﻊ
إﻓريقﻴــا«

ﻳﻘــﺪم ﻫــﺬا التﻘرﻳــر الــﺬي ﺻادقــﺖ الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،ﺑاﻹجمــاع ﺧــﻼل دورﺗﻬــا
 109الﻌادﻳــﺔ ،المﻨﻌﻘــﺪة ﺑتارﻳــﺦ  30إﺑرﻳــﻞ  ،2020جملــﺔ مــن التوﺻيــات لرفــﻊ التﺤﺪﻳــات الﺨاﺻــﺔ ﺑاﻧﺪمــاج المﻐــرب فــي
إفرﻳﻘيــا ،وجﻌلــﻪ رافﻌــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ التــي ﺗﻌــود ﺑالﻨﻔــﻊ علــى المﻐــرب وعلــى ﺷــرﻛائﻪ اﻷفارقــﺔ.
وﻳﺸــير التﻘرﻳــر إلــى أن المﻐــرب اﻧتﻬــﺞ فــي الﻌﺸــرﻳن ﺳــﻨﺔ اﻷﺧيــرة ﺳياﺳــﺔ إرادﻳــﺔ فــي التﻌــاون مــﻊ ﺑاقــي البلــﺪان
اﻹفرﻳﻘيــﺔ قوا ُمﻬــا المﺴــﺆوليﺔ المﺸــترﻛﺔ والتﻀامــن .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺗــﻢ اﺗﺨــاذ الﻌﺪﻳــﺪ مــن المبــادرات ،مــن أﻫمﻬــا
إلﻐــاء دﻳــون ﺑﻌــﺾ البلــﺪان اﻹفرﻳﻘيــﺔ اﻷقــﻞ ﻧمــواً ،وإعﻔــاء ﺑﻌــﺾ المﻨتجــات المﺴــتوردة مــن ﺑﻌــﺾ البلــﺪان اﻹفرﻳﻘيــﺔ
مــن الرﺳــوم الجمرﻛيــﺔ ،وﺗﻘﺪﻳــﻢ مﻨــﺢ دراﺳــيﺔ لﻔائــﺪة الﻄلبــﺔ اﻷفارقــﺔ ،واعتمــاد ﺳياﺳــﺔ مﻼئمــﺔ فــي مجــال الﻬجــرة
م ﱠﻜﻨــﺖ مــن ﺗﺴــوﻳﺔ وﺿﻌيــﺔ أزﻳــﺪ مــن  50.000مﻬاجــر مــن ﺑلــﺪان الﻘــارة اﻹفرﻳﻘيــﺔ مﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ  .2014وفــي إطــار ﻫــﺬه
المبــادرات ،أُعﻄيــﺖ اﻷولوﻳــﺔ لبلــورة اﺳــتراﺗيجيات إقليميــﺔ فــي المجــال البيئــي ،ﺑﻬــﺪف ﺗﺤﺴــين قــﺪرة البلــﺪان اﻹفرﻳﻘيــﺔ
علــى الصمــود فــي مواجﻬــﺔ التﻐيــرات المﻨاﺧيــﺔ )التموﻳــﻞ اﻷزرق لﺤــوض الﻜوﻧﻐــو ،الﺤــﺰام اﻷزرق ،المبــادرة مــن أجــﻞ
ﺗﻜييــﻒ الﻔﻼﺣــﺔ اﻹفرﻳﻘيــﺔ مــﻊ التﻐيــر المﻨاﺧــي ) ،(AAAوﻏيرﻫــا(.
وعلــى الرﻏــﻢ مــن ﻫــﺬه الجﻬــود المﺤمــودة والﻨتائــﺞ اﻹﻳجاﺑيــﺔ التــي ﺗﺤﻘﻘــﺖ فــي أفــﻖ االﻧﺪمــاج اﻹفرﻳﻘــي لبﻼدﻧــا ،ﻳــرى
المجلــس أن المﻀــي فــي ﺗﺤﻘيــﻖ أﻫــﺪاف ﻫــﺬا الﻄمــوح ﻳﻘتﻀــي االﻧتﻘــال إلــى عتبــﺔ أعلــى ﺗُم ﱢﻜــن مــن اﺳــتﺜمار الﻔــرص
الﺤﻘيﻘيــﺔ التــي ﻳتيﺤﻬــا االﻧﺪمــاج اﻹقليمــي فــي مجــال التﻨميــﺔ االقتصادﻳــﺔ ،فــي ﺗﻔاعــﻞ مــﻊ ﺗﻄلﻌــات الﻔاعليــن وﺷــﻌوب
الﻘــارة اﻹفرﻳﻘيــﺔ .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،فــﺈن مﺴــتوى المبــادالت التجارﻳــﺔ ﺑيــن المﻐــرب وﺑﻘيــﺔ ﺑلــﺪان إفرﻳﻘيــا ال ﻳتجــاوز
 4فــي المائــﺔ مــن مجمــوع المبــادالت التجارﻳــﺔ للمملﻜــﺔ ،وﻫــو مﺴــتوى ال ﻳترجــﻢ ﺣجــﻢ اﻹمﻜاﻧــات الﻔﻌليــﺔ المتاﺣــﺔ،
وﻛــﺬا الﺤاجيــات المﺴــجلﺔ فــي مجــال االﻧﺪمــاج والتﻜامــﻞ التجــاري ﺑيــن المﻐــرب وﺑاقــي ﺑلــﺪان الﻘــارة .ﻛمــا أن ﺳﻼﺳــﻞ
الﻘيمــﺔ الموجــودة علــى المﺴــتوى اﻹقليمــي مــﻊ الﺸــرﻛاء اﻷفارقــﺔ ﺗﻈــﻞ ﺑﺪورﻫــا مﺤــﺪودة ،وﺗﻌتمــﺪ ﺑﺸــﻜﻞ ﺷــبﻪ ﺣصــري
علــى مﻘــاوالت أجﻨبيــﺔ ،ممــا ﻳﺤـ ِـرم اقتصــادات الﻘــارة مــن دﻳﻨاميــﺔ للتﺜميــن ﺗﻜﻔــﻞ إﺣــﺪاث مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ علــى الصﻌيــﺪ
المﺤلــي وﺧلــﻖ الﻘيمــﺔ المﻀافــﺔ وﻧﻘــﻞ التﻜﻨولوجيــا.
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وفــي أفــﻖ ﺗﻄوﻳــر مﺴــار االﻧﺪمــاج اﻹقليمــي لبﻼدﻧــا ،ﻳوﺻــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺑاعتمــاد التﻨميــﺔ
المﺸــترﻛﺔ مﻨﻬجيـ ًﺔ للﻌمــﻞ ،ﺑمــا ﻳﻜﻔــﻞ ﺑﻨــاء ﺷــراﻛﺔ ﺗﻌــود ﺑالﻨﻔــﻊ علــى المﻐــرب وعلــى ﺷــرﻛائﻪ اﻷفارقــﺔ ،وذلــﻚ ﺗجﺴــيﺪاً
للرؤﻳــﺔ المتبصــرة لجﻼلــﺔ الملــﻚ فــي ﻫــﺬا المﻀمــار.
وﺗﻬــﺪف المﻘارﺑــﺔ المﻘترﺣــﺔ إلــى جﻌــﻞ مﺴلﺴــﻞ االﻧﺪمــاج ﻳتﺨــﺬ طاﺑﻌــا ﺷــموليا ومتجاﻧﺴــا ومﺪمِ جــا وﺑراﻏماﺗيــا ومرﺗﻜــﺰاً
علــى أرﺑﻌــﺔ مﺤــاور ﻛبــرى:

المحــﻮر اﻷول ذو طبيﻌــﺔ اﺳــتراﺗيجيﺔ ،ﻳــروم جﻌــﻞ االﻧﺪمــاج اﻹقليمــي للمﻐــرب أولوﻳــﺔ اﺳــتراﺗيجيﺔ فــي الﺴياﺳــات
الﻌموميــﺔ للﺪولــﺔ ،مــن ﺧــﻼل:
�

ﺑتﻨﺴيﻖ ﺑين الﻘﻄاعين الﻌام والﺨاص؛
ﺗﻄوﻳر اﺳتراﺗيجيﺔ مﻨﺪمجﺔ ﺧاﺻﺔ
ٍ

�

ﺗﻌﺰﻳــﺰ الﺪﺑلوماﺳــيﺔ االقتصادﻳــﺔ ،مــن ﺧــﻼل إﻳــﻼء الﻘﻀاﻳــا االقتصادﻳــﺔ مﻜاﻧــﺔ ﺑــارزة فــي اﻷجﻨــﺪة الﺪﺑلوماﺳــيﺔ ،ال
ﺳــيما مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑمواﻛبــﺔ الﻔاعليــن المﻐارﺑــﺔ فــي ﺑاقــي ﺑلــﺪان إفرﻳﻘيــا؛

�

ﺗﺜميــن وإﺿﻔــاء المﺰﻳــﺪ مــن المﻬﻨيــﺔ علــى وﻇيﻔــﺔ المﺴتﺸــار االقتصــادي والمﺴتﺸــار الﺜﻘافــي علــى مﺴــتوى البﻌﺜــات
الﺪﺑلوماﺳــيﺔ المﻐرﺑيــﺔ فــي إفرﻳﻘيــا؛

�

إﺣــﺪاث آليــات ﺗﺸــاور مﻨتﻈمــﺔ ﺑيــن الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑالﺸــﺆون الﺨارجيــﺔ والتﻌــاون وممﺜلــي الﻘﻄــاع
الﺨــاص )مﻨتــﺪى ﺳــﻨوي ،اجتماعــات قﻄاعيــﺔ ،وﻏيــر ذلــﻚ(.

أمــا المحــﻮر الﺜانــي ،المتﻌلــﻖ »ﺑاالﻧﺪمــاج اﻹقليمــي الﻘــاري« ،فيتﻨــاول ﺗﻌﺰﻳــﺰ آليــات االﻧﺪمــاج علــى الصﻌيﺪﻳــن اﻹقليمــي
والﻘــاري وﺗﺤﺴــين التجاﻧــس والتﻜامــﻞ علــى مﺴــتوى مﺨتلــﻒ الﺸــراﻛات الﻘائمــﺔ .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻳوﺻــي المجلــس
ﺑمــا ﻳلــي:
�

اﺳــتﻜمال مﺴلﺴــﻞ التصﺪﻳــﻖ علــى االﺗﻔاقيــﺔ المتﻌلﻘــﺔ ﺑﺈقامــﺔ مﻨﻄﻘــﺔ التجــارة الﺤــرة الﻘارﻳــﺔ اﻹفرﻳﻘيــﺔ )،(ZLECAF
والﻌمــﻞ علــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ التﻌــاون مــﻊ المجموعــات االقتصادﻳــﺔ اﻹقليميــﺔ؛

�

اعتمــاد آليــﺔ إقليميــﺔ لتﻘييــﻢ المﺨاطــر الﺴــيادﻳﺔ التــي ﺗواجﻬﻬــا البلــﺪان اﻹفرﻳﻘيــﺔ ،وذلــﻚ مــن أجــﻞ ﺧﻔــﺾ ﻛلﻔــﺔ
االقتــراض وﺗﻌﺰﻳــﺰ التموﻳــﻼت المﺴــتﺪامﺔ اقتصادﻳ ـاً؛

�

ﺑﻨــاء ﺳﻼﺳــﻞ قيمــﺔ إقليميــﺔ ذات قيمــﺔ مﻀافــﺔ عاليــﺔ وذات وقــﻊ اجتماعــي قــوي علــى الﺴــاﻛﻨﺔ ،الﺳــيما فــي مجــاالت
الصﻨاعــﺔ الﻔﻼﺣيــﺔ والﻨﺴــيﺞ وﺻﻨاعــﺔ الﺴــيارات والﺴــياﺣﺔ والتﻌليــﻢ الﻌالــي واالﺑتــﻜار والصﻨاعــﺔ الﺜﻘافيــﺔ والتﻨميــﺔ
المﺴتﺪامﺔ؛

�

ﺗيﺴير ﺗﻨﻘﻞ الﻄلبﺔ اﻷفارقﺔ وﺗﺸجيﻊ االعتراف المتبادل ﺑالﺪﺑلومات ﺑين البلﺪان اﻹفرﻳﻘيﺔ؛

�

الﻌمــﻞ ،ﺗﻔﻌي ـ ً
ﻼ لتوﺻيــات ﺗﻘرﻳــر المجلــس ﺣــول الﻨمــوذج التﻨمــوي الجﺪﻳــﺪ لﻸقاليــﻢ الجﻨوﺑيــﺔ ،علــى جﻌــﻞ جﻬــﺔ
الﺪاﺧلــﺔ-وادي الﺬﻫــﺐ قﻄبــاً إفرﻳﻘيــاً.

وفــي مــا ﻳﺨــﺺ المحــﻮر الﺜالــﺚ ،المتﻌلــﻖ »ﺑالتﻌــاون الﺜﻨائــي« ،فيﻬــﺪف إلــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ البﻌــﺪ اﻹجرائــي ﻵليــات التﻌــاون علــى
الصﻌيــﺪ الﺜﻨائــي .ﻛمــا ﻳــروم ﺗﻘوﻳــﺔ فﻌاليــﺔ االﺗﻔاقيــات المبرمــﺔ مــﻊ الﺸــرﻛاء اﻷفارقــﺔ والﻨﻬــوض ﺑﻨجاعتﻬــا ووقﻌﻬــا .وفــي
ﻫــﺬا اﻹطــار ،ﻳوﺻــي المجلــس ﺑمــا ﻳلــي:
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�

إﻧجــاز ﺣصيلــﺔ مﻨتﻈمــﺔ الﻧﻌﻜاﺳــات ﻛﻞ اﺗﻔاقيــﺔ علــى ﺗﻨميــﺔ الﻌﻼقــات االقتصادﻳــﺔ والتجارﻳــﺔ للمﻐــرب مــﻊ مجمــوع
ﺷــرﻛائﻪ؛

�

ﺗﻘييــﻢ ﻧتائــﺞ المبــادرة التــي اﺗﺨﺬﻫــا المﻐــرب ﺗجــاه البلــﺪان اﻹفرﻳﻘيــﺔ  33اﻷقــﻞ ﻧمــواً وﺗﻜييــﻒ مﻀاميﻨﻬــا ﺑﻬــﺪف
إرﺳــاء اﻧﺪمــاج أﻛبــر للﻔاعليــن المﻐارﺑــﺔ فــي ﺳﻼﺳــﻞ الﻘيمــﺔ اﻹفرﻳﻘيــﺔ.

أمــا المحــﻮر الراﺑــﻊ ،المتﻌلــﻖ »ﺑﺂليــات المواﻛبــﺔ« ،فيﻘتــرح ﺗﺪاﺑيــر ذات طاﺑــﻊ عرﺿاﻧــي ﺗتمﺤــور ﺣــول أرﺑــﻊ رﻛائــﺰ ،ﻫــي:
ﺷــبﻜﺔ ﻧﻘــﻞ فﻌالــﺔ ومتاﺣــﺔ أمــام الجميــﻊ ،وآليــات ماليــﺔ مﻼئمــﺔ ،واالرﺗﻘــاء ﺑاﻹطــار الﻘاﻧوﻧــي الﺨــاص ﺑمجــال اﻷعمــال،
وﺗﻌﺰﻳــﺰ الﻘــﺪرات ودعــﻢ الﺪولــﺔ للمﺴــتﺜمرﻳن .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻳوﺻــي المجلــس ﺑمــا ﻳلــي:
�

رﺑﻂ المﺴاعﺪات التﻨموﻳﺔ ﺑﻨﻘﻞ المﻬارات ودعﻢ ﺑرامﺞ التﻜوﻳن الﻘائﻢ على التميﺰ؛

�

إﻧﺸاء ﺻﻨﺪوق اﺳتﺜماري عمومي موجﻪ ﻹفرﻳﻘيا ،ﻳﻜون ﺑمﺜاﺑﺔ رافﻌﺔ لتموﻳﻞ مﺸارﻳﻊ التﻨميﺔ؛

�

إﺣــﺪاث آليــﺔ مﺆﺳﺴــاﺗيﺔ لمواﻛبــﺔ ولــوج المﻘــاوالت لﻸﺳــواق الﺪوليــﺔ ،الﺳــيما لﻔائــﺪة المﻘــاوالت الصﻐــرى
والمتوﺳــﻄﺔ.

ﻛمــا ﻳوﺻــي المجلــس ﺑبلــورة اﺳــتراﺗيجيات إقليميــﺔ مﻨﺪمجــﺔ فــي مجــاالت الصﺤــﺔ والبﺤــﺚ وﺻﻨاعــﺔ اﻷدوﻳــﺔ .وﺗﺸــﻜﻞ
ﻫــﺬه التوﺻيــات ،فــي ﺳــياق اﻷزمــﺔ الﻌالميــﺔ الﻨاجمــﺔ عــن ﺗﻔﺸــي وﺑــاء ﻛوفيــﺪ ،19-آليــﺔ مﻼئمــﺔ مــن ﺷــﺄﻧﻬا أن ﺗوﺣــﺪ
الجﻬــود والوﺳــائﻞ ،وﺗﻘــوي ﺳﻼﺳــﻞ الﻘيمــﺔ اﻹقليميــﺔ ،وﺗﻌــﺰز فــي ﻧﻬاﻳــﺔ المﻄــاف قــﺪرة البلــﺪان اﻹفرﻳﻘيــﺔ علــى الصمــود
فــي مواجﻬــﺔ اﻷزمــات االقتصادﻳــﺔ والصﺤيــﺔ والبيئيــﺔ اﻹقليميــﺔ والﻌالميــﺔ.
» السﻴاحة ،راﻓﻌة للتنمﻴة المستدامة واﻹدماج :مﻦ أﺟﻞ اﺳتراﺗﻴجﻴة وﻃنﻴة ﺟديدة للسﻴاحة«

ﺧـــﻼل دورﺗﻬــــا الﻌادﻳــــﺔ الﺴــاﺑﻌﺔ عﺸــرة ﺑﻌــﺪ المائــﺔ المﻨﻌﻘــــﺪة فــــي  29دجﻨبــر  ،2020ﺻادقــــﺖ الجمﻌيــــﺔ الﻌامــــﺔ
للمجلــــس االقتصــــادي واالجتماعــــي والبيئــــي ﺑاﻹجمــاع علــى ﻫــﺬا التﻘرﻳــر فــي إطــار ﺑلْــور ِة رؤﻳــﺔ ﺷــموليﺔ ومﻨﺪمجــﺔ
ﺗﻬــﺪف إلــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺳــياﺣﺔ مﺴــتﺪامﺔ وقــادرة علــى الصمــود ومﺪمِ جــﺔ ،ﺑمــا ﻳتماﺷــى مــﻊ ﺗﻨميــﺔ ﺳــياﺣﺔ الجﻬــات وﺧلــﻖ
الﺜــروة والﺸــﻐﻞ للﻨﺴــاء والﺸــباب.
وﻳﺆ ّﻛــﺪ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي ﻫــﺬا التﻘرﻳــر أن عمليــﺔ ﺗﺸــﺨيﺺ واقـ ِـﻊ قﻄــاع الﺴــياﺣﺔ التــي ﺗــﻢ
ﻬمــﺔ مـ ْن أجــﻞ ﺗ ْوفيــر البِﻨيــات التﺤت ّيــﺔ
إﻧجازﻫــا فــي إطــار ﻫــﺬا الــرأي ﺗبــرز ﱠ
أن ﺑﻼدﻧــا ﺑَﺬلــﺖ ُمﻨــﺬ االﺳــتﻘﻼل جﻬــوداً ُم ﱠ
والتجﻬيـ ِ
ـوي.
ـاص ﺑﻬــﺬا الﻘﻄــاع الﺤيـ ّ
ـاﺗي ﺧـ ﱟ
ـﺰات الﻼزمــﺔ وإرﺳــاءِ إطـ ٍـار قاﻧوﻧـ ّـي ومﺆﺳﺴـ ّ
ـﻜﻞ َملْمــوس ،ﺣيــﺚ أﺻبﺤــﺖ المملﻜــﺔ
و ِﺑ َﻔ ْ
ـاع الﺴــياﺣﺔ ﺑِﺸـ ٍ
ﻀــﻞ ُ
الجﻬــود المبﺬولــﺔ ،ﻧَجﺤــﺖ ﺑﻼ ُدﻧــا فــي ﺗ َْﺤﺴــين أداءِ قﻄـ ِ
ٍ
ـياﺣيﺔ فــي إفرﻳﻘيــا .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺗﻌتبــر مﺴــاﻫمﺔ قﻄــاع الﺴــياﺣﺔ ﻫامــﺔ فــي االقتصــاد الوطﻨــي،
أ ﱠول وِ ْج َﻬـ ٍـﺔ ﺳـ
ﺣيــﺚ ﺳــاﻫﻢ ﺑﺤوالــي  7فــي المائــﺔ فــي الﻨاﺗــﺞ ال ّﺪاﺧلــي اﻹجمالــي و 20فــي المائــﺔ فــي ﺻــادرات الﺴــلﻊ والﺨﺪمــات ،ﻛمــا
الﺴــاﻛﻨﺔ الﻨّﺸــيﻄﺔ )المﻜتــﺐ
قـﺪﱢرت مﺴــاﻫمتﻪ فــي التّﺸــﻐيﻞ ِﺑـــ  550.000مﻨصــﺐ ﺷــﻐﻞ مباﺷــرْ ،
أي  5فــي المائــﺔ مــن ّ
الوطﻨــي المﻐرﺑــي للﺴــياﺣﺔ.(2019 ،
ـﺈن اﻹمﻜاﻧــات التــي ﺗَﺰ َْﺧــر ﺑﻬــا ﺑﻼدﻧــا فــي ﻫــﺬا المجــال ال ﺗــﺰال ﻏيْــر َم ْﺴـتَ َﻐلﱠ ٍﺔ
ممــا ﺗـ ﱠﻢ إﻧجــازُه ،فـ ﱠ
ومــﻊ ذلــﻚ ،وعلــى الرﻏــﻢ ﱠ
ـوص
ﺑال َﻘ ـ ْﺪر الﻜافــي .وال ﻳــﺰال قﻄــا ُع الﺴــياﺣﺔ ﻳُﻌاﻧــي م ـ َن الﻌﺪﻳــﺪِ مــن اﻹﻛراﻫــات التﱠﻨﻈيميــﺔ ﺗتﻌلــﻖ علــى َو ْجــﻪِ الﺨصـ ِ
ِ
ﺻﻌوﺑــات
ِﺑتَ َﺪاﺧُ ــﻞِ اﻷدوارِ واالﺧتصاﺻــات ﺑَيْـ َن
ـاص .ﻛ َمــا ﻳُ ِ
واجــﻪ الﻘﻄــا ُع ُ
الﻔاعليـ َن ال َمﻌﻨ ﱢييــن فــي الﻘﻄاعيْــن الﻌــا ّم والﺨـ ّ
الﺤصــول علــى التﱠموﻳــﻞَ ،
ـي
وﺧ َ
فــي ُ
صاﺻـاً مِ ـ ْن ﺣيْــﺚُ ال َمــوارِ د ال َبﺸــر ّﻳﺔ ال ُم َﺆ ﱠﻫلــﺔ ،و َم ْﺤ ُﺪودﻳــﺔ ال ُﻌــروض ال ُم َﻘ ﱠﺪ َمــﺔ فــي َم َجالَـ ْ
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ـيﻂ الﺴــياﺣي .وفﻀـ ً
الترفيــﻪِ والتﻨﺸـ ِ
ﻼ عــن ذلــﻚ ،ﻳتﺴــﻢ الﻘﻄــاع ﺑترﻛيــﺰ ﺛﻼﺛــي للﻨﺸــاط الﺴــياﺣي ،ﺑﺤﺴــﺐ ﺑلــﺪ ال ُﻘــﺪوم،
وﺣﺴــﺐ ال ُمـ ُﺪن والوجﻬــات ،وﺣﺴــﺐ المواﺳــﻢ.
ذات ﺻلـ ٍـﺔ ﺑتﻄــورات ّ
الصﻨاعــﺔ الﺴــياﺣيﺔ ﺑبﻼدﻧــا قــﺪ واجﻬــﺖ مــن قبْـ ُﻞ ِعـ ﱠـﺪة ﺻﻌوﺑــات ِ
الﻈرفيــﺔ الوطﻨيــﺔ
ومــن المﺆ ﱠﻛــﺪ ّ
أن ّ
الصﻌوﺑــات
والﺪوليــﺔ ،ﻏيْــ َر ّ
أن اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ المترﺗبــﺔ عــن ﺗﻔﺸــي جائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-ﺳــاﻫمﺖ فــي ﺗﻔا ُقــﻢ ﻫــﺬه ّ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر .وقــﺪ ﺗﺄﺛــرت اﻷﻧﺸــﻄﺔ المرﺗبﻄــﺔ ﺑالﺴــياﺣﺔ )الﻨﻘــﻞ الجـ ّوي وﻛاالت اﻷﺳــﻔار ومﺆﺳﺴــات اﻹﻳــواء والمﻄاعــﻢ
واﻷﻧﺸــﻄﺔ الﺜﻘافيــﺔ والﻌــروض الﻔﻨيــﺔ والصﻨاعــﺔ التﻘليﺪﻳــﺔ وﻏيرﻫــا( ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر جـ ّراء ﺗﺪاعيــات أزمــﺔ إﻏــﻼق الﺤــﺪود.
ـات اﻹﻳــواءِ
مﺆﺳﺴـ ُ
وقـ ْﺪ اﻧْﺨ َﻔــﺾ َعــﺪ ُد الﺴـ ّياح الوافﺪﻳـ َن ﺑﻨﺴــبﺔ  79فــي المائــﺔ ،ﻛمــا َ
ﺗراجـ َﻊ َعــﺪ ُد ال َمبِيتــات ال ُمﺴـ ﱠ
ـجلﺔ فــي ّ
ـﺐ
وﺳـ ﱢ
)ﺣ َﺴـ َ
ـجلَﺖ ﺧﺴــارةٌ َق ْﺪ ُرﻫــا  63فــي المائــﺔ علــى مﺴــتوى الﻌائــﺪات الﺴ ـ ّياﺣيﺔ َ
الﺴ ـ ّياﺣي ﺑﻨﺴــبﺔ  72فــي المائــﺔُ ،
ُمﻌﻄيــات ﺷـ ْﻬر أﻛتوﺑــر .(2020
ومــن أجــﻞ الﻨﻬــوض ﺑﻘﻄــاع الﺴــياﺣﺔ ،واﻧﻄﻼق ـاً مِ ــن الﺨُ ﻼﺻــات ال ُمﺴ ـتَمﺪة مِ ــن ﺗرﺻيــﺪ المبــادرات المتﺨــﺬة ﺳــاﺑﻘا،
ﻳﻨبﻐــي اﻧتﻬــاج جملــﺔ مــن مﺴــالﻚ الﻌمــﻞ التــي ﺗﻨتﻈــﻢ فــي عــﺪة َم َﺤــاو َر رئيﺴــيﺔ ﻫــي ﻛالتالــي:
إرﺳــاء ﺣﻜامــﺔ مﻨﺪمجــﺔ وفﻌالــﺔ ﻳوﺻــي المجلــس ﺑوﺿــﻊ قاﻧــون إطــار للﺴــياﺣﺔ ،مــﻊ إرﺳــاء ﺗﺨﻄيــﻂ اﺳــتراﺗيجي مﻨﺪمــﺞ،
ﻳﻀمــن التﻘائيــﺔ الوﺳــائﻞ والمــوارد ،وﺗتبﻌـاً وﺗﻘييمـاً لمجمــوع ﺳلﺴــلﺔ الﻘيمــﺔ.
ﺗﻄوﻳــر ﺳــ ّياﺣﺔ مﺴــتﺪامﺔ ومﺴــﺆولﺔ :ﻳتﻌيــن ﺗﻔﻌيــﻞ الميﺜــاق المﻐرﺑــي للﺴــياﺣﺔ المﺴــتﺪامﺔ ،والمﺴــاﻫمﺔ مــن ﺧــﻼل
الﻨﻈــام الجبائــي فــي الﻨﻬــوض ﺑاالﺳــتﺜمارات المﺴــتﺪامﺔ والمﻨتجــﺔ والمﺤﺪِ ﺛــﺔ لﻔــرص الﺸــﻐﻞ والمﺤﻔــﺰة لﺨلــﻖ الﻘيمــﺔ
فــي المجــاالت التراﺑيــﺔ التــي ﺗﺤتﻀــن ﻫــﺬه االﺳــتﺜمارات.
الرقمﻨــﺔ :اعتبــاراً لﻜــون المجــال الرقمــي ﻫــو اليــوم المﺪﺧــﻞ اﻷﺳاﺳــي للوﺻــول إلــى المﻨتجــات الﺴــياﺣيﺔ ،فيتﻌيــن أن
ﻳﻜــون المﺤــور الرئيﺴــي للتواﺻــﻞ والتﺴــوﻳﻖ.
الﺴـ ّياﺣﺔ الوطﻨيــﺔ :الﻨﻬــوض ﺑﻌــرض ﻳتــﻼءم مــﻊ ﺣاجيــات الﺴــائﺢ المﻐرﺑــي وﺗﻌﺰﻳــﺰ االﺳــتﺜمار مــن ﺧــﻼل اقتــراح عــروض
مﺴــتﺪامﺔ جﺪﻳــﺪة ﺗﻜــون أﻛﺜــر جاذﺑيــﺔ وﺗﻨافﺴــيﺔ لﻔائــﺪة الﺴــياﺣﺔ الوطﻨيــﺔ ،وقــادرة علــى إﻧﻌــاش الﻘﻄــاع.
الرأﺳــمال البﺸــري :إعــادة الﻨﻈــر فــي مﻨﻈومــﺔ التﻜوﻳــن المﻬﻨــي عبــر ﺗﺜميــن التﺨصصــات المﺴــتﻬﺪفﺔ والﻬﻨﺪﺳــﺔ
الﺴــياﺣيﺔ وعــﺪم االقتصــار علــى ﺗﺨصــﺺ الﻔﻨﺪقــﺔ.
ال ّت ْوطي ـ َن التراﺑــي :ﺗﺸــﻜﻞ الجﻬوﻳــﺔ المتﻘﺪمــﺔ وميﺜــاق الﻼﺗمرﻛــﺰ اﻹداري فرﺻــﺔ لتﺤﻘيــﻖ التــوازن فــي ﺗﻨميــﺔ الﺴــياﺣﺔ
ﺑيــن المجــاالت التراﺑيــﺔ والوجﻬــات الﺴــياﺣيﺔ .فــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻳتﻌيــن دعــﻢ ﺗﻨﻔيــﺬ االﺳــتراﺗيجيات الجﻬوﻳــﺔ للﺴــياﺣﺔ
المﺴــتﺪامﺔ ،مــن ﺧــﻼل مواﻛبــﺔ المجالــس الجﻬوﻳــﺔ فــي إعــﺪاد ووﺿــﻊ مﺸــارﻳﻊ فــي ﻫــﺬا المجــال ﺿمــن ﺑرامــﺞ التﻨميــﺔ
ـرض متﻨــوع ﻳتمﺤــور ﺣــول مﺴــارات ﺳــياﺣيﺔ ﺗَ ْﻌبــر عــﺪة مجــاالت ﺗراﺑيــﺔ ذات ﺗوجــﻪ ﺳــياﺣي مﺸــترك.
الجﻬوﻳــﺔ وﺗﻘﺪﻳــﻢ عـ ٍ

 .2.3.2الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑقﻀﺎيﺎ التﺸﻐﻴﻞ والﻌﻼﻗﺎت الﻤﻬﻨﻴﺔ
عﻘــﺪت اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑﻘﻀاﻳــا التﺸــﻐيﻞ والﻌﻼقــات المﻬﻨ ّيــﺔ ،التــي ﺗترأﺳــﻬا الﺴــيﺪة ﻧجــاة ﺳــيمو ومﻘ ّررﻫا
الﺴــيﺪ ﺑوﺷــتى ﺑوﺧالﻔــﺔ 100 ،اجتمــاع ﺳــﻨﺔ  2020ﺑمﻌــﺪل مﺸــارﻛﺔ ﺗجــاوز فــي المتوﺳــﻂ  56فــي المائــﺔ.
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 .1.2.3.2اﻹحاﻻت
فــي إطــار اﻹﺣــاالت الــواردة مــن رئيــس مجلــس المﺴتﺸــارﻳن ،أعــﺪت اللجﻨــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑﻘﻀاﻳــا التﺸــﻐيﻞ والﻌﻼقــات
المﻬﻨيــﺔ رأﻳــا ﺑﺸــﺄن مﻘتــرح قاﻧــون ﻳﻘﻀــي ﺑﺈﺣــﺪاث »المجلــس الوطﻨــي للﺤــوار االجتماعــي«.
» رأي ﺑﺸﺄن مقترح ﻗانون يقﻀي ﺑﺈحداث المجلﺲ الوﻃني للحوار اﻻﺟتماﻋي«

ﺻادقــﺖ الجمﻌيــــﺔ الﻌامــــﺔ للمجلــــس االقتصــــادي واالجتماعــــي والبيئــــي ﺑاﻹجمــاع ﺧـــﻼل دورﺗﻬــــا الﻌادﻳــــﺔ الﺴــاﺑﻌﺔ
ﺑﻌــﺪ المائــﺔ المﻨﻌﻘــــﺪة فــــي  27فبراﻳــر  2020علــى ﻫــﺬا الــرأي الــﺬي ﻳﻬــﺪف ،إﺿافــﺔ إلــى ﺗﺤليــﻞ اﻷﺑﻌــاد الﻘاﻧوﻧيــﺔ
والمﺆﺳﺴــاﺗيﺔ لمﻘتــرح الﻘاﻧــون ،إلــى دراﺳــﺔ إمﻜاﻧيــﺔ إﺣــﺪاث المجلــس الوطﻨــي للﺤــوار االجتماعــي.
وقــﺪ ﺧلصــﺖ اﻷﺷــﻐال التــي أﻧجﺰﻫــا المجلـــس االقتصـــادي واالجتماعـــي والبيئـــي ،إلــى أن إﺣــﺪاث المجلــس الوطﻨــي
للﺤــوار االجتماعــي رﻫيــن ﺑالﻌﺪﻳــﺪ مــن الﻌوامــﻞ.
إن ﺷــرط وجــود الﻬيئــﺔ المﻘترﺣــﺔ ﻫــو االرﺗــﻜاز علــى ﺗصــور ﺷــمولي واﺿــﺢ ﻹﺻــﻼح المﻨﻈومــﺔ الﺤاليــﺔ للﺤــوار
االجتماعــي ،ﻧصوﺻــا ومﺆﺳﺴــات .لــﺬا ﻳتﻌيــن ﺗرﺷــيﺪ وﺗبﺴــيﻂ المﺴــاطر وﺗﻨﻈيــﻢ الﻬﻨﺪﺳــﺔ الﺤاليــﺔ والمﺴــتﻘبليﺔ
فــي الﺤــوار االجتماعــي فــي ﻇــﻞ المتﻐيــرات البﻨيوﻳــﺔ التــي ﻳﺸــﻬﺪﻫا ﺳــوق الﺸــﻐﻞ وﺗﻨافﺴــيﺔ المﻘاولــﺔ واليــﺪ الﻌاملــﺔ
المﺆﻫلــﺔ ،واﻷﻧمــاط الجﺪﻳــﺪة للتﺸــﻐيﻞ ،مــﻊ اﺳــتﺤﻀار ﺿــرورة اﺳــتﻜمال اﻹطــارات الﻘاﻧوﻧيــﺔ المتﻌلﻘــﺔ ﺑالمﻨﻈمــات
الﻨﻘاﺑيــﺔ والمﻬﻨيــﺔ )قاﻧــون اﻹﺿــراب ،قاﻧــون الﻨﻘاﺑــات.(...
ولتجــاوز االﺧتــﻼالت التــي ﺗﻄبــﻊ مﻨﻈومــﺔ الﺤــوار االجتماعــي الﺤالــي ،ﻳتﻌيــن علــى الﻬيئــﺔ مــن جﻬــﺔ ،ﺗﺤﺪﻳــﺪ طرﻳﻘــﺔ
ﺗوﺳــيﻊ قاعــﺪة الﺤــوار االجتماعــي فــي المﺴــتﻘبﻞ ،مــن ﺧــﻼل ﺿمــان مﺸــارﻛﺔ الﻌامليــن فــي المﻘــاوالت الصﻐــرى
والﻌمــال الﻔﻼﺣييــن والﻌامليــن فــي الﻘﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ ،ومــن جﻬــﺔ أﺧــرى إﻳجــاد الﺤلــول المﻨاﺳــبﺔ لمﺴــﺄلﺔ التمﺜيليــﺔ
وﺗﻔاوﺗاﺗﻬــا فــي الﻘﻄاعيــن الﻌــام والﺨــاص ،وﺣتــى ﺗتمتــﻊ المﻨﻈمــات المﻬﻨيــﺔ للمﺸــﻐلين والمﻨﻈمــات الﻨﻘاﺑيــﺔ ﺑتمﺜيليــﺔ
ﺣﻘيﻘيــﺔ ومﻌبــرة ومﻨصﻔــﺔ ﺗﺆﻫلﻬــا للﻘيــام ﺑــاﻷدوار المﻨوطــﺔ ﺑﻬــا علــى أﺣﺴــن وجــﻪ.
وﻳﻘتــرح المجلــس أن ﺗتوفــر الﻬيئــﺔ علــى أجﻬــﺰة جﻬوﻳــﺔ للﻘﻄاعيــن الﻌــام والﺨــاص مــﻊ آليــات للتﻨﻔيــﺬ والتتبــﻊ والتﻘييــﻢ،
وذلــﻚ ﺗماﺷــيا مــﻊ التوجﻬــات الجﻬوﻳــﺔ للمملﻜــﺔ ﺑﻬــﺬا الﺸــﺄن.
ﻛمــا ﻳتﻌيــن ﺗوﺳــيﻊ التمﺜيليــﺔ ﺿمــن ﺗرﻛيبــﺔ الﻬيئــﺔ المﻘترﺣــﺔ ﺑﺈدمــاج مﻜوﻧــات مﺆﺛــرة وﺿرورﻳــﺔ للﺤــوار االجتماعــي،
لتوفيــر المﻌﻄيــات والمﻌلومــات واالﺳتﺸــارة ،مــﻊ ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻷﻫــﺪاف لتﺸــمﻞ ﺷــروط الﻌمــﻞ الﻼئــﻖ ،وﺗﺤﻘيــﻖ المﺴــاواة
الﻔﻌليــﺔ ،ومﻜافﺤــﺔ التمييــﺰ ﺑيــن الجﻨﺴــين ،والﻘﻀــاء علــى الﻔﻘــر ،ومﻜافﺤــﺔ ﺗﺸــﻐيﻞ اﻷطﻔــال ،وﺿمــان ﺷــروط الﻌمــﻞ
الﻼئــﻖ لﻸﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ ،واﺣتــرام ﺣﻘــوق اﻹﻧﺴــان.
إن الﻬيئــﺔ المﻘترﺣــﺔ ،ﻳجــﺐ أن ﺗﺸــﻜﻞ فرﺻــﺔ وآليــﺔ لتجــاوز ﻛﻞ الﻨواقــﺺ والتﻌﻘيــﺪات والمﺤﺪودﻳــﺔ التــي ﺗﻄبــﻊ الﺤــوار
االجتماعــي الﺤالــي ،ورافﻌــﺔ للﺴــلﻢ والتماﺳــﻚ المجتمﻌ ﱠييْــن الﻜﻔيليْــن ﺑتﺤﻘيــﻖ التﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ والرﺧــاء االقتصــادي
واالجتماعي.
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 .2.2.3.2اﻹحاﻻت الﺬاﺗﻴة
في إطار اﻹﺣاالت الﺬاﺗيﺔ ،أعﺪت اللجﻨﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑﻘﻀاﻳا التﺸﻐيﻞ والﻌﻼقات المﻬﻨيﺔ ﺗﻘرﻳرﻳن اﺛﻨين:
�

»ﻧﺤو جيﻞ جﺪﻳﺪ من الﺤوار االجتماعي :أرﺿيﺔ للﻨﻘاش«؛

�

»الصﺤﺔ والﺴﻼمﺔ في الﻌمﻞ :دعامﺔ أﺳاﺳيﺔ للتﻨميﺔ االقتصادﻳﺔ واالجتماعيﺔ«.

» نحو ﺟﻴﻞ ﺟديد مﻦ الحوار اﻻﺟتماﻋي :أرضﻴة للنقاش«

ﺻادقــﺖ الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺧــﻼل دورﺗﻬــا الﻌادﻳــﺔ  ،116المﻨﻌﻘــﺪة ﺑتارﻳــﺦ 26
ﻧوﻧبــر  ،2020ﺑاﻷﻏلبيــﺔ علــى ﻫــﺬا التﻘرﻳــر.
وﻳﺸــير التﻘرﻳــر ،إلــى الﺤــوار االجتماعــي الوطﻨــي الﺜﻼﺛــي اﻷطــراف ﺣﻘــﻖ عــﺪدا مــن المﻜتﺴــبات علــى مــﺪى  25ﺳــﻨﺔ،
مــن أﺑرزﻫــا ﺗﻜرﻳــس ممارﺳــﺔ الﺤرﻳــات الﻨﻘاﺑيــﺔ ،وإﺻــﺪار مﺪوﻧــﺔ الﺸــﻐﻞ ،وﺗوﺳــيﻊ االﺳــتﻔادة مــن الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ،
والتﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ ،والﺰﻳــادة فــي اﻷجــور ،وﺗﺤﺴــين ﺷــروط الترقــي فــي الﻘﻄــاع الﻌــام ،والﺰﻳــادة فــي الﺤــﺪ اﻷدﻧــى
لﻸجــور فــي الﻘﻄــاع الﺨــاص.
وﻳﻈــﻞ الﺤــوار االجتماعــي الوطﻨــي الﺜﻼﺛــي اﻷطــراف مﻘروﻧــا ﺑالﻈرفيــﺔ الﺴياﺳــيﺔ ،ال ﺣــوارا ممﺄﺳﺴــا ومﻨتﻈمــا .ﻏيــر
أﻧــﻪ ﻳــﻜاد ﻳﻨﺤصــر فــي جــوالت الﺤــوار الﺜﻼﺛــي اﻷطــراف علــى ﺣﺴــاب أﺷــﻜال أﺧــرى مــن الﺤــوار االجتماعــي التــي ﺗﺆﺛــر
ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر علــى الﺴــلﻢ االجتماعــي والمردودﻳــﺔ االقتصادﻳــﺔ والتﻄــور االجتماعــي.
ووعيــاً مﻨــﻪ ﺑاﻷﻫميــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ للﺤــوار االجتماعــي ﺑالﻨﺴــبﺔ لمﺴــتﻘبﻞ المﻐــرب ،ﻳﻘتــرح المجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي اعتمــاد ﺗصــور جﺪﻳــﺪ قائــﻢ علــى عــﺪد مــن الرﻫاﻧــات الرئيﺴــيﺔ والمبــادئ الﻜبــرى ،ﺗتﻌلــﻖ ﺑتوفــر
إرادة ﺳياﺳــيﺔ قوﻳــﺔ والﻌمــﻞ علــى مﺄﺳﺴــﺔ مﻨﻈومــﺔ ﺷــاملﺔ للﺤــوار االجتماعــي ،وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺗمﺜيليــﺔ الﺸــرﻛاء االجتماعييــن،
وﺗوﺳــيﻊ مواﺿيــﻊ الﺤــوار االجتماعــي ،واﻧﻔتــاح الﺤــوار االجتماعــي علــى فاعليــن جــﺪد ،وإﺳــﻬام الﺤــوار االجتماعــي فــي
إعــﺪاد الﺴياﺳــات والبرامــﺞ الﻌموميــﺔ وﺗﻄوﻳــر االﺗﻔاقيــات الجماعيــﺔ .فــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻳتﻌيــن الﻘيــام ﺑمــا ﻳلــي:
�

ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻹطار التﺸرﻳﻌي والمﺆﺳﺴاﺗي ،من ﺧﻼل إﺻﺪار قاﻧون-إطار للﺤوار االجتماعي.

�

االرﺗﻘاء ﺑمجلس المﻔاوﺿﺔ الجماعيﺔ إلى ﻫيئﺔ وطﻨيﺔ اﺳتﺸارﻳﺔ للﺤوار االجتماعي والمﻔاوﺿﺔ الجماعيﺔ.

�

اعتمــاد مﻘارﺑــﺔ ﺗﺸــارﻛيﺔ وﺗوافﻘيــﺔ ،فــي إطــار ﺣــوار اجتماعــي ﺛﻼﺛــي اﻷطــراف ،فــي إعــﺪاد قاﻧــون الﻨﻘاﺑــات والﻘاﻧون
التﻨﻈيمــي المتﻌلــﻖ ﺑاﻹﺿراب.

�

إﺣﺪاث ﺣوار اجتماعي قﻄاعي وطﻨيا وجﻬوﻳا ﺳواء في الﻘﻄاع الﻌام ،أو في مﺨتلﻒ الﻘﻄاعات االقتصادﻳﺔ.

�

الﻨﻬــوض ﺑالﺤــوار االجتماعــي داﺧــﻞ المﻘاولــﺔ مــﻊ الﻌمــﻞ علــى ﺗبﺴــيﻂ وﺗﻘوﻳــﺔ التمﺜيليــﺔ المﻨتﺨبــﺔ لﻸجــراء فــي
المﻘاولــﺔ ،ودعــﻢ وﺗﺸــجيﻊ المﻘــاوالت علــى إﺑــرام اﺗﻔاقيــات جماعيــﺔ.

�

ﺗﻌﺰﻳــﺰ الﺤــوار االجتماعــي ﺑاعتبــاره أداة للﺪﻳموقراطيــﺔ التﺸــارﻛيﺔ عــن طرﻳــﻖ ﺗﺸــجيﻊ دوره فــي التﺪﺑيــر الﻌمومــي
والﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ.

�

ﺗﻄوﻳر آفاق الﺤوار االجتماعي عن طرﻳﻖ ﺗوﺳيﻊ مواﺿيﻊ الﺤوار االجتماعي واﻧﻔتاﺣﻪ على فاعلين جﺪد.

�

الﻨﻬوض ﺑﺜﻘافﺔ الﺤوار االجتماعي والتﻜوﻳن.
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»الصحة والسالمة ﻓي الﻌمﻞ :دﻋامة أﺳاﺳﻴة للتنمﻴة اﻻﻗتصادية واﻻﺟتماﻋﻴة«

ﻳﻘتــرح ﻫــﺬا التﻘرﻳــر ،الــﺬي ﺻادقــﺖ عليــﻪ الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ للمجلــس ﺑاﻹجمــاع ﺧــﻼل دورﺗﻬــا الﻌادﻳــﺔ  ،116المﻨﻌﻘــﺪة
ﺑتارﻳــﺦ  26ﻧوﻧبــر  ،2020ﺑلــورة رؤﻳــﺔ ﻛﻔيلــﺔ ﺑجﻌــﻞ أماﻛــن الﻌمــﻞ آمﻨــﺔ وقــادرة علــى ﺗﺤﻘيــﻖ الرفــاه المﻬﻨــي للﻌامــﻼت
والﻌامليــن وأداء أفﻀــﻞ مــﻊ ﺗﻨافﺴــيﺔ عاليــﺔ للمﻘــاوالت.
وﻳبــرز التﻘرﻳــر أن ﺣــوادث الﺸــﻐﻞ واﻷمــراض المﻬﻨيــﺔ ﺗﺸــﻜﻞ آفــﺔ علــى الصﻌيــﺪ الﺪولــي ﺣﺴــﺐ مﻨﻈمــﺔ الﻌمــﻞ الﺪوليــﺔ
ﺑﻘراﺑــﺔ  2.78مليــون وفــاة فــي الﺴــﻨﺔ .أمــا علــى المﺴــتوى الوطﻨــي ،فــﺈن ﺗﻘﺪﻳــرات ﻛلﻔــﺔ ﺣــوادث الﺸــﻐﻞ ﺑالمﻐــرب ﺗبلــﻎ
 4.25فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي الﺨــام ،ﺣﺴــﺐ ﻧﻔــس المﻨﻈمــﺔ.
ووعيــا مﻨﻬــا ﺑﻬــﺬه الوﺿﻌيــﺔ ،اﺗﺨــﺬت ﺑﻼدﻧــا مجموعــﺔ مــن المبــادرات مــن أجــﻞ الﻨﻬــوض ﺑالصﺤــﺔ والﺴــﻼمﺔ فــي الﻌمــﻞ.
فــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺗﻨبﻐــي اﻹﺷــارة إلــى إعــﺪاد مﺸــروع الﻘاﻧون-اﻹطــار الﺨــاص ﺑالصﺤــﺔ والﺴــﻼمﺔ فــي الﻌمــﻞ ،وﻫــو
المﺸــروع الــﺬي لــﻢ ﻳﺨــرج ﺑﻌــﺪ إلــى الﻨــور ﺑﻌــﺪ عﺸــر ﺳــﻨوات علــى طرﺣــﻪ .وﺗﻨبﻐــي اﻹﺷــارة أﻳﻀــا إلــى إﺣــﺪاث المﻌﻬــﺪ
الوطﻨــي لﻈــروف الﺤيــاة المﻬﻨيــﺔ ﺳــﻨﺔ  2010وإعــﺪاد الﺴياﺳــﺔ الوطﻨيــﺔ والبرﻧامــﺞ الوطﻨــي للصﺤــﺔ والﺴــﻼمﺔ فــي
الﻌمــﻞ .2020-2024
وعلــى الرﻏــﻢ مــن ﻫــﺬه المبــادرات ،ﺗﻌاﻧــي مﻨﻈومــﺔ الصﺤــﺔ والﺴــﻼمﺔ مــن الﻌﺪﻳــﺪ مــن أوجــﻪ الﻘصــور .ﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر
ﺑﻀﻌــﻒ ﺗﻄبيــﻖ مﻘتﻀيــات مﺪوﻧــﺔ الﺸــﻐﻞ فــي الﻘﻄــاع الﺨــاص ﺣيــﺚ إن عــﺪد المﻘــاوالت التــي ﺗتوفــر علــى لجﻨــﺔ
الﺴــﻼمﺔ وﺣﻔــﻆ الصﺤــﺔ ال ﻳتجــاوز  17فــي المائــﺔ .فــي ﺣيــن ﺗــﻜاد ﺗﻨﺤصــر المصالــﺢ الﻄبيــﺔ للﺸــﻐﻞ فــي ﺑﻌــﺾ
المﻘــاوالت الﻜبــرى والمﻘــاوالت المﻨﻈمــﺔ فﻘــﻂ.
ورﻏــﻢ ﻫــﺬه الجﻬــود ،ﻳتﻌيــن اﻹقــرار ﺑوجــود أوجــﻪ ﻧﻘــﺺ ﻛبيــرة ﺗتمﺜــﻞ فــي ﺿﻌــﻒ ﺛﻘافــﺔ الصﺤــﺔ والﺴــﻼمﺔ فــي الﻌمــﻞ،
وﺿﻌــﻒ الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ لﺤــوادث الﺸــﻐﻞ.
اعتمــادا علــى ﻫــﺬه المﻼﺣﻈــات ،قــام المجلــس ﺑبلــورة رؤﻳــﺔ ﺷــموليﺔ ومﻨﺪمجــﺔ ومجموعــﺔ مــن التوﺻيــات للﻨﻬــوض
ﺑمﻌاﻳيــر الصﺤــﺔ والﺴــﻼمﺔ فــي الﻌمــﻞ فــي ﺑﻼدﻧــا .وﻳمﻜــن ﺗجميــﻊ ﻫــﺬه التوﺻيــات ﺣﺴــﺐ المﺤــاور التاليــﺔ:
علــى الصﻌيــﺪ التﺸــرﻳﻌي :ﻳتﻌيــن إﺻــﺪار مﺸــروع الﻘاﻧون-اﻹطــار الــﺬي أعــﺪ مﻨــﺬ عﺸــر ﺳــﻨوات ﺑﻌــﺪ ﺗﺤييﻨــﻪ ،ومراجﻌــﺔ
مﺪوﻧــﺔ الﺸــﻐﻞ والﻨﻈــام اﻷﺳاﺳــي للوﻇيﻔــﺔ الﻌموميــﺔ وﺑاقــي الﻨصــوص التﺸــرﻳﻌيﺔ ذات الﻌﻼقــﺔ ﺑالﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ.
علــى الصﻌيــﺪ المﺆﺳﺴــاﺗي ،ﻳوﺻــي المجلــس ﺑﺈﺻــﻼح مﻨﻈومــﺔ الﺤﻜامــﺔ عــن طرﻳــﻖ إﺣــﺪاث وﻛالــﺔ وطﻨيــﺔ للصﺤــﺔ
والﺴــﻼمﺔ فــي الﻌمــﻞ اعتمــادا علــى الﻬيــاﻛﻞ والمﻜتﺴــبات المﻨجــﺰة ،وﺳــتتﻜلﻒ ﻫــﺬه الوﻛالــﺔ ﺑوﺿــﻊ وﺗﻨﻔيــﺬ ﺳياﺳــﺔ
وطﻨيــﺔ للصﺤــﺔ والﺴــﻼمﺔ فــي الﻌمــﻞ واﻹطــار التﺸــرﻳﻌي الﺨــاص ﺑﻬــا.
فــي مجــال الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ ،ﻳوﺻــي المجلــس ﺑتوﺳــيﻊ الﻨﻈــام اﻹجبــاري للتﻌوﻳــﺾ عــن ﺣــوادث الﺸــﻐﻞ ليﺸــمﻞ
اﻷمــراض المﻬﻨيــﺔ ،وأن ﻳﻨــاط ﺗﺪﺑيــره ﺑالصﻨــﺪوق الوطﻨــي للﻀمــان االجتماعــي.
ﻛمــا ﻳوﺻــي المجلــس ﺑاﺗﺨــاذ ﺗﺪاﺑيــر ملموﺳــﺔ للﻨﻬــوض ﺑﺜﻘافــﺔ الصﺤــﺔ والﺴــﻼمﺔ فــي الﻌمــﻞ التــي ﺗﺴــتﺪعي التﻜوﻳــن
اﻷﺳاﺳــي والتﻜوﻳــن المﺴــتمر وﺣمــﻼت التوعيــﺔ والتﺤﺴــيس.
أﺧيــرا ،ﻳوﺻــي المجلــس ﺑاالﺳــتﻔادة مــن الرقمﻨــﺔ والبﺤــﺚ الﻌلمــي مــن أجــﻞ الﻨﻬــوض ﺑالصﺤــﺔ والﺴــﻼمﺔ فــي الﻌمــﻞ
فــي ﺑﻼدﻧــا.
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 .3.3.2الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎلقﻀﺎيﺎ اﻻﺟتﻤﺎﻋﻴﺔ والتﻀﺎﻣﻦ
عﻘــﺪت اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالﻘﻀاﻳــا االجتماعيــﺔ والتﻀامــن ،التــي ﻳترأﺳــﻬا الﺴــيﺪ عبــﺪ الﺤــي ﺑﺴــﺔ ومﻘ ّررﻫــا
الﺴــيﺪ لﺤﺴــن ﺣﻨصالــي 55 ،اجتماعــا ﺳــﻨﺔ  2020ﺑمﻌــﺪل مﺸــارﻛﺔ ﺗجــاوز فــي المتوﺳــﻂ  56فــي المائــﺔ.

 .1.3.3.2اﻹحاﻻت
فــي إطــار اﻹﺣــاالت الــواردة مــن مجلــس المﺴتﺸــارﻳن ،أعــﺪت اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالﻘﻀاﻳــا االجتماعيــﺔ والتﻀامــن
رأﻳـاً ﺣــول » مﺸــروع قاﻧــون رقــﻢ  45.18ﻳتﻌلــﻖ ﺑتﻨﻈيــﻢ مﻬﻨــﺔ الﻌامــﻼت والﻌامليــن االجتماعييــن«.
»رأي حول مﺸروع ﻗانون رﻗﻢ  45.18يتﻌلﻖ ﺑتنﻈﻴﻢ مﻬنة الﻌامالت والﻌاملﻴﻦ اﻻﺟتماﻋﻴﻴﻦ«

ﺗمــﺖ المصادقــﺔ علــى ﻫــﺬا الــرأي ،الــﺬي ﺗــﻢ إعــﺪاده فــي إطــار إﺣالــﺔ واردة مــن رئيــس مجلــس المﺴتﺸــارﻳن ،مــن قبــﻞ
أعﻀــاء المجلــس ،ﺑاﻹجمــاع ،ﺧــﻼل الــﺪورة الﻌادﻳــــﺔ الﺴادﺳــﺔ عﺸــرة ﺑﻌــﺪ المائــﺔ للجمﻌيــــﺔ الﻌامــــﺔ ،المﻨﻌﻘــــﺪة فــــي 26
ﻧوﻧبــر .2020
وﻳﺆﻛــﺪ رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أﻧــﻪ اعتبــاراً للتﺤﺪﻳــات الﻌﺪﻳــﺪة التــي ﻳتﻌيــن علــى ﺑﻼدﻧــا رفﻌﻬــا
مــن أجــﻞ ﺗﺤﻘيــﻖ التﻨميــﺔ االجتماعيــﺔ ،واﻧﺴــجاماً مــﻊ اﻹرادة الملﻜيــﺔ الﺴــاميﺔ فــي ﺑلــورة ﻧمــوذج ﺗﻨمــوي جﺪﻳــﺪ ،فــﺈن
المﻐــرب ﺑﺤاجــﺔ اليــوم أﻛﺜــر مــن أي وقــﺖ مﻀــى إلــى االعتــراف ﺑمجــال الﻌمــﻞ االجتماعــي وﺗﻌﺰﻳــﺰه ،وﺗﻄوﻳــر قﺪراﺗــﻪ
علــى التﺪﺧــﻞ وﺗﻨميــﺔ مــوارده البﺸــرﻳﺔ ،والﻨﻬــوض ﺑــﻪ ﺑاعتبــاره ﻧﺸــاطاً ﻳﻨــﺪرج ﺿمــن اﻷﻧﺸــﻄﺔ ذات المﻨﻔﻌــﺔ االجتماعيــﺔ
التــي مــن ﺷــﺄﻧﻬا ﺧلــﻖ فــرص الﺸــﻐﻞ.
وإذا ﻛان ﻫــﺬا المﺸــروع ﻳتوفــر علــى ﻧﻘــاط قــوة عﺪﻳــﺪة ،فﻬﻨــاك الﻌﺪﻳــﺪ مــن مواطــن الﻀﻌــﻒ التــي ﻳتﻌيــن ﺗﺪارﻛﻬــا.
وعليــﻪ ،فــﺈن مﺸــروع الﻘاﻧــون الــﺬي ﻳتﺴــﻢ ﺑﻄمــوح مﺤتﺸــﻢ ،ال ﻳﺤﻈــى ﺑاﻧﺨــراط قــوي مــن قبــﻞ الجمﻌيــات ﻛمــا ال ﻳﺴــاﻫﻢ
فــي ﺗوﺣيــﺪ مجــاالت الﻌمــﻞ االجتماعــي.
وﻳوﺻــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺑاعتمــاد ﺛﻼﺛــﺔ إجــراءات اﺳــتراﺗيجيﺔ ﺗتبلــور فــي  16إجــرا ًء مــن أجــﻞ
إعــﺪاد قاﻧــون أﻛﺜــر طموﺣــا ﻳولــي اعتبــارا للﻌمــﻞ االجتماعــي وﻳﻌمــﻞ علــى ﺗﺸــجيﻌﻪ ،فــي إطــار مﻘارﺑــﺔ متﱠﺴــﻘﺔ وعمليــﺔ
ﺗــروم وﺿــﻊ إطــار مﻌيــاري للﻌمــﻞ االجتماعــي وﺗوجيــﻪ مﺴــار الﻨﻬــوض ﺑــﻪ .ﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑمــا ﻳلــي:
�

ﺗﻨﻈيﻢ مﺸروع الﻘاﻧون ﺑموجﺐ قاﻧون  -إطار للﻌمﻞ االجتماعي؛

�

إﺣﺪاث ﻫيئﺔ اﺳتﺸارﻳﺔ ﺧاﺻﺔ متﻌﺪدة اﻷطراف للﻌمﻞ االجتماعي لمواﻛبﺔ إعﺪاد الﻘاﻧون  -اﻹطار؛

�

اﺗﺨــاذ إجــراءات ﺧاﺻــﺔ ﺗتﻌلــﻖ ﺑمﻬــن الﻌمــﻞ االجتماعــي التــي ﺗﺴــتﺪعي ﺗﻘﺪﻳــﻢ الرعاﻳــﺔ والمواﻛبــﺔ الﺨاﺻــﺔ والتــي
ﺗﻨﻄــوي علــى مﺨاطــر ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻸﺷــﺨاص الﺬﻳــن ﺗتــﻢ مواﻛبتﻬــﻢ.

 .2.3.3.2اﻹحاﻻت الﺬاﺗﻴة
فــي إطــار اﻹﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ ،أعــﺪت اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالﻘﻀاﻳــا االجتماعيــﺔ والتﻀامــن رأﻳ ـاً ﺣــول« مﺸــروع
قاﻧــون رقــﻢ  72.18ﻳتﻌلــﻖ ﺑمﻨﻈومــﺔ اﺳــتﻬﺪاف المﺴــتﻔيﺪﻳن مــن ﺑرامــﺞ الﺪعــﻢ االجتماعــي وﺑﺈﺣــﺪاث الوﻛالــﺔ الوطﻨيــﺔ
للﺴــجﻼت« ،وﺗﻘرﻳــراً ﺣــول » الﻘﻀــاء علــى الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻔتيــات والﻨﺴــاء :اﺳــتﻌجال وطﻨــي«.
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رأي حــول« مﺸــروع ﻗانــون رﻗــﻢ  72.18يتﻌلــﻖ ﺑمنﻈومــة اﺳــتﻬداف المســتﻔﻴديﻦ مــﻦ ﺑرامــﺞ الدﻋــﻢ اﻻﺟتماﻋــي
وﺑﺈحــداث الوﻛالــة الوﻃنﻴــة للســجالت«

ﻳﻬــﺪف رأي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺣــول مﺸــروع الﻘاﻧــون رقــﻢ  72.18المتﻌلﻖ ب»مﻨﻈومﺔ اﺳــتﻬﺪاف
المﺴــتﻔيﺪﻳن مــن ﺑرامــﺞ الﺪعــﻢ االجتماعــي وﺑﺈﺣــﺪاث الوﻛالــﺔ الوطﻨيــﺔ للﺴــجﻼت« ،الــﺬي ﺗــﻢ إعــﺪاده فــي إطــار إﺣالــﺔ
ذاﺗيــﺔ ،إلــى دراﺳــﺔ ﻫــﺬا المﺸــروع والوقــوف علــى مــﺪى مﺴــاﻫمتﻪ فــي مﻨﻈومــﺔ الﺪعــﻢ االجتماعــي وفــي ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺣماﻳــﺔ
اﻷﺷــﺨاص الﺬاﺗييــن ﺗجــاه مﻌالجــﺔ المﻌﻄيــات ذات الﻄاﺑــﻊ الﺸــﺨصي.
وﺧــﻼل دورﺗﻬــا االﺳــتﺜﻨائيﺔ ،المﻨﻌﻘــﺪة ﺑتارﻳــﺦ  16ﻳوﻧيــو  ،2020ﺻادقــﺖ الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ للمجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي ﺑاﻹجمــاع علــى ﻫــﺬا الــرأي.
وﻳﺸــير رأي المجلــس إلــى أﻧــﻪ مــن الﻨاﺣيــﺔ المﻌيارﻳــﺔ ،ﻳﺤتــرم مﺸــروع الﻘاﻧــون  72.18الﺤﻘــوق المﻀموﻧــﺔ دﺳــتورﻳا،
ولﻜﻨــﻪ قــﺪ ﻳﻨﻄــوي علــى ﺑﻌــﺾ المﺨاطــر فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑﺤــﻖ التصــرف والﺤــﻖ فــي ﺣماﻳــﺔ الﺤيــاة الﺨاﺻــﺔ .ﻏيــر أﻧــﻪ
أﻏﻔــﻞ ﺑﻌــﺾ الﻔئــات مــن الﺴــﻜان ﻛالﻘاﺻرﻳــن دون ﺳــﻜن قــار ،ولــﻢ ﻳﺴــن ﺗﺪاﺑيــر ﺗراعــي وﺿﻌيــﺔ اﻷﺳــر التــي ال ﻳمﻜﻨﻬــا
اﻹدالء ﺑمــا ﻳﺜبــﺖ مﺤــﻞ ﺳــﻜﻨاﻫا وﻛــﺬا اﻷﺳــر التــي قــﺪ ال ﺗصــﻞ أو ال ﺗﺴــتﻄيﻊ الوﺻــول إلــى المﻌلومــﺔ المتﻌلﻘــﺔ ﺑوجــود
ﺑرﻧامــﺞ للﺪعــﻢ االجتماعــي.
إن إﺣــﺪاث ﺳــجﻞ اجتماعــي موﺣــﺪ ووﻛالــﺔ وطﻨيــﺔ للﺴــجﻼت ،ﻳبــﺪو مبــادرة وجيﻬــﺔ ومبــررة ،علــى اعتبــار أﻧــﻪ ﻳﺸــﻜﻞ
وﺳــيلﺔ لمﻌالجــﺔ االﺧتــﻼالت الﺴــالﻔﺔ الﺬﻛــر .ﻛمــا أن إﺣــﺪاث الﺴــجﻞ الوطﻨــي للﺴــﻜان ليــس ﺷــرطاً مﺴــبﻘاً ﻹﺣــﺪاث
الﺴــجﻞ االجتماعــي الموﺣــﺪ ،لﻜــن مــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﻳﺴــاﻫﻢ فــي ﺗيﺴــير وﺗبﺴــيﻂ عمليــﺔ التﻘييــﺪ فــي الﺴــجﻞ االجتماعــي
الموﺣــﺪ.
وﻳرى المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أﻧﻪ ﻳتﻌين:
 .1ﺗﻌﺰﻳﺰ مﻀامين مﺸروع الﻘاﻧون ،من ﺧﻼل:
 إدراجــﻪ فــي ﺻلــﺐ رؤﻳــﺔ اﺳــتراﺗيجيﺔ للﺤﻜومــﺔ فــي مجــال الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ ،والتــي ﻳﻨبﻐــي أن ﺗمﻜــن مــنﺗﺤﺪﻳــﺪ :عــﺪد البرامــﺞ االجتماعيــﺔ التــي ﻳتﻌيــن ﺗﻨﻔيﺬﻫــا ،واﻷﻫــﺪاف ،والﺨيــارات المﻌتمــﺪة فــي ﻛيﻔيــات
االﺳــتﻬﺪاف ،والمﻌاﻳيــر والﻌتبــات المتﻌلﻘــﺔ ﺑﺄﻫليــﺔ االﺳــتﻔادة مــن البرامــﺞ االجتماعيــﺔ ،والمﻌﻄيــات االجتماعيــﺔ
»ﻏيــر الﺤﺴاﺳــﺔ« التــي ﺳــيتﻢ ﺗجميﻌﻬــا ،وﻧﻈــام أو أﻧﻈمــﺔ ﺗﻨﻘيــﻂ اﻷﺳــر التــي ﻳﻨبﻐــي اعتمادﻫــا؛
 ﺗوﺳيﻊ ﻧﻄاق التﺸاور والتﻨﺴيﻖ مﻊ مجموع الﻔاعلين المﻌﻨيين. .2ﺗجوﻳﺪ مﺸروع الﻘاﻧون ،من ﺣيﺚ:
 ﺗﻐييــر عﻨــوان مﺸــروع الﻘاﻧــون ليﺤمــﻞ الﻌﻨــوان التالــي »الﻘاﻧــون رقــﻢ  72.18المتﻌلــﻖ ﺑﺈﺣــﺪاث الﺴــجﻞ االجتماعــيالموﺣــﺪ والﺴــجﻞ الوطﻨــي للﺴــﻜان والوﻛالــﺔ الوطﻨيــﺔ للﺴــجﻼت«.
 ﺗﻀميﻨــﻪ دﻳباجــﺔ ﺗُﻘ ـﺪﱢم الرؤﻳــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ لبﻼدﻧــا فــي مجــال الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ ،وﺗُــﺪرج مﺸــروع الﻘاﻧــونﺿمــن مﻨﻈومــﺔ الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ ،وﺗﺤــﺪد ﺑﺸــﻜﻞ أوﺿــﺢ الﻐــرض مــن مﺸــروع الﻘاﻧــون وﺗﺤيــﻞ إلــى الﺤﻘــوق
والﺤرﻳــات اﻷﺳاﺳــيﺔ المﻨصــوص عليﻬــا فــي الﺪﺳــتور.
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌارﻳﻒ دقيﻘﺔ لمﻔاﻫيﻢ »اﻷﺳرة« و»ال ُمﻘيﻢ« و»المص ﱢرح«.112
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 ﺗﺤﺴــين ﺣﻜامــﺔ مﻨﻈومــﺔ الﺴــجﻼت والتﻘييــﺪ مــﻊ الﻌمــﻞ ،فــي إطــار إجــراءات المواﻛبــﺔ ،علــى إرﺳــاء ﺗﺪﺑيــر ﺗﺤليلــيوﺗﻨﻈيمــي لــﻜﻞ ﺳــجﻞ داﺧــﻞ الوﻛالــﺔ علــى ﺣــﺪة ،مــا ﻳﻔتــﺢ المجــال أمــام إمﻜاﻧيــﺔ الﻔصــﻞ ﺑيــن الﺴــجﻞ الوطﻨــي
للﺴــﻜان والﺴــجﻞ االجتماعــي الموﺣــﺪ إذا ﺗبيﻨــﺖ ﺿــرورة ذلــﻚ مﺴــتﻘب ً
ﻼ.
 .3ﺗﻌﺰﻳﺰ الﺴجﻞ االجتماعي الموﺣﺪ .في ﻫﺬا الصﺪد ،ﻳوﺻي المجلس ﺑما ﻳلي:
 التﻘليــﺺ مــن مﺨاطــر اﻹقصــاء مــن ﺧــﻼل دراﺳــﺔ إمﻜاﻧيــﺔ إﺣــﺪاث مصلﺤــﺔ للوﺻاﻳــﺔ االجتماعيــﺔ ،ﻳمﻜــن أن ﺗﻜــونﺗاﺑﻌــﺔ للجماعــات التراﺑيــﺔ ،ﺗﻌمــﻞ علــى إدمــاج اﻷﺷــﺨاص فــي »وﺿﻌيــﺔ الﺸــارع«.
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣماﻳﺔ اﻷﺷﺨاص الﺬاﺗيين ﺗجاه مﻌالجﺔ المﻌﻄيات ذات الﻄاﺑﻊ الﺸﺨصي. ﺗﻔادي الﺤرمان المﺤتمﻞ ﻷﺣﺪ أو ﻛﻞ أفراد اﻷﺳرة من الﺪعﻢ االجتماعي الممﻨوح. .4إﺣــﺪاث الﺴــجﻞ الوطﻨــي للﺴــﻜان ،علــى أن ﻳتــﻢ مﻨــﺢ المﻌــرف المﺪﻧــي واالجتماعــي الرقمــي اﺳــتﻨاداً إلــى البياﻧــات
التــي ﻳتﻄلبﻬــا ﺗﻜوﻳــن ملــﻒ الﺤصــول علــى البﻄاقــﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻌرﻳــﻒ اﻹلﻜتروﻧيــﺔ .فــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻳوﺻــي المجلــس
ﺑﺤــﺬف اﻹﺣالــﺔ إلــى الﻨــﺺ التﻨﻈيمــي مــن أجــﻞ ﺗتميــﻢ الئﺤــﺔ المﻌﻄيــات التــي ﻳتﻀمﻨﻬــا الﺴــجﻞ الوطﻨــي للﺴــﻜان
المﻨصــوص عليﻬــا فــي المــادة  ،6والتﻨصيــﺺ علــى أن أي ﺗﻐييــر ﻳجــﺐ أن ﻳتــﻢ مــن ﺧــﻼل ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﻫــﺬه المــادة ﺑموجــﺐ
الﻘاﻧــون.
 .5فتــﺢ ﻧﻘــاش وطﻨــي ﺗﻌــﺪدي ﺣــول التوجــﻪ الــﺬي ﻳتﻌيــن علــى الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ اعتمــاده فــي مجــال ﺗﺪﺑيــر الﻬوﻳــﺔ
الرقميــﺔ ،وذلــﻚ ﺑالﻨﻈــر إلــى الﻄاﺑــﻊ الﺨــاص الــﺬي ﺳتﻜتﺴــيﻪ المﻌﻄيــات البيومترﻳــﺔ فــي مﺨتلــﻒ الﻨصــوص الﻘاﻧوﻧيــﺔ
التــي ﺳــيتﻢ اعتمادﻫــا مﺴــتﻘبﻼ وﻛــﺬا اعتبــاراً ﻷﻫميــﺔ ﺑلــورة اﺧتيــار واﺿــﺢ ﺑﺸــﺄن ﻫﻨﺪﺳــﺔ المﻌ ﱢرفــات.
» القﻀاء ﻋلى الﻌنﻒ ضد الﻔتﻴات والنساء :اﺳتﻌجال وﻃني«

ﺧـــﻼل دورﺗﻬــــا الﻌادﻳــــﺔ الﺴادﺳــﺔ عﺸــرة ﺑﻌــﺪ المائــﺔ المﻨﻌﻘــــﺪة فــــي  26ﻧوﻧبــر  ،2020ﺻادقــــﺖ الجمﻌيــــﺔ الﻌامــــﺔ
للمجلــــس االقتصــــادي واالجتماعــــي والبيئــــي ﺑاﻹجمــاع علــى ﻫــﺬا التﻘرﻳــر.
وﻳﻌــﺪ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻔتيــات والﻨﺴــاء ﻇاﻫــرة متﻔﺸــيﺔ علــى ﻧﻄــاق واﺳــﻊ .فﺤﺴــﺐ البﺤــﺚ اﻷﺧيــر الــﺬي أﻧجﺰﺗــﻪ المﻨﺪوﺑيﺔ
الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ،ﺗﻌرﺿــﺖ  7.6مليــون امــرأة مــن أﺻــﻞ  13.4مليــون مــن الﻨﺴــاء المتراوﺣــﺔ أعمارﻫــن ﺑيــن  15و74
ﺳــﻨﺔ ،فــي  ،2019لﺸــﻜﻞ واﺣــﺪ علــى اﻷقــﻞ مــن أﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ أي مــا ﻳمﺜــﻞ ﻧﺴــبﺔ  57فــي المائــﺔ مــن الﻨﺴــاء.
وﻳﺆﻛــﺪ التﻘرﻳــر علــى أن الجﻬــود المﺨتلﻔــﺔ المبﺬولــﺔ لمواجﻬــﺔ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ المــرأة ﺗجــﺪ ﺻﻌوﺑــات فــي ﺗﺤﻘيــﻖ الﻨتائــﺞ
المرجــوة ﻧﻈــرا لﻌــﺪة عوامــﻞ ﺗتﻌلــﻖ علــى وجــﻪ الﺨصــوص ﺑمــﺪى اعتبــار مﺤارﺑــﺔ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻔتيــات والﻨﺴــاء أولوﻳــﺔ
واﺿﺤــﺔ فــي الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ ،ومــﺪى مﻼءمــﺔ اﻹطــار الﻘاﻧوﻧــي للمﻌاﻳيــر الﺪﺳــتورﻳﺔ والﺪوليــﺔ ،وﻛــﺬا فﻌاليــﺔ اﻹطــار
المﺆﺳﺴــاﺗي ،ومــﺪى مﻼءمــﺔ آليــﺔ التﺤﺴــيس وﺣجــﻢ اﻷفــﻜار الﻨمﻄيــﺔ وإمﻜاﻧيــﺔ الولــوج إلــى الﻌﺪالــﺔ ،وﻛيﻔيــات ﺿمــانِ
ﺣماﻳـ ٍـﺔ ﺧاﺻــﺔ للﻀﺤاﻳــا مــن الﻔئــات اﻷﻛﺜــر ﻫﺸاﺷــﺔ )ال ﺳــيما اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ(.
ٍ
ٍ
وقﺪ ﺗﻢ اقتراح ﺳتﺔ إجراءات من أجﻞ إرﺳاء مﻨﻈومﺔِ
مﻨﺪمجﺔ للﻔتيات والﻨﺴاء ﺿﺤاﻳا الﻌﻨﻒ ،وﻫي ﻛالتالي:
ﺣماﻳﺔ
 .1جﻌــﻞ موﺿــوع مﺤارﺑــﺔ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨﺴــاء والﻔتيــات والﻨﻬــوض ﺑالمﺴــاواة قﻀيــﺔ ذات أولوﻳــﺔ علــى الصﻌيــﺪ
الوطﻨــي؛
 .2وﺿﻊ إطار مﻌياري مﻼئﻢ مﻊ االﺗﻔاقيات الﺪوليﺔ المصادق عليﻬا؛
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 .3ﺗﺪارك الﻨواقﺺ والﺜﻐرات التي ﺗﻢ الوقوف عليﻬا أﺛﻨاء ﺗﻄبيﻖ الﻘاﻧون رقﻢ 103.13؛
 .4وﺿﻊ ﺳياﺳﺔ وقائيﺔ ﺷاملﺔ ﺿﺪ الﻌﻨﻒ المرﺗﻜﺐ في ﺣﻖ الﻔتيات والﻨﺴاء؛
 .5ﺗﺬليــﻞ مﺨتلــﻒ الصﻌوﺑــات التــي ﺗﺤــول دون إعمــال ﺣــﻖ الﻨﺴــاء فــي الولــوج إلــى الﻌﺪالــﺔ ،وإﺣــﺪاث آليــﺔ عمليــﺔ
مﻨﺪمجــﺔ وذات ﺑﻌــﺪ ﺗراﺑــي لﺤماﻳــﺔ الﻔتيــات والﻨﺴــاء ﺿﺤاﻳــا الﻌﻨــﻒ؛
 .6اعتمــاد ﺗﺪاﺑيــر مﻼئمــﺔ ﺗتيــﺢ مراعــاة اﻷوﺿــاع الﺨاﺻــﺔ التــي ﺗﻌيﺸــﻬا الﻔئــات اﻷﻛﺜــر ﻫﺸاﺷــﺔ ،ال ﺳــيما الﻔتيــات
والﻨﺴــاء فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ والمﻬاجــرات فــي وﺿﻌيــﺔ ﻏيــر ﻧﻈاميــﺔ.
مــن ﻫــﺬا المﻨﻄلــﻖ ،ﻳﻘتــرح المجلــس  10مﺪاﺧــﻞ لتﺤﺴــين ﺗﺪﺧــﻼت الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ فــي ﺣالــﺔ الﻄــوارئ الصﺤيــﺔ
والﺤــاالت االﺳــتﺜﻨائيﺔ ،مﻨﻬــا ﺗﺤﺴــين مﻨﻈومــﺔ المﻌلومــات فــي ﻫــﺬا المجــال وإدمــاج موﺿــوع الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻨﺴــاء فــي
مﺨﻄﻄــات الﺪعــﻢ واﻹﻧﻌــاش االقتصــادي واالجتماعــي.

 .4.3.2الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑقﻀﺎيﺎ الﺒﻴﺌﺔ والتﻨﻤﻴﺔ الﻤﺴتﺪاﻣﺔ
عﻘــﺪت اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑﻘﻀاﻳــا البيئــﺔ والتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ ،التــي ﻳترأﺳــﻬا الﺴــيﺪ عبــﺪ الرﺣيــﻢ ﻛﺴــيري،
ومﻘ ّررﻫــا الﺴــيﺪ ﺧليــﻞ ﺑﻨﺴــامي ،مــا مجموعــﻪ  64اجتماعـاً ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  ،2020ﺑمﻌــﺪل مﺸــارﻛﺔ ﺑلــﻎ فــي المتوﺳــﻂ 56
فــي المائــﺔ.

 .1.4.3.2اﻹحاﻻت
أي إﺣالــﺔ ﺗﻨــﺪرج ﺿمــن اﺧتصاﺻــات اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالبيئــﺔ والتﻨميــﺔ
لــﻢ ﻳتلــﻖﱠ المجلــس ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ ّ 2020
المﺴــتﺪامﺔ.

 .2.4.3.2اﻹحاﻻت الﺬاﺗﻴة
فــي إطــار اﻹﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ ،أعــﺪت اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالبيئــﺔ والتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ رأﻳـاً ﺣــول »ﺗﺴــرﻳﻊ االﻧتﻘــال
الﻄاقــي لوﺿــﻊ المﻐــرب علــى مﺴــار الﻨمــو اﻷﺧﻀــر«.
» ﺗسريﻊ اﻻنتقال الﻄاﻗي لوضﻊ المﻐرب ﻋلى مسار النمو اﻷﺧﻀر«

ﺧﻼل دورﺗﻬـــا االﺳتﺜﻨائيﺔ المﻨﻌﻘﺪة في  16ﻳوﻧيو  ،2020ﺻادقـــﺖ الجمﻌيـــﺔ الﻌامـــﺔ للمجلـــس االقتصـــادي واالجتماعـــي
والبيئـــي ﺑاﻹجمــاع علـــى ﻫــﺬا الرأي.
إن الرؤﻳــﺔ الملﻜيــﺔ الﺴــاميﺔ الراميــﺔ إلــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ موقــﻊ المﻐــرب ﺿمــن مصــاف البلــﺪان الرائــﺪة فــي مجــال االﻧتﻘــال
الﻄاقــي علــى الصﻌيــﺪ الﻌالمــي ،والتــي أفﻀــﺖ إلــى اعتمــاد االﺳــتراﺗيجيﺔ الﻄاقيــﺔ الﺸمﺴــيﺔ والرﻳﺤيــﺔ علــى الصﻌيــﺪ
الوطﻨــي فــي  ،2009وﺿﻌــﺖ ﺑﻼدﻧــا علــى مﺴــار جﺪﻳــﺪ قــادر علــى ﺗﺤﻘيــﻖ مﻨافــﻊ اقتصادﻳــﺔ واجتماعيــﺔ وﺑيئيــﺔ ﻫامــﺔ.
وفــي ﻫــﺬا اﻹطــار ،رﺳــﺦ مﺆﺗمــر الﻜــوب  22الــﺬي ﻧﻈــﻢ فــي مراﻛــﺶ ﺳــﻨﺔ  2016موقــﻊ الرﻳــادة الــﺬي ﺗﺤتلــﻪ ﺑﻼدﻧــا فــي
ﻫــﺬا المجــال.
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ﻛمــا أن الﺨبــرة التــي اﻛتﺴــبﻬا الﻔاعلــون الوطﻨيــون مﻨــﺬ اﻧﻄــﻼق االﺳــتراﺗيجيﺔ الﻄاقيــﺔ الوطﻨيــﺔ فــي  2009وﻛــﺬا التﻄور
التﻜﻨولوجــي الــﺬي أﺣــﺪث قﻄائــﻊ أﺳاﺳــيﺔ ﺧــﻼل اﻷرﺑــﻊ ﺳــﻨوات الماﺿيــﺔ ،ﻛلﻬــا عوامــﻞ ﺳــاﻫمﺖ فــي ﺑلــورة وﺿﻌيــﺔ
جﺪﻳــﺪة .وﻫﻜــﺬا أﺿﺤــﺖ أﺳــﻌار الﻄاقــات المتجــﺪدة أﻛﺜــر ﺗﻨافﺴــيﺔ ﺣيــﺚ اﺳــتﻘر آﺧــر طلــﺐ عــروض للﻄاقــﺔ الرﻳﺤيــﺔ
لﺴــﻨﺔ  2015فــي المﻐــرب ،علــى ﺳــﻌر  0.30درﻫــﻢ للﻜيلــوواط ﺳــاعﺔ ﺑيﻨمــا ﺑلــﻎ آﺧــر طلــﺐ عــروض فــي مجــال الﻄاقــﺔ
الﻜﻬروﺿوئيــﺔ فــي مﻨﻄﻘــﺔ الﺸــرق اﻷوﺳــﻂ ﺳــﻌرا ﻳﻌــادل  0.13درﻫــﻢ للﻜيلــوواط ﺳــاعﺔ ،فــي إطــار ﺷــروط مماﺛلــﺔ لتلــﻚ
المﻌمــول ﺑﻬــا فــي ﺑﻼدﻧــا.
وﻫــي أرقــام لــﻢ ﺗﻜــن متوقﻌــﺔ مــن قبــﻞ ،وﺗﻔﻀــي إلــى إﺣــﺪاث ﺗﻐييــرات عميﻘــﺔ فــي الﻨمــاذج الﻄاقيــﺔ ،ﻛمــا ﺗﺪعــو إلــى
ﺗﺴــرﻳﻊ ﺗجﺴــيﺪ الرؤﻳــﺔ الملﻜيــﺔ الﺴــاميﺔ .فــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺗوﺻــي ﺑاعتمــاد مﻘارﺑــﺔ متجــﺪدة فــي ﺗﻨﺰﻳــﻞ االﺳــتراﺗيجيﺔ
الﻄاقيــﺔ الوطﻨيــﺔ .وﺑﺬلــﻚ ،ﺗصبــﺢ الﻄاقــﺔ مﺤﻔــﺰا ﺣﻘيﻘيــا ﻹقــﻼع أﺧﻀــر جﺪﻳــﺪ فــي المﻐــرب.
وﺗﻌــﺪ إمﻜاﻧاﺗﻨــا الﻄاقيــﺔ مــن الﻄاقــات المتجــﺪدة التــي أﺻبﺤــﺖ أﻛﺜــر ﺗﻨافﺴــيﺔ ،مــن اﻷﻫميــﺔ ﺑمــﻜان ،ﺣيــﺚ ﺗمﺜــﻞ ﺗﻘرﻳبــا
قــﺪرة إﻧتــاج الﻐــاز والﻨﻔــﻂ فــي فﻨﺰوﻳــﻼ وﻧيجيرﻳــا .وﺳــيمﻜن اﺳــتﻐﻼل ﻫــﺬا المﺨــﺰون مــن ﺗﻘليــﺺ مﻌــﺪل التبﻌيــﺔ الﻄاقيــﺔ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر ،وﺗﺤﺴــين الﻘــﺪرة الﺸــرائيﺔ للمواطــن/ة وﺗﺤﻘيــﻖ ﺗﻨافﺴــيﺔ الصﻨاعــات والﺤﺴــاﺑات الﻌموميــﺔ ﺑــﻞ وﺗﻌﺰﻳــﺰ
موقــﻊ ﺑﻼدﻧــا علــى الصﻌيــﺪ الﺪولــي.
ومــن المﻔتــرض أن ﻳﺴــمﺢ ﻫــﺬا التوجــﻪ للمﻐــرب ﺑتﺰوﻳــﺪ أوروﺑــا ﺑالﻄاقــﺔ الﺨﻀــراء عبــر الﻜﻬرﺑــاء والﻬيﺪروجيــن .ﻛمــا
ﺗﻔتــﺢ االلتﺰامــات اﻷوروﺑيــﺔ الجﺪﻳــﺪة آفاقــا واعــﺪة فــي ﻫــﺬا المجــال ،وﻫــي ﺗﻬــﺪف إلــى الوﺻــول إلــى الﺤيــاد المﻨاﺧــي
الﺸــامﻞ ﺑﺤلــول عــام  2050والتــي ﺗجﺴــﺪت فــي الصﻔﻘــﺔ الﺨﻀــراء لﻼﺗﺤــاد اﻷوروﺑــي .وقــﺪ ﺻﻨﻔــﺖ دراﺳــﺔ ألماﻧيــﺔ
مﺆﺧــرا المﻐــرب ﻛواﺣــﺪ مــن ﺑيــن أفﻀــﻞ ﺧمــس ﺑلــﺪان فــي الﻌالــﻢ فــي مجــال ﺗﻄوﻳــر ﻫــﺬا الﻨــوع مــن الﺸــراﻛات الﻄاقيــﺔ.
وارﺗــﻜازا علــى ﻫــﺬه الﺪواعــي ،قــرر المجلــس ،فــي إطــار إﺣالــﺔ ذاﺗيــﺔ ،إعــﺪاد رأي ﺣــول موﺿــوع االﻧتﻘــال الﻄاقــي .وفــي
ﻫــﺬا الصــﺪد ،اعتمــﺪ المجلــس مﻘارﺑــﺔ اﺳتﺸــرافيﺔ لوﺿــﻊ ﺳــيﻨارﻳوﻫات لﺴــﻨوات  2030و 2040و 2050مــن أجــﻞ ﺑﺤــﺚ
الﺨيــارات االﺳــتراﺗيجيﺔ التــي ﻳمﻜــن اعتمادﻫــا مﻨــﺬ اليــوم.
ﻛمــا اﺳــتﻌان المجلــس ﺑﺨبــراء دولييــن فــي الﻘﻄــاع وعﻘــﺪ  63جلﺴــﺔ إﻧصــات مــﻊ ﺧبــراء فــي المجــال ومــﻊ اﻷطــراف
المﻌﻨيــﺔ مــن ﺑيﻨﻬــا قﻄاعــات ﺣﻜوميــﺔ ومﺆﺳﺴــات عموميــﺔ ووطﻨيــﺔ ،علــى ﻏــرار وﻛالــﺔ »مــازن« ،والمﻜتــﺐ الوطﻨــي
للﻜﻬرﺑــاء والمــاء الصالــﺢ للﺸــرب ،ومﻌﻬــﺪ البﺤــﺚ فــي الﻄاقــﺔ الﺸمﺴــيﺔ والﻄاقــات المتجــﺪدة ،والوﻛالــﺔ المﻐرﺑيــﺔ
للﻨجاعــﺔ الﻄاقيــﺔ ،والمﻜتــﺐ الﺸــرﻳﻒ للﻔوﺳــﻔاط ،وﻛــﺬا االﺗﺤــاد الﻌــام لمﻘــاوالت المﻐــرب.
لﻘــﺪ ﺧلصــﺖ مــﺪاوالت المجلــس إلــى ﺗوافــﻖ ﻛبيــر ،علــى مﺴــتوى مﻜوﻧاﺗــﻪ التــي ﺗمﺜــﻞ المﻨﻈمــات المﻬﻨيــﺔ والﻨﻘاﺑــات
والمجتمــﻊ المﺪﻧــي ،ﺣــول ﺿــرورة ﺑلــورة اﺳــتراﺗيجيﺔ متجــﺪدة لﻼﻧتﻘــال الﻄاقــي ﺑبﻼدﻧــا ﺗﻌــود ﺑالﻨﻔــﻊ علــى المواطﻨــات
والمواطﻨيــن.
أمــا المﻨافــﻊ المﺤتملــﺔ فﺴــتﻜون جــﺪ ﻫامــﺔ ،ﺣيــﺚ ﺳــتﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴــبﺔ التبﻌيــﺔ الﻄاقيــﺔ مــن  88فــي المائــﺔ اليــوم ،إلــى 35
فــي المائــﺔ ﺑﺤلــول  2040وإلــى أقــﻞ مــن  17فــي المائــﺔ ﺑﺤلــول  .2050ومــوازاة مــﻊ ذلــﻚ ،ﺳــيﻨﺨﻔﺾ الﺴــﻌر المتوﺳــﻂ
للﻜﻬرﺑــاء مــن  0,79درﻫــﻢ للﻜيلــوواط ﺳــاعﺔ ﺣاليــا ،إلــى  0,61درﻫــﻢ للﻜيلــوواط ﺳــاعﺔ فــي  2040و 0,48درﻫــﻢ
للﻜيلــوواط ﺳــاعﺔ فــي .2050
ومــن أجــﻞ ﺑلــوغ ﻫــﺬه اﻷﻫــﺪاف ،ﺗُﻈﻬــر الﻨمﺬجــﺔ االﺳتﺸــرافيﺔ ﺿــرورة الﺸــروع فــي ﺗﻨﺰﻳــﻞ اﺳــتراﺗيجيﺔ ﺗَﺄﺧــﺬ فــي
االعتبــار التﺤــول الﻄاقــي فــي مجملــﻪ ،فﻀــﻼ عــن الﻜﻬرﺑــاء واالﺳــتﻌماالت الﻜﻼﺳــيﻜيﺔ .لــﺬا ﻳتﻌيــن:
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�

ﺗﺨصيــﺺ الﻘــﺪرات الﻜﻬرﺑائيــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﺷــبﻪ ﺣصــري مﺴــتﻘبﻼ ،للمــوارد المتجــﺪدة والتﺨﺰﻳــن )مﺤﻄــات ﻧﻘــﻞ الﻄاقــﺔ
عبــر الﻀــﺦ ) ،(STEPالبﻄارﻳــات ،والتﻜﻨولوجيــات التــي ﻫــي قيــﺪ التﻄــور(؛

�

ﺗﺜميــن اﻹﻧتــاج الﻜﻬرﺑائــي الﻼمرﻛــﺰي علــى مﺴــتوى المﻨــازل والصﻨاعــات والجماعــات والمﺸــارﻳﻊ الﻔﻼﺣيــﺔ
والتﻌاوﻧيات...إلــﺦ؛

�

التﺤوﻳــﻞ التﺪرﻳجــي للتﻨﻘــﻞ الــﺬي ﻳمﺜــﻞ  40فــي المائــﺔ مــن إجمالــي االﺳــتﻬﻼك الﻄاقــي الﺤالــي مــن أجــﻞ ﺗﺜميــن
اللجــوء إلــى الﻨﻘــﻞ المﺸــترك المﺴــتﺪام والﺴــيارات الﻜﻬرﺑائيــﺔ؛

�

ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺳياﺳﺔ متﻨاﺳﻘﺔ للﻨجاعﺔ الﻄاقيﺔ؛

�

االﺳــتﺜمار فــي ﺗﺤليــﺔ الميــاه ﺑواﺳــﻄﺔ الﻄاقــات المتجــﺪدة التــي ﺗﺸــﻬﺪ ﻛلﻔتﻬــا اﻧﺨﻔاﺿــا مــن أجــﻞ التﻌاطــي مــﻊ
إﺷــﻜاليﺔ اﻹجﻬــاد المائــي؛

�

مواﻛبﺔ ﺛورة الﻬيﺪروجين )(Power-to-Xﺣيﺚ ﺗﻌتبر المميﺰات التﻨافﺴيﺔ للمﻐرب ﻛبيرة.

ولتﺤﻘيــﻖ ﻫــﺬه اﻷﻫــﺪاف ،ﻳوﺻــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺑاعتمــاد المبــادئ اﻵﺗيــﺔ مــن أجــﻞ ﺗﻨﺰﻳــﻞ
ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيجيﺔ المتجــﺪدة:
�

ﺗﺪا ُر ُﺳﻬا ﺑﺸﻜﻞ ﺷمولي من أجﻞ االﺳتﻔادة من أﺷﻜال التﺂزر ﺑين المبادرات المﺬﻛورة آﻧﻔا؛

�

مواﻛبتﻬــا ﺑﺈﺻــﻼح ﺷــامﻞ لﻺطــار الﻘاﻧوﻧــي والﺤﻜامــﺔ مــن أجــﻞ التﻜيــﻒ مــﻊ التﻄــورات التــي ﻳﺸــﻬﺪﻫا الﻘﻄــاع وإعــادة
ﺗﺸــﻜيﻞ الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ التــي ﺗﺆﺛــر علــى الﻄاقــﺔ مــن ﺧــﻼل التﻌاطــي ﺑﻄرﻳﻘــﺔ مﻨﺴــﻘﺔ ومتﻜاملــﺔ مــﻊ مجمــوع
الﺴياﺳــات ذات الصلــﺔ التــي ﺗمــﺖ ﺑلورﺗﻬــا وﺗﻨﻔيﺬﻫــا ﺑﺸــﻜﻞ قﻄاعــي مﻨﻌــﺰل؛

�

إعﻄاء ﺣيﺰ أﻛبر للمبادرة الﺨاﺻﺔ على جميﻊ المﺴتوﻳات مﻊ ﺿمان ﺗﺄمين التﺰود الﺸامﻞ؛

�

االعتمــاد علــى اﻧﺨــراط مواطــن موﺳــﻊ ﺑﺈﺷــراك المواطﻨــات والمواطﻨيــن والمجــاالت التراﺑيــﺔ لرﺑــﻂ االﻧتﻘــال
الﻄاقــي ﺑرﻫاﻧــات التﻨميــﺔ المﺤليــﺔ.

وﺑالﻨﺴــبﺔ للﻨﻘﻄــﺔ اﻷﺧيــرة ،ﻳوﺻــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺑوﺿــﻊ ميﺜــاق لﻼﻧتﻘــال الﻄاقــي ،ﺗماﺷــيا
مــﻊ الرﺳــالﺔ الملﻜيــﺔ الﺴــاميﺔ الموجﻬــﺔ إلــى المﺸــارﻛين فــي المﻨاﻇــرة الوطﻨيــﺔ للﻄاقــﺔ ﺳــﻨﺔ .2009
وعلــى الصﻌيــﺪ الﻘــاري ،ﻳوﺻــي المجلــس ﺑﻀــرورة ﺗوجــﻪ المﻐــرب ﻧﺤــو ورش ﻛﻬرﺑــﺔ إفرﻳﻘيــا ،وﻛــﺬا إﻧﺸــاء ﺑﻨيــات ﺗﺤتيــﺔ
لتبــادل الﻜﻬرﺑــاء الﻨﻈيﻔــﺔ مــﻊ مﻨﻄﻘــﺔ ﻏــرب إفرﻳﻘيــا ،علــى الﺨصــوص.
أمــا علــى الصﻌيــﺪ الﺪولــي ،فــﺈن المﻐــرب ﻳمتلــﻚ مﺆﻫــﻼت ﺗمﻜﻨــﻪ مــن االرﺗﻘــاء إلــى مصــاف البلــﺪان الرائــﺪة فــي مجــال
االقتصــاد اﻷﺧﻀــر الجﺪﻳــﺪ وال ﺳــيما قﻄــاع الﻬيﺪروجيــن .وﻫــو مــا ﺳيتجﺴــﺪ مــن ﺧــﻼل إرﺳــاء ﺷــراﻛﺔ جﺪﻳــﺪة فــي
المجــال الﻄاقــي ﺑيــن المﻐــرب وأوروﺑــا ،ﺗﺸــمﻞ أﺑﻌــاد ﻧﻘــﻞ التﻜﻨولوجيــا والبﺤــﺚ والتﻄوﻳــر والتﻨميــﺔ الصﻨاعيــﺔ.

 .5.3.2الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺠتﻤﻊ الﻤﻌرﻓﺔ واﻹﻋﻼم
عﻘــﺪت اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑمجتمــﻊ المﻌرفــﺔ واﻹعــﻼم ،التــي ﻳرأﺳــﻬا الﺴــيﺪ أميــن مﻨيــر الﻌلــوي ومﻘررﻫــا الﺴــيﺪ
مﺤمــﺪ ﺑﻨﻘــﺪور 50 ،اجتماعــا ﺑمﻌــﺪل مﺸــارﻛﺔ ﺑلــﻎ  62فــي المائــﺔ فــي المتوﺳــﻂ.
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 1.5.3.2اﻹحاﻻت
لــﻢ ﻳتلــﻖّ المجلــس ﺳــﻨﺔ  2020أي إﺣــاالت ﺗﺪﺧــﻞ ﺿمــن اﺧتصاﺻــات اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلّﻔــﺔ ﺑمجتمــﻊ المﻌرفــﺔ
واﻹعــﻼم.

 .2.5.3.2اﻹحاﻻت الﺬاﺗﻴة
فــي إطــار اﻹﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ ،أﻧجــﺰت اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلّﻔــﺔ ﺑمجتمــﻊ المﻌرفــﺔ واﻹعــﻼم رأﻳـاً ﻳﺤمــﻞ عﻨــوان »مــن أجــﻞ
ِ
ﺻﻨاعـ ّـي جﺪﻳــﺪ«.
ﺳياﺳــﺔ لﻼﺑتــﻜار ﺗُﺤـ ّرر الﻄاقــات فــي ﺧﺪمــﺔ ﻧمــوذج
صناﻋ ّي ﺟديد«
حرر الﻄاﻗات ﻓي ﺧدمة نموذج
ِ
»مﻦ أﺟﻞ ﺳﻴاﺳة لالﺑتﻜار ُﺗ ّ

ﺗمــﺖ المصادقــﺔ علــى ﻫــﺬا التﻘرﻳــر ﺑاﻹجمــاع مــن طــرف الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ للمجلــس فــي دورﺗﻬــا الﺤادﻳــﺔ عﺸــرة ﺑﻌــﺪ
المائــﺔ المﻨﻌﻘــﺪة فــي  30ﻳوﻧيــو .2020
فــﺈن اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ المرﺗبﻄــﺔ ﺑجائﺤــﺔ
وﻳﺸــير التﻘرﻳــر إلــى أﻧــﻪ عــﻼو ًة علــى آﺛارﻫــا االجتماعيــﺔ واالقتصادﻳــﺔّ ،
ﻛوفيــﺪ 19-قــﺪ وﺿﻌــﺖ علــى المﺤـ ّ
والصمــود ال ُم ِ
والصﺤــي والصﻨاعــي فــي مﺨتلــﻒ البلــﺪان.
واطــن
ـﻚ قــﺪرات االﺑتــﻜار
ّ
ّ
وعلــى الصﻌيــﺪ الوطﻨــي ،ﻛﺸــﻔﺖ اﻷزمــﺔ عــن وجــود إمﻜاﻧــات لتﺤﻘيــﻖ مﺴــار ﺻﻨاعــي قائــﻢ علــى االﺑتــﻜار التﻜﻨولوجــي.
ومــﻊ ذلــﻚ ،ﻳﻨبﻐــي ﺑــﺬل جﻬــود ال ﻳُﺴــتﻬان ﺑﻬــا مــن أجــﻞ االﻧﺨــراط ﺑﻘ ـ ّوة فــي ﻫــﺬه الﺪﻳﻨاميــﺔ ﺣتــى ﻳتمﻜــن االقتصــاد
الﻀﻌيــﻒ ،مــن ﺗوليــﺪ
المﻐرﺑــي ،الــﺬي ال ﻳــﺰال ﻳﻌتمــﺪ علــى المــواد الﺨــا ّم أو المﻨتوجــات ذات المﺤتــوى التﻜﻨولوجــي ّ
المﺰﻳــﺪ مــن الﻘيمــﺔ المﻀافــﺔ الوطﻨيــﺔ ومﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ المﺆﻫلــﺔ.
وﻳــرى المجلــس أن الﻘــﺪرة علــى االﺑتــﻜار لبلــﺪ مــا ﺗتﻄلــﺐ اليــوم وجــود مﻨﻈومــات ﺑيئيــﺔ ومﺴــارات جماعيــﺔ ﻳﻨبﻐــي أن
ﻳتﻌــاون علــى ﺧلﻘﻬــا الﻌﺪﻳــﺪ مــن الﻔاعليــن الﻌمومييــن والﺨــواص الوطﻨييــن واﻹقليمييــن ،وﻛــﺬا الجامﻌــات والمﻘــاوالت
لتﻀﻄلــﻊ ﺑﺪورﻫــا علــى أﻛمــﻞ وجــﻪ.
وعلــى المﺴــتوى االﺳــتراﺗيجي ،ﻳتﻌيــن ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺗﻄوﻳــر ﺑيئــﺔ مﺆﺳﺴــاﺗيﺔ وقاﻧوﻧيــﺔ وماليــﺔ قــادرة علــى دعــﻢ االﺑتــﻜار والرفــﻊ
مــن ﺗﺄﺛيــره .فــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻳوﺻــى المجلــس ﺑمــا ﻳلــي:
�

وﺗﺨصــﺺ ﺗموﻳــ ً
ﻫيئــﺔ للﺤﻜا َمــﺔ االﺳــتراﺗيجيﺔ ،ﻳُ َ
ٍ
ﻼ
ﻨتﻈــر مﻨﻬــا أ ْن ﺗﺤــ ّﺪد اﺳــتراﺗيجيﺔ وطﻨ ّيــﺔ لﻼﺑتــﻜار،
إﺣــﺪاث
ّ
ﺧاﺻــﺔ مــن مﺨتلــﻒ الجﻬــات الماﻧﺤــﺔ وطﻨيــا
عموم ّيــا لﻬــﺬا الﻐــرض ،عــﻼو ًة علــى البﺤــﺚ عـ ْن ﺗموﻳــﻼت عموم ّيــﺔ أو
ّ
أو دول ّيــا.

�

على مﺴتوى ﻛﻞ اﺳتراﺗيجيﺔ قﻄاعيﺔ ،ﺗﺤﺪﻳﺪ مﺤور البﺤﺚ والتﻄوﻳر واالﺑتﻜار.

�

علــى مﺴــتوى المﻨﻈومــﺔ الترﺑوﻳــﺔ ،الﻨﻬــوض ﺑبيﺪاﻏوجيــا مﻼئمــﺔ لﻼﺑتــﻜار مــﻊ إدراج مﻀاميــن مﻼئمــﺔ فــي ﻫــﺬا
الصــﺪد.

على الصﻌيﺪ اﻹجرائي ،ﻳوﺻي المجلس ﺑما ﻳلي:
�

ـس إلــى ﺗوفيــر ﺑيئــﺔ ﺣﻘيﻘيــﺔ لل ُمﻘــاوالت المﻐرﺑيــﺔ الﻨاﺷــئﺔ ﺗﺴــمﺢ لﻬــا ﺑالتﻄ ـ ّور ،وﺑــﺄن ﺗصبــﺢ مﻘاولــﺔ
ﻳﺪعــو المجلـ ُ
وﺑاﺳــتﻌمال
مــﺪ ّرة لل ّرﺑْــﺢ ،وال ﺳــيما ْ
ﺑوﺿــﻊ إطـ ٍـار قاﻧوﻧــي ﻳﺄﺧــﺬ فــي االعتبــار ﺧصوﺻيــات ﻫــﺬا الﻨــوع مــن المﻘــاوالتْ ،
الصﻔﻘــات الﻌموم ّيــﺔ ﻛرافﻌـ ٍـﺔ للتﻨميــﺔ ،ووﺿــﻊ إطــار ﺿرﻳبــي علــى ﺷــﻜﻞ قــروض للبﺤــﺚ واالﺑتــﻜار ،والرفــﻊ الملمــوس
مــن التموﻳــﻼت المﺨصصــﺔ للمﻘــاوالت الﻨاﺷــئﺔ والمﻘــاوالت المبتﻜــرة.
التﻘرﻳر السﻨﻮي 2020
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�

إعــادة التﻔﻜيــر فــي اعتمــادِ إطـ ٍـار َمبَ ّﺴــﻂ وواقﻌـ ّـي ّ
ﻳﻨﻈــﻢ ﻫــﺬه الﻌﻼقــﺔ ،ﻳﻜــون الﻬـ ُ
ـي مﻨــﻪ ﻫــو ﺗﻄوﻳــر عﻼقﺔ
ـﺪف ال ّرئيﺴـ ﱡ
ﺗﺴــتﻔيﺪ مﻨﻬــا ُﻛ ّﻞ اﻷطــراف وأ ْن ﻳتــ ّﻢ التّﻨصيــﺺ فــي ﻫــﺬا التّﻌا ُقــﺪِ علــى الﻌﻨاﺻــر المتﻌلﻘــﺔ ﺑالمِ لْﻜيــﺔ
راﺑﺢ-راﺑــﺢ ْ
الﺴــماح للمﻘــاوالت ،التــي
الﻔﻜرﻳــﺔ وإعــﺪاد ْ
مﺴــﻄرة ﺗ َْﺴـ َمﺢ ﺑﺤرﻛ ّيــﺔ الﻌامليــن ﺑيــن الجامﻌــﺔ والمﻘاولــﺔ وأﺧيــرا ّ
ووﺿــﻊ ْ
ﺗرﻏــﺐ فــي الﻘيــام ﺑﺬلــﻚ ،ﺑتموﻳــﻞ مِ ﻨَـ ٍـﺢ للﺪﻛتــوراه.

�

اﻹداري للجامﻌــﺔ الﻌموم ّيــﺔ وإعﻄاؤﻫــا االﺳــتﻘﻼليﺔ الﻔﻌليــﺔ التــي ﺗﺤﻔــﺰ علــى
الﻌمــﻞ علــى إﺻــﻼح ﺷــامﻞ لﻺطــار
ّ
البﺤــﺚ واالﺑتــﻜار .لــﺬا ﻳتﻌيــن ﺗبﺴــيﻂ مﺴــﻄرة ﺗﺪﺑيــر اﻷ ْمــوال الﻨّاجمــﺔ عــن عﻘــود البﺤــﺚ والتﻄوﻳــر ،قصــﺪ ﺗﺤﺴــين
ﺣرﻛيــﺔ فــرق البﺤــﺚ ورفــﻊ قيــود ْ
التﺸــﻐيﻞ المرﺗبﻄــﺔ ﺑالﺴــن والجﻨﺴــيﺔ والتــي ﺗﻌيــﻖ ﺗوﻇيــﻒ أﺻﺤــاب المﺆﻫــﻼت
المﺆﻛــﺪة.

 .6.3.2الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑتﺤﻠﻴﻞ الﻈرﻓﻴﺔ اﻻﻗتﺼﺎديﺔ واﻻﺟتﻤﺎﻋﻴﺔ والﺒﻴﺌﻴﺔ
عﻘــﺪت اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑتﺤليــﻞ الﻈرفيــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ ،التــي ﻳرأﺳــﻬا الﺴــيﺪ لﺤﺴــن
والﺤــاج ،ومﻘ ّررﺗﻬــا الﺴــيﺪة ﺣﻜيمــﺔ الﻨاجــي ،مــا مجموعــﻪ  49اجتماعــا ﺑمﻌ ـ ّﺪل مﺸــارﻛﺔ ﺑلــﻎ فــي المتوﺳــﻂ  64فــي
المائــﺔ.
طبﻘــا لمﻘتﻀيــات المــادة  10مــن الﻘاﻧــون التﻨﻈيمــي وأﺣــﻜام الﻨﻈــام الﺪاﺧلــي فــي مادﺗيــﻪ  74و ،75ﺗــﻢ ﺗﻜليــﻒ اللجﻨــﺔ
ﺑﺈعــﺪاد التﻘرﻳــر الﺴــﻨوي.
التقرير السنوي ﺑرﺳﻢ ﺳنة 2019

ﺗ ّمــﺖ المصادقــﺔ علــى التﻘرﻳــر الﺴــﻨوي للمجلــس ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2019ﺑاﻹجمــاع ﺧــﻼل الــﺪورة الﻌادﻳــﺔ الﺤادﻳــﺔ عﺸــرة ﺑﻌــﺪ
المائــﺔ ) (111للجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ للمجلــس المﻨﻌﻘــﺪة فــي  30ﻳوﻧيــو .2020
الﺴــﻨوي للمجلــس ﺗﺤليــ ً
ﻼ
والبيئــي ،ﻳتﻀ ّمــن التﻘرﻳــ ُر
واالجتماعــي
االقتصــادي
التﻨﻈيمــي للمجلــس
وطبﻘــاً للﻘاﻧــون
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للوﺿﻌيــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ لبﻼدﻧــا ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ .2019
وفﻀ ـ ً
ﻼ عــن جــرد ﺣصيلــﺔ أﻧﺸــﻄﺔ المجلــس ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2019فــﺈن التﻘرﻳــر ﻳرﺻــﺪ ﺑالتﺤليــﻞ الﻌﺪﻳــﺪ مــن اﻷﺣــﺪاث
والمﻨجــﺰات .فﻘــﺪ واﺻــﻞ المﻐــرب مﺴلﺴــﻞ ﺗﻨﻔيــﺬِ المﺸــارﻳﻊ الﻜبــرى المﻬيﻜلــﺔ ،ﺳــيما فــي مجــال الﻨﻬــوض ﺑالتﺸــﻐيﻞ،
وذلــﻚ علــى إﺛــر دعــوة ﺻاﺣــﺐ الجﻼلــﺔ ﺑمﻨاﺳــبﺔ افتتــاح الــﺪورة البرلماﻧيــﺔ فــي أﻛتوﺑــر مــن ﻧﻔــس الﺴــﻨﺔ إلــى وﺿــﻊ
ـاص ﺑﺪعــﻢ الﺨرﻳجيــن الﺸــباب ،وﺗموﻳــﻞ المﺸــارﻳﻊ الصﻐــرى للتﺸــﻐيﻞ الﺬاﺗــي )ﺑرﻧامــﺞ اﻧﻄﻼقــﺔ(.
ﺑرﻧامــﺞ ﺧـ ّ
ﺳــجلﺖ ﺳــﻨﺔ  2019إﺣــراز ﺗﻘــ ّﺪم ملﺤــوظ ،الﺳــيما فــي قﻄــاع البﻨيــات التﺤتيــﺔ ومﻨــاخ
علــى الصﻌيــﺪ االقتصــادي،
ّ
اﻷعمــال ودعــﻢ المبــادرة المﻘاوالﺗيــﺔ.
فﻌلــى ﺻﻌيــﺪ قﻄــاع اللوجيﺴــتيﻚ والﻨﻘــﻞ ،ﺗمﻜــن المﻐــرب مــن التموقــﻊ ﻛﺄﻛبــر قــﺪرة ميﻨائيﺔ مــن ﺣيــﺚ مﻌالجــﺔ الﺤاوﻳــات
فــي مﻨﻄﻘــﺔ البﺤــر اﻷﺑيــﺾ المتوﺳــﻂ ،وذلــﻚ ﺑﻔﻀــﻞ ﺗﺸــﻐيﻞ المﺤﻄــﺔ اﻷولــى لميﻨــاء طﻨجــﺔ المتوﺳــﻂ الجﺪﻳــﺪ .وﻫــو
مــا ﻳمﺜــﻞ ﺗﻘﺪمــا اﺳــتراﺗيجيا للمملﻜــﺔ ﺑالمﻨﻄﻘﺔ.
وعلــى مﺴــتوى ﺗﻌﺰﻳــﺰ المﻨــاخ التﺸــرﻳﻌي والتﻨﻈيمــي لﻸعمــال ،دﺧلــﺖ الﻌﺪﻳــﺪ مــن اﻹﺻﻼﺣــات ﺣيــﺰ التﻨﻔيــﺬ ﻛمــا جــرت
المصادقــﺔ علــى عــﺪة قواﻧيــن فــي  .2019وﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر علــى وجــﻪ الﺨصــوص ﺑالمصادقــﺔ علــى مﺸــارﻳﻊ الﻘواﻧيــن
المتﻌلﻘــﺔ ﺑتبﺴــيﻂ المﺴــاطر واﻹجــراءات اﻹدارﻳــﺔ ،وإﺻــﻼح المراﻛــﺰ الجﻬوﻳــﺔ لﻼﺳــتﺜمار ،وﻛــﺬا اﻹدارة الرقميــﺔ )قيــﺪ
المصادقــﺔ(.
118
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ﻏيــر أﻧــﻪ علــى الرﻏــﻢ ممــا ﺗﺤﻘــﻖ مــن ﺗﻘــﺪم علــى الصﻌيــﺪ االقتصــادي ،ال ﺗــﺰال الﻨتائــﺞ واﻵﺛــار المﺤﻘﻘــﺔ ،علــى مﺴــتوى
الﻨمــو واالﺳــتﺜمار الﺨــاص وﺧلــﻖ فــرص ّ
الﺸــﻐﻞ ،دون االﻧْتﻈــارات المﻨﺸــودة .فﻘــﺪ اﺗﺴــمﺖ ﺳــﻨﺔ  2019ﺑﻀﻌــﻒ الﻨم ـ ّو
ـجﻞ علــى مــﺪى الﺴــﻨوات الﺜماﻧــي
االقتصــادي ،ﺣيــﺚ لــﻢ ﻳتجــاوز  2.2فــي المائــﺔْ ،
أي أقـ ّﻞ مــن المﻌــﺪل المتوﺳــﻂ المﺴـ ﱠ
اﻷﺧيــرة الــﺬي ﻳبلــﻎ  3.2فــي المائــﺔ .وﺑﻔﻌــﻞ ﻫــﺬا التراجــﻊ للﺴــﻨﺔ الﺜاﻧيــﺔ علــى التوالــي ،لــﻢ ﺗرﺗﻔــﻊ ﺣصــﺔ الﻔــرد مــن الﻨاﺗــﺞ
الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي ﺑالﻘيمــﺔ الﺜاﺑتــﺔ ﺳــوى ﺑﻨﺴــبﺔ  1.2فــي المائــﺔ فــي ﺳــﻨﺔ .2019
وعــﻼوة علــى أ ْوجــﻪ الﻘصــور البﻨيوﻳــﺔ التــي ﻏالبــا مــا ﺗَـ ِـر ُد فــي مﺨتلــﻒ عمليــات التﺸــﺨيﺺ ،فــﺈن ﺿﻌــﻒ أداء الﻨمــو
فــي  2019ﻳمﻜــن أن ﻳﻌــﺰى ﻛﺬلــﻚ إلــى الﻌوامــﻞ المتﻌلﻘــﺔ ﺑالﻈرفيــﺔ التــي عرفتﻬــا الﺴــﻨﺔ ،وﻳتﻌلــﻖ اﻷمــر ﺑتباطــﺆ الﻄلــﺐ
الﺨارجــي ،واﻧﺨﻔــاض ﺗﺪفﻘــات االﺳــتﺜمارات اﻷجﻨبيــﺔ المباﺷــرة ،وﺿﻌــﻒ ﺗﺤوﻳــﻼت المﻐارﺑــﺔ المﻘيميــن ﺑالﺨــارج،
فﻀ ـ ً
ﻼ عــن اﻵﺛــار الﻨاجمــﺔ عــن ﺿﻌــﻒ الموﺳــﻢ الﻔﻼﺣــي علــى اﻹﻧتــاج ،وعلــى طلــﺐ ﺳــاﻛﻨﺔ المﻨاطــﻖ الﻘرو ّﻳــﺔ.
وعلــى مﺴــتوى ﺧلــﻖ فــرص الﺸــﻐﻞ ،ﺗــﻢ ﺗﺴــجيﻞ اﻧﺨﻔــاض طﻔيــﻒ فــي مﻌ ـ ّﺪل البﻄالــﺔ ،مــن  9.5فــي المائــﺔ إلــى 9.2
ً
مرﺗبﻄــا ﺑالمﻨﺤــى التّﻨازلــي فــي ﻧﺴــبﺔ الﻨﺸــاط .وﺗﻈــﻞ البﻄالــﺔ طوﻳلــﺔ
فــي المائــﺔ ﺳــﻨﺔ  ،2019وﻫــو اﻧﺨﻔــاض ﻳﻈ ـ ّﻞ
اﻷمــﺪ ﻫــي الﺴــائﺪة ﺑﺸــﻜﻞ رئيﺴــي )أﻛﺜــر مــن ﺛلﺜــي الﻌاطليــن عــن الﻌمــﻞ( ،وال ﺗــﺰال ﺗﻬــﻢ ﻧﻔــس الﻔئــات )الﻨﺴــاء وﺣاملــو
الﺸــﻬادات والﺸــباب( .وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،ﻳﻐلــﺐ علــى ﺑﻨيــﺔ ﺳــوق الﺸــﻐﻞ ﺑالمﻐــرب الﻌمــﻞ الــﺬي ال ﻳتﻄلــﺐ مﺆﻫــﻼت،
وﻛــﺬا الﻬﺸاﺷــﺔ وﺿﻌــﻒ الﺤماﻳــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻔئــﺔ عرﻳﻀــﺔ مــن الﻌامليــن.
عمومــا ،ﺗﻈﻬــر التﻄــورات التــي ﺷــﻬﺪﺗﻬا ﺳــﻨﺔ  2019أﻧــﻪ رﻏــﻢ الجﻬــود المﻬمــﺔ التــي ﺑﺬلﻬــا المﻐــرب ،فيتﻌيــن الترﻛيــﺰ
علــى مﻌالجــﺔ جملــﺔ مــن أوجــﻪ الﻘصــور:
�

إﻛراﻫات ﺑﻨيوﻳﺔ ﺗ َُﺤ ﱡﺪ من و ْقﻊ الﺴياﺳات الماﻛرو اقتصادﻳﺔ على إﻧﻌاش الﻨﺸاط االقتصادي:
 أوالً الﺤجــﻢ المتﻨاقــﺺ للﺤيــﺰ المالــي ﺑﻔﻌــﻞ ﺿﻐــﻂ المﺪﻳوﻧيــﺔ وﺿيــﻖ الوعــاء الﻀرﻳبــي ،الــﺬي ﻳﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﻘليــﺺﻫوامــﺶ التﺪﺧــﻞ المتاﺣــﺔ للﺴياﺳــﺔ الماليــﺔ ،والﺤــﺪ مــن آﺛارﻫــا فــي مجــال إﻧﻌــاش الﻨﺸــاط االقتصــادي؛
 أمــا اﻹﻛــراه الﺜاﻧــي ،فيتﻌلــﻖ ﺑﺈﻧﻌــاش الﻨﺸــاط االقتصــادي عــن طرﻳــﻖ الﺴياﺳــﺔ الﻨﻘﺪﻳــﺔ .وﺗبــرز الوقائــﻊ الﻨمﻄيــﺔـروري وجــود ﺗوجــﻪ ﺗيﺴــيري للﺴياﺳــﺔ
لتﻄــور االقتصــاد المﻐرﺑــي ،مــا ﺑيــن  2009و ،2019أﻧــﻪ إذا ﻛان مــن الﻀـ
ّ
الﻨﻘﺪﻳــﺔ ،فــي ﺳــياق ﻇرفيــﺔ ﺻﻌبــﺔ ،فﺈﻧــﻪ ﻳﻈ ـ ّﻞ مــﻊ ذلــﻚ ﻏيــر ﻛاف لﻀمــان ﺗﺤﻘيــﻖ اﻧتﻌــاش ﺣﻘيﻘــي لﻼقتصــاد،
فــي ﻏيــاب إجــراءات موازﻳــﺔ علــى مﺴــتوى الﺴياﺳــات االقتصادﻳــﺔ اﻷﺧــرى.
 مﺴــتوى ﺳياﺳــﺔ الصــرف ،ﺑﺤيــﺚ أﻧــﻪ إذا ﻛان مــن المﻔتــرض ﻧﻈرﻳـاً أن ﻳــﺆدي اعتمــاد ﺳــﻌر الصــرف المــرن إلــىـﺈن ﻫــﺬا اﻷﺛــر،
ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺗﻨافﺴــيﺔ الصــادرات ،عــن طرﻳــﻖ ﺗﺨﻔيــﺾ قيمــﺔ الﻌملــﺔ فــي ﺣالــﺔ ﺣــﺪوث ﺻﺪمــات ﺳــلبيﺔ ،فـ ّ
مــﻊ ذلــﻚ ،ﻳمﻜــن أن ﺗﻌوقــﻪ ﺑصﻔــﺔ ﺧاﺻــﺔ التّبﻌ ّيــﺔ الﻜبيــرة للﻌﺪﻳــﺪ مــن الﻘﻄاعــات ال ُمص ـﺪﱢرة لــواردات المﻨتجــات
ﻧصــﻒ المصﻨﻌــﺔ ،والمﺪﺧــﻼت وﺳــلﻊ التجﻬيــﺰ.

�

التﺤﺴــن الملمــوس فــي ﺗصﻨيــﻒ المﻐــرب فــي »ممارﺳــﺔ اﻷعمــال« ) ،(doing businessﺧــﻼل الﺴــﻨتيْن الماﺿيتيــن ،ال
ّ
ﻳﻨﺴــجﻢ مــﻊ التصــورات التــي ﺗﺤملﻬــا المﻘــاوالت عــن مﻨــاخ اﻷعمــال علــى أرض الواقــﻊ :إن ﺗصﻨيــﻒ ممارﺳــﺔ اﻷعمــال
ﻳﺸــﻜﻞ ﺑاﻷﺣــرى ﺗﻘييمـاً مــن الﻨاﺣيــﺔ الﻘاﻧوﻧيــﺔ ﻳرﺗﻜــﺰ علــى آراء الﺨبــراء وﻳﺴــتﻨﺪ إلــى التﻘــﺪم المﺤــرز علــى ﺻﻌيــﺪ
إن مراعــاة أ ْو ُجــﻪ الﻘصــور التــي ﻳﻌاﻧــي مﻨﻬــا مﻨــاخ اﻷعمــال ،ﺳــيﻜون
الﻨصــوص الﻘاﻧوﻧيــﺔ والمﺴــتجﺪات التﻨﻈيميــﺔّ .
أن ﻧجاﺣــﻪ ﺳــيﻌتمﺪ علــى الجﻬــود التــي ﺳـتُبﺬل ﺑﻜيﻔ ّيــﺔ
أﻳﻀـاً عﻨصــراً ﺣاﺳــماً فــي ﻧجــاح ﺑرﻧامــﺞ »اﻧﻄﻼقــﺔ« .والواقــﻊ ّ
موازﻳــﺔ ،قصــﺪ التﺨﻔيــﻒ مــن الﻌوامــﻞ التــي ﺗﻬــﺪد ﺑﻘــاء المﻘــاوالت الصﻐيــرة ،ﺧــارج البُﻌــﺪ المتﻌلــﻖ ﺑالتموﻳــﻞ.
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الجريدة الرسمية

ﺗــﺆدي التﻘلبــات المتﺰاﻳــﺪة وعــﺪم وﺿــوح الرؤﻳــﺔ إلــى إﺿﻌــاف ال ّﺜﻘــﺔ وﺗﻨامــي االﻧتﻈارﻳــﺔ ،ممــا ﻳﻌــوق االﺳــتﺜمار والﻨمــو
والمبــادرة المﻘاوالﺗيــﺔ ،ﻛمــا أﻧﻬــا ال ﺗﺸــجﻊ المﻘاوليــن الجــﺪد المﺤتمليــن علــى االﺳــتﺜمار.

أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ للمﺤــور االجتماعــي ،فــﺈن ﺳــﻨﺔ  2019لــﻢ ﺗﺸــﻬﺪ علــى الﻌمــوم ﺗﺴــجيﻞ ﺗﻘــﺪم ﻛبيــر علــى مﺴــتوى مﻌالجــﺔ
اﻹﺷــﻜاليات االجتماعيــﺔ الﻜبــرى ﺑالمﻐــرب .فﻌلــى ﺻﻌيــﺪ قﻄــاع الترﺑيﺔ والتﻌليﻢ ،اﺗﺴــمﺖ ﻫﺬه الﺴــﻨﺔ أﺳاﺳــا ﺑالمصادقﺔ
علــى الﻘاﻧــون اﻹطــار رقــﻢ  51.17المتﻌلــﻖ ﺑمﻨﻈومــﺔ الترﺑيــﺔ والتﻜوﻳــن والبﺤــﺚ الﻌلمــي ،ﺑﻌﺪمــا أﺛــارت ﺑﻌــﺾ مﻀاميﻨــﻪ
ﻧﻘاﺷــات ﺳياﺳــيﺔ وﺛﻘافيــﺔ ﺑيــن الﻔاعليــن المﻌﻨييــن ،ال ﺳــيما ﺑﺸــﺄن لﻐــﺔ التﺪرﻳــس .ﻛمــا أن ﺳــﻨﺔ  2019لــﻢ ﺗﺴــجﻞ
إﺣــراز ﺗﻘــﺪم ملمــوس علــى مﺴــتوى ﺗﻜوﻳــن المﺪرﺳــين والﻬــﺪر واالﻧﻘﻄــاع المﺪرﺳــيين ،والﺤــال أﻧﻬمــا ﻳمﺜــﻼن إﺷــﻜاليتين
أﺳاﺳــيتين ﻳﻌاﻧــي مﻨﻬمــا الﻘﻄــاع وﺗﺆﺛــران ﺳــلبا علــى جــودة التﻌليــﻢ.
ودائمــا فــي إطــار اﻹﺻﻼﺣــات التــي جــرت مباﺷــرﺗﻬا ﺳــﻨﺔ  ،2019فﻘــﺪ ﺷــﻬﺪ قﻄــاع التﻜوﻳــن المﻬﻨــي إطــﻼق مﺨﻄــﻂ
إﺻــﻼح ﻳرﺗﻜــﺰ أﺳاﺳــا علــى إﺣــﺪاث مــﺪن المﻬــن والﻜﻔــاءات .لﻜــن ،الﺑــﺪ مــن التﺴــاؤل أﻳﻀــا عــن قــﺪرة ﺧارطــﺔ الﻄرﻳــﻖ
التــي ﺗــﻢ إطﻼقﻬــا ﺳــﻨﺔ  2019علــى ﺿمــان جــودة التﻜوﻳــن المﻬﻨــي ﺑمــا ﻳﺴــمﺢ ﺑتﺤﺴــين قاﺑليﺔ التﺸــﻐيﻞ لجميــﻊ المتﺪرﺑين
الﺬﻳــن ﻳتاﺑﻌــون ﺗﻜوﻳﻨﻬــﻢ فــي مﺆﺳﺴــات التﻜوﻳــن المﻬﻨــي ،وليــس فﻘــﻂ المتﺪرﺑيــن ﺑمــﺪن المﻬــن والﻜﻔــاءات.
وﺑﺨصــوص مجــال الصﺤــﺔ ،ال ﺗــﺰال ﻫﻨــاك ﻧﻘائــﺺ ومواطــن قصــور مﻬمــﺔ ﺗلﻘــي ﺑﻈﻼلﻬــا علــى المﻨﻈومــﺔ الصﺤيــﺔ
الوطﻨيــﺔ ،وﻫــي ﺗﻬــﻢ أﺳاﺳــا مﺴــﺄلﺔ التﺄطيــر الﻄبــي وﺗوزﻳــﻊ ﺑﻨيــات الرعاﻳــﺔ الصﺤيــﺔ واﻷجﻬــﺰة الﻄبيــﺔ علــى مجمــوع
التــراب الوطﻨــي .وﺑالﻨﺴــبﺔ للتﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ ،عرفــﺖ ﺳــﻨﺔ  2019زﻳــادة مﻬمــﺔ فــي عــﺪد اﻷﺷــﺨاص المﺴــجلين فــي
ﻧﻈــام المﺴــاعﺪة الﻄبيــﺔ ) 2.2مليــون مﺴــتﻔيﺪ جﺪﻳــﺪ( .وﻳمﻜــن أن ﺗﻌــﺰى ﻫــﺬه الﺰﻳــادة ،والتــي ﺗﻌــﺪ اﻷعلــى مــن ﻧوعﻬــا
مﻨــﺬ إطــﻼق الﻨﻈــام ﺳــﻨﺔ  ،2012إلــى ﻛــون التوفــر علــى ﺑﻄاقــﺔ »راميــﺪ« أﺻبــﺢ مــن ﺑيــن ﺷــروط االﺳــتﻔادة مــن ﺑﻌــﺾ
ﺑرامــﺞ المﺴــاعﺪة االجتماعيــﺔ لﻸﺳــر.
وفــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑمﺤارﺑــﺔ الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ المــرأة ،فﻘــﺪ ﻛﺸــﻔﺖ الﻨتائــﺞ اﻷوليــﺔ للبﺤــﺚ الوطﻨــي الﺜاﻧــي ﺣــول اﻧتﺸــار الﻌﻨــﻒ
ﺿــﺪ الﻨﺴــاء التــي جــرى ﻧﺸــرﻫا ﺳــﻨﺔ  ،2019عــن اﻧتﺸـ ٍـار مﻘلــﻖ لﻬــﺬه الﻈاﻫــرة .وأﺑــرز ﺗﺤليــﻞ التمﺜــﻼت االجتماعيــﺔ
لﻬــﺬه الﻈاﻫــرة وجــود ﻧــوع مــن المﻘبوليــﺔ للﻌﻨــﻒ فــي ﺣــﻖ المــرأة ،فــي ﺻﻔــوف الرجــال والﻨﺴــاء علــى ﺣــﺪ ﺳــواء.
ومــن الﻌوامــﻞ التــي ﺗﻔاقــﻢ ﺧﻄــر ﺗﻌــرض الﻨﺴــاء للﻌﻨــﻒ ،ﻧجــﺪ ﺗﺰوﻳــﺞ الﻄﻔــﻼت ،وﻫــو الموﺿــوع الــﺬي ﻛان ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ
 2019مﺤــﻂ ﻧﻘــاش مــن لــﺪن الﻔاعليــن المﺆﺳﺴــاﺗيين وجمﻌيــات الﺪفــاع عــن ﺣﻘــوق الﻄﻔــﻞ ،علــى ﻏــرار المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي .وﺗﺸــﻬﺪ ﻫــﺬه الﻈاﻫــرة التــي ﺗﻌــﺪ اﻧتﻬــاﻛا لﺤﻘــوق اﻷطﻔــال ،ارﺗﻔاعــا مﻨــﺬ ﺑﻀــﻊ
ﺳــﻨوات .فباﻹﺿافــﺔ إلــى الﻀــرر الﺜاﺑــﺖ الــﺬي ﻳلﺤــﻖ ﺑاﻷطﻔــال الﺬﻳــن ﻳتــﻢ ﺗﺰوﻳجﻬــﻢ وارﺗﻔــاع ﺧﻄــر وقوعﻬــﻢ فــي
الﻬﺸاﺷــﺔ والتبﻌيــﺔ االقتصادﻳــﺔ وﺗﻌرﺿﻬــﻢ للﻌﻨــﻒ الجﺴــﺪي والﻨﻔﺴــي ،فــﺈن االﺳــتمرار فــي الﺴــماح ﺑتﺰوﻳــﺞ اﻷطﻔــال،
مــن ﺧــﻼل االﺳــتﺜﻨاءات التــي ﻧصــﺖ عليﻬــا مﺪوﻧــﺔ اﻷﺳــرة المﻌتمــﺪة فــي  ،2004ال ﻳتــﻼءم مــﻊ مﻘتﻀيــات دﺳــتور
المملﻜــﺔ وال مــﻊ االﺗﻔاقيــات الﺪوليــﺔ التــي ﺻــادق عليﻬــا المﻐــرب.
ودائمــا ﺑﺨصــوص اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ ﻫﺸاﺷــﺔ ،ﺳــجلﺖ ﺳــﻨﺔ  2019ﺗﻘﺪمــا مﺤتﺸــما فــي ﺗﻨﻔيــﺬ مﻘتﻀيــات الﻘاﻧــون
اﻹطــار رقــﻢ  97.13المتﻌلــﻖ ﺑﺤماﻳــﺔ ﺣﻘــوق اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ والﻨﻬــوض ﺑﻬــا .وفــي ﻫــﺬا اﻹطــار ،ﺗجــﺪر
اﻹﺷــارة إلــى الﺸــروع فــي عمليــﺔ ﺗوﻇيــﻒ اﻷﺷــﺨاص ذوي اﻹعاقــﺔ فــي الوﻇيﻔــﺔ الﻌموميــﺔ ،وفــﻖ ﻧﻈــام الﺤصــﺺ
)الﻜوطــا( وﻫــي الﻨﺴــبﺔ المئوﻳــﺔ مــن مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ الﻌموميــﺔ المﺨصصــﺔ لﻸﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ والتــي
ﺣــﺪدت فــي  7فــي المائــﺔ .ﻏيــر أﻧــﻪ ﺑالﻨﺴــبﺔ لتﺸــﻐيﻞ اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ فــي الﻘﻄــاع الﺨــاص ،فــﺈن اﻹطــار
التﻌاقــﺪي الــﺬي جــرى الﻨــﺺ عليــﻪ لمﻜافﺤــﺔ التمييــﺰ فــي الولــوج للﻌمــﻞ فــي ﺣــﻖ ﻫــﺬه الﻔئــﺔ ،لــﻢ ﻳــر الﻨــور ﺑﻌــﺪ.
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ـﺨﺺ أمــام الﻌﺪالــﺔ ،ﺑﺰﻳــادة
أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ لمﻜافﺤــﺔ الجرﻳمــﺔ ،فﻘــﺪ قامــﺖ المصالــﺢ المﺨتصــﺔ ﺑتﻘﺪﻳــﻢ  644.000ﺷـ ٍ
قﺪرﻫــا  11.7فــي المائــﺔ مﻘارﻧــﺔ مــﻊ الﺴــﻨﺔ الﻔارطــﺔ .وﻫــي زﻳــادة ﺗﻄــرح الﺴــﺆال ﺣــول الﺴياﺳــﺔ الﺴــجﻨيﺔ ال ُمﺜْلَــى التــي
ﻳجــﺐ اعتمادﻫــا مــن أجــﻞ مﻜافﺤــﺔ ﺣــاالت الﻌــود ،ال ﺳــيما فــي وقــﺖ ﺑاﺗــﺖ ﺗﻄــرح فيــﻪ جــﺪوى االقتصــار علــى اﻹﻳــﺪاع
ﺑالمﺆﺳﺴــات الﺴــجﻨيﺔ ﻛﺂليــﺔ وﺣيــﺪة للﻌﻘاب.
وﺑﺨصــوص موﺿــوع الﻬجــرة ،وﺑصلــﺔ ﺑالﺴياﺳــﺔ الوطﻨيــﺔ للﻬجــرة واللجــوء ،التــي ﺗــﻢ إطﻼقﻬــا ﺳــﻨﺔ  ،2013ﺗجــﺪر اﻹﺷــارة
علــى وجــﻪ الﺨصــوص إلــى التﺄﺧــر المﺴــجﻞ علــى مﺴــتوى اعتمــاد مﺸــروع الﻘاﻧــون رقــﻢ  66.17المتﻌلــﻖ ﺑاللجــوء
وﺷــروط مﻨﺤﻪ.
وفــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالﺤــوار االجتماعــي ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2019ﺑتوقيــﻊ اﺗﻔــاق  25أﺑرﻳــﻞ ﺑيــن الﺤﻜومــﺔ والﺸــرﻛاء االجتماعييــن.
وقــﺪ جــاء ﻫــﺬا االﺗﻔــاق ﺑﻌــﺪ مــرور الﻌﺪﻳــﺪ مــن الﺴــﻨوات لــﻢ ﻳتمﻜــن ﺧﻼلﻬــا ﻫــﺆالء الﺸــرﻛاء مــن التوﺻــﻞ إلــى اﺗﻔــاق
ﺑﺸــﺄن المﻄالــﺐ الﻨﻘاﺑيــﺔ .ومــن ﺑيــن البﻨــود التــي ﻧــﺺ عليﻬــا ﻫــﺬا االﺗﻔــاق ،اعتمــاد ﺗﺪاﺑيــر لمﺄﺳﺴــﺔ الﺤــوار االجتماعــي
مــن ﺧــﻼل إﺣــﺪاث آليــات للتﺸــاور ،مﻨﻬــا اللجﻨــﺔ الﻌليــا للتﺸــاور.
دائمــا علــى ﺻﻌيــﺪ التﻌبئــﺔ االجتماعيــﺔ ،ﺗميــﺰ المﻨــاخ االجتماعــي لﺴــﻨﺔ  2019ﺑاﻧﺨﻔــاض اﻹﺿراﺑــات فــي المﻘــاوالت
الﺨاﺻــﺔ ﺑﻨﺴــبﺔ  63.6فــي المائــﺔ ،مﻘارﻧــﺔ ﺑﺴــﻨﺔ  .2018وﻳﻈــﻞ الﺴــبﺐ الرئيﺴــي لﻺﺿراﺑــات اﻧتﻬــاك الﺤﻘــوق اﻷﺳاﺳــيﺔ
لﻸجــراء .ﻛمــا ﺷــﻬﺪت ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ أﻳﻀــا ﺣــرﻛات اﺣتجاجيــﺔ ذات مﻄالــﺐ قﻄاعيــﺔ ال ﺳــيما فــي الﻘﻄاع الﻌــام على ﻏرار
اﺣتجاجــات اﻷﺳــاﺗﺬة المتﻌاقﺪﻳــن التاﺑﻌيــن لﻸﻛادﻳميــات الجﻬوﻳــﺔ للترﺑيــﺔ والتﻜوﻳــن ،فــي الﻌﺪﻳــﺪ مــن مــﺪن المملﻜــﺔ مــن
أجــﻞ إدمــاج جميــﻊ اﻷﺳــاﺗﺬة »المتﻌاقﺪﻳــن » فــي الوﻇيﻔــﺔ الﻌموميــﺔ مــﻊ إلﺤاقﻬــﻢ المباﺷــر ﺑﺄﺳــﻼك الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي
الوﺻــي .ﻛمــا عــرف قﻄــاع الصﺤــﺔ ﺗﻌبئــﺔ اﻷطبــاء وطلبــﺔ الﻄــﺐ فــي الﻘﻄــاع الﻌمومــي والﺬﻳــن طالبــوا ﺑتﺤﺴــين ﺗﻜوﻳــن
طلبــﺔ الﻄــﺐ وﺗﺤﺴــين ﻇــروف الﻌمــﻞ فــي المﺴتﺸــﻔيات ،وﻛــﺬا ﺗﻄوﻳــر ﺗجﻬيــﺰات قﻄــاع الصﺤــﺔ الﻌموميــﺔ.
فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالجاﻧــﺐ البيئــي ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2019ﺑﻌﻘــﺪ المﺆﺗمــر الﺨامــس والﻌﺸــرﻳن لﻸطــراف فــي اﺗﻔاقيــﺔ اﻷمــﻢ
المتﺤــﺪة اﻹطارﻳــﺔ ﺑﺸــﺄن ﺗﻐيــر المﻨــاخ )ﻛــوب  (25الــﺬي اﺳــتﻀافتﻪ الﻌاﺻمــﺔ اﻹﺳــباﻧيﺔ مﺪرﻳــﺪ مــن  2إلــى  15دجﻨبــر
 .2019وجــاءت ﻫــﺬه الــﺪورة دون اﻵمــال المرﺗجــاة فــي ﺗﺤﻘيــﻖ اﻷﻫــﺪاف المﺴــﻄرة ،ﻛمــا اﺗﺴــمﺖ ﺑتﺄجيــﻞ جملــﺔ مــن
الﻘــرارات المﻬمــﺔ.
وعلــى الصﻌيــﺪ الوطﻨــي ،أعــﺪ الﻘﻄــاع الﺤﻜومــي المﻜلــﻒ ﺑالتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ فــي مــارس  ،2019مﺨﻄﻄــا وطﻨيــا للمﻨــاخ
ﻳوﺿــﺢ ﺑالتﻔصيــﻞ اﻷﻫــﺪاف مــن ﺣيــﺚ التﻜيــﻒ المﻨاﺧــي والتﺨﻔيــﻒ مــن آﺛــار التﻐيــرات المﻨاﺧيــﺔ ،إﺿافــﺔ إلــى التموﻳــﻞ
الــﻼزم لتﻨﻔيــﺬ ﻫــﺬه اﻷﻫــﺪاف .ﻏيــر أﻧــﻪ لــﻢ ﻳتــﻢ ﺧــﻼل ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ اعتمــاد ﺧارطــﺔ الﻄرﻳــﻖ الﺨاﺻــﺔ ﺑﻬــﺬا المﺨﻄــﻂ مــن
لــﺪن مجلــس الﺤﻜومــﺔ .وعــﻼوة علــى ذلــﻚ ،ال ﺗــﺰال الﺴياﺳــﺔ المﻨاﺧيــﺔ الوطﻨيــﺔ ﺗﻌاﻧــي مــن أوجــﻪ قصــور ﺗبﻄــﺊ وﺗيــرة
ﺗﻨﺰﻳلﻬــا .لــﺬا ،ﻳتﻌيــن الﻌمــﻞ علــى الرفــﻊ مــن مﺴــتوى التﻨﺴــيﻖ ،ﺑالﻨﻈــر للﻄاﺑــﻊ الﻌرﺿاﻧــي للمﺴــاﻫمﺔ المﺤــﺪدة وطﻨيــا
وﺗﻌــﺪد الﻔاعليــن المﻌﻨييــن ،وﻛــﺬا ﺗﺤﺴــين الولــوج إلــى التموﻳــﻞ الﺪولــي للمﻨــاخ.
وعلــى الصﻌيــﺪ الﻄاقــي ،واﺻــﻞ المﻐــرب ﺗﻨﻔيــﺬ مﺸــارﻳﻊ الﻄاقــات المتجــﺪدة التــي مــن ﺷــﺄﻧﻬا الرفــﻊ مــن مﺴــاﻫمﺔ
المصــادر المتجــﺪدة فــي الﻘــﺪرة الﻜﻬرﺑائيــﺔ المر ﱠﻛ َبــﺔ إلــى  36.7فــي المائــﺔ ،فــي متــﻢ  .2019ﻛمــا اﻧتﻘــﻞ المﻐــرب مــن
وﺿــﻊ المﺴــتورد الصافــي إلــى ال ُمص ـﺪﱢر الصافــي للﻜﻬرﺑــاء.
وعلــى الرﻏــﻢ مــن التوجــﻪ الﻘائــﻢ ﺑﺸــﺄن الرفــﻊ مــن ﻧﺴــبﺔ الﻄاقــات الﻨﻈيﻔــﺔ فــي مﺰﻳــﺞ الﻄاقــﺔ الﻜﻬرﺑائيــﺔ ،ﺗﻈــﻞ ﻧﺴــبﺔ
التبﻌيــﺔ الﻄاقيــﺔ مرﺗﻔﻌــﺔ ﺣيــﺚ ﺗصــﻞ إلــى  91فــي المائــﺔ ،ممــا ﻳﺆﺛــر ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر علــى الميــﺰان التجــاري المﻐرﺑــي .وﺗﻈــﻞ
الﻬيﺪروﻛرﺑــورات اﻷﺣﻔورﻳــﺔ ﺗمﺜــﻞ  70فــي المائــﺔ مــن االﺳــتﻬﻼك الوطﻨــي مــن الﻄاقــﺔ اﻷوليــﺔ.
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َواﺻــﻞ ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2019اﻹعــﺪاد لتﻨﺰﻳــﻞ االﺳــتراﺗيجيﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ  .2030وفــي
ومــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﺗ َ
ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺗﺤﻘــﻖ ﺗﻘــﺪم ملمــوس ،الﺳــيما مــن ﺧــﻼل ﻧﺸــر المرﺳــوم المتﻌلــﻖ ﺑﺈﺣــﺪاث اللجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ للتﻨميــﺔ
المﺴــتﺪامﺔ فــي الجرﻳــﺪة الرﺳــميﺔ ،واعتمــاد  19مﺨﻄﻄــا قﻄاع ّيــا للتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ ،وإعــﺪاد ﺧﻄــﺔ ﺧاﺻــﺔ ﺑــﻜﻞ وزارة
ﺧــﻼل الﻔتــرة  2019-2021فــي أفــﻖ ﺑلــورة ميﺜــاق مﺜاليــﺔ اﻹدارة.
وﺑالﻨﺴــبﺔ ﻹﺷــﻜاليﺔ المــوارد المائيــﺔ ،ﺗميــﺰت ﺳــﻨﺔ  2019ﺑﺈعــﺪاد مﺸــروع المﺨﻄــﻂ الوطﻨــي للمــاء ،علــى إﺛــر ﺻــﺪور
الﻘاﻧــون رقــﻢ  13.15المتﻌلــﻖ ﺑالمــاء .وﺗصــﻞ الﻜلﻔــﺔ الماليــﺔ لﻬــﺬا المﺸــروع الﻄمــوح ،الــﺬي ﻳﻬــﺪف إلــى ﺗﺤﺴــين إمــﺪادات
الميــاه ومﻜافﺤــﺔ ﻧــﺪرة الميــاه واالﺳــتجاﺑﺔ للﻄلــﺐ المتﺰاﻳــﺪ علــى المــاء ،إلــى ﺣوالــي  383مليــار درﻫــﻢ علــى مــﺪى
الﺜﻼﺛيــن ﺳــﻨﺔ الﻘادمــﺔ.
وﺗــﻢ ﻫــﺬه الﺴــﻨﺔ ﺗﺨصيــﺺ الﺸــﻖ الﺜاﻧــي مــن الﻘﺴــﻢ اﻷول للتﻘرﻳــر ،الــﺬي ﻳتﻨــاول عــادة ﻧﻘــاط اليﻘﻈــﺔ ،ﻷزمــﺔ ﻛوفيــﺪ،19-
وذلــﻚ ﺑالﻨﻈــر إلــى الﻄاﺑــﻊ االﺳــتﺜﻨائي ﺑــﻜﻞ المﻘاﻳيــس للﻈرفيــﺔ التــي أﺳــﻔرت عﻨﻬــا الجائﺤــﺔ ﺳــواء علــى الصﻌيــﺪ
الﻌالمــي أو ﺑالﻨﺴــبﺔ للمﻐــرب .إذ أرﻏمــﺖ أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-مﻌﻈــﻢ الﺤﻜومــات فــي جميــﻊ أﻧﺤــاء الﻌالــﻢ علــى فــرض ﺣجــر
ﺻﺤــي ﺷــامﻞ علــى الﺴــاﻛﻨﺔ .وﻫﻜــﺬا ،ﺗﺤ ّولــﺖ اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ إلــى أزمــﺔ متﻌــﺪدة اﻷﺷــﻜال :اقتصادﻳــﺔ واجتماعيــﺔ
وﻧﻔﺴــيﺔ ومجتمﻌيــﺔ.
وفــي المﻐــرب ،ﺗﻔاعلــﺖ الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﺳــرﻳﻊ مــﻊ اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ ،ﺣيــﺚ ﺣرﺻــﺖ علــى الﺤﻔــاظ علــى
ﺻﺤــﺔ المواطﻨــات والمواطﻨيــن مــن ﺧــﻼل فــرض ﺣالــﺔ الﻄــوارئ الصﺤيــﺔ وﺣجــر ﺻﺤــي ﺷــامﻞ وﺻــارم ،وإﺣــﺪاث
ﺻﻨــﺪوق ﺧــاص ﺑتﺪﺑيــر جائﺤــﺔ فيــروس ﻛوروﻧــا المﺴــتجﺪ )ﻛوفيــﺪ (19-ولجﻨــﺔ اليﻘﻈــﺔ االقتصادﻳــﺔ .وقــﺪ مﻜــن ﺻﻨــﺪوق
ﺗﺪﺑيــر الجائﺤــﺔ مــن ﺗرﺳــيﺦ روح التﻀامــن ﺑيــن المﻐارﺑــﺔ وﺗﻘليــﺺ ﺣجــﻢ الﺨﺴــائر المرﺗبﻄــﺔ ﺑالﻔﻘــﺪان المﺆقــﺖ للﺸــﻐﻞ
والﺪﺧــﻞ .ﻛمــا ﻳﻨبﻐــي اﻹﺷــادة ﺑمبــادرات مﻨﻈومــﺔ اﻹﻧتــاج الوطﻨيــﺔ المرﺗبﻄــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ مباﺷــر ﺑاﻷزمــﺔ )إﻧتــاج الﻜمامــات
والمﻌﻘّمــات وأجﻬــﺰة التﻨ ّﻔــس االﺻﻄﻨاعــي وﻏيــر ذلــﻚ( ،دون أن ﻧﻐﻔــﻞ أن ﻫــﺬه الﻈرفيــﺔ ﻛﺸــﻔﺖ مــا ﻳتمتــﻊ ﺑــﻪ الباﺣﺜــون
والمﻘاولــون الﺸــباب مــن قــﺪرة علــى االﺑتــﻜار .وال ﺷـ ّ
أن ﻫــﺬه اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ ﺗﺸــﻜﻞ مرﺣلــﺔ ﺳــتﻄبﻊ ﺗارﻳــﺦ المﻐــرب
ـﻚ ّ
والﻌالــﻢ ﺧــﻼل الﺴــﻨوات المﻘبلــﺔ ،إن لــﻢ ﻧﻘــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ دائــﻢ.
لﻘــﺪ أﺛــرت اﻷزمــﺔ علــى االقتصــاد والمجتمــﻊ المﻐرﺑــي ﻛﻜﻞ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛبيــر .فﻌلــى الصﻌيــﺪ االقتصــادي ،ﺗتجلــى ﺧصوﺻيــﺔ
اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ لﻜوفيــﺪ 19-فــي ﺗﺪاعياﺗﻬــا التــي ﺗتﻌلــﻖ علــى ﺣــﺪ ﺳــواء ﺑالﻌــرض والﻄلــﺐ .ﺣيــﺚ ﺗﺸــير التوقﻌــات إلــى
اﻧﻜمــاش قــوي للﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي ﺑرﺳــﻢ  ،2020قــﺪ ﺗبلــﻎ ﻧﺴــبتﻪ ﺣﺴــﺐ المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ﺣوالــي
 5.8فــي المائــﺔ .وﺗباﻳﻨــﺖ التﺪاعيــات االقتصادﻳــﺔ لﻸزمــﺔ مــن قﻄــاع ﻵﺧــر ﺣيــﺚ اﺿﻄــرت الﻌﺪﻳــﺪ مــن المﻘــاوالت
لﻺﻏــﻼق الﻨﻬائــي أو المﺆقــﺖ .وﺑرﺳــﻢ ﺷــﻬر أﺑرﻳــﻞ ،ﺻرﺣــﺖ قراﺑــﺔ  61فــي المائــﺔ مــن المﻘــاوالت المﻨﺨرطــﺔ فــي
الصﻨــﺪوق الوطﻨــي للﻀمــان االجتماعــي ﺑﺄﻧﻬــا ﺗﺄﺛــرت ﺑﺄزمــﺔ ﻛوفيــﺪ.19-
ﻛمــا أن اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ فاقمــﺖ مــن الﻬﺸاﺷــﺔ االقتصادﻳــﺔ ،ال ﺳــيما التوازﻧــات الﺨارجيــﺔ الﻬﺸــﺔ التــي ﺗرﺗبــﻂ ﺑﺸــﻜﻞ
ﻛبيــر ﺑﻌائــﺪات الﻘﻄــاع الﺴــياﺣي ،وﺗﺤوﻳــﻼت المﻐارﺑــﺔ المﻘيميــن ﺑالﺨــارج ،والﻘــرارات االﺳــتراﺗيجيﺔ لﻜبــار المﺴــتﺜمرﻳن
المﺴــتﻘرﻳن ﺑالمﻐــرب )قﻄــاع الﺴــيارات( وﻛــﺬا ﻛبــار الﻔاعليــن فــي دﻳﻨاميــﺔ الﻄلــﺐ الﺨارجي الﺬﻳن ﺗرﺗﻬن ﺑﻬــﻢ المﻘاوالت
الصﻐيــرة جــﺪا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ الوطﻨيــﺔ فــي ﺑﻌــﺾ الﻘﻄاعــات ﻛالﻨﺴــيﺞ واﻷلبﺴــﺔ .ﻛمــا أن مﺤﺪودﻳــﺔ ﻫوامــﺶ
التﺪﺧــﻞ علــى مﺴــتوى الميﺰاﻧيــﺔ ﺷــﻜلﺖ أﺣــﺪ عوامــﻞ الﻬﺸاﺷــﺔ التــي زادت ﺣﺪﺗﻬــا ﺧــﻼل اﻷزمــﺔ الﺤاليــﺔ .وﻫــو مــا دفــﻊ
المﻐــرب إلــى رفــﻊ ﺳــﻘﻒ التموﻳــﻼت الﺨارجيــﺔ واللجــوء إلــى االقتــراض مــن الﺨــارج.
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أمــا فــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑالتﺪاعيــات االجتماعيــﺔ ،فﻘــﺪ اﺗﺴــمﺖ ﺑﺤﺪﺗﻬــا علــى ﻏــرار ﺣجــﻢ الصﺪمــﺔ الﻨاجمــﺔ عــن الجائﺤــﺔ،
ﺣيــﺚ ﺻــرح قراﺑــﺔ  950.000أجيــر فــي الﻘﻄــاع المﻨﻈــﻢ عﻨــﺪ متــﻢ أﺑرﻳــﻞ ﺑﺄﻧﻬــﻢ ﺗوقﻔــوا مﺆقتــا عــن الﻌمــﻞ .ﻛمــا ﺗﻀــرر
ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر مــن اﻷزمــﺔ اﻷﺷــﺨاص الﺬﻳــن ﻳﺰاولــون اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻷﻛﺜــر ﻫﺸاﺷــﺔ ،ﺳــيما الﻌاملــون فــي الﻘﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ
والﺬﻳــن عاﻧــوا مــن فﻘــﺪان الﺪﺧــﻞ إﺿافــﺔ إلــى مواجﻬــﺔ ﺑﻌــﺾ اﻷﺳــر لصﻌوﺑــات فــي االﺳــتﻔادة مــن المﺴــاعﺪات المﻘﺪمــﺔ
لﻸﺳــر الﻔﻘيــرة ،وذلــﻚ رﻏــﻢ الجﻬــود المبﺬولــﺔ مــن لــﺪن الﺴــلﻄات المﻌﻨيــﺔ فــي ﻫــﺬا المجــال.
مــن ﻧاﺣيــﺔ أﺧــرى ،فــﺈن ﺗﻘييــﺪ التﻨﻘــﻞ ﺑيــن المــﺪن والمﺨــاوف مــن اﻧتﻘــال الﻌــﺪوى فــي ﺣــال الﺨــروج مــن المﻨــﺰل ،ﻛلﻬــا
عوامــﻞ أدت إلــى اﻧﻘﻄــاع المواطﻨــات والمواطﻨيــن عــن المراقبــﺔ الﻄبيــﺔ والﻌــﻼج .ﻛمــا ﺳــلﻂ الﺤجــر الصﺤــي الﻀــوء
علــى أوجــﻪ التباﻳــن فــي مجــاالت الولــوج إلــى التﻌليــﻢ والﺪراﺳــﺔ عــن ﺑﻌــﺪ ،والتــي فاقمــﺖ مــن التﻔاوﺗــات والﻔــوارق ﺑيــن
التﻼميــﺬ المﻨﺤﺪرﻳــن مــن أوﺳــاط اجتماعيــﺔ وﺛﻘافيــﺔ مﺨتلﻔــﺔ ،وأﺑــرزت أﻳﻀــا التﻔاوﺗــات فــي الولــوج إلــى اﻷﻧترﻧــﺖ
والتجﻬيــﺰات الرقميــﺔ ،والتــي ﺗﻌاﻧــي مﻨﻬــا فئــات عرﻳﻀــﺔ مــن الﺴــاﻛﻨﺔ الﻔﻘيــرة.
ْ
الﻜﺸــﻒ عـ ْن قــﺪرة
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،وفــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑتﺪﺑيــر اﻷزمــﺔ ،أﺑــا َن المﻐــرب عــن ر ّد فﻌــﻞ جــﺪ إﻳجاﺑــي ،مــن ﺧــﻼل
جيــﺪة علــى مﺴــتوى االﺳــتباق والتواﺻــﻞ .ﻏيــر أ ّﻧــﻪ ﺑَ ْﻌــﺪ التمﺪﻳــﺪ الﺜاﻧــي لﻔتــرة الﺤجــر الصﺤــي ،وﺗﻔا ُعــﻼ مــﻊ ﺑﻌــﺾ
التصرﻳﺤــات الرﺳــميﺔ التــي أعﻄــﺖ االﻧﻄبــاع ﺑوجــود ﻧﻘــﺺ فــي وﺿــوح الرؤﻳــﺔ ،وﺿﻌــﻒ فــي التﻨﺴــيﻖ ،وﻧــوع مــن ال ّتــر ّدد
لــﺪى المﺴــﺆولين ،ﺑــﺪأ ﻳتﻜـ ّون ﻧــوع مــن عــﺪم الرﺿــا لــﺪى المواطــن/ة ومﺨتلــﻒ الﻔاعليــن االقتصادﻳيــن.
إن ﺣجــﻢ الﺨﺴــائر الﻨاجمــﺔ عــن أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-أﺑــرزت الﻄاﺑــﻊ االﺳــتﻌجالي لوﺿــﻊ ﺧﻄــﺔ لﻺﻧﻌــاش االقتصــادي .فــي
ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺗـ ّﻢ ﺑالﻔﻌــﻞ اﺗّﺨــاذ الﻌﺪﻳــﺪ مــن ﺗﺪاﺑيــر اﻹﻧﻌــاش مـ ْن طــرف لجﻨــﺔ اليﻘﻈــﺔ االقتصادﻳــﺔ ،وﺑاﺷــرت الﺤﻜومــﺔ
مﺴلﺴــﻞ اعتمــاد مﺸــروع قاﻧــون الماليــﺔ المﻌــﺪل .ﺑيﻨمــا اﺗّﺨــﺬ ﺑﻨــﻚ المﻐــرب عــﺪداً مــن الﻘــرارات التــي ﺗﻬــﺪف إلــى
التّﻘليــﺺ مــن ﻛلﻔــﺔ االقتــراض ،وإلــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ الﺴــيولﺔ علــى ﺻﻌيــﺪ الﻨﻈــام البﻨﻜــي ،وﺗﺨﻔيــﻒ الﻘيــود االﺣترازﻳــﺔ .وﺑالﻨﻈــر
إلــى الﺨﺴــائر الﻨاجمــﺔ عــن اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ ،ﺗتﻄلــﺐ ﺧﻄــﺔ اﻹﻧﻌــاش ميﺰاﻧيــﺔ اﺳــتﺜﻨائيﺔ فــي وقــﺖ ﺗﻌتبــر فيــﻪ ﺧيــارات
التموﻳــﻞ جــﺪ مﺤــﺪودة .وﺑص ـ ْرف الﻨّﻈــر عــن ﻧــوع التموﻳــﻞ المﺨتــار ،فــﺈن اﺳــتﻜمال مرﺣلــﺔ اﻹﻧﻌــاش ﺳــيﻜون عﻨصــراً
أﺳاﺳــياً الﺳــتﻌادة »الﺜﻘــﺔ« فــي التّﺪﺑيــر ال ُﻌ ُمومــي ،التــي ﺗراجﻌــﺖ فــي الﺴــﻨوات اﻷﺧيــرة.
ومــوازاة مــﻊ ﺿــرورة اﺳــتئﻨاف الﻨﺸــاط االقتصــادي علــى المــﺪى الﻘصيــر ،ﺳــلﻄﺖ اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ الﻀــوء علــى الﺤاجــﺔ
الملﺤــﺔ لبــﺪء عمليــﺔ إعــادة ﻫيﻜلــﺔ الﻨمــوذج االقتصــادي واالجتماعــي الوطﻨــي مــن أجــﻞ ﺗﺤﻘيــﻖ مﺰﻳــﺪ مــن الﻘــﺪرة علــى
الصمــود إزاء الصﺪمــات المﺴــتﻘبليﺔ ،وإعــادة ﺗموقــﻊ ﺑﻼدﻧــا علــى الصﻌيــﺪ االقتصــادي اﻹقليمــي والﻌالمــي .وﺑالﻨﺴــبﺔ
للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،ﺗبــرز عــﺪة مﺤــاور ذات أولوﻳــﺔ فــي مرﺣلــﺔ مــا ﺑﻌــﺪ ﻛوفيــﺪ.19-
فﻌلى الصﻌيﺪ االقتصادي ،ﻳتﻌلﻖ اﻷمر ﺑما ﻳلي:
�

إعــادة ﺗﺸــﻜيﻞ وﺗﺤﺴــين الﺤ ّيــﺰ المالــي ﺧــﻼل مرﺣلــﺔ مــا ﺑﻌــﺪ الجائﺤــﺔ ﺑﻌــﺪ أن ﻳﻌــرف الﻨﺸــاط االقتصــادي اﺳــتﻘرارا
وﻳﻌــود إلــى وﺗيرﺗــﻪ لتﺤﻘيــﻖ الﻘــﺪرة علــى االﺳــتجاﺑﺔ لﻸزمــات المﺴــتﻘبليﺔ وﺗﻌﺰﻳــﺰ أدوات االﺳــتﻘرار التلﻘائيﺔ؛

�

إﺣــﺪاث ﺻﻨــﺪوق اﺳــتﻘرار دائــﻢ ﺿــﺪ الصﺪمــات الﻜبــرى :ﻳﻌمــﻞ علــى ﺗجميــﻊ المﺨاطــر مــن أجــﻞ ﺗﺤﻘيــﻖ قــﺪرة
أفﻀــﻞ علــى الصمــود لﻼقتصــاد المﻐرﺑــي؛

�

الﻨﻬــوض ﺑالصﻨاعــات البﺪﻳلــﺔ للــواردات وﺗﺤﺴــين مﻌــﺪل اﻹدمــاج الصﻨاعــي للمﻬــن الﻌالميــﺔ من أجﻞ ﺗﻘليﺺ ﻫﺸاﺷــﺔ
االقتصــاد أمــام االﺿﻄراﺑــات التــي ﺗﻌرفﻬــا ﺳﻼﺳــﻞ التورﻳــﺪ الﺪوليــﺔ ،فــي اﻷزمــات المﺴــتﻘبليﺔ والتﻬﺪﻳــﺪات ﺑترﺣيــﻞ
أن ﻫــﺬه الﺤوافــﺰ ﻳﻨبﻐــي أ ْن ﺗﻜــو َن مﺸــروطﺔ ﺑــﺄداء ال ُمﻘــاوالت ال ُمﺴــتﻔيﺪة؛
الصﻨاعــات وإعــادة ﺗ ْوطيﻨﻬــا .ﻏيــر ّ
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�

الﺪفﻊ ﺑمﺴلﺴﻞ مراجﻌﺔ مﺨتلﻒ االﺗﻔاقيات التجارﻳﺔ التي أﺑرمﻬا المﻐرب ،ﺑﻬﺪف دعﻢ الصﻨاعات الوطﻨيﺔ؛

�

الصﺪمــات ﻏيــر
ﺗﻨوﻳــﻊ قﻄاعــي لﻌــرض المﻐــرب ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى االرﺗﻘــاء ﺑالمﻨتــوج لل ّرفــﻊ مــن درجــﺔ ﺻمــوده أمــام ّ
المتﻜافئــﺔ التــي ﻳتﻌـ ّرض لﻬــا قﻄــاع مﻌ ّيــن؛

�

»ﺻﻨــﻊ فــي المﻐــرب« مــن طــرف ال ُمﺴــتﻬلﻚ المﻐرﺑـ ّـي ،وﺗوفيــر ﺣوافــﺰ
اعتمــاد ﺳياﺳــﺔ لتﺸــجيﻊ اﺳــتﻬﻼك مﻨتجــات ُ
لتﺸــجيﻊ المﻘــاوالت الﻜبــرى علــى التﻌــاون ﺑﺸــﻜﻞ أﻛبــر مــﻊ المو ﱢردﻳــن المﺤلييــن ،وﺗﻌميــﻢ ﺷــرط اﻷفﻀليــﺔ الوطﻨ ّيــﺔ
علــى جميــﻊ الﻄلبيــات الﻌموم ّيــﺔ ،علــى أن ﻳتــﻢ وﺿــﻊ دفاﺗــر ﺗﺤمــﻼت ﺗتﻀمــن ﺷــروطا موﺿوعيــﺔ ﻳﻨبﻐــي اﺣترامﻬــا؛
 اﻏتﻨــام فرﺻــﺔ التﻐييــرات المﺤتملــﺔ فــي ﺳﻼﺳــﻞ الﻘيمــﺔ الﻌالميــﺔ مــن ﺧــﻼل اﺳــتﺜمار مﻌﻄــى الﻘــرب الجﻐرافــيوﺳﻼﺳــﻞ الﻘيمــﺔ اﻹقليميــﺔ؛
 ﺗﻄوﻳــر الﻘﻄاعــات االﺳــتراﺗيجيﺔ الراميــﺔ إلــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺳــيادة البــﻼد وال ﺳــيما فــي المجــاالت المرﺗبﻄــﺔ ﺑالﺴــيادةالﻐﺬائيــﺔ ،واﻷمــن الﻄاقــي وأﻳﻀــا الﺴــيادة التﻜﻨولوجيــﺔ لﻀمــان اﻧتﻘــال ﺑﻼدﻧــا مــن مجــرد ُم ْﺴــتﻬلﻚ إلــى ُمﻨتــﺞ
وفاعــﻞ فــي مجــال المﻌرفــﺔ.

وفي ما ﻳتﻌلﻖ ﺑالمجال االجتماعي ،ﻳتﻌين الﻌمﻞ على:
�

وﺿــﻊ مﻨﻈومــﺔ رقم ّيــﺔ للتﻜوﻳــن ﺗﻜمــﻞ
ﺗﻘوﻳــﺔ الﻘﻄاعــات االجتماع ّيــﺔ اﻷﺳاﺳ ـ ّيﺔ وﺑالﺨصوص التﻌليــﻢ عــن طرﻳــﻖ ْ
ـوري ،مــﻊ الﻌمــﻞ علــى مﻌالجــﺔ أوجــﻪ التﻔــاوت مــن ﺣيــﺚ التجﻬيــﺰات الرقميــﺔ والولــوج
وﺗﺪعــﻢ مﻨﻈومــﺔ التﻜوﻳــن الﺤﻀـ ّ
إلــى الرﺑــﻂ ﺑﺸــبﻜﺔ اﻷﻧترﻧــﺖ؛

�

ﺗﻄوﻳــر التﻄبيــﺐ عــن ﺑُ ْﻌــﺪ والرفــﻊ مــن ميﺰاﻧيــﺔ الصﺤــﺔ الﻌموميــﺔ وﺗﺤﺴــين الﻌــرض الصﺤــي ﺑتﻜوﻳــن عــﺪد ﻛاف مــن
اﻷطــر الﻄبيــﺔ وﺗﺤﺴــين التﺄطيــر الﻄبــي ،مــن ﺧــﻼل الرفــﻊ مــن ﻧﺴــبﺔ اﻷطبــاء مﻘارﻧــﺔ ﺑﻌــﺪد الﺴــﻜان ،وإﻧﺸــاء مرﻛــﺰ
ـﻔائي جامﻌـ ّـي فــي ﻛﻞ جﻬــﺔ ،وﻏيــر ذلــﻚ؛
اﺳتﺸـ ّ

�

ﺿمــان إدمــاج وﻫيﻜلــﺔ الﻘﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ عــن طرﻳــﻖ اقتــراح ﺗﺪاﺑيــر ﺗﺤﻔيﺰﻳــﺔ ﻛتﻄبيــﻖ ﺿرﻳبــﺔ جﺰاف ّيــﺔ مﻨﺨﻔﻀــﺔ،
ﺑمــا فــي ذلــﻚ ﺿمــان الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ ،علــى وﺣــﺪات اﻹﻧتــاج ﻏيْــر المﻨﻈمــﺔ ،التــي ﺗرﻏــﺐ فــي االﻧﻀمــام إلــى
أي ﺿرﻳبــﺔ أو مﺴــتﺤﻘات ،وإﺣــﺪاث ﺷــباﺑيﻚ لمواﻛبــﺔ عمليــﺔ االﻧتﻘــال إلــى الﻘﻄــاع
الﻘﻄــاع المﻨﻈــﻢ ،مﻌﻔــاة مــن ّ
المﻨﻈــﻢ ،وال ﺳــيما أﻧﺸــﻄﺔ اﻹعــﻼم والتﻜوﻳــن وأﻧﺸــﻄﺔ التﺤﺴــيس وﻏيرﻫــا؛

�

مراجﻌــﺔ مﻨﻈومــﺔ الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ الﺤاليــﺔ وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺷــبﻜات الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ لﻔائــﺪة اﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيﺔ
ّ
ﻫﺸــﺔ .وﻳمﻜــن أن ﻳتﻄلــﺐ ذلــﻚ إﺣــﺪاث ﺻﻨــﺪوق للتﻀامــن االجتماعــي ﻳتــﻢ ﺗﺴــييره ﺑﺸــﻜﻞ ﺗﺸــارﻛي وﺷــﻔاف ومﺴــتﻘﻞ
عــن ميﺰاﻧيــﺔ الﺪولــﺔ .وال ﻳمﻜــن إﺣــﺪاث ﻫــﺬا الصﻨــﺪوق إال ﺑﻌــﺪ ﺗوﺳــيﻊ الوعــاء الﻀرﻳبــي مــن أجــﻞ ﺗموﻳلــﻪ ،اﺳــتﻨادا
ـﺺ علــى مﺴــاﻫمﺔ ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ طبيﻌــي واعتبــاري فــي جﻬــود التﻨميــﺔ ،ﻛﻞ ﺣﺴــﺐ
إلــى المبــﺪأ الﺪﺳــتوري الــﺬي ﻳﻨـ ّ
اﺳــتﻄاعتﻪ وقﺪراﺗــﻪ الﺤﻘيﻘيــﺔ.

إﺿافــﺔ إلــى التﺪاﺑيــر الﺴــالﻔﺔ الﺬﻛــر ،ﻳتﻌيــن االﺷــتﻐال علــى مﺤــور ذي طاﺑــﻊ عرﺿاﻧــي ﻳﻬــﻢ ﺗﺤﻘيــﻖ ﺗﺤــ ّول رقمــي
ﺧاﺻــﺔ لﺨمﺴــﺔ مجــاالت ﻫــي:
ﺣﻘيﻘــي .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻳﻨْبﻐــي إﻳــﻼء أﻫ ّم ّيــﺔ
ّ
�

الموج َﻬــﺔ للمواطﻨيــن ،عــن
الﻌمــﻞ ،فــي ﻏﻀــون ﺛــﻼث ﺳــﻨوات ﻛﺤـ ّﺪ أقصــى ،علــى ر ْقمﻨــﺔ جميــﻊ الﺨﺪمــات اﻹدارﻳــﺔ
ﱠ
طرﻳــﻖ ﺗﻄوﻳــر قاﺑليــﺔ اﺷــتﻐال اﻹدارات فــي مــا ﺑيﻨﻬــا ،وﺗﻌﺰﻳــﺰ الﻬوﻳــﺔ الرقميــﺔ ،واﺳــتﻌمال اﻷداء اﻹلﻜتروﻧــي؛

�

دعـ ٍـﻢ
ﺗوفيــر دعــﻢ مالــي أﻛبــر للمﻘــاوالت الصﻐيــرة جــﺪا والصﻐــرى والمتوﺳــﻄﺔ ﺑﻬــﺪف ﺗﺴــﻬيﻞ رقمﻨتﻬــا ،وﺗﻘﺪﻳــﻢ ْ
مالـ ّـي وﺗﻘﻨـ ّـي للمﻘاوليــن اﻷفــراد والتّجــار ﻹﻧجــاز عمليــﺔ الرقمﻨــﺔ؛
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�

إﻧجاز رقمﻨﺔ متﻄ ّورة لبﻌﺾ الﺨﺪمات االجتماعيﺔ ،وال ﺳيما مﻨﻬا التﻌليﻢ عن ﺑُ ْﻌﺪ والتّﻄبيﺐ ع ْن ﺑُ ْﻌﺪ؛

�

ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻹدمــاج والﻌﺪالــﺔ ال ّرقمييْــن ،مــن ﺧــﻼل دمﻘرطــﺔ الولــوج إلــى اﻷﻧترﻧــﺖ وإلــى التجﻬيــﺰات ال ّرقميــﺔ ،وﺗﻌميــﻢ
الﺜﻘافــﺔ الرقميــﺔ مﻨــﺬ ﺳـ ﱟـن مب ّﻜــرة فــي جميــﻊ المــﺪارس؛

�

مراجﻌــﺔ مﺪ ّوﻧــﺔ ّ
الﺸــﻐﻞ وفــﻖ مﻘارﺑــﺔ ﺗﺸــارﻛ ّيﺔ ،ﺑمــا ﻳﺴــمﺢ ﺑــﺈدراج ﺿمــن ﺑﻨودﻫــا الﻌمــﻞ عــن ﺑُ ْﻌــﺪ وﺧصوﺻياﺗــﻪ ،مــﻊ
التﻨصيــﺺ علــى ﺣﻘــوق المﺸــتﻐلين ﺑﻬــﺬا ال ّﻨــوع مــن الﻌمــﻞ ،علــى مﺴــتوى الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ ،واﺣتــرام الﻐــﻼف
الﺰمﻨــي لﺴــاعات الﻌمــﻞ ،والﺤــﻖ فــي االﻧﻔصــال عــن الﺸــبﻜﺔ ﺧــارج أوقــات الﻌمــﻞ وﻏيــر ذلــﻚ.

أﺧيــراً ،وفــي مــا ﻳتﻌلــﻖ ﺑترﺳــيﺦ وﺣماﻳــﺔ المﻜتﺴــبات ودولــﺔ الﺤــﻖ والﻘاﻧــون ،ﻳجــﺐ أن ﺗﻜــون الﻘيــود والتﺪاﺑيــر المرﺗبﻄــﺔ
ﺻــﺪ
ﺑﺤالــﺔ الﻄــوارئ الصﺤيــﺔ مﺆقتــﺔ ،وأال ﺗصبــﺢ ﺑــﺄي ﺣــال مــن اﻷﺣــوال قاعــﺪة ،أو أن ﺗﺪفــﻊ فــي اﺗجــاه ممارﺳــات ال ﺗُ َر ﱢ
مﻜتﺴــبات ﺑﻼدﻧــا فــي مجــال دولــﺔ الﺤــﻖ والﻘاﻧــون والﺤرﻳــات .وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﺳــيﻜون مــن اﻷﻧﺴــﺐ للمﺆﺳﺴــات
الﺪﺳــتورﻳﺔ المﺨتصــﺔ والمجتمــﻊ المﺪﻧــي ﺗﻘييــﻢ التجــاوزات المﻌﺰولــﺔ التــي قــﺪ ﺗﻜــون ﺣﺪﺛــﺖ أﺛﻨــاء ﺗﻄبيــﻖ ﺣالــﺔ الﻄوارئ
الصﺤيــﺔ ،والﺤــرص علــى أن ﺗﻜــون الﻌــودة إلــى الوﺿﻌيــﺔ الﻄبيﻌيــﺔ وفــﻖ مــا ﻳﻀمﻨــﻪ الﺪﺳــتور مــن ﺣﻘــوق وﺣرﻳــات.
ـﺐ المجلــس علــى ﺗﺤليــﻞ الوﺿﻌ ّيــﺔ المتﺄزّمــﺔ ،متﻌ ـ ّﺪدة
ـاص للتﻘرﻳــر الﺴــﻨوي لﺴــﻨﺔ  ،2019اﻧْﻜـ ّ
فــي إطــار الموﺿــوع الﺨـ ّ
ـﺐ االﻫتمــا ُم ﻫﻨــا علــى ْ
إﺷــﻜاليﺔ
اﻷﺑﻌــاد ،التــي ﺗﻌيﺸــﻬا المﻨاطــﻖ الﺤﺪود ّﻳــﺔ لل ّﺜﻐرﻳْــن المﺤتلّيــن ﺳــبتﺔ ومليليــﺔ .وقــﺪ اﻧصـ ّ
ـي الﻌبــور
التﻬرﻳــﺐ فــي ﻫــﺬه المﻨاطــﻖ ،وال ﺳـ ّيما علــى
َ
دراﺳــﺔ ُمجمــﻞ التﺤ ّﺪﻳــات التــي ﻳﻔ ِْرﺿﻬــا اﻹﻏــﻼق اﻷﺧيــر لﻨﻘﻄتـ ْ
أن ال ّﺜﻐرﻳْــن المﺤتليــن قــﺪ أﺻبﺤــا ﺑمﺜاﺑــﺔ ﻧﻘﻄتيْــن َﺳـ ْوداوﻳْن مﻨــﺬ مــا ﻳرﺑــو علــى عﻘــﺪ مــن الﺰمــن،
إلــى المﻐــرب .والواقــﻊ ّ
ﺑالﻨﻈــر إلــى ال َمﺨاطــر التــي ﻳُﺸ ـ ّﻜﻼﻧﻬا ﺑالﻨﺴــبﺔ للمواطﻨــات وال ُمواطﻨيــن المﻐارﺑــﺔ ،والقتصــاد ﺑﻼدﻧــا وأمﻨﻬــا واﺣتــرام
أن عــﺪداً مــن اﻷفــراد ،وال ﺳ ـ ّيما فــي ﺻﻔــوف الﻨﺴــاء ،ق ـ ْﺪ َف َﻘ ـ ُﺪوا أرواﺣﻬــﻢ وﻛرامتﻬــﻢ عبــر
ﺣﻘــوق مواطﻨيﻬــا .ذلــﻚ ّ
فﻀـ ً
ﻼ ع ّمــا ﺗَر ﱠﺗــﺐ عــن ذلــﻚ مــن اﻧتﻬـ ٍ
ـاك للﻘواﻧيــن ولﺤﻘــوق اﻹﻧﺴــان ،وﺗﻜ ﱡبــﺪ ﺧﺴــائر اقتصادﻳــﺔ وماليــﺔ ﻛبيــرة،
ممراﺗﻬمــاْ ،
أن المﻨاطــﻖ المﺤاذﻳــﺔ لل ّﺜﻐرﻳْــن قــﺪ ﺗﺤ ّولــﺖ،
وﺗوالــي التﻬﺪﻳــﺪات الﺨﻄيــرة
لصﺤــﺔ اﻷفــراد .ﻳُﻀــاف إلــى ﻫــﺬه الﻌﻨاﺻــر ّ
ّ
ـﺬب للﻬجــرة ﻏيــر الﺸــرعيﺔ ،وأﺣيا ًﻧــا إلــى فﻀــاء للمواجﻬــات وﻛ ّﻞ أﺷــﻜال ال ُﻌﻨــﻒ.
مــﻊ ُمـ ُرورِ الوقــﺖ ،إلــى ﻧﻘــاط جـ ٍ
إن التﻬرﻳــﺐ ،ا ّلــﺬي ﻛاﻧــﺖ ﺗُﺤيــﻂ ﺑــﻪ ﺑيئــﺔ ﻛاملــﺔ متراﺑﻄــﺔ ومتﺪاﺧلــﺔ ،قــﺪ ﺗﺤـ ّول مــن ﻧﺸـ ٍ
ـاط مﻌيﺸــي إلــى ﺣرﻛــﺔ مﻨﻈمــﺔ
ّ
ومﻬي َﻜلَــﺔ ﺑصــورةٍ قو ّﻳــﺔ ال ﻳﻈﻬــر ﺳــوى جــﺰْءٍ مﻨﻬــا فﻘــﻂ .وﺑالتالــي ﺗتﻄلــﺐ ﻫــﺬه الوﺿﻌ ّيــﺔ مــن الﺴــلﻄات الﻌموم ّيــﺔ
اﻹﺳــراع ﺑتﻘﺪﻳــﻢ اﻹجاﺑــات المﻼئمــﺔ لمﻌالجــﺔ ُعمــﻖ المﺸــﻜﻞ وأﺳــباﺑﻪ البﻨيو ّﻳــﺔ.
ـس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،مــن وراء ﻫــﺬا التﻔﻜيــر ،إلــى ﺑﻨــاء رؤﻳــﺔ ﻳﻘترﺣﻬــا علــى الﺴــلﻄات
ﻳرمــي المجلـ ُ
الﻌموميــﺔ لﺪعــﻢ ُم ْمتﻬﻨــي التﻬرﻳــﺐ المﻌيﺸــي ،والﺳ ـ ّيما الﻨﺴــاء مﻨﻬــﻢ ،فــي اﺗجــاه مﺰاولــﺔ أﻧﺸــﻄﺔ ّ
مﻨﻈمــﺔ ،ومــن أجــﻞ
ﺑالﻀــرورة عبــر اعتمــاد اﺳــتراﺗيجيﺔ ﺗــروم
ﺗﺤﻘيــﻖ ﺗﻨميــﺔ اقتصادﻳــﺔ فــي المﻨاطــﻖ ال َمﻌﻨ ّيــﺔ أﻛﺜــر .وﺗمــر ﻫــﺬه الرؤﻳــﺔ ّ
إعــادة ﺗﺤوﻳــﻞ ﺑيئــﺔ التﻬرﻳــﺐ المﻌيﺸــي إلــى أﻧﺸــﻄﺔ مﻨﻈمــﺔ ،وعبــر إﻳجــاد ﺣلــول مﻨاﺳــبﺔ ﻛﻔيلــﺔ ﺑتﻘﺪﻳــﻢ ﺑﺪائــﻞ مﺴــتﺪامﺔ
ـي ﺳــبتﺔ ومليليــﺔ.
ّ
للﺴــاﻛﻨﺔ المﺤل ّيــﺔ فــي المﻨاطــﻖ ال ُمﺤاذﻳــﺔ لمﺪﻳﻨتـ ْ
الصلــﺔ ﺑالمﺸــاﻛﻞ الﻨّاجمــﺔ ع ـ ْن
الصــﺪد ،ﻳوﺻــي المجلــس ﺑاعتمــاد ﺛــﻼث مجموعــات مــن التوﺻيــات ،ذات ّ
وفــي ﻫــﺬا ّ
إﻏــﻼق ال َم ْﻌبرﻳْــن الﺤﺪودﻳيْــن:
�

أن ﻫــﺬه اﻷﺧيــرة ﺗُﻌتبَــر
المجموعــﺔ اﻷولــى مــن ﻫــﺬه التوﺻيــات ذات طبيﻌــﺔ عرﺿاﻧ ّيــﺔ ﺗتﻌلــﻖ ﺑﻨمــﻂ الﺤﻜامــﺔ .ذلــﻚ ّ
أي اﺳــتراﺗيجيﺔ فــي ﻫــﺬه المﻨاطــﻖ الﺳــتﻌادة الﺜﻘــﺔ وﺧاﺻــﺔ فــي ﻫــﺬه المﻨاطــﻖ التــي ﺗﻌــرض
ﺷــرطاً الزم ـاً لﻨجــاح ّ
فيﻬــا مﻔﻬــوم الﺜﻘــﺔ إلــى الﻌﺪﻳــﺪ مــن الصﺪمــات.
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�

المجموعــﺔ الﺜاﻧيــﺔ ﺗرﺗبــﻂ ﺑالتﺪاﺑيــر علــى المــﺪى الﻘصيــر ،ﺣيــﺚ ﺗﻬــﺪف إلــى ﺧلــﻖ فــرص لﻸﺷــﺨاص الﺬﻳــن فﻘــﺪوا
ﻛتجــار أو ﻛممتﻬﻨيــن للتﻬرﻳــﺐ المﻌيﺸــي ،ﺑﻌــﺪ إﻏــﻼق ﻧﻘــاط الﻌبــور.
عملﻬــﻢ ،ﺳــواء ّ

�

المجموعــﺔ الﺜالﺜــﺔ مــن التﺪاﺑيــر ﺗرﺗبــﻂ ﺑالمــﺪى المتوﺳــﻂ/الﻄوﻳﻞ ،وﺗﺴــﻌى إلــى الﻨّﻬــوض ﺑالتﻨميــﺔ فــي ﻫــﺬه
المﻨاطــﻖ ،مــن ﺧــﻼل اقتــراح مﺴــالﻚ اﺳــتراﺗيجيﺔ ﺗﻬــﺪف إلــى الﺤـ ّﺪ مــن الﻔــوارق علــى مﺴــتوى التﻨميــﺔ االجتماعيــﺔ
الﺸــروط ّ
اﻹﺳــباﻧي ،وﺗوفيــر ّ
الﻼزمــﺔ لتﺤﺴــين جاذﺑيــﺔ ﻫــﺬه المﻨﻄﻘــﺔ.
واالقتصادﻳــﺔ مــﻊ الجــارِ
ْ

 .7.3.2الﻠﺠﻨﺔ الﺪاﺋﻤﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎلﺠﻬﻮيﺔ الﻤتقﺪﻣﺔ والتﻨﻤﻴﺔ القرويﺔ والتراﺑﻴﺔ
عﻘــﺪت اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالجﻬوﻳــﺔ المتﻘﺪمــﺔ والتﻨميــﺔ الﻘروﻳــﺔ والتراﺑيــﺔ ،التــي ﻳترأﺳــﻬا الﺴــيﺪ مﺤمــﺪ عبــﺪ
المتوﺳــﻂ.
الصــادق الﺴــﻌيﺪي ومﻘررﺗﻬــا الﺴــيﺪة ميﻨــﺔ الرﺷــاطي 51 ،اجتماعـاً ﺑمﻌــﺪل مﺸــارﻛﺔ ﺑلــﻎ  49فــي المائــﺔ فــي
ّ

 .1.7.3.2اﻹحاﻻت
لــﻢ ﻳتلــﻖ المجلــس أي إﺣالــﺔ ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  2020ﺗﺪﺧــﻞ ﺿمــن اﺧتصاﺻــات اللجﻨــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالجﻬوﻳــﺔ المتﻘﺪمــﺔ والتﻨميــﺔ
الﻘروﻳــﺔ والتراﺑيﺔ.

 .2.7.3.2اﻹحاﻻت الﺬاﺗﻴة
فــي إطــار اﻹﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ ،أﻧجــﺰت اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالجﻬوﻳــﺔ المتﻘﺪمــﺔ والتﻨميــﺔ الﻘروﻳــﺔ والتراﺑيــﺔ ﺗﻘرﻳــرا
اﺳــتﺨلﺺ مﻨــﻪ رأي ﻳﺤمــﻞ عﻨــوان »مــن أجــﻞ ﺳياﺳــﺔ لتﺄﻫيــﻞ وﺗﻨميــﺔ اﻷﺳــواق اﻷﺳــبوعيﺔ فــي الوﺳــﻂ الﻘــروي«.
» من أجﻞ ﺳياﺳﺔ لتﺄﻫيﻞ وﺗﻨميﺔ اﻷﺳواق اﻷﺳبوعيﺔ ﰲ الوﺳﻂ الﻘروي«
ﺧــﻼل دورﺗﻬــا الﻌادﻳــﺔ الﺜالﺜــﺔ عﺸــرة ﺑﻌــﺪ المائــﺔ ) ،(113المﻨﻌﻘــﺪة ﺑتارﻳــﺦ  27ﻏﺸــﺖ  ،2020ﺻادقــﺖ الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ
للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺑاﻹجمــاع علــى ﻫــﺬا التﻘرﻳــر.
وﺑاعتبارﻫــا ﺗﻐﻄــي مجمــوع التــراب الوطﻨــي ،ﺗﻌــﺪ اﻷﺳــواق اﻷﺳــبوعيﺔ ﺑمﺜاﺑــﺔ »ﺑارومتــر« للﺤيــاة الﻘروﻳــﺔ وفﻀــاءات
للتبــادل ومﺤــرﻛا لﻼقتصــاد المﺤلــي والجﻬــوي .وﺗــﺆدي وﻇائــﻒ متﻌــﺪدة اﻷﺑﻌــاد ومتﻜاملــﺔ )ﺗجارﻳــﺔ واقتصادﻳــﺔ
واجتماعيــﺔ وﺛﻘافيــﺔ وإدارﻳــﺔ ومواطﻨاﺗيــﺔ(.
وﺗﻈــﻞ اﻹمﻜاﻧــات االجتماعيــﺔ واالقتصادﻳــﺔ والﺜﻘافيــﺔ التــي ﺗتيﺤﻬــا اﻷﺳــواق ﻏيــر مﺴــتﻐلﺔ ﺑالﻘــﺪر الﻜافــي .مــن جﻬــﺔ
أﺧــرى ،ﻧﻼﺣــﻆ اﺳــتمرار جملــﺔ مــن االﺧتــﻼالت اﻷﺧــرى ﺑﻌــﺪد مــن اﻷﺳــواق ،مــن ﺷــﺄﻧﻬا اﻹﺿــرار ﺑالجﻬــود المبﺬولــﺔ
ﻹعــادة ﺗﺄﻫيلﻬــا .وفــي ﻏيــاب رؤﻳــﺔ مﺸــترﻛﺔ ،ﺗتﺪاﺧــﻞ أدوار ومﺴــﺆوليات الﻔاعليــن المﻌﻨييــن ،إﺿافــﺔ إلــى ﺗﻌــﺪد أﺳــاليﺐ
ﺗﺪﺑيرﻫــا .وﻳمﻜﻨﻨــا اﻹﺷــارة أﻳﻀــا إلــى اﻹﺷــﻜاليات الواﺿﺤــﺔ فــي مجــال الﺴــﻼمﺔ الصﺤيــﺔ وجــودة المﻨتجــات التــي ﻳتــﻢ
ﺗﺴــوﻳﻘﻬا.
واعتمــادا علــى المﻼﺣﻈــات المﺬﻛــورة ،ﻳوﺻــي المجلــس ﺑﺈعــﺪاد اﺳــتراﺗيجيﺔ لتﻄوﻳــر اﻷﺳــواق اﻷﺳــبوعيﺔ فــي الوﺳــﻂ
الﻘــروي ،مــﻊ اﺣتــرام التﺨصصــات والﺨصوﺻيــات اﻹقليميــﺔ والجﻬوﻳــﺔ .ومــن ﺑيــن أﻫــﻢ اﻹجــراءات المﻘترﺣــﺔ:
 .1الﻌمــﻞ علــى إﺣــﺪاث أﺳــواق جﺪﻳــﺪة عصرﻳــﺔ مﺨتصــﺔ ،علــى ﻏــرار اﻷﺳــواق الﻨموذجيــﺔ للمواﺷــي ،مــﻊ ﺗﺰوﻳــﺪ ﻫــﺬه
اﻷﺳــواق ﺑالتجﻬيــﺰات ووﺳــائﻞ الﻌمــﻞ الﻼزمــﺔ.
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 .2اﻏتﻨــام الﻔــرص التــي ﺗتيﺤﻬــا االﺳــتراﺗيجيﺔ الﻔﻼﺣيــﺔ الجﺪﻳــﺪة »الجيــﻞ اﻷﺧﻀــر  ،«2030-2020مــن أجــﻞ ﺗﺰوﻳــﺪ
اﻷﺳــواق ﺑمﻨصــات لتﺨﺰﻳــن المﻨتجــات الﻘاﺑلــﺔ للتلــﻒ وﺗﺤﺴــين قﺪراﺗﻬــا فــي مجــال ﺗﺴــوﻳﻖ المﻨتجــات الﻔﻼﺣيــﺔ.
 .3الﺴــﻬر علــى التﺰوﻳــﺪ ﺑالمــاء لﻀمــان ﻧﻈافــﺔ مﺤــﻼت التجــارة والمجــازر ووﺳــائﻞ الﻌمــﻞ المﺴــتﺨﺪمﺔ ووﺿــﻊ الﻌــﺪد
الﻜافــي مــن المرافــﻖ الصﺤيــﺔ مــن أجــﻞ اﺳــتﻌمال مﻬﻨيــي الﺴــوق والــﺰوار والمرﺗﻔﻘيــن ،مــﻊ مراعــاة ﺧصوﺻيــات
الﻨﺴــاء واﻷطﻔــال واﻷﺷــﺨاص فــي وﺿﻌيــﺔ إعاقــﺔ؛
 .4ﺗﺴــﻬيﻞ اﺳــتﻔادة المرﺗﻔﻘيــن مــن الﺨﺪمــات فــي ﻳــوم الﺴــوق عبــر الﺨﺪمــات المتﻨﻘلــﺔ )اﻷﻧترﻧــﺖ ذي الصبيــﺐ الﻌالــي،
ﺧﺪمــات البرﻳــﺪ ،الﻘــروض البﻨﻜيــﺔ ،عﻘــود الــﺰواج ،رﺳــوم الــوالدة ،ﺷــﻬادة الﺴــﻜﻨى ،وﻏيــر ذلــﻚ(؛
 .5التﻘليﺺ التﺪرﻳجي لﻌﺪد المﺴــالﻚ ﻏير الﻨﻈاميﺔ ﺳــواء مﺴــالﻚ التوزﻳﻊ أو مﺴــالﻚ التﺴــوﻳﻖ وﺗﻘﻨين دور الوﺳــﻄاء
وﺗﺸــجيﻌﻬﻢ علــى االﻧﺪمــاج ﺑﺸــﻜﻞ قاﻧوﻧــي فــي المﻬﻨﺔ؛
 .6الﻌمــﻞ علــى ﺗﺄطيــر مﺨتلــﻒ المﻬــن المﺰاولــﺔ فــي الﺴــوق )الﺤــﻼق ،اﻹﺳــﻜافي ،الميﻜاﻧيﻜــي ،الﻜﻬرﺑائــي ،الﺤــﺪاد،
مﻬﻨيــو الﻨﻘــﻞ ،ﺧﺪمــات اﻹطﻌــام.(... ،
 .7ﺗﺨصيــﺺ فﻀــاءات فــي الﺴــوق لﻸﻧﺸــﻄﺔ الموجﻬــﺔ للﺸــباب الﻘــروي )مﻜتبــﺔ متﻨﻘلــﺔ ،أمﻜﻨــﺔ مﺨصصــﺔ للمﺴــاﺑﻘات
الرﻳاﺿيــﺔ ،الﻨﻬــوض ﺑالمﻬــن الجﺪﻳــﺪة المواﻛبــﺔ لﺜــورة التﻜﻨولوجيــات الرقميــﺔ ،وﻏيــر ذلــﻚ( ،مــﻊ ﺗوفيــر الﻈــروف
المﻨاﺳــبﺔ لتﻔتــﻖ طاقــات وإمﻜاﻧــات الﺸــباب فــي مجــال اﻹﺑــﺪاع واالﺑتــﻜار.
 .8الﻘيــام ﺑﺄﻧﺸــﻄﺔ التﻜوﻳــن والتوعيــﺔ والتﺤﺴــيس واﻹعــﻼم ،وذلــﻚ فــي ﻳــوم الﺴــوق اﻷﺳــبوعي ﺣــول الﻌﺪﻳــﺪ مــن
المواﺿيــﻊ الﺴياﺳــيﺔ والﺜﻘافيــﺔ واالجتماعيــﺔ وﺗﻘاﺳــﻢ المﻌــارف والﺴــلوﻛيات المواطﻨــﺔ الجيــﺪة.

 .4.2الﻠﺠﺎن الﻤﺆﻗتﺔ
ﺑاﻹﺿافﺔ إلى أﺷﻐال اللجان الﺪائمﺔ ،ﺗﻢ ﺗﺸﻜيﻞ لجﻨتين مﺆقتتين:
�

لجﻨــﺔ مﺆقتــﺔ مﻜلﻔــﺔ ﺑﺈﻧجــاز دراﺳــﺔ ﺣــول »االﻧﻌﻜاﺳــات الصﺤيــﺔ واالقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ لﻔيــروس ﻛوروﻧــا »
ﻛوفيــﺪ «19-والﺴــبﻞ الممﻜﻨــﺔ لتجاوزﻫــا«؛

�

لجﻨﺔ مﺆقتﺔ مﻜلﻔﺔ ﺑﺈﻧجاز دراﺳﺔ ﺣول الﻄبﻘﺔ الوﺳﻄى.

 .1.4.2الﻠﺠﻨــﺔ الﻤﺆﻗتــﺔ الﻤﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺈﻧﺠــﺎز دراﺳــﺔ ﺣــﻮل ” اﻻﻧﻌﻜﺎﺳــﺎت الﺼﺤﻴــﺔ
واﻻﻗتﺼﺎديــﺔ واﻻﺟتﻤﺎﻋﻴــﺔ لﻔﻴــروس ﻛﻮروﻧــﺎ »ﻛﻮﻓﻴــﺪ «19-والﺴــﺒﻞ الﻤﻤﻜﻨــﺔ
لتﺠﺎوزﻫــﺎ “
ﺗﺄﺗــي دراﺳــﺔ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،ﺣــول »االﻧﻌﻜاﺳــات الصﺤيــﺔ واالقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ
لﻔيــروس ﻛوروﻧــا » ﻛوفيــﺪ «19-والﺴــبﻞ الممﻜﻨــﺔ لتجاوزﻫــا« ،علــى إﺛــر ﺗوﺻــﻞ المجلــس ﺑﺈﺣالــﺔ مــن رئيــس مجلــس
الﻨــواب .وقــﺪ ﺻــادق المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،ﺧــﻼل الــﺪورة االﺳــتﺜﻨائيﺔ للجمﻌيــﺔ ،المﻨﻌﻘــﺪة ﺑتارﻳــﺦ
 22أﻛتوﺑــر  ،2020ﺑاﻹجمــاع علــى ﻫــﺬه الﺪراﺳــﺔ.
لﻘــﺪ وﺿﻌــﺖ ﻫــﺬه الجائﺤــﺔ ،التــي ﺗﻔﺸــﺖ فــي مﺨتلــﻒ أﻧﺤــاء المﻌمــور ،ﺻﻨــاع الﻘــرار على المﺴــتوى الﻌالمي أمــام مﻌادلﺔ
ﺻﻌبــﺔ ،ﺣيــﺚ ﻛان عليﻬــﻢ إزاءﻫــا االﺧتيــار ﺑيــن فــرض ﺣجــر ﺻﺤــي ﺷــامﻞ ﻹﻧﻘــاذ ﺣيــاة اﻷفــراد ،أو اﺗبــاع إجــراءات
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ﺻﺤيــﺔ أقــﻞ ﺻرامــﺔ وإعﻄــاء اﻷوليــﺔ لمواﺻلــﺔ الﻨﺸــاط االقتصــادي .لﻜــن ،ومﻬمــا ﻛان االﺧتيــار ،فــﺈن ﻛﻞ االقتصادﻳــات
ﺗﻌرﺿــﺖ لتﺪاعيــات قوﻳــﺔ .وقــﺪ ﺗﺴــبﺐ ﻫــﺬا التﺪﻫــور فــي الﻈرفيــﺔ االقتصادﻳــﺔ فــي مﻔاقمــﺔ التﻔاوﺗــات وعمــﻖ أﺷــﻜال
ﻫﺸاﺷــﺔ الﺴــاﻛﻨﺔ .ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ذلــﻚ ،أدت التﺪاﺑيــر التﻘييﺪﻳــﺔ التــي ﺗــﻢ إقرارﻫــا لمواجﻬــﺔ ﺗﻔﺸــي الجائﺤــﺔ إلــى الﺤــﺪ
مــن ﺣرﻳــﺔ ﺗﻨﻘــﻞ اﻷﺷــﺨاص وولوجﻬــﻢ إلــى الﺨﺪمــات الصﺤيــﺔ وإلــى الﻌمــﻞ ،والتﻌليــﻢ والﺜﻘافــﺔ والترفيــﻪ.
علــى ﻏــرار ﺑاقــي البلــﺪان ،عمــﻞ المﻐــرب مﻨــﺬ ﺗﺴــجيﻞ أول ﺣالــﺔ إﺻاﺑــﺔ مﺆﻛــﺪة ﺑﻔيــروس ﻛوروﻧــا فــي  2مــارس ،2020
وﻧﻈــرا للتﻄــورات الﺴــرﻳﻌﺔ التــي ﺣﺪﺛــﺖ علــى المﺴــتوى الﻌالمــي جــراء اﻧتﺸــار الﻔيــروس ،علــى اﺗﺨــاذ مجموعــﺔ مــن
اﻹجــراءات االﺣترازﻳــﺔ التﺪرﻳجيــﺔ ،مــﻊ ﺗﻌبئــﺔ مﺨتلــﻒ مﺆﺳﺴــاﺗﻪ ،علــى الصﻌيــﺪ المرﻛــﺰي والتراﺑــي .وقــﺪ ﺑلﻐــﺖ ﻫــﺬه
الﺪﻳﻨاميــﺔ ذروﺗﻬــا مــﻊ إعــﻼن ﺣالــﺔ الﻄــوارئ الصﺤيــﺔ فــي  20مــارس  2020التــي جــرى فــي إطارﻫــا ﺳــن ﺣجــر ﺻﺤــي
ﺷــامﻞ.
وفــي ﻫــﺬا اﻹطــار ،جــرى اعتمــاد جملــﺔ مــن المﻘتﻀيــات الﻘاﻧوﻧيــﺔ والتﻨﻈيميــﺔ االﺳــتﺜﻨائيﺔ .أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ للتﺪاﺑيــر
الﺨاﺻــﺔ ﺑالمﻨﻈومــﺔ الصﺤيــﺔ ،فﻘــﺪ ﻫمــﺖ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص ﺗﺄﻫيــﻞ المﺆﺳﺴــات االﺳتﺸــﻔائيﺔ ﻛمــا ﺷــﻬﺪت مﺸــارﻛﺔ فاعلــﺔ
للﻄــﺐ الﻌﺴــﻜري ،لﻜــن لــﻢ ﻳتــﻢ إﺷــراك الﻘﻄــاع الصﺤــي الﺨــاص ﺑالﻘــﺪر الﻜافــي فــي جﻬــود مﻜافﺤــﺔ الجائﺤــﺔ .وعلــى
إﺛــر قــرار إﻏــﻼق المــﺪارس ،اﺑتــﺪاء مــن  13مــارس  ،2020ﺗــﻢ وﺿــﻊ ﺧﻄــﺔ عمــﻞ علــى المــﺪى الﻘصيــر مــن أجــﻞ ﺿمــان
االﺳــتمرارﻳﺔ البيﺪاﻏوجيــﺔ مــن ﺧــﻼل إرﺳــاء التﻌليــﻢ عــن ﺑﻌــﺪ ﺧــﻼل فتــرة الﺤجــر الصﺤــي.
رﻏــﻢ أن الﺴــلﻄات المﻐرﺑيــﺔ أﺑاﻧــﺖ فــي البﺪاﻳــﺔ عــن قــﺪرة ﻛبيــرة علــى التﻔاعــﻞ الجيــﺪ للتصــﺪي لﺨﻄــر الجائﺤــﺔ ،إال
الص ّﺤــي ،ﻧــو ٌع مــن االﺳــتياء فــي ﺻﻔــوف اﻷفــراد والﻔاعليــن
أﻧــﻪ لوﺣــﻆ مﻨــﺬ اﻹعــﻼن عــن التمﺪﻳــﺪ الﺜاﻧــي للﺤجــر ّ
االقتصادﻳيــن ،أعﻄــى االﻧﻄبــاع ﺑﻐيــاب الوﺿــوح والتﻨﺴــيﻖ فــي التﻌامــﻞ مــﻊ اﻷزمــﺔ.
وقــﺪ أوردت الﺪراﺳــﺔ الﻌﺪﻳــﺪ مــن اﻷرقــام التــي ﺗُﻔصــﺢ عــن ﺧﻄــورة ﺗﺪاعيــات اﻷزمــﺔ (1 :ﺗــﻢ ﺗوقــﻊ أن ﺗتــراوح ﻧﺴــبﺔ
الﻨمــو االقتصــادي مــا ﺑيــن  5.8-فــي المائــﺔ )المﻨﺪوﺑيــﺔ الﺴــاميﺔ للتﺨﻄيــﻂ ووزارة االقتصــاد والماليــﺔ( و 7-فــي المائــﺔ
)ﺻﻨــﺪوق الﻨﻘــﺪ الﺪولــي( ﺧــﻼل الﺴــﻨﺔ الجارﻳــﺔ (2 .ﺻــرح ﺣوالــي  958.000أجيــر فــي الﻘﻄــاع المﻨﻈــﻢ أﻧﻬــﻢ ﺗوقﻔــوا
عــن الﻌمــﻞ ،وقــﺪ اﺳــتﻔادوا مــن التﻌوﻳــﺾ الممﻨــوح فــي إطــار الصﻨــﺪوق الﺨــاص ﺑتﺪﺑيــر جائﺤــﺔ فيــروس ﻛوروﻧــا(3 .
ﺻرﺣــﺖ ﺣوالــي  134.000مﻘاولــﺔ مــن أﺻــﻞ  216.000مﻘاولــﺔ مﻨﺨرطــﺔ فــي الصﻨــﺪوق الوطﻨــي للﻀمــان االجتماعــي
أﻧﻬــا ﺗﺄﺛــرت ﺑتﺪاعيــات جائﺤــﺔ ﻛوفيــﺪ فــي ﻧﻬاﻳــﺔ مــاي  (4 .2020اﺳــتﻔادت أﻛﺜــر مــن  5.5مليــون أﺳــرة ﺗﻌمــﻞ فــي
الﻘﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ مــن المﺴــاعﺪات الممﻨوﺣــﺔ فــي إطــار عمليــﺔ »ﺗﻀامــن«.
وﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى أن ﺣجــﻢ التﺄﺛيــر االقتصــادي علــى مﺨتلــﻒ قﻄاعــات الﻨﺸــاط ارﺗبــﻂ ﺑﻌــﺪة عوامــﻞ مﺜــﻞ طبيﻌــﺔ
الﺴــوق )مﺤلــي أو ﺧارجــي( ،وطبيﻌــﺔ المﻨتــوج )مــواد أﺳاﺳــيﺔ /ﺑاقــي المﻨتجــات( ،ومــﺪى ﺻرامــﺔ الﻘواعــﺪ الصﺤيــﺔ
المﻄبﻘــﺔ علــى ﻛﻞ قﻄــاع ،أو ﺳــرعﺔ اﺳــتئﻨاف الﻌــادات االﺳــتﻬﻼﻛيﺔ )قﻄــاع الﺴــياﺣﺔ مﺜــﻼ( .ﻫﻜــﺬا ،ﺗمﻜﻨــﺖ ﺑﻌــﺾ
الﻘﻄاعــات مــن الصمــود ،علــى ﻏــرار الصﻨاعــات االﺳــتﺨراجيﺔ وﺻﻨاعــﺔ مﺸــتﻘات الﻔوﺳــﻔاط والصﻨاعــﺔ الﻐﺬائيــﺔ،
ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى قﻄــاع اﻷﻧﺸــﻄﺔ الماليــﺔ وقﻄــاع االﺗصــاالت.
إلــى جاﻧــﺐ اﻹجــراءات التﻘييﺪﻳــﺔ التــي لــﻢ ﺗيﺴــر الولــوج إلــى الﺨﺪمــات اﻷﺳاﺳــيﺔ ،ال ﺳــيما ﺑالﻨﺴــبﺔ للﻔئــات اﻷﻛﺜــر
ﻫﺸاﺷــﺔ ،مــن قبيــﻞ الصﺤــﺔ وﺿﻌــﻒ ﺷــبﻜات الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ ،ﺳــاﻫﻢ االﻧﺨﻔــاض فــي الﺪﺧــﻞ فــي زﻳــادة ﺣــﺪة
التﻔاوﺗــات الموجــودة أﺻــﻼ ،ممــا ﻳﺸــﻜﻞ عامــﻼ قــﺪ ﻳــﺆدي إلــى رجــوع فئــات مــن الﺴــاﻛﻨﺔ إلــى الﻔﻘــر .وﺑالﻨﺴــبﺔ لﻘﻄــاع
الترﺑيــﺔ والتﻌليــﻢ ،ﺣيــﺚ أمﻜــن الﺤﻔــاظ علــى ﺷــﻜﻞ مﻌيــن مــن االﺳــتمرارﻳﺔ البيﺪاﻏوجيــﺔ ،فــﺈن الﻔجــوة الرقميــﺔ ﺑيــن
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الوﺳــﻄين الﺤﻀــري والﻘــروي ،وﻛــﺬا ﺑيــن اﻷﺳــر الميﺴــورة والمﻌــوزة ،قــﺪ أﺿــرت ﺑــﺪور التﻌليــﻢ ﻛﺂليــﺔ أﺳاﺳــيﺔ لﻼرﺗﻘــاء
االجتماعــي وأﺛــرت ﺳــلبا علــى مبــﺪأ الولــوج المتﻜافــﺊ للﺤــﻖ فــي التﻌليــﻢ.
وﺗبــرز الﺪراﺳــﺔ أن اﻧﻌﻜاﺳــات اﻷزمــﺔ قــﺪ اﺣتــﺪت جــراء وجــود أوجــﻪ ﻫﺸاﺷــﺔ ﺑﻨيوﻳــﺔ التــي ﺗﻌاﻧــي مﻨﻬــا ﺑﻼدﻧــا فــي عــﺪة
مﺴــتوﻳات وال ﺳــيما علــى مﺴــتوى المﻨﻈومــﺔ الصﺤيــﺔ الوطﻨيــﺔ ،والمﻨﻈومــﺔ التﻌليميــﺔ ومﻨﻈومــﺔ الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ.
وعلــى المﺴــتوى االقتصــادي ،فــﺈن اﺳــتمرار ﺿﻌــﻒ رأس المــال الــﺬي ﺗﻌاﻧــي مﻨــﻪ المﻘــاوالت الوطﻨيــﺔ رفــﻊ مــن ﺣــﺪة
التﺄﺛــر ﺑالصﺪمــات الﻜبــرى ،فــي وقــﺖ جﻌلــﺖ الﺨيــارات المتﺨــﺬة فــي إطــار الﺴياﺳــات الصﻨاعيــﺔ الﻨﺴــيﺞ اﻹﻧتاجــي
ﺷــﺪﻳﺪ التﺄﺛــر ﺑالتﻐيــرات الﻔجائيــﺔ التــي ﺗﻄــال ﺳﻼﺳــﻞ الﻘيمــﺔ الﻌالميــﺔ ،علــى الرﻏــﻢ مــن آﺛارﻫــا اﻹﻳجاﺑيــﺔ.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﻛﺸــﻔﺖ أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-الﻌﺪﻳــﺪ مــن المﺆﻫــﻼت التــي ﺗتمتــﻊ ﺑﻬــا ﺑﻼدﻧــا .والتــي ﺗجلــﺖ ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص
فــي ﺗﻔاعــﻞ وﺗﻌبئــﺔ الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ ،ومروﻧــﺔ ﺑﻌــﺾ الﻘﻄاعــات اﻹﻧتاجيــﺔ وقﺪرﺗﻬــا علــى التﻜ ّيــﻒ ،وروح التﻀامــن
التــي أﺑــان عﻨﻬــا المواطﻨــات والمواطﻨــون ،واﻧﺨــراط المملﻜــﺔ فــي مﺴلﺴــﻞ التﺤــول الرقمــي.
ولوﺣــﻆ أن الرفــﻊ التﺪرﻳجــي للﺤجــر الصﺤــي ،الﺳــيما اﺑتــﺪاء مــن  19ﻳوليــوز ) 2020المرﺣلــﺔ الﺜالﺜــﺔ مــن رفــﻊ الﺤجــر(،
قــﺪ ﺳــاﻫﻢ فــي ارﺗﻔــاع فــي عــﺪد ﺣــاالت اﻹﺻاﺑــات ﺑالﻔيــروس ،ممــا ﻛان لــﻪ اﻧﻌــﻜاس ﺳــلبي علــى الﺤصيلــﺔ الصﺤيــﺔ
اﻹﻳجاﺑيــﺔ التــي طبﻌــﺖ مرﺣلــﺔ الﺤجــر الصﺤــي.
وطبﻘــا للتﻌليمــات الملﻜيــﺔ الﺴــاميﺔ ،ﺗــﻢ إﺣــﺪاث الصﻨــﺪوق الﺨــاص ﺑتﺪﺑيــر جائﺤــﺔ فيــروس ﻛوروﻧــا ،مــن أجــﻞ ﺗجــاوز
أوجــﻪ الﻘصــور البﻨيوﻳــﺔ التــي ﺗﻌتــري المﻨﻈومــﺔ الصﺤيــﺔ ،والــﺬي عــرف ﺗﺨصيصــا ﺷــبﻪ ﺣصــري لﺨﺪمــات الرعاﻳــﺔ
الصﺤيــﺔ الﻌموميــﺔ لمﻜافﺤــﺔ الجائﺤــﺔ .ﻛمــا ﺗمــﺖ ﺗﻌبئــﺔ ﻫــﺬا الصﻨــﺪوق مــن أجــﻞ ﺗﻘليــﺺ اﻧﻌﻜاﺳــات الﺤجــر الصﺤــي
ﺳــواء ﺑالﻨﺴــبﺔ لﻸﺳــر أو المﻘــاوالت .ﻏيــر أن اﺳــتﺪامﺔ المﻘــاوالت المﻐرﺑيــﺔ ﺗﻈــﻞ رﻫيﻨــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ أﺳاﺳــي ﺑتﻨﻔيــﺬ ﺧﻄــﺔ
اﻹﻧﻌــاش االقتصــادي التــي أعلﻨﻬــا جﻼلــﺔ الملــﻚ فــي  29ﻳوليــوز الماﺿــي فــي ﺧﻄــاب الﻌــرش ،ﺑﻐــﻼف مالــي ﻳبلــﻎ 120
مليــار درﻫــﻢ ) 11فــي المائــﺔ مــن الﻨاﺗــﺞ الﺪاﺧلــي اﻹجمالــي(.
أمــا ﺑالﻨﺴــبﺔ الﺳــتمرارﻳﺔ المﻨﻈومــﺔ الترﺑوﻳــﺔ ،ﺗﻔيــﺪ الﺪراﺳــﺔ أن ﺗﻘييــﻢ الﻌــرض الــﺬي قﺪمتــﻪ وزارة الترﺑيــﺔ
الوطﻨيﺔ والتﻜوﻳــن المﻬﻨــي والتﻌليــﻢ الﻌالــي ﺑالمﻐــرب ،ﻳبﻘــى ﺗﻘييمــا أوليــا متباﻳﻨــا مــن ﺣيــﺚ اﻷﻫــﺪاف الموﺿوعيــﺔ
)طبيﻌــﺔ الﻌــرض الترﺑــوي ،الولــوج إلــى الوﺳــائﻞ والتجﻬيــﺰات الرقميــﺔ ،درجــﺔ اﻧﺨــراط اﻷمﻬــات واﻵﺑــاء وأوليــاء
التلميــﺬات والتﻼميــﺬ ،الﺸــروط االجتماعيــﺔ إلــﺦ(.
ﻳــرى المجلــس أن الﺪﻳﻨاميــﺔ التــي أملتﻬــا ﺿــرورة مواجﻬــﺔ أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-وﺗﺪاعياﺗﻬــا الﺴــلبيﺔ ،ﻳجــﺐ أن ﺗﺸــﻜﻞ مﻨﻄلﻘــا
ﻹجــراء عمليــﺔ ﺗﺤــول عميــﻖ لبﻼدﻧــا ،مــﻊ االرﺗــﻜاز علــى التوجيﻬــات الملﻜيــﺔ الﺴــاميﺔ وأﺣــﻜام دﺳــتور  .2011فــي ﻫــﺬا
الصــﺪد ،ﻳــرى المجلــس أن الﻄمــوح المﻌبــر عﻨــﻪ فــي ﺗﻘرﻳــره ﺣــول الﻨمــوذج التﻨمــوي الجﺪﻳــﺪ ﻳﺤتﻔــﻆ ﺑراﻫﻨيتــﻪ .ﻏيــر أن
ﻫــﺬا الﻄمــوح ﻳجــﺐ أن ﻳراعــي إﺣــﺪى المتﻄلبــات الرئيﺴــيﺔ وﻫــي الﻘــﺪرة علــى الصمــود إزاء التﻘلبــات.
وﻳرمــي ﻫــﺬا الﻄمــوح إلــى » ﺑﻨــاء ﻧمــوذج ﺗﻨمــوي دﻳﻨامــي ﻳﺤﻘــﻖ ﻧمــواً قوﻳـاً ،دامجـاً ومﺴــتﺪاماً ،وﻳﻀمــن ﺗﻜافــﺆ الﻔــرص،
وﻳﻨﻬــﺾ ﺑتﻨميــﺔ الﻔــرد وﻳﻌــﺰز قﺪراﺗــﻪ فــي ﻇــﻞ مجتمـ ٍـﻊ مﺰدﻫـ ٍـر ومتﻀامــن ،ﻳﺤتــﻞ فيــﻪ المواطــن مﻜاﻧــﺔ مرﻛﺰﻳــﺔ«.
ومــن أجــﻞ ﻛﺴــﺐ رﻫاﻧــات ﻫــﺬه التﺤﺪﻳــات ،ﻳﻘتــرح المجلــس جملــﺔ مــن مﺪاﺧــﻞ التﻐييــر الﻜبــرى ﺑﻐيــﺔ إﻧجــاح مرﺣلــﺔ
الﺨــروج مــن أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ والتﻨﺰﻳــﻞ اﻷمﺜــﻞ للﻨمــوذج التﻨمــوي الجﺪﻳــﺪ .ﻛمــا ﻳﻘتــرح المجلــس  149ﺗوﺻيــﺔ ﺗﻨتﻈــﻢ ﺣــول 7
مﺤــاور رئيﺴــيﺔ ،وﺗﻬــﺪف أﺳاﺳــا إلــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ قــﺪرة ﺑﻼدﻧــا علــى اﺳــتباق التﺤــوالت والتﻜيــﻒ مﻌﻬــا ﺑــﻜﻞ مروﻧــﺔ.
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التﻌاﻳﺶ مﻊ ﻛوفيﺪ :19-ﺑﲔ متﻄلبات ﺣالﺔ االﺳتﻌجال وﺿرورة التﻜيﻒ
وفــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻳﻀــﻢ المﺤــور اﻷول مــن التوﺻيــات ،التﺪاﺑيــر التــي ﻳﻨبﻐــي اﻹﺳــراع ﺑاﺗﺨاذﻫــا للتمﻜــن مــن التﻌاﻳــﺶ
مــﻊ فيــروس ﻛوفيــﺪ ،19-وﻫــو ﻫــﺪف قاﺑــﻞ للتﺤﻘيــﻖ ﺷــرﻳﻄﺔ ﺗﻐييــر الﻌﻘليــات مــن ﺧــﻼل االﺳــتﻔادة مــن الجواﻧــﺐ
اﻹﻳجاﺑيــﺔ التــي ﻛﺸــﻔتﻬا اﻷزمــﺔ والــﺪروس المﺴــتﺨلصﺔ مﻨﻬــا .وﺗﻬــﻢ ﻫــﺬه التﺪاﺑيــر إﺻــﻼح الﻘﻄاعــات االجتماعيــﺔ
اﻷﺳاﺳــيﺔ )الصﺤــﺔ والتﻌليــﻢ( ،وإعــادة الﻨﻈــر فــي طــرق وعﻼقــات الﺸــﻐﻞ )الﻘﻄاعــان الﻌــام والﺨــاص( ،واعتمــاد مﻘارﺑــﺔ
فاعلــﺔ وﺗﺸــارﻛيﺔ فــي ﺗﺪﺑيــر المﺨاطــر ،مــﻊ ﺗﻜرﻳــس أﺳــس ﺳــيادة دولــﺔ الﻘاﻧــون.
ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺛﻼﺛــﺔ أدوار أﺳاﺳــيﺔ للﺪولــﺔ وإعــادة ﺗوجيــﻪ الﺴياﺳــات الﻌموميــﺔ مــن أجــﻞ ﺑﻨــاء مﻐــرب أﻛﺜــر إدماجــا وأﻛﺜــر قــﺪرة
عل ــى الصمــود إزاء التﻘلبــات
لﻘــﺪ أﺑــرزت آﺛــار ﺗﺪاﺑيــر مﻜافﺤــﺔ الجائﺤــﺔ دورا جﺪﻳــﺪا للﺪولــﺔ فــي المجــال الﻌــام ،مﺴــلﻄﺔ الﻀــوء فــي اﻵن ذاﺗــﻪ علــى
مواطــن ﺿﻌــﻒ الﻨمــوذج الﻨيوليبرالــي الــﺬي ﻳﺪعــو إلــى إﺑﻘــاء ﺗﺪﺧــﻞ الﺪولــﺔ فــي الﺤــﺪود الﺪﻧيــا ،وﻳﻘــوم علــى ﻏلبــﺔ مﻨﻄــﻖ
اﻷﺳــواق وﺗﻘليــﺺ الﻨﻔﻘــات االجتماعيــﺔ إلــى أدﻧــى ﺣــﺪ ممﻜــن ،ﺑمــا فــي ذلــﻚ فــي الﻘﻄاعــات الﺤيوﻳــﺔ مﺜــﻞ الصﺤــﺔ
والتﻌليــﻢ والﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ .لﻘــﺪ جــاءت اﻷزمــﺔ الصﺤيــﺔ لـــ  2020لتجﺪﻳــﺪ الﻨــﺪاءات إلــى عــودة »الﺪولــﺔ الراعيــﺔ«
المتجــﺪدة علــى المﺴــتوى االجتماعــي ،أي دولــﺔ ﺗﻀــﻊ المواطــن فــي ﺻلــﺐ اﻧﺸــﻐاالﺗﻬا وﺗتبﻨــى ﺳياﺳــات أﻛﺜــر طموﺣــا
علــى المﺴــتوى االقتصــادي.
وﺗتﻨــاول ﺗوﺻيــات ﻫــﺬا المﺤــور ﺑﺸــﻜﻞ ﺧــاص التﺤــوالت الﻜبــرى الواجــﺐ إجراؤﻫــا مــن أجــﻞ مﻼءمــﺔ دور الﺪولــﺔ مــﻊ
المتﻄلبــات الجﺪﻳــﺪة لﻌالــﻢ مــا ﺑﻌــﺪ ﻛوفيــﺪ ،19-وذلــﻚ لتيﺴــير إعــادة ﺗوجيــﻪ الﺨيــارات التــي ﺗﻘــوم عليﻬــا الﺴياﺳــات
الﻌموميــﺔ ومﻘارﺑــﺔ الﺤﻜامــﺔ .وﺗﻬــﻢ ﻫــﺬه المراجﻌــﺔ لــﺪور الﺪولــﺔ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺛــﻼث مﻬــام رئيﺴــيﺔ :دولــﺔ ﺗﻀﻄلــﻊ ﺑتوفيــر
التﺄميــن للجميــﻊ ﺧــﻼل اﻷزمــات؛ دولــﺔ ﺗﻀﻄلــﻊ ﺑوﻇيﻔــﺔ الرعاﻳــﺔ االجتماعيــﺔ وﻳﺤتــﻞ فيﻬــا المواطــن مﻜاﻧــﺔ مرﻛﺰﻳــﺔ؛
دولــﺔ ﺗﻀﻄلــﻊ ﺑمﻬــام التﺨﻄيــﻂ االﺳــتراﺗيجي وذات رؤﻳــﺔ علــى المــﺪى الﻄوﻳــﻞ.
االﻧتﻘال من »مﻨﻈومﺔ للﻌﻼجات« إلى مﻨﻈومﺔ ﺻﺤيﺔ
لﻘــﺪ ﺗﻌــﺰز ﺧــﻼل ﻫــﺬه الجائﺤــﺔ الوعــي ﺑــﺄن إﺻــﻼح المﻨﻈومــﺔ الصﺤيــﺔ أﺿﺤــى أﻛﺜــر مــن أي وقــﺖ مﻀــى مﺴــﺄلﺔ
أﺳاﺳــيﺔ لتﺤﻘيــﻖ التماﺳــﻚ والﻌﺪالــﺔ والﺴــﻼم االجتماعــي .وﻫــو ﻫــﺪف ﻳﻨبﻐــي أن ﻳﺤﻔــﺰ علــى التﺤلــي ﺑــﺈرادة ﺣﻘيﻘيــﺔ
فــي التﻐييــر الﺴياﺳــي ووﺿــﻊ إطــار عمــﻞ واﺿــﺢ وطمــوح .فــي ﻫــﺬه المرﺣلــﺔ ،لــﻢ ﻳﻌــﺪ أمــام ﺑﻼدﻧــا ﺧيــار ﺳــوى التﻌجيــﻞ
ﺑالﻨﻬــوض ﺑمﻨﻈومتــﻪ الصﺤيــﺔ ﺑمــا ﻳﺴــمﺢ ﺑﻀمــان جــودة وف ّﻌاليــﺔ عــرض الﻌﻼجــات الصﺤيــﺔ؛ والولــوج الﻌــادل إلــى
الﻌﻼجــات وﻧجاعــﺔ ال َﻌ ـ ْرض الصﺤــي واالﺳــتﺪامﺔ الماليــﺔ للمﻨﻈومــﺔ علــى المــﺪى الﻄوﻳــﻞ.
وﺗتﻨــاول التوﺻيــات المﻘترﺣــﺔ فــي ﻫــﺬا المﺤــور اﻹﺻﻼﺣــات الﻬيﻜليــﺔ التــي ﻳتﻌيــن ﺗﻨﻔيﺬﻫــا مــن أجــﻞ ﺑﻨــاء مﻨﻈومــﺔ
ﺻﺤيــﺔ فﻌليــﺔ ومتﻜاملــﺔ ،اﻧﻄﻼقــا مــن الرؤﻳــﺔ واﻹرادة الﺴياﺳــيﺔ واﻧتﻬــاء ﺑمﺴــﺄلﺔ الصﺤــﺔ والﺴــﻼمﺔ ،مــرورا ﺑالﺤﻜامــﺔ
والمــوارد البﺸــرﻳﺔ والتموﻳــﻞ .وﻳﺪعــو المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي إلــى إرﺳــاء مﻨﻈومــﺔ ﺻﺤيــﺔ ﺗﻀمــن اﻹعمــال
الﻔﻌلــي للﻄــﺐ الوقائــي وﺗوفــر عرﺿــا ﺻﺤيــا ذا جــودة ﻳﻐﻄــي مجمــوع التــراب الوطﻨــي وﺗيﺴــر الولــوج لجميــﻊ المواطﻨــات
والمواطﻨيــن ﺑــﺪون ﺗمييــﺰ.
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إرﺳاء مﻨﻈومﺔ للﺤماﻳﺔ االجتماعيﺔ املﻌممﺔ واﺳتراﺗيجيات مبتﻜرة من أجﻞ إدماج الﻘﻄاع ﻏير املﻨﻈﻢ
لﻘــﺪ ﺳــلﻄﺖ أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-الﻀــوء علــى المﺴــتوى المرﺗﻔــﻊ لﻬﺸاﺷــﺔ فئــات عرﻳﻀــﺔ مــن الﺴــﻜان الﺬﻳــن ﻳﻌملــون فــي
مﻬــن ﺿﻌيﻔــﺔ التﻨﻈيــﻢ أو فــي الﻘﻄــاع ﻏيــر المﻬيــﻜﻞ .ولــﻢ ﻳﻌــﺪ ﺧافيــا مــا ﺗﻜتﺴــيﻪ مﻌالجــﺔ ﻫــﺬا الﻘصــور البﻨيــوي ،الــﺬي
طــال أمــﺪه ،مــن طاﺑــﻊ اﺳــتﻌجالي .وﻫــي وﺿﻌيــﺔ ﺗتﻄلــﺐ ﺗﻨﻔيــﺬ عــﺪد مــن اﻹجــراءات واﻹﺻﻼﺣــات لتﻌﺰﻳــﺰ وﺗوﺳــيﻊ
ﺷــبﻜات الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ ،وﻧﻈــام التﻐﻄيــﺔ الصﺤيــﺔ ،فــي اﺗجــاه إرﺳــاء مﻨﻈومــﺔ ﺣماﻳــﺔ اجتماعيــﺔ ﺷــاملﺔ.
وﻳﻬــﻢ ﻫــﺬا المﺤــور اﻹﺻﻼﺣــات الموﺻــى ﺑﻬــا مــن أجــﻞ ﺿمــان ﺣماﻳــﺔ اجتماعيــﺔ ﺷــاملﺔ ﻳﺴــتﻔيﺪ مﻨﻬــا الجميــﻊ علــى
قــﺪم المﺴــاواة وﺑﺸــﻜﻞ دائــﻢ ،مــﻊ إعمــال مبــﺪأ اﺳــتﺪامﺔ أﻧﻈمــﺔ الﺤماﻳــﺔ والتﻘائيتﻬــا .ﻛمــا ﻳتﻨــاول المﺤــور رافﻌــات
التﻐييــر التــي مــن ﺷــﺄﻧﻬا إدمــاج اﻷﻧﺸــﻄﺔ الﻬﺸــﺔ وﻏيــر المﻬيﻜلــﺔ ﺿمــن إطــار مﻨﻈومــﺔ الﺤماﻳــﺔ االجتماعيــﺔ.
إﻧﻌــاش االقتصــاد عل ــى املــﺪى الﻘصيــر مــﻊ الﻌمــﻞ ﰲ املــﺪى املتوﺳــﻂ عل ــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ قﺪرﺗــﻪ عل ــى الصمــود ﰲ وجــﻪ الصﺪمــات
املﺴتﻘبليﺔ
إن الرجــﺔ الﻘوﻳــﺔ التــي ﺧلﻔتﻬــا أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ أفصﺤــﺖ عــن ﺿــرورة مواﺻلــﺔ الﺴــلﻄات الﻌموميــﺔ التﺪﺧــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ متﺰامــن
لتﺪﺑيــر الﻌــرض والﻄلــﺐ وللتﻌامــﻞ مــﻊ مﺴــتوى عــﺪم اليﻘيــن الــﺬي ﻳَ ِﺴــﻢ ﻫــﺬه الﻈرفيــﺔ.
ﺗﻬــﻢ التوﺻيــات المﻘترﺣــﺔ فــي ﻫــﺬا المﺤــور الﺨامــس التﺤــوالت الﻜبــرى الملﺤــﺔ فــي مجــال الﺴياﺳــات االقتصادﻳــﺔ
( )1ﺣماﻳــﺔ الﻨﺸــاط ومﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ ،و)(2
أجــﻞ (1
مــن أجل
)الﻨﻘﺪﻳــﺔ ،الجبائيــﺔ ،الميﺰاﻧياﺗيــﺔ ،التجارﻳــﺔ ،الصﻨاعيــﺔ ،إلــﺦ( من
ﺗﺤﺴــين قــﺪرة المﻘــاوالت المﻐرﺑيــﺔ علــى الصمــود فــي وجــﻪ التﻘلبــات وﺗﻌﺰﻳــﺰ قﺪراﺗﻬــا التﻨافﺴــيﺔ ،و) (3إدمــاج االقتصــاد
ﻏيــر المﻨﻈــﻢ مــﻊ مراعــاة ﺧصوﺻياﺗــﻪ .وﻳتﻌيــن التمييــﺰ ﻫﻨــا ﺑيــن أفﻘيــن زمﻨييــن مﺨتلﻔيــن ،لــﻜﻞ واﺣــﺪ مﻨﻬمــا أﻫﺪافــﻪ
المﺤــﺪدة :المــﺪى الﻘصيــر ،الــﺬي ﻳﻬــﻢ ﺣماﻳــﺔ االقتصــاد ،مــن ﺧــﻼل ﺗﺪاﺑيــر وقائيــﺔ للﺤــﺪ مــن فﻘــﺪان مﻨاﺻــﺐ الﺸــﻐﻞ
وإفــﻼس المﻘــاوالت؛ والمﺪﻳيــن المتوﺳــﻂ والﻄوﻳــﻞ مــن ﺧــﻼل الﻌمــﻞ علــى الرفــﻊ مــن قــﺪرة االقتصــاد علــى الصمــود
وﺗﻌﺰﻳــﺰ طاﺑﻌــﻪ الﺪامــﺞ ،ﺑمــا ﻳﻘتﻀيــﻪ مــن إعــادة الﻨﻈــر ﺑﺸــﻜﻞ ﺷــامﻞ فــي أولوﻳــات الﺴياﺳــات االقتصادﻳــﺔ المﻐرﺑيــﺔ.
ﺗﻄوﻳر الﻘﻄاعات االﺳتراﺗيجيﺔ من أجﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ الﺴيادة االقتصادﻳﺔ لبﻼدﻧا
اﻧﻄﻼقــا مــن فرﺿيــﺔ أن ﺣــﺪوث اﻷزمــات الﻜبــرى قــﺪ ﻳتﻜــرر ﺑﺸــﻜﻞ متﺰاﻳــﺪ مﺴــتﻘبﻼ ،وﺑالﻨﻈــر الرﺗﻔــاع المﺨاطــر
المتﻌلﻘــﺔ ﺑاﺿﻄــراب ﺳﻼﺳــﻞ التموﻳــن فــي اﻷﺳــواق الﻌالميــﺔ ،فــﺈن المﻐــرب مﺪعــو إلــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ موقﻌــﻪ فــي عــﺪد مــن
الﻘﻄاعــات الﺤيوﻳــﺔ .وﺗﻬــﻢ ﺗوﺻيــات المﺤــور الﺴــادس الﻘﻄاعــات االﺳــتراﺗيجيﺔ التــي أﺑاﻧــﺖ عﻨﻬــا أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-مــن
تجاه الﺨــارج والرفــﻊ مــن قــﺪرة ﺑﻼدﻧــا علــى الصمــود .فــي ﻫــﺬا الصــﺪد ،ﻳتﻌيــن إعﻄــاء اﻷولوﻳــﺔ
أجــﻞ ﺗﻘليــﺺ التبﻌيــﺔ ﻧجــاه
لتﻄوﻳــر ﺻﻨاعــﺔ وطﻨيــﺔ لﻸدوﻳــﺔ وﺗﻌﺰﻳــﺰ الﺴــيادة الﻐﺬائيــﺔ وﺗﻄوﻳــر قﻄــاع الﻄاقــﺔ والبيئــﺔ والتﻄوﻳــر واالﺑتــﻜار.
إرﺳاء ﺳياﺳﺔ وطﻨيﺔ مﻨﺪمجﺔ وﺷاملﺔ ﰲ مجال التﺤول الرقمي
ﺷــﻬﺪ اﺳــتﺨﺪام التﻜﻨولوجيــات الرقميــﺔ طﻔــرة ملﺤوﻇــﺔ ﺧــﻼل أزمــﺔ ﻛوفيــﺪ 19-التــي عمﻘــﺖ الﻔجــوة الرقميــﺔ .وﺗتﻌلــﻖ
ﺗوﺻيــات ﻫــﺬا المﺤــور ﺑالتﻜﻨولوجيــا الرقميــﺔ التــي ﺗﺸــﻜﻞ قﻄاعــا ﺣيوﻳــا ذا طاﺑــﻊ أفﻘــي ﻳﻬــﻢ جميــﻊ المجــاالت ،والــﺬي
مــن ﺷــﺄﻧﻪ مــن جﻬــﺔ أن ﻳمﻜــن مــن ﺗﺤﺴــين ﻧجاعــﺔ أداء ﺑﻼدﻧــا فــي مﺨتلــﻒ المجــاالت ،ال ﺳــيما علــى ﺻﻌيــﺪ الﺨﺪمــات
الﻌموميــﺔ المﻘﺪمــﺔ لﻸفــراد والمﻘــاوالت ،والﺨﺪمــات االجتماعيــﺔ اﻷﺳاﺳــيﺔ واالقتصــاد .ﻛمــا ﺗﻐﻄــي التوﺻيــات
المرﺗبﻄــﺔ ﺑﻬــﺬا الموﺿــوع الرؤﻳــﺔ المتﻌلﻘــﺔ ﺑاالﺳــتراﺗيجيﺔ التــي ﻳﻨبﻐــي اعتمادﻫــا ،فﻀ ـ ً
ﻼ عــن ﺳــبﻞ االرﺗﻘــاء ﺑالولــوج
للتﻜﻨولوجيــا الرقميــﺔ إلــى مرﺗبــﺔ ﺣــﻖ أﺳاﺳــي ،ﺑﻬــﺪف ﺿمــان ولــوج رقمــي ذي جــودة لﻔائــﺪة الجميــﻊ وفــي ﻛﻞ مــﻜان.
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 .2.4.2الﻠﺠﻨﺔ الﻤﺆﻗتﺔ الﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻧﺠﺎز دراﺳﺔ ﺣﻮل الﻄﺒقﺔ الﻮﺳﻄﻰ
ﺗوﺻــﻞ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺑتارﻳــﺦ  30ﻳﻨاﻳــر  2020ﺑﺈﺣالــﺔ مــن مجلــس المﺴتﺸــارﻳن مــن أجــﻞ
إﻧجــاز دراﺳــﺔ ﺣــول الﻄبﻘــﺔ الوﺳــﻄى ﺑالمﻐــرب .وﺗﻨــﺪرج ﻫــﺬه الﺪراﺳــﺔ فــي إطــار الﺪﻳﻨاميــﺔ التــي أطلﻘﻬــا مجلــس
المﺴتﺸــارﻳن والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺣــول موﺿــوع الﻄبﻘــﺔ الوﺳــﻄى ،ﺑمﻨاﺳــبﺔ ﺗﻨﻈيــﻢ المﻨتــﺪى
البرلماﻧــي الﺪولــي الﺨامــس للﻌﺪالــﺔ االجتماعيــﺔ ﺣــول موﺿــوع» :ﺗوﺳــيﻊ الﻄبﻘــﺔ الوﺳــﻄى قاطــرة للتﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ
واالﺳــتﻘرار االجتماعــي«.
وﺳيتﻢ االﻧتﻬاء من ﻫﺬه الﺪراﺳﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ .2021

 .5.2الﻨﺪوات والﻠقﺎءات الﻮﻃﻨﻴﺔ والﺪولﻴﺔ
ﺑﻬــﺪف التﻌرﻳــﻒ ﺑﺄﺷــﻐال المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،والمﺸــارﻛﺔ فــي الﻨﻘاﺷــات التــي ﺗﺴــتﻘﻄﺐ
االﻫتمــام الﻌــام ،ﱠ
ﻧﻈــﻢ المجلــس الﻌﺪﻳــﺪ مــن اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻹﺷــﻌاعيﺔ ،ﺷــارﻛﺖ فيﻬــا ﺷــﺨصيات وطﻨيــﺔ ودوليــﺔ ،فﻀــﻼ عــن
ﺧبــراء رفيﻌــي المﺴــتوى وﻫيئــات دوليــﺔ.
وفــي ﻫــﺬا اﻹطــار ،ﺗــﻢ ﺗﻨﻈيــﻢ الﻌﺪﻳــﺪ مــن اللﻘــاءات واﻷﻳــام الﺪراﺳــيﺔ والﻨــﺪوات الوطﻨيــﺔ واﻹقليميــﺔ والﺪوليــﺔ ،ﻧﺬﻛــر
مــن ﺑيﻨﻬــا:
لﻘاءات ﺗﻘﺪﱘ مﺨرجات آراء وﺗﻘارﻳر املجلس
�

»اﺳتراﺗيجيﺔ وطﻨيﺔ ﺣول الﺴياﺳﺔ الﻌﻘارﻳﺔ للﺪولﺔ ومﺨﻄﻂ عمﻞ لتﻨﻔيﺬﻫا« ) 22ﻳﻨاﻳر (2020؛

�

ﱡﻬوض ﺑالﻘِ را َءةَِ ،
ﺿ ُرو َرةٌ ُمل ﱠِﺤﺔ« ) 21فبراﻳر (2020؛
»الﻨ ُ

�

»مــن أجــﻞ ﺳياﺳــﺔ عموميــﺔ للﺴــﻼمﺔ الصﺤيــﺔ لﻸﻏﺬﻳــﺔ ﺗتمﺤــور ﺣــول ﺣماﻳــﺔ ﺣﻘــوق المﺴــتﻬلﻜين وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺗﻨافﺴــيﺔ
مﺴــتﺪامﺔ لل ٌمﻘاولــﺔ علــى الصﻌيﺪﻳــن الوطﻨــي والﺪولــي« ) 17ﻳوﻧيــو (2020؛

�

» ﺗﺴرﻳﻊ االﻧتﻘال الﻄاقي لوﺿﻊ المﻐرب على مﺴار الﻨمو اﻷﺧﻀر« ) 9ﻳوليوز (2020؛

�

»االﻧﺪمــاج اﻹقليمــي للمﻐــرب فــي إفرﻳﻘيــا :مــن أجــﻞ ﺑلــورة اﺳــتراﺗيجيﺔ فــي ﺧﺪمــﺔ ﺗﻨميــﺔ مﺴــتﺪامﺔ مــﻊ إفرﻳﻘيــا«
) 30ﺷــتﻨبر .(2020

التﻨﻈيﻢ املﺸترك لﻌﺪة ﺗﻈاﻫرات ،مﻨﻬا:
�

مائــﺪة مﺴــتﺪﻳرة ﺑﺸــراﻛﺔ مــﻊ البﻨــﻚ الﺪولــي ﺣــول موﺿــوع »التﻄــور اﻹقليمــي والتﻔاوﺗــات المجاليﺔ«)الﺜﻼﺛــاء 04
فبراﻳــر (2020؛

�

مائــﺪة مﺴــتﺪﻳرة ﺑﺸــراﻛﺔ مــﻊ ﻫيئــﺔ اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة للمﺴــاواة ﺑيــن الجﻨﺴــين وﺗمﻜيــن المــرأة ﺣــول موﺿــوع » جميﻌــا
مــن أجــﻞ جﻌــﻞ الﻘﻀــاء علــى جميــﻊ أﺷــﻜال الﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ الﻔتيــات والﻨﺴــاء أولوﻳــﺔ وطﻨيــﺔ« ) 16دجﻨبــر (2020؛

�

مﻨاﻇرة دوليﺔ ﺣول موﺿوع »الصﺤﺔ والﺴﻼمﺔ في الﻌمﻞ :التجارب الﺪوليﺔ« ﻳوم  8أﻛتوﺑر .2020
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املﺸارﻛﺔ ﰲ لﻘاءات وﺗﻈاﻫرات وطﻨيﺔ ،من ﺑيﻨﻬا:
�

ﻧــﺪوة رقميــﺔ عــن ﺑﻌــﺪ ،مﻨﻈمــﺔ مــن طــرف المﻌﻬــﺪ الوطﻨــي لﻈــروف الﺤيــاة المﻬﻨيــﺔ ،ﺑتﻌــاون مــﻊ وزارة الﺸــﻐﻞ
واﻹدمــاج المﻬﻨــي والجامﻌــﺔ الوطﻨيــﺔ ﻷطبــاء الﺸــﻐﻞ ،ﺣــول موﺿــوع »رفــﻊ الﺤجــر الصﺤــي مﺴــﺆوليات المﻘاولــﺔ
وأدوار المتﺪﺧليــن« ،ﻳــوم اﻷرﺑﻌــاء  24ﻳوﻧيــو 2020؛

�

أﺷــﻐال االجتمــاع الﺜاﻧــي للجﻨــﺔ الوطﻨيــﺔ لتتبــﻊ ومواﻛبــﺔ إﺻــﻼح مﻨﻈومــﺔ الترﺑيــﺔ والتﻜوﻳــن والبﺤــﺚ الﻌلمــي ،ﻳــوم 17
ﻳوليــوز 2020؛

�

اللﻘــاء الﺪراﺳــي ﺑمجلــس المﺴتﺸــارﻳن ﺣــول »مﺸــروع قاﻧــون رقــﻢ  18-45ﻳتﻌلــﻖ ﺑتﻨﻈيــﻢ مﻬﻨــﺔ الﻌامــﻼت والﻌامليــن
االجتماعييــن« ،االﺛﻨيــن  20ﻳوليــوز 2020؛

�

ورﺷــﺔ ﺗﺸــاورﻳﺔ لمﻨاقﺸــﺔ مﺸــروع اﻹطــار االﺳــتراﺗيجي لﺤماﻳــﺔ اﻷﺳــرة ،المﻨﻈــﻢ مــن طــرف وزارة التﻀامــن والتﻨميﺔ
االجتماعيﺔ والمﺴــاواة واﻷﺳــرة ،ﻳوم اﻷرﺑﻌاء  23ﺷــتﻨبر 2020؛

�

ﻳــوم دراﺳــي علمــي ،مﻨﻈــﻢ مــن طــرف وزارة الﺸــﻐﻞ واﻹدمــاج المﻬﻨــي ،ﺣــول موﺿــوع »مﺪوﻧــﺔ الﺸــﻐﻞ ﺑيــن الﻨــﺺ
الﻘاﻧوﻧــي والتﻄبيــﻖ الﻔﻌلــي« ﻳومــي  02و 03أﻛتوﺑــر 2020؛

�

اجتمــاع مﻨﻈــﻢ مــن طــرف مﻜتــﺐ مجلــس الﻨــواب ﺣــول »المﻬــن الﻄبيــﺔ وﺷــبﻪ الﻄبيــﺔ والبﺤــﺚ الﻌلمــي« ،ﻳــوم اﻷرﺑﻌــاء
 14أﻛتوﺑــر 2020؛

�

مﻨتــﺪى الجاليــﺔ اﻹفرﻳﻘيــﺔ فــي فرﻧﺴــا والــﺬي قــﺪم ﺧﻼلــﻪ المجلــس مﺴــاﻫمﺔ ﺣــول موﺿــوع » دور ومﺴــاﻫمﺔ الجاليــﺔ
المﻐرﺑيــﺔ فــي التﻨميــﺔ االقتصادﻳــﺔ للبلﺪﻳــن« 7 ،ﻧوﻧبر .2020

 .6.2الﻌﻼﻗــﺎت الﻌﺎﻣــﺔ ،ﺗﻌﺰيــﺰ إﺷــﻌﺎع الﻤﺠﻠــﺲ والتﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ الﻤﻮاﻃﻨــﺎت
والﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ
ﺳــﻌيا مﻨــﻪ لﻀمــان فﻬـ ٍـﻢ وﺗَ َملﱡـ ٍـﻚ أفﻀليــن مــن لــﺪن الﻔاعليــن المﻌﻨييــن والجمﻬــور الﻌرﻳــﺾ لمﻀاميــن مﺨتلــﻒ ﺗﻘارﻳــره
وآرائــﻪ ،وﺑﻐيــﺔ الترافــﻊ ﺑﺸــﺄن التوﺻيــات المﻨبﺜﻘــﺔ عﻨﻬــا ،وﺗﺤﻔيــﺰ الﻨﻘــاش الﻌمومــي ﺣــول الﻘﻀاﻳــا المجتمﻌيــﺔ التــي
ﺗﻜتﺴــي أﻫميــﺔ ﺑالﻐــﺔ ﺑالﻨﺴــبﺔ لمﺴــتﻘبﻞ ﺑﻼدﻧــا ،وإﺷــراك مجمــوع الﻔاعليــن فــي ﻫــﺬه الﺪﻳﻨاميــﺔ ،ﺣــرص المجلــس علــى
ﺗﻨﻈيــﻢ الﻌﺪﻳــﺪ مــن اللﻘــاءات والمبــادرات ،ﻧﺬﻛــر مﻨﻬــا:
املﺸارﻛﺔ ﰲ املﻌارض والتﻈاﻫرات لتﻘﺪﱘ مﺨرجات ﺗﻘارﻳر املجلس:
أقــام المجلــس رواقــا ﺧاﺻــا ﺑﺈﺻﺪاراﺗــﻪ فــي إطــار الــﺪورة الﺴادﺳــﺔ والﻌﺸــرﻳن للمﻌــرض الﺪولــي للﻨﺸــر والﻜتــاب )الــﺪار
البيﻀــاء  21فبراﻳــر  .(2020وعلــى ﻫامــﺶ ﻫــﺬه التﻈاﻫــرة ،ﻧﻈــﻢ مﺤاﺿــرة لتﻘﺪﻳــﻢ ﺗﻘرﻳــره ﺣــول الﻨﻬــوض ﺑالﻘــراءة.
ﻛمــا ﻧﻈــﻢ المجلــس أرﺑــﻊ ورﺷــات لتﻘﺪﻳــﻢ مﺨرجــات آرائــﻪ وﺗﻘارﻳــره ﺗﻨاولــﺖ الﺪراﺳــﺔ ﺣــول الﻌﻘــار ﺑالمﻐــرب ) 22ﻳﻨاﻳــر
 (2020والﺴــﻼمﺔ الصﺤيــﺔ لﻸﻏﺬﻳــﺔ ) 17ﻳوﻧيــو  (2020واالﻧتﻘــال الﻄاقــي ) 9ﻳوليــوز  (2020واالﻧﺪمــاج اﻹقليمــي
للمﻐــرب فــي إفرﻳﻘيــا ) 30ﺷــتﻨبر .(2020
ﻛمــا ﺗواﺻــﻞ ﺑﺸــﺄن مﺨرجــات آرائــﻪ وﺗﻘارﻳــره عبــر ﺗﻨﻈيــﻢ موائــﺪ مﺴــتﺪﻳرة ﺑﺸــراﻛﺔ مــﻊ المﺆﺳﺴــات الﺪوليــﺔ مــن أجــﻞ
ﺗﻘﺪﻳــﻢ مﺴــاﻫماﺗﻪ ﺣــول المواﺿيــﻊ التاليــﺔ:
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�

الﺤﻜامﺔ التراﺑيﺔ ﺑﺸراﻛﺔ مﻊ البﻨﻚ الﺪولي في  4فبراﻳر 2020؛

�

الﻌﻨﻒ ﺿﺪ الﻔتيات والﻨﺴاء ،ﺑﺸراﻛﺔ مﻊ ﻫيئﺔ اﻷمﻢ المتﺤﺪة للمرأة في  16دجﻨبر .2020

ﺗﻌﺰﻳﺰ التواﺻﻞ الرقمي
فــي مجــال التواﺻــﻞ الرقمــي ،واﺻــﻞ المجلــس ﺗﻄوﻳــر مﻀاميــن موقﻌــﻪ اﻹلﻜتروﻧــي .وقــﺪ ﺳــجﻞ ﻫــﺬا اﻷﺧيــر70.555
زﻳــارة ﺗــﻢ ﺧﻼلﻬــا االطــﻼع علــى  251.607ﺻﻔﺤــﺔ.
ﻛمــا قــام المجلــس ﺑتجﺪﻳــﺪ موقﻌــﻪ االلﻜتروﻧــي ﺑﻐيــﺔ التوفــر علــى مﻨصــﺔ مرﻳﺤــﺔ وﺳــرﻳﻌﺔ االﺳــتجاﺑﺔ ذات ﺗصميــﻢ مبتﻜــر
ومواﻛــﺐ للتﻄــور .وﻳﻬــﺪف ﻫــﺬا اﻹﺻــﻼح إلــى ﺗﺤﻘيــﻖ مــا ﻳلــي:
�

المﺴاﻫمﺔ في فﻌليﺔ الﺤﻖ في الولوج إلى المﻌلومﺔ؛

�

اﻹﺧبار ﺑﻜﻞ ﺷﻔافيﺔ عن أﻧﺸﻄﺔ المجلس؛

�

التﻌرﻳﻒ ﺑﺈﺻﺪارات المجلس.

ﺷبﻜات التواﺻﻞ االجتماعي
عﺰز المجلس ﺣﻀوره في أﺑرز مﻨصات التواﺻﻞ االجتماعي ﺧﻼل ﻫﺬه الﺴﻨﺔ:
�

»فاﻳﺴــبوك«  37.261اﺷــتراﻛا .ومــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،ﺗــﻢ إﺣــﺪاث ﺻﻔﺤتيــن موﺿوعيتيــن :ﺻﻔﺤــﺔ المجلــس الموجﻬــﺔ
للﺸــباب وﺻﻔﺤــﺔ ﺛاﻧيــﺔ موجﻬــﺔ للﻨﺴــاء مــن أجــﻞ ﺗﺴــليﻂ الﻀــوء ﺑﺸــﻜﻞ أفﻀــﻞ علــى اﻹﺷــﻜاليات المرﺗبﻄــﺔ ﺑالﺸــباب
والﻨــوع فــي آراء وﺗﻘارﻳــر المجلــس.

�

»ﺗوﻳتر« 125.305 :ﺷﺨصاً ﻳتاﺑﻌون أﻧﺸﻄﺔ المجلس.

�

»ﻳوﺗوب« 8039 :مﺸاﻫﺪة ﺑمجموع  249.8ﺳاعﺔ.

�

»ليﻨﻜﺪ إن« 2.584 :اﺷتراك.

�

»اﻧﺴتﻐرام« :ﺗﻢ إﺣﺪاث الﺤﺴاب الﺨاص ﺑالمجلس.

الﻌﻼقات مﻊ الصﺤافﺔ
ﺣــرص المجلــس علــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ التﻐﻄيــﺔ اﻹعﻼميــﺔ لمﺨتلــﻒ أﻧﺸــﻄتﻪ وآرائــﻪ وﺗﻘارﻳــره ،مــن ﺧــﻼل دعــوة الصﺤﻔييــن
لمﺨتلــﻒ التﻈاﻫــرات التــي ﻳﻨﻈمﻬــا واﻹﺻــﺪار المﻨتﻈــﻢ للبﻼﻏــات الصﺤﻔيــﺔ ذات الصلــﺔ .وقــﺪ ﺣﻈيــﺖ أعمــال المجلــس
ﺑمتاﺑﻌــﺔ مﻬمــﺔ ،ﺗجلــﺖ فــي ﺻــﺪور أزﻳــﺪ مــن  7000مﺤتــوى إعﻼمــي ﺣــول أﻧﺸــﻄﺔ المﺆﺳﺴــﺔ.
الﻌﻼقات مﻊ املواطن
ﺗميــﺰ عمــﻞ المجلــس ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2020أﻳﻀــا ﺑالﻌﺪﻳــﺪ مــن المبــادرات الراميــﺔ إلــى الﻨﻬــوض ﺑالﻌﻼقــﺔ مــﻊ المواطــن،
ومــن ﺑيــن ﻫــﺬه المبــادرات ﻧﺬﻛــر مــا ﻳلــي:
�

دعوة المواطﻨين الﺬﻳن ﻳتاﺑﻌون المجلس على ﺷبﻜات التواﺻﻞ االجتماعيﺔ إلى ﺣﻀور الورﺷات التي ﻳﻨﻈمﻬا؛

�

إﻧتاج  5فيﺪﻳوﻫات للتﻌرﻳﻒ ﺑمﺤتوى آراء وﺗﻘارﻳر المجلس للجمﻬور الﻌرﻳﺾ؛
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�

ﻧﺸر  8فيﺪﻳوﻫات ﺗتﻌلﻖ ﺑﺄﺣﺪاث وإﺻﺪارات المجلس؛

�

ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺣﻀــور المجلــس فــي المــﺪارس الﻌليــا والمﺆﺳﺴــات الجامﻌيــﺔ ،ال ﺳــيما مــن ﺧــﻼل مﺸــارﻛﺔ رئيﺴــﻪ فــي عــﺪد
مــن التﻈاﻫــرات واﻷﻧﺸــﻄﺔ التــي ﺗتﻨــاول المواﺿيــﻊ التــي ﻳﺸــتﻐﻞ عليﻬــا المجلــس.

 .7.2الﺸراﻛﺔ والتﻌﺎون الﺪولﻲ
ﺳــﻌ ًيا مﻨــﻪ إلــى الﻨﻬــوض ﺑصورﺗــﻪ وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺣﻀــوره علــى الصﻌيــﺪ الوطﻨــي والﺪولــي ،ﺷــارك المجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي فــي عــﺪة ﺗﻈاﻫــرات وطﻨيــﺔ ودوليــﺔ وإقليميــﺔ.
ﺑﺨصوص ﺗﻘوﻳﺔ الﻌﻼقات الﺜﻨائيﺔ ،ﺗجﺪر اﻹﺷارة إلى ما ﻳلي:
�

مراجﻌــﺔ اﺗﻔاقيــﺔ التﻌــاون مــﻊ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي الﺴــيﻨﻐالي والﺸــروع فــي ﺗﻨﻔيــﺬ ﺧﻄﺔ الﻌمﻞ
المﺸــترﻛﺔ ﺣــول الموﺿوعــات الرئيﺴــيﺔ :ﺗﺸــﻐيﻞ الﺸــباب ،والتﺪرﻳــﺐ اﻹقليمــي الﻘائــﻢ علــى التميــﺰ ،واالقتصــاد
اﻷزرق؛

�

ﺗﻌﺰﻳــﺰ التﻌــاون مــﻊ عــﺪد مــن المجالــس االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ المماﺛلــﺔ :الﻐاﺑــون وﻛــوت دﻳﻔــوار وﻏيﻨيــا وﺑﻨيــن
والﻜوﻧﻐــو وجمﻬورﻳــﺔ الﻜوﻧﻐــو الﺪﻳمﻘراطيــﺔ ومالــي وإﺳــباﻧيا واليوﻧــان وﻏيرﻫــا؛

�

ﺗﻌﺰﻳﺰ التﻌاون مﻊ المجلس االقتصادي واالجتماعي الصيﻨي ،من ﺧﻼل:
 ﺗﻘاﺳﻢ آليات الﻌمﻞ والﺨبرات في مجال مﻜافﺤﺔ وﺑاء ﻛوفيﺪ19-؛
 مراجﻌﺔ آليات التﻌاون لتﻌﺰﻳﺰ التﻨميﺔ االقتصادﻳﺔ واالجتماعيﺔ في فترة ما ﺑﻌﺪ الجائﺤﺔ.

�

ﺗﻄوﻳــر التﻌــاون مــﻊ اللجﻨــﺔ االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ اﻷوروﺑيــﺔ مــن ﺧــﻼل التﻨﻈيــﻢ المﺸــترك لﻘمــﺔ أوروميــﺪ ﺣــول
موﺿــوع » التﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ« ) 26ﻧوﻧبــر (2020؛

�

ﺗﻘوﻳــﺔ التﻌــاون مــﻊ المجلــس االقتصــادي واالجتماعي الروﺳــي واالﺗﺤاد اﻹفرﻳﻘي والمجلــس االقتصادي واالجتماعي
املنتدى الﺪولــي ﺣــول موﺿــوع »دور التﻌــاون
التاﺑــﻊ لمﻨﻈمــﺔ اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة ) (ECOSOCمــن ﺧــﻼل المﺸــارﻛﺔ فــي المﻨــﺪى
الﺪولــي ﺧــﻼل الجائﺤــﺔ :إعــادة الﻨﻈــر فــي أﻫــﺪاف التﻨميــﺔ المﺴــتﺪامﺔ« ) 2ﻧوﻧبــر .(2020

ﺑالﻨﺴــبﺔ لتﻘوﻳــﺔ الﻌﻼقــات متﻌــﺪدة اﻷطــراف ،ﺗجــﺪر اﻹﺷــارة إلــى ﺗﻌﺰﻳــﺰ موقــﻊ ودور المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي علــى الصﻌيــﺪ اﻹفرﻳﻘــي ،وذلــﻚ مــن ﺧــﻼل:
�

ﺗرﺳــيﺦ الﺜﻘــﺔ فــي المجلــس وذلــﻚ مــن ﺧــﻼل اﻧتﺨاﺑــﻪ رئيﺴــا الﺗﺤــاد المجالــس االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والﻬيئــات
المماﺛلــﺔ لﻬــا ﺑﺈفرﻳﻘيــا )(UCESA) (2022-2020؛

�

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧارطﺔ طرﻳﻖ لﻔترة والﻳتﻪ على رأس ﻫﺬا االﺗﺤاد ،مرﺗﻜﺰة على المﺤاور التاليﺔ:

 .1ﺗﻌﺰﻳــﺰ موقــﻊ اﺗﺤــاد المجالــس االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والﻬيئــات المماﺛلــﺔ لﻬــا ﺑﺈفرﻳﻘيــا ) (UCESAوﺗوﺳــيﻊ ﻧﻄــاق
ﺗﻌاوﻧــﻪ مــﻊ المجموعــات االقتصادﻳــﺔ اﻹقليميــﺔ اﻹفرﻳﻘيــﺔ )المجموعــﺔ االقتصادﻳــﺔ لبلــﺪان ﻏرب إفرﻳﻘيــا )،(CEDEAO
والمجموعــﺔ االقتصادﻳــﺔ لــﺪول وﺳــﻂ إفرﻳﻘيــا ) ،(CEEACواالﺗﺤــاد اﻹفرﻳﻘــي ،والمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
التاﺑــﻊ لمﻨﻈمــﺔ اﻷمــﻢ المتﺤــﺪة )((ECOSOC؛
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 .2ﺑلــورة مﺨﻄــﻂ عمــﻞ مــن لَ ـ ُﺪنِ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺣــول التﻌــاون ﺑيــن مﺨتلــﻒ المﻨﻈمــات
الجامﻌــﺔ لﻬــﺬه المجالــس )الجمﻌيــﺔ الﺪوليــﺔ للمجالــس االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والمﺆﺳﺴــات المماﺛلــﺔ لﻬــا
) ،(AICESISواﺗﺤــاد المجالــس االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والمﺆﺳﺴــات المماﺛلــﺔ لﻬــا فــي الــﺪول الﻔراﻧﻜﻔوﻧيــﺔ
) ،(UCESIFواﺗﺤــاد المجالــس االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والﻬيئــات المماﺛلــﺔ لﻬــا ﺑﺈفرﻳﻘيــا )(UCESA؛
 .3إعــﺪاد ﺧﻄــﺔ عمــﻞ لتﺸــجيﻊ اﻧﻀمــام ﺑلــﺪان جﺪﻳــﺪة الﺗﺤــاد المجالــس االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والﻬيئــات المماﺛلــﺔ
لﻬــا ﺑﺈفرﻳﻘيــا؛
 .4مﻘارﺑﺔ موﺿوع ﺗﺄﺛير »ﺗﻐير المﻨاخ واﻷجوﺑﺔ التي ﺳتﻘﺪم للﺸﻌوب اﻹفرﻳﻘيﺔ«؛
 .5اعتمــاد ﻧــﺪاء اﺗﺤــاد المجالــس االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ والﻬيئــات المماﺛلــﺔ لﻬــا ﺑﺈفرﻳﻘيــا ﺑﺸــﺄن مواجﻬــﺔ جائﺤــﺔ
ﻛوفيــﺪ ،19-الــﺬي ﺗمــﺖ ﺻياﻏتــﻪ ﺑمبــادرة مــن المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي للمملﻜــﺔ المﻐرﺑيــﺔ.

 .8.2أﻧﻈﻤﺔ اﻹﻋﻼم والتﻮاﺻﻞ
لــﻢ ﺗَ ُﻌـ ْﺪ مﻨﻈومــﺔ المﻌلومــات ﺗــﺆدي وﻇيﻔــﺔ الﺪعــﻢ فﺤﺴــﺐ ،ﺑــﻞ أﺻبﺤــﺖ وﻇيﻔــﺔ ﺗﻨﻔيﺬﻳــﺔ ﺗﻬــﻢ اﻹﻧتــاج والﻨﻬــوض ﺑاالﺑتــﻜار
ومواﻛبــﺔ التﻄور.
وﺗﺴــاﻫﻢ مﺪﻳرﻳــﺔ أﻧﻈمــﺔ المﻌلومــات ﺑﺸــﻜﻞ فاعــﻞ فــي ﺗﻘليــﺺ ﺗﺄﺛيــر الﻌوامــﻞ التــي قــﺪ ﺗﺴــاﻫﻢ فــي عــﺪم وﺿــوح الرؤﻳــﺔ
فــي قيــادة المجلــس والتﺤﻜــﻢ فــي ﺗﻌﻘيــﺪ وﺿﻌيــات التﺪﺑيــر .وفــي ﻇــﻞ ﺑيئــﺔ ﺗﻨافﺴــيﺔ ،ﺗﺸــﻜﻞ ﻫــﺬه المﺪﻳرﻳــﺔ رافﻌــﺔ
ﺣاﺳــمﺔ لﻼﺑتــﻜار.
وﺗﻌتبــر أﻧﻈمــﺔ المﻌلومــات عﻨصــرا أﺳاﺳــيا فــي قيــادة المجلــس وأﻧﺸــﻄتﻪ للمﺴــاعﺪة فــي اﺗﺨــاذ الﻘــرار .وﺗتباﻳــن
الﺤاجيــات مــن ﺣيــﺚ أﻧﻈمــﺔ المﻌلومــات ﺣﺴــﺐ مﺴــتوﻳات اﺗﺨــاذ الﻘــرار مــن ﺣيــﺚ الﺸــﻜﻞ والمﺤتــوى والجاﻫﺰﻳــﺔ.
وفي ﻫﺬا الصﺪد ،فﻘﺪ أﻧجﺰ المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي جملﺔ من اﻷﻧﺸﻄﺔ ،ﻧﺬﻛر مﻨﻬا ما ﻳلي:
 .1مواﻛبــﺔ ورش التﺤــول الرقمــي للمجلــس عبــر إرﺳــاء مﻨصــﺔ ) (Office 365المﻌــﺪة لﺨﺪمــﺔ ﻫــﺬه االﺳــتراﺗيجيﺔ ،وذلــﻚ
مــن أجــﻞ:
 إلﻐاء التبﻌيﺔ لمﻜان الﻌمﻞ؛ مﻼءمﺔ التجﻬيﺰات مﻊ ﺳياق االﺳتﺨﺪام؛ التﺤرر من اﻹﻛراﻫات المتﻌلﻘﺔ ﺑالﺰمن؛ ﺗﺴﻬيﻞ التواﺻﻞ مﻊ أعﻀاء المجلس وموﻇﻔيﻪ؛ ﺗيﺴير ﺗبادل الوﺛائﻖ مﻊ اﻷعﻀاء وموﻇﻔي المجلس؛ ﺗﻨﻈيﻢ أفﻀﻞ؛ ﺗبﺴيﻂ الولوج إلى التﻄبيﻘات الﻼزمﺔ ﻷﻧﺸﻄتﻪ في مﺤيﻂ ﻳتﺴﻢ ﺑالترﺣال؛ ﺗﺪﺑير ﺗﺪفﻖ المﻌﻄيات؛136
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2265

2266

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

 ﺧلــﻖ فﻀــاء للﻌمــﻞ مــن أجــﻞ التﻌــاون والتواﺻــﻞ المباﺷــر ولﻌﻘــﺪ االجتماعــات وﺗﻘاﺳــﻢ الملﻔــات والتﻄبيﻘــات).(Teams
ﻛمــا أﻧجــﺰ المجلــس مــا ﻳﻘــﺪر ﺑـــ  692لﻘــا ًء ﺑتﻘﻨيــﺔ الﻔيﺪﻳــو عــن ﺑُﻌــﺪ)) (Visioconférenceاجتماعــات اللجــان ،ورﺷــات
الﻌمــﻞ ،دورات الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ ،ﻧــﺪوات( ،لﻔائــﺪة أعﻀــاء وﺿيــوف المجلــس.
 .2ﺻياﻧﺔ اﻷﻧﻈمﺔ المﻌلوماﺗيﺔ الﺴمﻌيﺔ البصرﻳﺔ للمجلس )الﺤواﺳيﺐ والملﻘمات والﻬواﺗﻒ وﻏيرﻫا(؛
 .3دراﺳــﺔ جــﺪوى وﺗﻄوﻳــر ﺗﻄبيــﻖ »ﺑﻨــﻚ المﻌﻄيــات الﺨــاص ﺑتوﺻيــات المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي«
)ﺗﻘﻨيــﺔ الوﻳــﺐ(
 .4ﺗجﺪﻳﺪ الﺤﻈيرة الﺴمﻌيﺔ البصرﻳﺔ لﻘاعات االجتماعات ﺑﻄرﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳجيﺔ؛
 .5ﺻياﻧﺔ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻷﻧﻈمﺔ المﻌلوماﺗيﺔ للمجلس؛
 .6التﻜوﻳن المﺴتمر لمﺴتﻌملي أﻧﻈمﺔ المﻌلومات الﺨاﺻﺔ ﺑالمجلس؛
 .7دراﺳﺔ وﺗﺄطير واﻧﻄﻼق ﺗﻄوﻳر مﻨصﺔ ﺗلﻘي مﺴاﻫمات المواطﻨات والمواطﻨين؛
 .8ﺗصميﻢ وإﻧجاز الموقﻊ اﻹلﻜتروﻧي الﺗﺤاد المجالس االقتصادﻳﺔ واالجتماعيﺔ والﻬيئات المماﺛلﺔ لﻬا ﺑﺈفرﻳﻘيا؛
 .9إعﺪاد اﻹطار المرجﻌي ) (TDRالﻼزم ﻹﻧجاز اﻷرﺿيﺔ الرقميﺔ لتﺪﺑير الﻌﻼقﺔ مﻊ الﻌمﻼء/المرﺗﻔﻘين )(CRM؛
.10ﺗﻘﺪﻳﻢ الﺪعﻢ التﻘﻨي واللوجﺴتيﻜي من أجﻞ إﻧجاح الورﺷات والﻨﺪوات والمﻌارض التي ﻧﻈمﻬا المجلس.

 .9.2ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ الﻤﺠﻠﺲ
ﺑلﻐﺖ ﻧﻔﻘات المجلس  70.16مليون درﻫﻢ موزعﺔ على الﻨﺤو التالي:
�

 24.42مليون درﻫﻢ ﻷجور الموﻇﻔين وﺑاقي المﺴاﻫمات االجتماعيﺔ و 23.29مليون درﻫﻢ لتﻌوﻳﻀات اﻷعﻀاء؛

�

 17.38مليــون درﻫــﻢ مصارﻳــﻒ المﻌــﺪات والﻨﻔﻘــات المﺨتلﻔــﺔ ،ﺷــملﺖ مصارﻳــﻒ إعــﺪاد التﻘارﻳــر وإﺻــﺪار اﻵراء ،ﺑمــا
فــي ذلــﻚ جميــﻊ الﻨﻔﻘــات المتﻌلﻘــﺔ ﺑﻄباعــﺔ إﻧتاجــات المجلــس ومصارﻳــﻒ ﺗﻨﻈيــﻢ التﻈاﻫــرات الوطﻨيــﺔ والﺪوليــﺔ.

�

أمــا ﺑﺨصــوص ﻧﻔﻘــات االﺳــتﺜمار فﻘــﺪ ﺑلﻐــﺖ  5مﻼﻳيــن درﻫــﻢ ،ﺗــﻢ ﺗﺨصيصﻬــا أﺳاﺳــا ﻷﺷــﻐال ﺗﻬيئــﺔ مﻘــر المجلــس
واقتﻨــاء ﺗجﻬيــﺰات وﺑرامــﺞ مﻌلوماﺗيــﺔ.

137
التﻘرﻳر السﻨﻮي 2020

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

ﺑرﻧﺎﻣﺞ الﻌﻤﻞ ﺑرﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2021
اﻧﻄﻼ ًقــا مـ ْن مﻘارﺑتــﻪ التﺸــارﻛ ّيﺔ ،عﻘــﺪ المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ﺧــﻼل ﺷــﻬر فبراﻳــر  2021اجتماعات
ﺗﻨﺴــيﻘ ّيﺔ مــﻊ الﻔئــات الﺨمــس الممﺜلــﺔ داﺧــﻞ المجلــس .وقــﺪ ﻛاﻧــﺖ ﻫـــﺬه االجتماعـــات مﻨاﺳــبﺔ لتﺤليــﻞ ودراﺳــﺔ ﺣصيلــﺔ
الﺴـــبﻞ الﻜﻔيلــﺔ ﺑتﺤﺴــين عملﻪ وأدائـــﻪ.
ُمﻨجــﺰات المجلــس ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  ،2020وﻛــﺬا الوقـــوف علــى ﱡ
أن ﺣصيلــﺔ المجلــس ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ
وقــﺪ اعتبــر الﺴــيﺪات والﺴــادة أعﻀــاء المجلــس ﺧــﻼل ﻫــﺬه الﻌمليــﺔ للتﻘييــﻢ الﺬاﺗــي ّ
 2020ﻛاﻧــﺖ ﺣصيلــﺔ إﻳجاﺑيــﺔ جــﺪاً ،إذ مﻜﻨــﺖ مــن ﺗﻌﺰﻳــﺰ إﺳــﻬام المجلــس فــي الﻨﻘــاش الﺪائــر ﺣــول مﺨتلــﻒ الﻘﻀاﻳــا
المجتمﻌيــﺔ المﻄروﺣــﺔ ﺑبﻼدﻧــا ذات الصلــﺔ ﺑمجــاالت ﺗﺪﺧلــﻪ ،والرفــﻊ مــن جــودة ﺗﻘارﻳــره وإﻧتاجاﺗــﻪ ،وﺗﺄﻛيــﺪ مﻜاﻧتــﻪ
داﺧــﻞ الصــرح المﺆﺳﺴــاﺗي الوطﻨــي وعلــى المﺴــتوى الﺪولــي .ﻛمــا أﻛــﺪ الﺴــيﺪات والﺴــادة اﻷعﻀــاء علــى ﺿــرورة
الﺤــرص الجماعــي الــﺪؤوب علــى الﺤﻔــاظ علــى ﻫــﺬه المﻜتﺴــبات ،ﺑﻬــﺪف ﺿمــان دﻳْمومتﻬــا وﺗﻘوﻳتﻬــا مﺴــتﻘبﻼ.
وقــﺪ ﺗــﻢ الﻌمــﻞ ،ﺗرﺻيــﺪا لمﺨتلــﻒ المﻘترﺣــات والتوجيﻬــات التــي عبــر عﻨﻬــا أعﻀــاء المجلــس ،ﺧاﺻــﺔ ﺧــﻼل اﻧﻌﻘــاد
ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ  ،2021وﻫــو البرﻧامــﺞ الــﺬي جــرى
االجتماعــات التﻨﺴــيﻘ ّيﺔ مــﻊ الﻔئــات ،علــى إعــﺪاد ﺑرﻧامــﺞ عمــﻞ المجلــس ْ
اعتمــاده ﺧــﻼل الــﺪورة الﻌادﻳــﺔ الﺜامﻨــﺔ عﺸــرة ﺑﻌــﺪ المائــﺔ ) (118للمجلــس المﻨﻌﻘــﺪة فــي  29ﻳﻨاﻳــر .2021
وﻳتﻀ ّمــن ﻫــﺬا البرﻧامــﺞ ،ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى التﻘرﻳــر الﺴــﻨوي للمجلــس ،مواﺻلــﺔ إﻧجــاز الموﺿوعــات المبرمجــﺔ فــي إطــار
اﻹﺣــاالت واﻹﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ لﺴــﻨﺔ  ،2020وإطــﻼق وﺑ ْر َمجــﺔ موﺿوعــات جﺪﻳــﺪة ﺑرﺳــﻢ ﺳــﻨﺔ .2021
وﻳبﻘــى ﺑرﻧامــﺞ الﻌمــﻞ ﻫــﺬا قاﺑــﻼ للتﻌﺪﻳــﻞ ﺑﺤﺴــﺐ اﻹﺣــاالت ال ُم ْﺤتَمــﻞ ورودﻫــا علــى المجلــس مــن طــرف الﺤﻜومــﺔ
والبرلمــان ﺑﻐرفتيْــﻪ.
المﻮﺿﻮعات المتﻌلﻘة ﺑاﻹحاالت ﺑرﺳﻢ ﺳﻨة 2020
» .1الﻄبﻘــﺔ الوﺳــﻄى« :ﺗوﺻــﻞ المجلــس ﺑتارﻳــﺦ  30ﻳﻨاﻳــر  2020ﺑﺈﺣالــﺔ مــن مجلــس المﺴتﺸــارﻳن مــن أجــﻞ
إﻧجــاز دراﺳــﺔ ﺣــول »الﻄبﻘــﺔ الوﺳــﻄى« .وقــﺪ أﺣــﺪث مﻜتــﺐ المجلــس لجﻨــﺔ مﺆقتــﺔ لﻼﺿﻄــﻼع ﺑﺈﻧجــاز ﻫــﺬه
الﺪراﺳــﺔ.
» .2ﺗﻘييــﻢ ﻧجاعــﺔ أداء مرافــﻖ الﺪولــﺔ المﺴــيرة ﺑصــورة مﺴــتﻘلﺔ« :ﺗوﺻــﻞ المجلــس ﺑتارﻳــﺦ  3دجﻨبــر 2020
ﺑﺈﺣالــﺔ مــن مجلــس الﻨــواب مــن أجــﻞ إﻧجــاز رأي لتﻘييــﻢ أداء مرافــﻖ الﺪولــﺔ المﺴــيرة ﺑصــورة مﺴــتﻘلﺔ .وقــﺪ
عﻬِ ـ َﺪ مﻜتــﺐ المجلــس إلــى اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالﻘﻀاﻳــا االقتصادﻳــﺔ والمﺸــارﻳﻊ االﺳــتراﺗيجيﺔ ﺑﺈﻧجــاز
ﻫــﺬا الــرأي.
» .3مﺸــروع قاﻧــون رقــﻢ  19-24ﻳتﻌلــﻖ ﺑالمﻨﻈمــات الﻨﻘاﺑيــﺔ« :ﺗوﺻــﻞ المجلــس ﺑﺈﺣالــﺔ مــن رئيــس الﺤﻜومــﺔ
ﺑتارﻳــﺦ  16دجﻨبــر  2020مــن أجــﻞ إﺑــﺪاء الــرأي ﺑﺸــﺄن مﺸــروع الﻘاﻧــون .وقــﺪ عﻬِ ـ َﺪ مﻜتــﺐ المجلــس إلــى لجﻨــﺔ
التﺸــﻐيﻞ والﻌﻼقــات المﻬﻨيــﺔ ﺑﺈﻧجــاز ﻫــﺬا الــرأي.
» .4مﻨﻈومــﺔ التﻌوﻳــﺾ عــن فﻘــﺪان الﺸــﻐﻞ« :ﺗوﺻــﻞ المجلــس ﺑﺈﺣالــﺔ مــن مجلــس المﺴتﺸــارﻳن ﺑتارﻳــﺦ  18ﻳﻨاﻳــر
 2021مــن أجــﻞ إعــﺪاد دراﺳــﺔ ﺑﺸــﺄن مﻨﻈومــﺔ التﻌوﻳــﺾ عــن فﻘــﺪان الﺸــﻐﻞ .وقــﺪ عﻬِ ـ َﺪ مﻜتــﺐ المجلــس إلــى
اللجﻨــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالﻘﻀاﻳــا االجتماعيــﺔ والتﻀامــن ﺑﺈﻧجــاز ﻫــﺬه الﺪراﺳــﺔ.
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المﻮﺿﻮعات المتﻌلﻘة ﺑاﻹحاالت الﺬاﺗية ﺑرﺳﻢ ﺳﻨة 2021
مﻮاصلة إنجاز اﻹحاالت الﺬاﺗية المبرمجة ﺑرﺳﻢ ﺳﻨة 2020
 .1ﺗﺄﺛيــر الﻘﻄــاع ﻏيــر المﻨﻈــﻢ علــى التﻨميــﺔ :ﺗــﻢ ﺗﻜليــﻒ لجﻨــﺔ الﻘﻀاﻳــا االقتصادﻳــﺔ والمﺸــارﻳﻊ االﺳــتراﺗيجيﺔ
ﺑﺈﻧجــاز ﻫــﺬا التﻘرﻳــر.
 .2التﻨﻘﻞ المﺴتﺪام :ﺗﻢ ﺗﻜليﻒ لجﻨﺔ البيئﺔ والتﻨميﺔ المﺴتﺪامﺔ ﺑﺈﻧجاز ﻫﺬا التﻘرﻳر.
 .3االقتصاد الﺪائري :ﺗﻢ ﺗﻜليﻒ لجﻨﺔ البيئﺔ والتﻨميﺔ المﺴتﺪامﺔ ﺑﺈﻧجاز ﻫﺬا التﻘرﻳر.
 .4التﺤول الرقمي :ﺗﻢ ﺗﻜليﻒ لجﻨﺔ مجتمﻊ المﻌرفﺔ واﻹعﻼم ﺑﺈﻧجاز ﻫﺬا التﻘرﻳر
 .5ﺳياﺳــﺔ ﺗﺴــوﻳﻖ المﻨتوجــات الﻔﻼﺣيــﺔ وﺗﺪﺑيــر الوﺳــﻄاء :ﺗــﻢ ﺗﻜليــﻒ لجﻨــﺔ الجﻬوﻳــﺔ المتﻘﺪمــﺔ والتﻨميــﺔ الﻘروﻳــﺔ
والتراﺑيــﺔ ﺑﺈﻧجــاز ﻫــﺬا التﻘرﻳــر.
االﺷتﻐال علﻰ مﻮاﺿيﻊ جدﻳدة ﺑرﺳﻢ ﺳﻨة 2021
 .6اقتصــاد الرﻳاﺿــﺔ :رافــﺪ لتﺤﻘيــﻖ الﻨمــو :ﺗــﻢ ﺗﻜليــﻒ اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑالﻘﻀاﻳــا االقتصادﻳــﺔ والمﺸــارﻳﻊ
االﺳــتراﺗيجيﺔ ﺑﺈﻧجــاز ﻫــﺬا التﻘرﻳــر
 .7االﻧﺪمــاج االقتصــادي واالجتماعــي للباعــﺔ المتجوليــن :ﺗــﻢ ﺗﻜليــﻒ لجﻨــﺔ التﺸــﻐيﻞ والﻌﻼقــات المﻬﻨيــﺔ ﺑﺈعــﺪاد
ﻫــﺬا التﻘرﻳــر
 .8الﺴلوﻛات اﻹدماﻧيﺔ :ﺗﻢ ﺗﻜليﻒ اللجﻨﺔ المﻜلﻔﺔ ﺑالﻘﻀاﻳا االجتماعيﺔ والتﻀامن ﺑﺈﻧجاز ﻫﺬا التﻘرﻳر
ـييرـر التــراث الﺜﻘافــي :ﺗــﻢ ﺗﻜليــﻒ اللجﻨــﺔ الﺪائمــﺔ المﻜلﻔــﺔ ﺑمجتمــﻊ المﻌرفــﺔ
 .9مــن أجــﻞ رؤﻳــﺔ جﺪﻳــﺪة ﺣــول ﺗﺴ
تدبـي ـ ـ
واﻹعــﻼم ﺑﺈﻧجــاز ﻫــﺬا التﻘرﻳــر
 .10أي إﺻــﻼح للﻘﻄــاع الﻌــام فــي ﺧﺪمــﺔ التﻨميــﺔ؟ :ﺗــﻢ ﺗﻜليــﻒ لجﻨــﺔ الجﻬوﻳــﺔ المتﻘﺪمــﺔ والتﻨميــﺔ الﻘروﻳــﺔ والتراﺑيــﺔ
ﺑﺈﻧجــاز ﻫــﺬه اﻹﺣالــﺔ الﺬاﺗيﺔ.
مــن جﻬــﺔ أﺧــرى ،وﺳــﻌ ًيا مﻨــﻪ إلــى إﺿﻔــاء مﺰﻳــﺪ م ـ َن الجــودة علــى أعمالــﻪ ،ﻳﻌتــﺰم المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي ﺧــﻼل ﺳــﻨﺔ  2021الﻘيــام ﺑالتﺪاﺑيــر التاليــﺔ:
إرﺳاء أرﺑﻊ منﻈومات:
.1
.2
.3

.4

اﻷولــﻰ ﺧاصــة ﺑلوحــات القﻴــادة والمﺆﺷــرات الﺨاصــة ﺑﻬــا

ﺳــتمﻜﻦ مــﻦ الﻮقــﻮف علــﻰ الﻔــﻮراق ﺑيــﻦ مــا ﺗــﻢ التﺨﻄيــﻂ لــﻪ وﺑيــﻦ مــا ﺗحﻘــﻖ علــﻰ

)(Tableaux de bord

أرض الﻮاقــﻊ ممــا ﺳيســاعد علــﻰ اﺗﺨــاذ الﻘــرار واعتمــاد التداﺑيــر الالزمــة

والﺜانيــة ﺧاصــة ﺑتدﺑﻴــر الوﻗــﺖ وﺗتﺒــﻊ ﺳــﻴر المﺸــاريﻊ

ﺳــتمﻜﻦ ﻫــﺬه اﻵليــة مــﻦ ﺗدﺑيــر مﺨﻄﻄــات عمــﻞ الﺨبــراء ﺑﻐيــة ﺗتبــﻊ الﻌمــﻞ

)(TimeSheet

المﻨجــﺰ ،وذلــك ﺑمــا ﻳﻜﻔــﻞ التحســيﻦ المســتمر والتدﺑيــر اﻷمﺜــﻞ للمــﻮارد

والﺜالﺜــة ﺧاصــة ﺑقاﻋــدة مﻌﻄﻴــات ﺗﻀــﻢ ﺗوصﻴــات

ﺳــتمﻜﻦ مــﻦ ﺗتبــﻊ مــدى إعمــال ﺗﻮصيــات المجلــس ،ﻛليــا أو حﺰﺋيــا ،مــﻦ لــدن

المجلــﺲ ،ﺗصﻨﻔﻬــا حســب اﺧتصاصــات المجلــس ومجــاالت

الجﻬــات المﻌﻨيــة )نصــﻮص ﺗﺸــرﻳﻌية وﺗﻨﻈيميــة ،ﺳياﺳــات عمﻮميــة ،ﺗداﺑيــر

ﺗد ﺧــﻞ

مﺆﺳســاﺗية وإدارﻳــة(...

والراﺑﻌة ﺧاصة ﺑتدﺑﻴر الﻌالﻗات مﻊ الﺸرﻛاء )(CRM

ﺳــتمﻜﻦ مــﻦ ﺗحســيﻦ وﺗﻘﻮﻳــة الﻌالقــات مــﻊ الﺸــرﻛاء وﺗســﻬيﻞ الﻮصــﻮل إلــﻰ
المﻌﻄيــات لجميــﻊ المﻮﻇﻔيــﻦ مــﻊ ﺗبســيﻂ التبــادالت ﺑيﻨﻬــﻢ

139
التﻘرﻳر السﻨﻮي 2020

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

المﻬﻴﻜلة ﻻﺳتراﺗﻴجﻴة المجلﺲ:
مواصلة ﺗنﺰيﻞ المﺸاريﻊ
ِ
مﻦ أﺟﻞ مجلﺲ أﻛﺜر ﺗﺄﺛﻴرا:
 .1يتﻔاﻋــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ أﻛﺒــر مــﻊ شــرﻛاﺋﻪ المﺆﺳســاﺗﻴﻴﻦ ،ويحﻈــى لديﻬــﻢ ﺑﺜقــة أﻛﺒــر يترﺟمﻬــا ارﺗﻔــاع ﻋــدد اﻹحاﻻت
الــواردة ﻋلﻴــﻪ مــﻦ الجﻬازيــﻦ التنﻔﻴــﺬي والتﺸــريﻌي .وﻓــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗــﻢ اﻻﺗﻔــاق ﻋلــى:

 الﺸــروع فــي أجــرأة الﺸــراﻛات المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ مــﻊ الﺤﻜومــﺔ والبرلمــان ﺑﻐرفتيــﻪ مــن أجــﻞ الرفــﻊ مــن عــﺪد اﻹﺣــاالتوﺗتبــﻊ مــﺂل ﺗوﺻيــات المجلــس؛
 الﻌمــﻞ ﺑﺸــﻜﻞ مﻨتﻈــﻢ وفــي إطــار ﺗﺸــاوري مــﻊ الﺸــرﻛاء المﺆﺳﺴــاﺗيين ،علــى عﻘــﺪ لﻘــاءات ﻳﻘــﺪم ﺧﻼلﻬــا المجلــساالقتصــادي االجتماعــي والبيئــي للﻘﻄاعــات الﺤﻜوميــﺔ المﻌﻨيــﺔ وﻏرفتــي البرلمــان ﺷــروﺣات وﺗوﺿيﺤــات ﺣــول
مﺨرجــات وﺗوﺻيــات الﺪراﺳــات واﻵراء التــي ﻳﻨجﺰﻫــا؛
 التﻨﺴــيﻖ مــﻊ المﺆﺳﺴــات والﻬيئــات المﺪعــوة لجلﺴــات اﻹﻧصــات مــن أجــﻞ ﺣﺜﻬــا علــى إﻳﻔــاد أطــر عاليــﺔ الﻜﻔــاءةوالتﺨصــﺺ فــي المواﺿيــﻊ المتﻨا َولــﺔ؛
 ﺗﻌﺰﻳــﺰ عﻼقــات التﻌــاون مــﻊ الــوزراء الجــﺪد عﻨــﺪ ﺗﻌييﻨﻬــﻢ مــن ﺧــﻼل ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﻫﺪﻳــﺔ ﺗرﺣيبيــﺔ » « Welkom kitعبــارةعــن مجموعــﺔ مﺨتــارة مــن إﺻــﺪارات المجلــس.
 .2يﻀﻄلــﻊ ﺑــدوره ﻓــي إﺑــرام التﻌاﻗــدات المجتمﻌﻴــة الﻜﺒــرى ،ﺑﻔﻀــﻞ اﺳــتقاللﻴتﻪ ،وحﻴــاده وﺗﻌﺒﻴــره ﻋــﻦ ﺗنــوع
المجتمــﻊ المﻐرﺑــي وﻛــﺬا ﺑالنﻈــر للﺨﺒــرة التــي راﻛمﻬــا ﻋﺒــر الســنوات .وﻓــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗــﻢ اﻻﺗﻔــاق ﻋلــى:

 ﺗﻨﻈيــﻢ ﻳــوم دراﺳــي مــﻊ الﺸــرﻛاء المﺆﺳﺴــاﺗيين واﻷﻛادﻳمييــن لتﺴــليﻂ الﻀــوء علــى أدوار المجالــس االقتصادﻳــﺔواالجتماعيــﺔ والبيئيــﺔ فــي البلــﺪان الصاعــﺪة؛
 إطﻼق وﺗﻨﺸيﻂ الﻨﻘاش الﻌمومي ﺣول عﺪد من الﻘﻀاﻳا ذات الراﻫﻨيﺔ؛ المبادرة ﺑﺈﻧجاز دراﺳات ذات طاﺑﻊ اﺳتﺸرافي ﺣول قﻀاﻳا ﺣاﺳمﺔ ﺑالﻨﺴبﺔ لمﺴتﻘبﻞ البﻼد؛ ﺗﻌﺰﻳــﺰ التﻌــاون مــﻊ المﺆﺳﺴــات االﻛادﻳميــﺔ ومراﻛــﺰ البﺤــﺚ الﻌلمــي مــن أجــﻞ االﻧﻜبــاب علــى دراﺳــﺔ الﻘﻀاﻳــاالﻜبــرى التــي ﺗواجﻬﻬــا ﺑﻼدﻧــا.
 .3ﻗــادر ﻋلــى ﺗتﺒــﻊ مــﺂل التوصﻴــات والمقترحــات التــي يصدرﻫــا ﻓــي القﻀايــا اﻻﻗتصاديــة واﻻﺟتماﻋﻴــة
والﺒﻴﺌﻴــة .وﻓــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗــﻢ اﻻﺗﻔــاق ﻋلــى:

 إﺣــﺪاث ﺗﻄبيــﻖ رقمــي ملﺤــﻖ ﺑالموقــﻊ اﻹلﻜتروﻧــي للمجلــس ﻳتﻀمــن لوﺣــﺔ قيــادة ﺗمﻜــن مــن ﺗﺤﺪﻳــﺪ عــﺪد التﻘارﻳــروالتوﺻيــات المﺸــار إليﻬــا مــن طــرف مﺆﺳﺴــات أو ﺗﻘارﻳــر أﺧــرى ،وﻛــﺬا قيــاس وﺗتبــﻊ مــﺪى أﺧــﺬ ﺗوﺻيــات
المجلــس ﺑﻌيــن االعتبــار وﺳــرعﺔ ﺗﺄﺛيرﻫــا واﻧتﺸــارﻫا؛
 إﺣــﺪاث ﺧليــﺔ دائمــﺔ ﻳﻜــون لﻬــا اﺗصــال مباﺷــر ﺑالجﻬــاز التﻨﻔيــﺬي )الﺴــلﻄﺔ التﻨﻔيﺬﻳــﺔ( ،وذلــﻚ مــن أجــﻞ ﺗﻌﺰﻳــﺰعﻼقــات التﻌــاون ﺑيــن المجلــس والﺤﻜومــﺔ وﺗتبــﻊ مــﺂل التوﺻيــات الصــادرة عــن المجلــس؛
 اﺳــتﻜمال إﻧﺸــاء قاعــﺪة مﻌﻄيــات ﺗﻀــﻢ ﺗوﺻيــات المجلــس ،ﺗصﻨﻔﻬــا ﺣﺴــﺐ اﺧتصاﺻــات المجلــس ومجــاالتﺗﺪﺧلــﻪ وﺗمﻜــن مــن ﺗتبــﻊ مــﺪى إعمــال ﺗوﺻيــات المجلــس ،ﻛليــا أو جﺰئيــا ،مــن لــﺪن الجﻬــات المﻌﻨيــﺔ )ﻧصــوص
ﺗﺸــرﻳﻌيﺔ وﺗﻨﻈيميــﺔ ،ﺳياﺳــات عموميــﺔ ،ﺗﺪاﺑيــر مﺆﺳﺴــاﺗيﺔ وإدارﻳــﺔ ،وﻏيــر ذلــﻚ(.
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مجلﺲ أﻛﺜر انﻔتاحا وإشﻌاﻋا:
المواﻃنــة مــﻦ ﺧــالل ﻓتــﺢ ﻗنــوات ﺟديــدة ُﺗ ﱢ
مﻜــﻦ مــﻦ اﻹنصــات
 .4يســاﻫﻢ ﻓــي إشــراك الجﻬــات وﺗﻌﺰيــﺰ المﺸــارﻛة
ِ
لﻌمــوم المواﻃنﻴــﻦ وإشــراﻛﻬﻢ ﻓــي ﺑلــورة ﺗقاريــره وآراﺋــﻪ .وﻓــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗــﻢ اﻻﺗﻔــاق ﻋلــى:

 البــﺖ فــي مﻨصــﺔ إلﻜتروﻧيــﺔ لتمﻜيــن المواطﻨيــن مــن التﻌبيــر عــن آرائﻬــﻢ واﻧتﻈاراﺗﻬــﻢ ومﻘترﺣاﺗﻬــﻢ ﺑﺨصــوصالمواﺿيــﻊ التــي ﻳﺸــتﻐﻞ عليﻬــا المجلــس؛
 الﻌمــﻞ علــى ﺗمﻜيــن الﺸــباب واﻷﺷــﺨاص ذوي االﺣتياجــات ﺧاﺻــﺔ مــن المﺴــاﻫمﺔ فــي ﺑلــورة ﺗﻘارﻳــر المجلــس عبــردعوﺗﻬــﻢ لجلﺴــات االﻧصــات واللﻘــاءات التــي ﻳﻨﻈمﻬا؛
 ﺗﻨﻈيــﻢ لﻘــاءات علــى مﺴــتوى الجﻬــات مــن أجــﻞ ﺗﻘﺪﻳــﻢ مﺨرجــات آراء وﺗوﺻيــات المجلــس وﺷــرح مﻀاميﻨﻬــاوالﻌمــﻞ علــى إﺷــراك الجﻬــات فــي دﻳﻨاميــﺔ إﻧجــاز التﻘارﻳــر واﻵراء؛
 الﻌمــﻞ قــﺪر اﻹمــﻜان علــى عﻘــﺪ دورات الجمﻌيــﺔ الﻌامــﺔ للمجلــس ﺧــارج مﻘــره علــى الصﻌيــﺪ الجﻬــوي ،ﺑمــا ﻳﺴــاﻫﻢفــي ﺗﻌﺰﻳــﺰ إﺷــﻌاع المجلــس.
 .5يستﻔﻴد مﻦ ﺧﺒرة المﺆﺳسات الدﺳتورية اﻷﺧرى .وﻓي ﻫﺬا الصدد ،ﺗﻢ اﻻﺗﻔاق ﻋلى:

 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀور مﺆﺳﺴات أﺧرى ﻏير ﻏرفتي البرلمان للجمﻌيات الﻌامﺔ للمجلس؛ وﺿــﻊ آليــات ﺗﻌاقﺪﻳــﺔ مــﻊ مﺨتلــﻒ المﺆﺳﺴــات الﺸــرﻳﻜﺔ للمجلــس ،وفــي مﻘﺪمتﻬــا المﺆﺳﺴــات المﻌيﻨــﺔ ﺑالصﻔــﺔفــي المجلــس لتمﻜيــن المجلــس مــن المﻌﻄيــات والتﺤليــﻼت الﻼزمــﺔ ﻹﻧجــاز ﺗﻘارﻳــره؛
 ﺗﺸــجيﻊ ﺗبــادل التجــارب والﺨبــرات مــﻊ المﺆﺳﺴــات الﺪﺳــتورﻳﺔ اﻷﺧــرى )ﺗﺪارﻳــﺐ ،زﻳــارات دراﺳــيﺔ ،ﺗﻜوﻳﻨــات،مﺤاﺿــرات (...ﺑاﻹﺿافــﺔ إلــى ﺗﻌﻀيــﺪ ﺑﻌــﺾ وﺳــائﻞ الﻌمــﻞ )اليﻘﻈــﺔ ،الولــوج للبياﻧــات الﻀﺨمــﺔ الﺪوليــﺔ،
الﺸــبﻜات المﻌلوماﺗيــﺔ ،وﻏيــر ذلــﻚ(؛
 مواﺻلــﺔ ﺗﺸــجيﻊ وﺗﻌﺰﻳــﺰ الﻨﻘــاش الﻌمومــي مــن ﺧــﻼل التﻨﻈيــﻢ المﺸــترك لﻨــﺪوات فﻜرﻳــﺔ أو لﻘــاءات أو مﻨتﺪﻳــاتعلميــﺔ أو لﻘــاءات ﺗواﺻليــﺔ ﺗﻬــﻢ الﻘﻀاﻳــا المجتمﻌيــﺔ الﻜبــرى التــي ﺗﺜيــر ﻧﻘاﺷــا داﺧــﻞ أوﺳــاط المجتمــﻊ المﻐرﺑــي.
 .6متﻔاﻋﻞ مﻊ الوﺳﻂ اﻷﻛاديمي .وﻓي ﻫﺬا الصدد ،ﺗﻢ اﻻﺗﻔاق ﻋلى:

 مواﺻلــﺔ إﺑــرام ﺷــراﻛات مــﻊ الجامﻌــات ومﺨتبــرات ومراﻛــﺰ البﺤــﺚ مــن أجــﻞ إﻧجــاز دراﺳــات عمليــﺔ ﺣــول ﺑﻌــﺾالﻘﻀاﻳــا التــي ﻳﺸــتﻐﻞ عليﻬــا المجلــس )دراﺳــات ﺳوﺳــيولوجيﺔ ،أﻧﺜروﺑولوجيــﺔ ،اقتصادﻳــﺔ ،ﺑيئيــﺔ ،وﻏيــر ذلــﻚ(؛
 الﻌمــﻞ ،علــى ﻏــرار مــا ﺗــﻢ الﻘيــام ﺑــﻪ مــﻊ الجامﻌــات ،علــى ﺗوقيــﻊ اﺗﻔاقيــات ﺗﻌــاون مــﻊ البﻨــﻚ الﺪولــي واليوﻧﺴــﻜوواﻷمــﻢ المتﺤــﺪة ،وﻏيرﻫــا ،ﺗُجﻌــﻞ ﺑموجبﻬــا إﻧتاجــات المجلــس مــن ﺿمــن الوﺛائــﻖ التــي ﺗﻌتمــﺪ عليﻬــا ﻫــﺬه الﻬيئــات
فــي اﺷــتﻐالﻬا؛
 االﺳــتﻌاﻧﺔ ﺑﺨبــرة اﻷﺳــاﺗﺬة والﻄلبــﺔ الباﺣﺜيــن مــن أجــﻞ إجــراء ﺑﺤــوث فــي مجــاالت متﺨصصــﺔ أو دراﺳــاتمﻘارﻧــﺔ؛
 ﺗﻨﻈيــﻢ لﻘــاءات مﻨتﻈمــﺔ ﺑالجامﻌــات والمﻌاﻫــﺪ مــن أجــﻞ ﺗﻘﺪﻳــﻢ مﺨرجــات آراء وﺗوﺻيــات المجلــس وﺷــرحمﻀاميﻨﻬــا؛
 ﺗﺰوﻳﺪ مﻜتبات المﺆﺳﺴات الجامﻌيﺔ ﺑتﻘارﻳر المجلس.141
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 .7منﺨرط ﻓي الدينامﻴة اﻹﻗلﻴمﻴة والدولﻴة .وﻓي ﻫﺬا الصدد ،ﺗﻢ اﻻﺗﻔاق ﻋلى:

 اﻹعمــال الﻔﻌلــي لمﻀاميــن االﺗﻔاقيــات المبرمــﺔ ،مــﻊ ﺧلــﻖ فــرق عمــﻞ ﺧاﺻــﺔ مﻜلﻔــﺔ ﺑتتبــﻊ عﻼقــات المجلــس مــﻊﻧﻈرائــﻪ المﺆﺳﺴــاﺗيين؛
 إﺑــرام اﺗﻔاقيــات جﺪﻳــﺪة ﺧاﺻــﺔ مــﻊ المجالــس االقتصادﻳــﺔ واالجتماعيــﺔ المﺆﺳﺴــات المماﺛلــﺔ ﺑالــﺪول اﻹفرﻳﻘيــﺔوالﻌرﺑيــﺔ؛
 ﺗﺸــجيﻊ ﺗبــادل الﺰﻳــارات المﺆﺳﺴــاﺗيﺔ والتﺪرﻳبيــﺔ مــﻊ مﺴــﺆولي وأعﻀــاء وأطــر المجالــس االقتصادﻳــﺔ االجتماعيــﺔالﺸرﻳﻜﺔ؛
 إمــﺪاد عﻀــوات وأعﻀــاء المجلــس ﺑــﻜﻞ المﻌﻄيــات الﻼزمــﺔ لتﻌﺰﻳــﺰ إلمامﻬــﻢ ﺑمواﺿيــﻊ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻹقليميــﺔوالﺪوليــﺔ التــي ﻳمﺜلــون المجلــس فيﻬــا؛
 اقتراح الﻌﻀوات واﻷعﻀاء الﺬﻳن اﺷتﻐلوا على المواﺿيﻊ التي ﺗتﻨاولﻬا ﺗلﻚ التﻈاﻫرات.مجلﺲ أﻛﺜر ﻓﻌالﻴة ﻋلى المستوى الداﺧلي:
 .8ﺗتسﻢ إنتاﺟاﺗﻪ ﺑجودﺗﻬا ودﻗتﻬا المنﻬجﻴة .وﻓي ﻫﺬا الصدد ،ﺗﻢ اﻻﺗﻔاق ﻋلى:

 اﺧتيــار جيــﻞ جﺪﻳــﺪ مــن المواﺿيــﻊ ﺗﻌا ِلَــﺞ قﻀاﻳــا وطﻨيــﺔ ﻫامــﺔ فــي إطــار اﻹﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ مــﻊ ﺗﺤﺪﻳــﺪ مﻌاﻳيــردواعــي االﺧتيــار )ﺣﺴــﺐ اﻷولوﻳــات( والﻘيمــﺔ المﻀافــﺔ التــي مــن ﺷــﺄﻧﻬا أن ﺗتولــﺪ عــن إﻧتاجــات المجلــس؛
 فتﺢ إمﻜاﻧيﺔ اقتراح مواﺿيﻊ جﺪﻳﺪة من طرف المواطﻨين؛ الوقوف عﻨﺪ ﺣصيلﺔ  10ﺳــﻨوات من عمﻞ المجلس من ﺧﻼل إجـــراء ﺗﻘييـــﻢ عـــام )علـــى مﺴـــتوى ﻛيﻔيـــات إﻧجـــازالتﻘارﻳـــر ،الﺤﻜامـــﺔ الﺪاﺧليـــﺔ ،التﻔاعـــﻞ مـــﻊ المﺤيـــﻂ ،التتبـــﻊ ،الترافـــﻊ ،وﻏير ذلﻚ( والﻘيام ﺑﺪراﺳﺔ اﺳتﻘصائيﺔ
) (étude d’image et de notoriétéﺗﺸــمﻞ الﺸــرﻛاء المﺆﺳﺴــاﺗيين ،مجتمــﻊ مﺪﻧــي مﻨﻈــﻢ ،المواطﻨيــن ،إلــﺦ وذلــﻚ
مــن أجــﻞ ﺗﺤﺴــين عمــﻞ وأداء المجلــس مــﻊ ﺗﻨﻈيــﻢ ﻳــوم دراﺳــي ﺑﺤﻀــور الصﺤافــﺔ لتﻘﺪﻳــﻢ مﺨرجــات ﻫــﺬا التﻘييــﻢ؛
 الﻌمــﻞ علــى أن ﻳﻈــﻞ المجلــس مﻨﻔتﺤــا علــى موﺿوعــات جﺪﻳــﺪة قــﺪ ﺗبــرز للواجﻬــﺔ ،ال ﺳــيما عﻨــﺪ إﺻــﺪار التﻘرﻳــرالمتﻌلــﻖ ﺑالﻨمــوذج التﻨمــوي الجﺪﻳــﺪ ،وﺗﻌييــن الﺤﻜومــﺔ الجﺪﻳــﺪة ﺑﻌــﺪ االﻧتﺨاﺑــات المﻘبلــﺔ ،وﻏيــر ذلــﻚ؛
 إدراج الﻨوع والمﺴاواة ﺑين الﻨﺴاء والرجال ﺑﺸﻜﻞ مﻨﻬجي ومﻨﺴﻖ في آراء وﺗﻘارﻳر؛ اقتراح دليﻞ من أجﻞ إدراج »مﻘارﺑﺔ الﻨوع االجتماعي« في اﻵراء والتﻘارﻳر. .9يﻌتمد ﻋلى مساﻃر ﻋمﻞ دﻗﻴقة ،واضحةُ ،مﻔَ ﱠﻌلة ويتقاﺳمﻬا الجمﻴﻊ .وﻓي ﻫﺬا الصدد ،ﺗﻢ اﻻﺗﻔاق ﻋلى:

 التﻌجيــﻞ ﺑاعتمــاد دليــﻞ المﺴــاطر ،ﺑﻌــﺪ ﺗﺤييﻨــﻪ وإﻏﻨائــﻪ ﺑالتراﻛمــات الجيــﺪة علــى مﺴــتوى اللجــان ،مــﻊ ﺗﺤﺪﻳــﺪﻧمــوذج موﺣــﺪ لتﻘارﻳــر وآراء المجلــس ،ﺑمــا فــي ذلــﻚ مــا ﻳتصــﻞ ﺑالﺤجــﻢ ،والمﻨﻬجيــﺔ ،التﺴلﺴــﻞ ،وﺗﺤﺪﻳــﺪ اﻵجــال،
ومﺴــﻄرة االﺳــتﻌاﻧﺔ ﺑالﺨبــرة الﺨارجيــﺔ عﻨــﺪ االقتﻀــاء ،وﻏيــر ذلــﻚ؛
 وﺿــﻊ ﻧمــوذج موﺣــﺪ فــي إعــﺪاد وﺻياﻏــﺔ الورقــﺔ التﺄطيرﻳــﺔ لﻺﺣــاالت واﻹﺣــاالت الﺬاﺗيــﺔ ،ﻳمﻜــن مــن اﻹﺣاطــﺔالﺪقيﻘــﺔ والمبتﻜــرة ﺑاﻹﺷــﻜاليات المﻌالجــﺔ ،وفــﻖ مﻨﻬجيــﺔ متوافــﻖ ﺑﺸــﺄﻧﻬا مــن طــرف اللجــان الﺪائمــﺔ وفــرق
الﻌمــﻞ الموﻛــول لﻬــا إعــﺪاد ﻫــﺬه اﻷوراق؛
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 .10يﻌتمــد ﻓــي ﺗدﺑﻴــر مــوارده ﻋلــى أنمــاط ﺗدﺑﻴريــة مرﺗﻜــﺰة ﻋلــى النتاﺋــﺞ ونجاﻋــة اﻷداء .وﻓــي ﻫــﺬا الصــدد ،ﺗــﻢ
اﻻﺗﻔــاق ﻋلــى:

 اﺳتﻜمال ﺗﻨﺰﻳﻞ مﻘتﻀيات الﻘاﻧون التﻨﻈيمي لﻘاﻧون الماليﺔ  ،103.13من ﺧﻼل: ﺗﺤﺴين ﻧجاعﺔ الميﺰاﻧيﺔ من ﺧﻼل مﺴﻚ مﺤاﺳبﺔ ﺗﺤليﻞ التﻜاليﻒ؛
 االﻧﺨراط في عمليﺔ التصﺪﻳﻖ على مﻄاﺑﻘﺔ ﺣﺴاﺑات الﺪولﺔ للﻘاﻧون من طرف المجلس اﻷعلى للﺤﺴاﺑات؛
 ﺗجوﻳــﺪ مﺸــروع ﻧجاعــﺔ اﻷداء المﻨجــﺰ مــن طــرف المجلــس المرافــﻖ لمﺸــروع قاﻧــون التصﻔيــﺔ المتﻌلــﻖ ﺑتﻨﻔيــﺬ
قاﻧــون الماليــﺔ.
 الرفــﻊ مــن اﻧﺴــياﺑيﺔ مﻌالجــﺔ مﺴــﻄرﺗي ﺗصﻔيــﺔ وأداء الﻨﻔﻘــات ﺑﻨــﺰع الصﻔــﺔ المادﻳــﺔ علــى الوﺛائــﻖ المﺤاﺳــبيﺔ فــيإطــار ﻧﻈــام التﺪﺑيــر المﻨﺪمــﺞ للﻨﻔﻘــات » جيــﺪ«.
ﻛما يﻌتﺰم المجلﺲ ﺗﻌﺰيﺰ ﺳﻴر ﻋملﻪ ،مﻦ ﺧالل التداﺑﻴر التالﻴة:
 .11ﺗواصــﻞ ﻓﻌــال ﻗاﺋــﻢ ﻋلــى اﻻنتﻈــام والنجاﻋــة والمﺒــادرة واﻻﺳــتﺒاق واﻻﺳــتﺜمار اﻷمﺜــﻞ للتﻄــورات
التﻜنولوﺟﻴــة ،مــﻦ ﺧــالل:

 مواﺻلﺔ ﺗﻨﻈيﻢ لﻘاءات لتﻘﺪﻳﻢ ﺧﻼﺻات التﻘارﻳر واﻵراء المصادق عليﻬا؛ اقتـراح ﺗﺤﺪﻳـﺚ الﻨﻈـام اﻷﺳاﺳـي للمجلـس ﺣتـى ﻳتمﻜـن مـن رفـﻊ التﺤﺪﻳـات الجﺪﻳـﺪة التـي ﺗواجـﻪ المجلـس؛ ﺗﻌﺰﻳﺰ قﺪرات اﻷعﻀاء في مجال التواﺻﻞ المﺆﺳﺴاﺗي من ﺧﻼل ﺗﻨﻈيﻢ دورات ﺗﺪرﻳبيﺔ؛ الﻌمﻞ على ﺗﺰوﻳﺪ اﻷعﻀاء ﺑبﻄاقﺔ ﺗواﺻليﺔ ﺑﺸﺄن المواﺿيﻊ المصادق عليﻬا من طرف الجمﻌيﺔ الﻌامﺔ؛ ﺗﻘوﻳﺔ الﺤﻀور والتﻔاعﻞ في ﺷبﻜات التواﺻﻞ االجتماعي ومﺨتلﻒ وﺳائﻞ اﻹعﻼم؛ مواﺻلﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀور المجلس في الملتﻘيات الوطﻨيﺔ والﺪوليﺔ من أجﻞ التﻌرﻳﻒ ﺑﺈﻧتاجاﺗﻪ؛ عﻘـــﺪ اجتماعـــات ﺗﻨﺴـــيﻘيﺔ للﻔئـــات واللجــن ،ﺑﻜيﻔيـــﺔ دورﻳـــﺔ ،مـــﻊ الﺴـــيﺪ الرئيـــس لتبـــادل وﺗﻘاﺳـــﻢ الــ ّرؤى ﺣـــولالرﻫاﻧـــات واالﺳـــتراﺗيجيات المتبﻌـــﺔ مـــن لـــﺪن الرئاﺳـــﺔ واﻷماﻧـــﺔ الﻌامـــﺔ؛
 الﻨﻈــر فــي إمﻜاﻧيــﺔ ﺗﻌييــن متﺤﺪﺛيــن رئيﺴــيين ﺑاﺳــﻢ المجلــس فــي مواﺿيــﻊ مﺤــﺪدة ،مــﻊ ﺗمﻜيﻨﻬــﻢ مــن الﻌﻨاﺻــروالمﻌﻄيــات الﻼزمــﺔ لﻼﺿﻄــﻼع ﺑﻬــﺬا اﻷمــر؛
 اقتراح وﺿﻊ ﺑاب ﺑالموقﻊ االلﻜتروﻧي للمجلس ﺧاص ﺑﺈﺑراز أﻧﺸﻄﺔ اﻷعﻀاء » ﻧافﺬة على أﻧﺸﻄﺔ اﻷعﻀاء«؛ اعتمــاد ﺻيﻐــﺔ جﺪﻳــﺪة الﻧﻌﻘــاد االجتماعــات ﺗجمــﻊ ﺑيــن الصيﻐــﺔ الﺤﻀورﻳــﺔ والمﺸــارﻛﺔ عــن ﺑُﻌــﺪ ،وﻫــي طرﻳﻘــﺔمﻜﻨــﺖ اﻷعﻀــاء مــن أن ﻳﻜوﻧــوا أﻛﺜــر مواﻇبــﺔ وأﻛﺜــر إﻧتاجيــﺔ ورفﻌــﺖ مــن جــودة الﻌمــﻞ؛
 التﻨﺰﻳﻞ التﺪرﻳجي للمﺨﻄﻂ الﻘﻄاعي ﻹدماج اللﻐﺔ االمازﻳﻐيﺔ على ﺻﻌيﺪ المجلس؛ الﻌمﻞ على ﺗرجمﺔ آراء المجلس إلى اللﻐﺔ اﻹﻧجليﺰﻳﺔ؛ إعــﺪاد ﺑﻄاقــات ﺗﻘﻨيــﺔ وﻛبﺴــوالت ﺳــمﻌيﺔ ﺑصرﻳــﺔ ﺗﻀــﻢ مﻌلومــات مبﺴــﻄﺔ لتﻘرﻳــﺐ المواطﻨيــن والمواطﻨــات مــنالمجلــس وإﻧجازاﺗــﻪ.
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 .12إدارة أﻛﺜــر ﻓﻌالﻴــة مواﻛﺒــة ﻻﺳــتراﺗﻴجﻴة المجلــﺲ وللتحديــات الراﻫنــة ﻓــي مجــال الحﻜامــة الجﻴــدة
والترشــﻴد ،والرﻗمنــة ،مــﻦ ﺧــالل:

 اﺳتﻜمال عمليﺔ ﺗوﻇيﻒ الﺨبراء الﺪاﺧليين واﻷطر داﺧﻞ المجلس ﺣﺴﺐ المﻨاﺻﺐ المتاﺣﺔ؛ إعﺪاد مﺨﻄﻂ للتﻜوﻳن لتﻨميﺔ الﻜﻔاءات وﺗﺜمين الﻘﺪرات؛ الﻌمــﻞ علــى إﺣــﺪاث مﻜتبــﺔ وﺳــائﻄيﺔ مجﻬــﺰة ﺑﺄﺣــﺪث المﻌــﺪات مــن أجــﻞ ﺗمﻜيــن أعﻀــاء وأطــر المجلــس مــنالمراجــﻊ والوﺛائــﻖ الﻀرورﻳــﺔ؛
 اقتــراح إعــﺪاد ﻧﺸــرة داﺧليــﺔ ﺷــﻬرﻳﺔ ) (newsletterﺗتﻀمــن الﻘــرارات الصــادرة عــن اجتماعــات المﻜتــﺐ وﺧﻼﺻاتالﺰﻳــارات التــي ﻳﻘــوم ﺑﻬــا اﻷعﻀــاء ﺳــواء داﺧــﻞ المﻐــرب أو ﺧارجــﻪ؛
 مواﺻلﺔ ﺗﻔﻌيﻞ إﻧﺸاء قاعﺪة ﺗجميﻊ ﺗوﺻيات المجلس لتﺴﻬيﻞ اﺳتﻌمالﻬا؛ مواﺻلﺔ ﺗجﺪﻳﺪ ﺗجﻬيﺰات المجلس؛ -اﺳتﻜمال عمليﺔ ﺗجﺪﻳﺪ الﺤﻈيرة الﺴمﻌيﺔ البصرﻳﺔ للمجلس.

*
*
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ﻣــﻼﺣـــﻖ

ُ
الﻤﻮاﻃﻨــﺎت والﻤﻮاﻃﻨﻴــﻦ ﺣــﻮل التﻨﻤﻴــﺔ
الﻤﻠﺤــﻖ رﻗــﻢ  :1أﺑــرز ﻧتﺎﺋــﺞ اﺳــتﻄﻼع رأي ّ
اﻻﻗتﺼﺎديــﺔ واﻻﺟتﻤﺎﻋﻴــﺔ لﻤﻨﺎﻃــﻖ زراﻋــﺔ القﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي
ﻳﻬــﺪف ﻫــﺬا االﺳــتﻄﻼع ،الــﺬي أ ُ ْجـ ِـر َي ﺧــﻼل الﻔتــرة مــا ﺑــﲔ  20و 31مــاي  2021عل ــى ع ّيﻨــﺔ ﲤﺜيليــﺔ مــن
ـﺨصا ،ﺗتــراوح أعمارﻫــﻢ ﺑـ ْـﲔ  18و 69ﺳــﻨﺔ ،إل ــى ﲢﻘيــﻖ مــا ﻳل ــي:
الﺴــاﻛﻨﺔ املﻐرﺑيــﺔ ﺗتﻜ ـ ّون مـ ْن  1054ﺷـ ً
 التﻌ ـ ّرف علــى مواقــﻒ وﺗصــورات المواطﻨيــن المﻐارﺑــﺔ إزاء الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،والمجــاالت التــي ﻳمﻜــن أ ْن ﻳﺸــملﻬاﺗﻘﻨيــن زراعتــﻪ واﺳــتﻌماالﺗﻪ؛
 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗمﺜﻼت آﺛار ﺗﻘﻨين اﺳتﻌمال الﻘﻨﺐ الﻬﻨﺪي ﻷﻏراض عﻼجيﺔ وﺻﻨاعيﺔ؛ ﺗﻘييﻢ التصورات التي ﺗﻬ ّﻢ الﺴبﻞ الممﻜﻨﺔ لتﺤﻘيﻖ ﺗﻨميﺔ ﺳوﺳيو-اقتصادﻳﺔ في مﻨاطﻖ زراعﺔ الﻘﻨﺐ الﻬﻨﺪي؛للﺴــاﻛﻨﺔ ،وذلــﻚ مــن أجــﻞ إﻧجــاح
 ﺗﻘييــﻢ التصــورات المتﻌلﻘــﺔ ﺑﻌمليــات الموا َﻛبــﺔ االقتصادﻳــﺔ والتﻘﻨ ّيــﺔ واالجتماعيــﺔ ّﻫــﺬا االﻧتﻘــال.

وﺗتجلّى أﺑرز ﻧتائﺞ ﻫﺬا االﺳتﻄﻼع ﰲ ما ﻳلي:

 .1المﻌرﻓة المتﻌلقة ﺑالقنّ ب الﻬندي وزراﻋتﻪ
�

ﺻ ّرح  25في المائﺔ من الﺬﻳن ﺷملﻬﻢ االﺳتﻄﻼع ﺑﻜ ْوﻧﻬﻢ ﻳﻬتمون ﺑموﺿوع الﻘﻨّﺐ الﻬﻨﺪي؛

�

ـﺄن ﻫﻨــاك عــﺪة أﺻﻨـ ٍ
ﻧوعــا
 28فــي المائــﺔ مﻨﻬــﻢ ﻳﻌرفــون ﺑـ ّ
ـاف مــن الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،و 34فــي المائــﺔ ﻳﻌتﻘــﺪون أن ﻫﻨــاك ً
أن  38فــي المائــﺔ ال ﻳﻌرفــون مــا إذا ﻛان ﻫﻨــاك ﺻﻨْـ ٌ
ـﻒ واﺣــﺪ أو أﻛﺜــر مــن الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي؛
واﺣـ ًﺪا فﻘــﻂ ،فــي ﺣيــن ّ

�

أﺷﻬر أﺻﻨاف الﻘﻨﺐ الﻬﻨﺪي ﻫي الﺨردالﺔ ) 24في المائﺔ( والبلْﺪﻳﺔ ) 20في المائﺔ(؛

�

أن ﻫﻨاك ﺑﻌﺾ أﺻﻨاف الﻘﻨﺐ الﻬﻨﺪي ﻏير مﻀ ّرة ﺑالصﺤﺔ؛
 22في المائﺔ ﻳﻌرفون ّ

�

 59فــي المائــﺔ قــرأوا أو ﺷــاﻫﺪوا أو ﺳــمﻌوا مﻌلومــات ﺗتﻌلــﻖ ﺑالﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي فــي اﻵوﻧــﺔ اﻷﺧيــرة ،وال ﺳ ـ ّيما ﺣــول
ﺗﻘﻨيﻨــﻪ ) 62فــي المائــﺔ( واﺳــتﻌمالﻪ ْ
ـراض ط ّبيــﺔ ) 43فــي المائــﺔ(؛
ﻷﻏـ ٍ

�

أﺑْــرز االﺳــتﻌماالت المﻌروفــﺔ للﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﻫــي الﺴبﺴــي ) 62فــي المائــﺔ( ،واﺳــتﻌمالﻪ ﻷﻏــراض طبيــﺔ وعﻼجيــﺔ
) 50فــي المائــﺔ( وﺗﺤوﻳلــﻪ إلــى مﺨــﺪر الﺸــيرا ) 48فــي المائــﺔ(؛

�

ـتج َوﺑون فــي المﻘــام اﻷول إلــى مﻨﻄﻘــﺔ ﻛتامــﺔ ) 65فــي المائــﺔ(،
ﺑﺨصــوص مﻨاطــﻖ زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،أﺷــار المﺴـ ْ
ـارق ﻛبيـ ٍـر عــن ﺷﻔﺸــاون وأﺣوازﻫــا ) 17فــي المائــﺔ( ،ﺛــﻢ مﻨﻄﻘــﺔ الﺤﺴــيمﺔ ) 15فــي
التــي ﺗﺤت ـ ّﻞ مرﺗبــﺔ متﻘﺪمــﺔ ﺑﻔـ ٍ
المائــﺔ(.
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 .2المواﻗﻒ ﺗجاه القنب الﻬندي وزراﻋتﻪ
�

أن زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ ﺗُﻌتَبَــر زراعـ ًﺔ ﺗارﻳﺨيــﺔ
ﻳجمــﻊ اﻷﺷــﺨاص الﺬﻳــن ﺷــملﻬﻢ االﺳــتﻄﻼع ﺗﻘرﻳ ًبــا ) 94فــي المائــﺔ( علــى ّ
فــي المﻐــرب ،وﺗﺸــﻜﻞ المصــﺪر الوﺣيــﺪ لل ّﺪﺧْ ــﻞ ﺑالﻨﺴــبﺔ ﻷﺳــر ﺑﻌــﺾ المﻨاطــﻖ ) 91فــي المائــﺔ( ،ﻛمــا أﻧﻬــا ﺗﺴــاﻫﻢ
فــي ﺧلــﻖ فــرص ّ
الﺸــﻐﻞ ) 91فــي المائــﺔ( وفــي التﻨميــﺔ االقتصادﻳــﺔ ) 86فــي المائــﺔ(.

�

أن اﺳــتﻬﻼك الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨْــﺪي ﻳم ّﺜــﻞ جــﺰءاً مــن ﺛﻘافتﻨــا ) 67فــي المائــﺔ( ،وأ ّﻧــﻪ
ﻳﻌتﻘــﺪ ﻏالبيــﺔ اﻷﺷــﺨاص المﺴــتجوﺑين ّ
ﻳُﺴــيء إلــى ﺻــورة المﻐــرب فــي الﻌالــﻢ ) 62فــي المائــﺔ( وأﻧــﻪ ﻳﺸــﻜﻞ عامـ ً
ﻼ مــن عوامــﻞ ﺗﻔاقــﻢ الجرﻳمــﺔ فــي ﺑﻼدﻧــا
) 70فــي المائــﺔ(.

�

أن زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﺗﺴــاﻫﻢ فــي ﺗﺪﻫــور البيئــﺔ )47
ﺑالمﻘاﺑــﻞ ،ﺗَﻌتَبــر ﻧﺴــبﺔ قليلــﺔ مــن ال ّﺬﻳــن ﺷــملﻬﻢ االﺳــتﻄﻼع ّ
وأن اﺳــتﻬﻼﻛﻪ ليــس لــﻪ ﺗﺄﺛيــر ﺳــلبي علــى الصﺤــﺔ ) 33فــي المائــﺔ(.
فــي المائــﺔ(ّ ،

 .3مﻌرﻓة مﺸروع القانون
ﺻ ـ ّرح  68فــي المائــﺔ مــن الﺬﻳــن ﺷــملﻬﻢ االﺳــتﻄﻼع ﺑﺄ ّﻧﻬــﻢ ﺳــمﻌوا ﺑمﺸــروع قاﻧــون ﺗﻘﻨيــن زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي فــي
أن ﻫــﺬا التﻘﻨيــن ﻳﻬ ـ ّﻢ ﺑصــورة أﺳاﺳ ـ ّيﺔ االﺳــتﻌماالت التاليــﺔ:
المﻐــرب .وﻫــﻢ ﻳَﻌتبــرون ّ
�

طبيﺔ وعﻼجيﺔ 85 :في المائﺔ.

�

مﺴتﺤﻀرات التجميﻞ 48 :في المائﺔ.

 .4مواﻗﻒ ﺗتﻌلﻖ ﺑتقنﻴﻦ زراﻋة القنب الﻬندي
ﺗَﻌتبر الﻐالبيﺔ الﻌﻈمى من المﺴتجوﺑين ﺑﺄ ّﻧﻪ ﻳﻨبﻐي الﺴماح ﺑﺰراعﺔ الﻘﻨﺐ الﻬﻨﺪي:
�

فﻘﻂ في المﻨاطﻖ المﺰروعﺔ ﺗارﻳﺨ ّيا ﺑﻬﺬه الﻨبتﺔ 64 :في المائﺔ.

�

فﻘﻂ لﺴاﻛﻨﺔ المﻨاطﻖ المﺰروعﺔ ﺗارﻳﺨ ّيا ﺑﻬﺬه الﻨبتﺔ 58 :في المائﺔ.

�

ﺷرﻳﻄﺔ الﺤصول على ﺗرﺧيﺺ ﺧاص 79 :في المائﺔ.

 .5مواﻗﻒ إزاء ﺗقنﻴﻦ القنّ ب -التنمﻴة اﻻﻗتصادية والمجالﻴة
�

الصﻨاعي( ﺳــيﻜون
أن ﺗﻘﻨيــن الﻘ ّﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي
أزﻳــﺪ مــن  80فــي المائــﺔ ﻳﻌتبــرون ّ
)لﻼﺳــتﻌمال الﻌﻼجــي أو التجميلــي أو ّ
ْ
ﺑتصﺪﻳــر المﻨتجــات الﻄبيــﺔ ،وﺧلــﻖ فــرص الﺸــﻐﻞ فــي
لــﻪ أﺛــر إﻳجاﺑــي علــى الجواﻧــﺐ االقتصادﻳــﺔ ،ال ﺳـ ّيما مــا ﻳتﻌلــﻖ ْ
ـتجوﺑين
المجــاالت ال َمﻌﻨيــﺔ ،وﺑاقتصــاد المﻐــرب ﺑصﻔــﺔ عا ّمــﺔ ،وﻏيــر ذلــﻚ .ﺑالمﻘاﺑــﻞ ،أﺷــارت ﻧﺴــبﺔ أقــﻞ مــن المﺴـ ْ
لﻸﺛــر اﻹﻳجاﺑــي لﻬــﺬا التﻘﻨيــن علــى ﺻــورة البــﻼد فــي الﺨــارج ) 65فــي المائــﺔ( ،وعلــى اﻧﺨﻔــاض مﻌـ ّﺪالت الجرﻳمــﺔ
واالﺗجــار ﺑالمﺨــﺪرات ) 56فــي المائــﺔ(.

�

ـﺄن الوﺳــيلﺔ الرئيﺴــيﺔ الممﻜﻨــﺔ لتﺤﻘيــﻖ التﻨميــﺔ الﺴوﺳــيو-اقتصادﻳﺔ لمﻨاطــﻖ زراعــﺔ
ﺗَﻌت ِبــر ﻧﺴــبﺔ  61فــي المائــﺔ ﺑـ ّ
الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﻫــي االﺳــتﺜمار الﻌمومــي فــي البﻨيــات التﺤتيــﺔ )الﻄــرق والمﺴتﺸــﻔيات والمــﺪارس ،وﻏيرﻫــا(.

�

أن ﺗﻘﻨيــن الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﻳمﻜــن أن ﻳﺴــاﻫﻢ فــي
علــى ﺻﻌيــﺪ آﺧــر ،ﻳــرى  77فــي المائــﺔ مــن الﻌ ّيﻨــﺔ المﺴــتجوﺑﺔ ّ
ﺗﺤﻘيــﻖ التﻨميــﺔ الﺴوﺳــيو-اقتصادﻳﺔ للمﻨاطــﻖ المﻌﻨيــﺔ ﺑﺰراعــﺔ ﻫــﺬه الﻨبتــﺔ 53 ،فــي المائــﺔ مﻨﻬــﻢ مﻘتﻨﻌــون ﺑﺬلــﻚ
ﺗمــام االقتﻨــاع.
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مــن أجــﻞ مﺴــاعﺪة المﺰارعيــن فــي المﻨاطــﻖ المﻌﻨيــﺔ ﺑﺰراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ،ﻳﺬ ُﻛــر اﻷﺷــﺨاص الﺬﻳــن ﺷــملﻬﻢ
االﺳــتﻄﻼع ،فــي المﻘــام اﻷ ّول ،مﻨــﺢ اﻹعاﻧــات والمﺴــاعﺪات الماليــﺔ ) 51فــي المائــﺔ( ،أو ﺗﻜوﻳــن المﺰارعيــن فــي
المجــال الﻔﻼﺣــي ) 29فــي المائــﺔ( وإﻧﺸــاء ﺗﻌاوﻧيــات فﻼﺣيــﺔ ) 29فــي المائــﺔ(.

 .6مدى مقﺒولﻴة ﺗقنﻴﻦ زراﻋة القنب الﻬندي
ﺻ ـ ﱠرح  55فــي المائــﺔ مــن ال ُمﺴــتجوﺑين أﻧﻬــﻢ ﻳوافﻘــون علــى ﺗﻘﻨيــن زراعــﺔ الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي مــن لــﺪن الﺪولــﺔ ،و 11فــي
المائــﺔ ﻏيــر مﻬت ّميــن ﺑﺬلــﻚ ،و 27فــي المائــﺔ أعرﺑــوا عــن عــﺪم موافﻘتﻬــﻢ علــى ﻫــﺬا اﻷمــر.

الم َ
الدولة
ﺑﻴﻊ واﺳتﻬالك القنّ ب ْ
راﻗب مﻦ ﻃرف ّ
الﻬندي ُ
 .7مدى مقﺒولﻴة ﺗقنﻴﻦ ْ
واﺳــتﻬﻼك الﻘﻨــﺐ الﻬﻨــﺪي ﺗﺤــﺖ مراقبــﺔ الﺪولــﺔ ) 64فــي
ـي ﺛلﺜــي الﺬﻳــن ﺷــملﻬﻢ االﺳــتﻄﻼع علــى فﻜــرة ﺑَيْـ ِـﻊ ْ
ﻳوافــﻖ ﺣوالـ ْ
الﻨصــﻒ »موافﻘــﺔ ﺗا ّمــﺔ« علــى ﻫــﺬا اﻷمــر ) 49فــي المائــﺔ(.
ـي ْ
المائــﺔ( ،وﻳوافــﻖ ﺣوالـ ْ

مقاصد اﻻﺳتﻌمال
ﺗﺨتلﻒ مﻘاﺻﺪ اﺳتﻌمال المﻨتوجات التي مصﺪرﻫا الﻘﻨﺐ الﻬﻨﺪي ﺗبﻌاً لﻼﺳتﻌمال ال ُمﻘتَ َرح:

*

*

*
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 ﻣﺬﻛــرة الﻤﺠﻠــﺲ اﻻﻗتﺼــﺎدي واﻻﺟتﻤﺎﻋــﻲ والﺒﻴﺌــﻲ ﺣــﻮل:2 الﻤﻠﺤــﻖ رﻗــﻢ
 ﺣﻤﺎيــﺔ الﻌﺎﻣﻠﻴﻦ:واﻻﻗتﺼﺎديــﺔ لﺠﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴــروس ﻛﻮروﻧﺎ
»اﻻﻧﻌﻜﺎﺳــﺎت اﻻﺟتﻤﺎﻋﻴــﺔ
َ ُ َ ٌ ُ ﱠ
« ﺿــرورة ﻣ ِﻠﺤــﺔ،ﻓــﻲ القﻄــﺎع ﻏﻴــر الﻤﻨﻈــﻢ
La lutte contre la pandémie de coronavirus confronte la situation socioéconomique du pays à de grands
déﬁs dans un contexte de grande incertitude des prévisions conjoncturelles. Chaque jour connait, au
regard de l’appréhension de l’évolution du ﬂéau, l’annonce et la mise en œuvre de nouvelles mesures
d’intervention.
Nos pouvoirs publics ont pris des décisions courageuses et déployé, graduellement, un train de mesures
d’ordre sanitaire, sécuritaire et administratif, en vue de prémunir le pays d’une expansion anarchique
et non-maitrisée de ce virus très contagieux. Quelles que soient leurs ﬁnalités et leurs cibles, toutes ces
mesures visent, in ﬁne, à instaurer un maximum de distanciation sociale pour limiter autant que possible
la propagation de ce mal.
D’autres mesures d’ordre économique et ﬁnancier ont été décidées et mises en œuvre pour anticiper
et réduire les impacts éventuels de cette pandémie sur le tissu économique et la situation socioéconomique des catégories les plus vulnérables.
Cette conjoncture exceptionnelle aura indéniablement des conséquences directes sur les revenus des
personnes déjà vulnérables et celles qui pourraient se retrouver privées de revenus du fait de la baisse
(ou de l’arrêt) de leurs activités, notamment les travailleurs de l’informel.
Par ailleurs, un nombre important de personnes et de métiers qui gravitent autour de lieux de vie collectifs
vont subir de plein fouet les impacts négatifs liés à la perturbation ou à l’arrêt desdites structures suite
aux décisions administratives annoncées le lundi 16 mars.
De surcroît, les consignes restrictives émanant des autorités publiques et qui vont dans le sens d’une
limitation au maximum du contact avec autrui, l’auto-conﬁnement et la réduction de déplacements
au strict minimum, sont de nature à impacter d’autres corps de métiers manuels caractérisés par leur
vulnérabilité ou leur saisonnalité.
Devant cette situation, quelles sont les mesures eﬃcaces à entreprendre aux ﬁns de protéger, d’aider et
de sécuriser les personnes vivant des activités informelles face au impacts économiques négatifs causés
par le coronavirus ?

De qui parle-t-on?
Il s’agit des personnes ne bénéﬁciant pas des mécanismes de ciblage d’aides sociale mis en place par
l’Etat. Ce sont les catégories vulnérables exerçant des activités informelles payées au jour le jour, chaque
semaine ou chaque quinzaine. Il s’agit notamment des :
1.
Indépendants dans l’informel : Personnes exerçant des activités informelles, en général à titre
individuel, et ne possédant pas de patente comme les journaliers, cordonniers, coiﬀeurs, plombiers,
électriciens, mécaniciens, menuisiers, maçons, peintres de bâtiments et autres métiers manuels. Il s’agit
également des personnes s’adonnant à des micro-activités de rue : marchands ambulants, commerçants
à l’étalage (dits ferrachas), livreurs, cireur de chaussures, porteurs, gardiens de voiture, etc.
2.
Unités de production informel : personnes exerçant dans des unités de production informelles
(UPI, ouvriers) : serveurs, cuisiniers, personnel des bains, moniteurs de sports, animateurs, travailleurs aux
points de lavage de voitures…. etc.
À l’instar des mesures prises en faveur des entreprises structurées et organisées, l’Etat se devrait de venir
en aide à ces structures informelles pour les soutenir et les préparer à l’après crise sanitaire. L’objectif étant
de les inclure dans l’économie formelle et d’en faire de véritables leviers de relance économique.
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Quels sont les outils à utiliser ?
Le CESE suggère le recours à l’utilisation du système de comptes mobiles pour le versement des aides
directement aux personnes éligibles. Cette mesure, basée sur l’utilisation du digital permettra, une
meilleure gestion et traçabilité de cette aide directe. Elle minimisera aussi l’usage de l’espèce et la
distribution directe, vecteurs potentiels de la propagation du virus.
Sur le plan pratique, le Maroc dispose déjà d’une quinzaine d’acteurs ayant déjà mis en place des solutions
techniques permettant l’ouverture de comptes mobiles.
Une proposition, en annexe de ce document, présente les principales composantes de la démarche à
suivre pour concrétiser l’utilisation des comptes mobiles dans l’acheminement des aides directes. Elle
comporte l’ouverture des comptes, la procédure d’éligibilité, les modalités liées au versement, transfert
et utilisation des aides.
La réussite d’un tel projet de grande envergure nécessite un certain nombre de prérequis dont nous
citons :

§

Mise en place d’une équipe permanente dédiée impliquant les parties prenantes pour élaborer le
processus de traitement avant le lancement du projet et l’améliorer selon le principe dit de « TEST
and GO » au cours de son déploiement

§

Adoption du principe du contrôle a posteriori pour ne pas surcharger les capacités de traitement
de l’administration et des partenaires mobilisés (CGEM, GPBM, Fédérations, société civile…)

§

Digitalisation complète du process :

- Mise en place d’une plateforme web simpliﬁée pour recevoir les dossiers
- Acter que le scan de document à désormais la même validité juridique que l’original (décision
du ministre des ﬁnances, de l’intérieur à appuyer par la Cour des Comptes)

- Recours à la visioconférence (Skype, Whatsapp, Zoom, Teams…) comme moyen d’archiver la
reconnaissance des bénéﬁciaires par les agents de l’Etat

- Audit aléatoire d’un nombre limité de dossiers pour empêcher la prolifération de l’idée
d’impunité en cas de fraude

§

La mise en place d’un centre d’appel doté des moyens humains et techniques en mesure
d’apporter à distance toutes les informations nécessaires aux bénéﬁciaires en prenant en charge
le traitement diﬃcultés d’utilisation de la plateforme et des anomalies dans des délais très rapide
pour crédibiliser le système ;

§

La mise en place d’une équipe d’analyse des données pour permettre au gouvernement de
s’attaquer très rapidement aux cas de fraudes et formes d’abus qui sont inhérents à ce type de
projet lancés dans l’urgence. Il est à noter à ce propos que l’institution qui sera chargée de ce
programme d’aide devrait tolérer un certain niveau de fraude et mettre en place les outils qui
permettront de le réduire progressivement à mesure que l’implémentation des mesures avance.

Démarche proposée pour l’utilisation des comptes mobiles pour le versement des aides
directement aux personnes éligibles :

§

Ouverture des comptes : Donner la possibilité à tous les marocains d’ouvrir des comptes de type
2 (selon la règlementation de Bank Al Maghrib), dont le plafond est de 10 000 MAD, avec une
procédure entièrement dématérialisée. Ce choix nécessite un allégement des règles actuelles qui
exigent la signature d’une convention d’ouverture de compte avec présence physique du client.
La procédure digitale de remplacement permettra, le recueil lors de l’enrôlement des éléments
d’identiﬁcation suivants : le numéro de téléphone, le numéro de la carte d’identité nationale, la
copie de la carte d’identité nationale ainsi que d’une photo prise en Selfy. Cette dernière sera
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comparée par l’établissement qui ouvre le compte à la photo de la carte d’identité pour s’assurer
de l’identité du client. Il est à noter que cette procédure est largement utilisée actuellement par
des banques en ligne dans le monde entier. Il serait possible de demander toute autre information
requise pour vériﬁer l’éligibilité aux aides ;

§

Procédure d’éligibilité : Les informations recueillies pour l’ouverture du compte mobile peuvent
être mises à la disposition des services compétents pour les croiser avec des données existantes
pour le choix des personnes éligibles. Le ﬁchier du RAMED avec près de 8 millions de personnes
recensées et trois millions de ménages peut être utilisé. De même que des croisements peuvent
être eﬀectués avec le ﬁchier de la CNSS et celui des autoentrepreneurs disponibles au niveau de
la Poste. La première vague de personnes éligibles pourra être informée par simple message sur
le téléphone mobile. Des procédures de recours faisant appel aux services de l’Etat peuvent être
mises en place pour renforcer la pertinence des algorithmes de décision ;

§

Versement des aides : le versement des aides peut être réalisé par l’envoi d’un ﬁchier périodique
vers un organisme central qui procédera à sa ventilation par établissement de paiement ;

§

L’utilisation des aides : les aides ainsi reçus peuvent être utilisées selon plusieurs formes :

- Retrait au niveau des réseaux des établissements de paiement : Chaque bénéﬁciaire pourra

procéder au retrait au niveau des agents des établissements de paiement existants. Les sociétés
de transfert de fonds disposent déjà d’une capillarité de près de 10 000 points dont le nombre
peut être développé de manière rapide pour atteindre 25 à 30 000 points en quelques mois ;

- Retrait sur les GAB : Les fonds reçus pourront être retirés sur les guichets automatiques des
banques de la place qui en comptent plus de 7000 ;

- Paiement chez les commerçants : Moyennant une simpliﬁcation des procédures d’enrôlement

des commerçants pour l’acceptation du paiement mobile, les établissements peuvent
développer très rapidement l’implémentation de cette fonctionnalité pour permettre le
paiement chez les commerçants. La gratuité en termes de commissions et une exonération
ﬁscale signiﬁcative pourraient accélérer le recours à cette option de l’usage des aides. Ainsi, il
deviendra possible de mieux maitriser l’usage des aides octroyées dont une partie pourrait être
exclusivement destinées pour des familles de produits (bonbonne à gaz, sucre, farine, …).

- Transfert P2P : les destinataires des aides pourront aussi les transférer vers des personnes de leur
entourage en contrepartie d’argent en espèces.

*

*

*
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الﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  :3ﻻﺋﺤﺔ ﺟﻠﺴﺎت اﻹﻧﺼﺎت
وزارة الﻔﻼﺣﺔ والصيﺪ البﺤري والتﻨميﺔ الﻘروﻳﺔ والمياه والﻐاﺑات
قﻄاعات حﻜﻮمية ومﺆﺳسات عمﻮمية

وزارة الترﺑيﺔ الوطﻨيﺔ والتﻜوﻳن المﻬﻨي والتﻌليﻢ الﻌالي والبﺤﺚ الﻌلمي
وزارة الﺪاﺧليﺔ
الوﻛالﺔ الوطﻨيﺔ للﻨباﺗات الﻄبيﺔ والﻌﻄرﻳﺔ
ﻛوﻧﻔﺪراليﺔ جمﻌيات ﺻﻨﻬاجﺔ ﺳراﻳر
ﺗﻨﺴيﻘيﺔ أﺑﻨاء ﺑﻼد الﻜيﻒ ﺻﻨﻬاجﺔ وﻏمارة

مﻨﻈمات ﻏير حﻜﻮمية ومجتمﻊ مدني

ﺗﻨﺴيﻘيﺔ المجتمﻊ المﺪﻧي ﺑﺪائرﺗي ﻛتامﺔ وﺑاب ﺑرد
الﻬيئﺔ الوطﻨيﺔ متﻌﺪدة التﺨصصات للترافﻊ ﺣول مﺸروع الﻘاﻧون
)13.21مﺴاﻫمﺔ ﻛتاﺑيﺔ(
التﻌاوﻧيﺔ الﻔﻼﺣيﺔ )(COPAG
ﺷرﻛﺔ ﻛوﺳومار )(COSUMAR
الﻔيﺪراليﺔ المﻐرﺑيﺔ لصﻨاعﺔ اﻷدوﻳﺔ واالﺑتﻜار الصيﺪلي
مﺨتبرات الﺑروفان )(LAPROPHAN
مﺨتبرات ﺻوطيما )(SOTHEMA
الﺴيﺪ عبﺪ الرﺣيﻢ ﺑوعﺰة

مﻨتﺨبﻮن

الﺴيﺪ الﻌرﺑي المﺤرﺷي
الﺴيﺪ ﻧور الﺪﻳن مﻀيان
الﺴيﺪة ﻛﻨﺰة أفصاﺣي
الﺴيﺪ إدرﻳس ﺑﻨﻬيمﺔ

ﺧبراء

الﺴيﺪ ﺧالﺪ موﻧا
الﺪﻛتور جواد أﻧيﺴي
الﺪﻛتور مﺤمﺪ الﺤﺴوﻧي
الﺪﻛتور ﺧالﺪ ﺻﻨﺪﻳﺪ
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2283

المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
اﻷعﻀاء
ﻓﺌة الﺨﺒراء

 .1اﺣجبوﻫا الﺰﺑير
 .2أﺣمﺪ عبادي
 .3ادرﻳس اﻹﻳﻼلي
 .4أرمان ﻫاﺗﺸوﻳﻞ
 .5ألبير ﺳاﺳون
 .6التﻬامي عبﺪ الرﺣماﻧي الﻐرفي
 .7الﻄاﻫر ﺑﻨجلون
 .8أمين مﻨيرالﻌلوي
 .9أميﻨﺔ الﻌمراﻧي
 .10ﺣﻜيمﺔ ﺣميﺶ
 .11ﺧليﺪة عﺰﺑان ﺑلﻘاﺿي
 .12طرﻳﻖ اﻛيﺰول
 .13عبﺪ اﷲ موقصيﻂ
 .14عبﺪ المﻘصود راﺷﺪي
 .15فﺆاد اﺑن الصﺪﻳﻖ
 .16لﺤﺴن والﺤاج
 .17مﺤمﺪ ﺣراﻧي
 .18مﺤمﺪ وﻛرﻳﻢ
 .19مﺤمﺪ البﺸير الراﺷﺪي
 .20مصﻄﻔى ﺑﻨﺤمﺰة
 .21ﻧبيﻞ ﺣﻜمﺖ عيوش
ﻓﺌة ممﺜلي النقاﺑات

 .22اﺑراﻫيﻢ زﻳﺪوح
 .23أﺣمﺪ ﺑﻬﻨيس
 .24أﺣمﺪ ﺑاﺑا عبان
 .25ﺑوﺷتى ﺑوﺧالﻔﺔ
 .26جامﻊ المﻌتصﻢ
 .27ﺧليﻞ ﺑﻨﺴامي
 .28عبﺪ الرﺣمان قﻨﺪﻳلﺔ
 .29عبﺪ الرﺣيﻢ لﻌباﻳﺪ
 .30عبﺪ الﻌﺰﻳﺰ إوي
 .31عﻼل ﺑﻨلﻌرﺑي
 .32علي ﺑوزعﺸان
 .33لﺤﺴن ﺣﻨصالي
 .34لﻄيﻔﺔ ﺑﻨواﻛرﻳﻢ
 .35مﺤمﺪ ﺑوجيﺪة
 .36مﺤمﺪ ﺑﻨصﻐير
 .37مﺤمﺪ علوي
 .38مﺤمﺪ دﺣماﻧي
 .39مﺤمﺪ عبﺪ الصادق الﺴﻌيﺪي

 .40مصﻄﻔى اﺧﻼفﺔ
 .41ميﻨﺔ الرﺷاطي
 .42ﻧجاة ﺳيمو
 .43ﻧورالﺪﻳن ﺷﻬبوﻧي

 .75ليلى ﺑرﺑيﺶ
 .76مﺤمﺪ موﺳتﻐﻔر
 .77مﺤمﺪ ﺑﻨﻘﺪور
 .78مﺤمﺪ الﺨادﻳري

ﻓﺌة ممﺜلي الﻬﻴﺌات والجمﻌﻴات
المﻬنﻴة

ﻓﺌة الﺸﺨصﻴات المﻌﻴنة ﺑالصﻔة

 .44أﺣمﺪ أﺑوه
 .45أﺣمﺪ أعياش
 .46ادرﻳس ﺑلﻔاﺿلﺔ
 .47الﻌرﺑي ﺑلﻌرﺑي
 .48أمين ﺑرادة ﺳﻨي
 .49عبﺪ الﺤي ﺑﺴﺔ
 .50عبﺪ الﻜرﻳﻢ فوطاط
 .51عبﺪ الﻜرﻳﻢ ﺑﻨﺸرقي
 .52عبﺪ اﷲ متﻘي
 .53عبﺪ اﷲ دﻛيﻚ
 .54علي ﻏﻨام
 .55ﻛمال الﺪﻳن فاﻫر
 .56مﺤمﺪ ﺑولﺤﺴن
 .57مﺤمﺪ ﺑﻨجلون
 .58مﺤمﺪ فيﻜرات
 .59مﺤمﺪ رﻳاض
 .60مﺤمﺪ ﺣﺴن ﺑﻨصالﺢ
 .61مرﻳﻢ ﺑﻨصالﺢ ﺷﻘرون
 .62مﻨصﻒ الﺰﻳاﻧي
 .63مﻨصﻒ ﻛتاﻧي
 .64ﺳﻌﺪ الصﻔرﻳوي

 .79أﺣمﺪ التجاﻧي الﺤليمي الﻌلمي
 .80أميﻨﺔ ﺑوعياش
 .81ﺧالﺪ لﺤلو
 .82ادرﻳس اليﺰمي
 .83ﺣﺴن ﺑوﺑرﻳﻚ
 .84ﺧالﺪ الﺸﺪادي
 .85رﺷيﺪ ﺑن المﺨتار ﺑن عبﺪ اﷲ
 .86مﺤمﺪ ﺑﻨﻌليلو
 .87لبﻨى طرﻳﺸﺔ
 .88عبﺪ الﻌﺰﻳﺰ عﺪﻧان
 .89عبﺪ اللﻄيﻒ الجواﻫري
 .90عﺜمان ﺑﻨجلون
 .91عمر عﺰﻳمان
 .92لﻄﻔي ﺑوجﻨﺪار
 .93رئيس المجلس االﺳتﺸاري
لﻸﺳرة والﻄﻔولﺔ
 .94رئيس المجلس االﺳتﺸاري
للﺸباب والﻌمﻞ الجمﻌوي
 .95رئيس الﻬيﺄة المﻜلﻔﺔ ﺑالمﻨاﺻﻔﺔ
ومﺤاﺑﺔ جميﻊ أﺷﻜال التمييﺰ

ﻓﺌة الﻬﻴﺌات والجمﻌﻴات النﺸﻴﻄة ﻓي
مجاﻻت اﻻﻗتصاد اﻻﺟتماﻋي والﻌمﻞ
الجمﻌوي

 .65الﺰﻫرة زاوي
 .66جواد ﺷﻌيﺐ
 .67ﺣﻜيمﺔ ﻧاجي
 .68ﺳيﺪي مﺤمﺪ ﻛاوزي
 .69طارق الﺴجلماﺳي
 .70عبﺪ الرﺣمان الﺰاﻫي
 .71عبﺪ الرﺣيﻢ ﻛﺴيري
 .72عبﺪ المولى عبﺪ المومﻨي
 .73ﻛرﻳمﺔ مﻜيﻜﺔ
 .74لﻼ ﻧﺰﻫﺔ الﻌلوي
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رسم ما يلي :

مرسوم رقم  2.22.61صادر  في  23من رجب  25( 1443فبراير  )2022
بتغييروتتميم املرسوم رقم  2.74.498الصادر في  25من جمادى
اآلخرة  16( 1394يوليو  )1974تطبيقا ألحكام الظهيرالشريف
بمثابة قانون رقم  1.74.338بتاريخ  24من جمادى اآلخرة 1394
( 15يوليو  )1974املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

املادة األولى
يغير ،على النحو التالي ،الفصل الثالث من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.74.498الصادر في  25من جمادى اآلخرة  16( 1394يوليو : )1974
«الفصل الثالث - .يحدد عدد محاكم االستئناف في ثالث وعشرين
«( )23محكمة».

رئيس الحكومة،

املادة الثانية

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.74.338بتاريخ
 24من جمادى اآلخرة  15( 1394يوليو  )1974املتعلق بالتنظيم
القضائي للمملكة ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

يغير ويتمم الجدول امللحق باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.74.498
بما ورد في الجدول امللحق بهذا املرسوم.
املادة الثالثة

وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.74.498الصادر في  25من
جمادى اآلخرة  16( 1394يوليو  )1974تطبيقا ألحكام الظهير الشريف
بمثابة قانون رقم  1.74.338بتاريخ  24من جمادى اآلخرة 1394
( 15يوليو  )1974املتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير العدل ،ويعمل به ابتداء من تاريخ تعيين املسؤولين القضائيين
بمحكمة االستئناف بالداخلة.
وحرر بالرباط في  23من رجب  25( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

وباقتراح من وزير العدل ؛

وقعه بالعطف :

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ فاتح رجب 1443
( 3فبراير ،)2022
*

وزير العدل،
اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.

*
*
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رسم ما يلي :

مرسوم رقم  2.22.62صادر في  23من رجب  25( 1443فبراير  )2022بتغيير

املادة األولى

وتتميم املرسوم رقم  2.97.771الصادر في  25من جمادى اآلخرة 1418

تغير ،على النحو التالي ،املادة األولى من املرسوم رقم 2.97.771

( 28أكتوبر  )1997بتحديد عدد املحاكم التجارية ومحاكم االستئناف

الصادر في  25من جمادى اآلخرة  28( 1418أكتوبر  )1997بتحديد

التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها.

عدد املحاكم التجارية ومحاكم االستئناف التجارية ومقارها ودوائر
اختصاصها :

رئيس الحكومة،

«املادة األولى - .يحدد عدد املحاكم التجارية في عشر ( )10محاكم

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.74.338بتاريخ

« ..........................................املرسوم».

 24من جمادى اآلخرة  15( 1394يوليو  )1974املتعلق بالتنظيم

املادة الثانية

القضائي للمملكة ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

يغير ويتمم الجدول امللحق باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.97.771
الصادر في  25من جمادى اآلخرة  28( 1418أكتوبر )1997بما ورد في

وعلى القانون رقم  53.95القا�ضي بإحداث محاكم تجارية

الجدول امللحق بهذا املرسوم.

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.97.65بتاريخ  4شوال 1417

املادة الثالثة

( 12فبراير  )1997؛

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى

وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.97.771الصادر في  25من جمادى

وزير العدل ،ويعمل به ابتداء من تاريخ تعيين املسؤولين القضائيين

اآلخرة  28( 1418أكتوبر  )1997بتحديد عدد املحاكم التجارية

باملحكمتين التجاريتين بكل من العيون والداخلة.

ومحاكم االستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها ،كما وقع

وحرر بالرباط في  23من رجب  25( 1443فبراير .)2022

تغييره وتتميمه ؛

اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

وباقتراح من وزير العدل ؛

وقعه بالعطف :

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ فاتح رجب 1443

وزير العدل،

( 3فبراير ،)2022

اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.

*
*

*
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رسم ما يلي :

مرسوم رقم  2.22.63صادر في  23من رجب  25( 1443فبراير )2022

املادة األولى

بتغييروتتميم املرسوم رقم  2.92.59الصادر في  18من جمادى
األولى  3( 1414نوفمبر  )1993تطبيقا  ألحكام القانون

تغير  ،على النحو التالي ،املادة األولى من املرسوم رقم 2.92.59
الصادر في  18من جمادى األولى  3( 1414نوفمبر  )1993تطبيقا

رقم  41.90املحدثة بموجبه محاكم إدارية.

ألحكام القانون رقم  41.90املحدثة بموجبه محاكم إدارية :
«املادة األولى - .يحدد عدد املحاكم اإلدارية في تسع ( )9محاكم

رئيس الحكومة،

« ..........................................املرسوم».

بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  1.74.338بتاريخ

املادة الثانية

 24من جمادى اآلخرة  15( 1394يوليو  )1974املتعلق بالتنظيم

يغير ويتمم الجدول امللحق باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.92.59

القضائي للمملكة ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛

بما ورد في الجدول امللحق بهذا املرسوم.

وعلى القانون رقم  41.90املحدثة بموجبه محاكم إدارية الصادر

املادة الثالثة

بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.91.225بتاريخ  22من ربيع األول 1414

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى

( 10سبتمبر  )1993كما تم تتميمه ؛

وزير العدل ،ويعمل به ابتداء من تاريخ تعيين املسؤولين القضائيين
باملحكمتين اإلداريتين بالعيون والداخلة.

وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.92.59الصادر في  18من جمادى
األولى  3( 1414نوفمبر  )1993تطبيقا ألحكام القانون رقم 41.90

وحرر بالرباط في  23من رجب  25( 1443فبراير .)2022

املحدثة بموجبه محاكم إدارية ؛

اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

وباقتراح من وزير العدل ؛

وقعه بالعطف :

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ فاتح رجب 1443
( 3فبراير ،)2022

وزير العدل،
اإلمضاء  :عبد اللطيف وهبي.

*
*

*
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.21.199صادر في  23من رجب  25( 1443فبراير )2022
بإحداث وتنظيم أكاديمية املوضة بالدار البيضاء
رئيس الحكومة،
بناء على املرسوم رقم  2.04.332الصادر في  21من ذي الحجة 1425
(فاتح فبراير  )2005بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة املكلفة
بالتكوين املنهي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.835الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير اإلدماج االقتصادي
واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.198الصادر في  15من محرم 1443
( 24أغسطس  )2021باملصادقة على اتفاقية التدبير املفوض ألكاديمية
املوضة الدار البيضاء ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  15من رجب 1443
( 17فبراير ،)2022
رسم ما يلي :

الباب األول
مقتضيات عامة
املـادة األولى
تحدث لدى السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي مؤسسة
للتكوين ،تحمل تسمية «أكاديمية املوضة الدار البيضاء» ،يشار إليها
بعده بـ «األكاديمية» ،ويحدد مقرها بالدار البيضاء.
املادة 2
تناط باألكاديمية مهمة املساهمة في تنمية التكوين والبحث والخبرة
في ميدان االبتكار واملوضة.
ولهذه الغاية ،تتولى األكاديمية :
 التكوين قبل اإلدماج لتحضير وتسليم دبلوم التقني املتخصص : التكوين التأهيلي لإلدماج الذي يهدف إلى تحضير مؤهالت خاصةلفائدة مقاوالت قطاع االبتكار واملوضة ؛
 تنظيم دورات للتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين لفائدةمستخدمي مقاوالت قطاع االبتكار واملوضة ؛
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 تنظيم كل تكوين في املهن التي لها صلة بمهن االبتكار واملوضة لفائدةاملتعلمينوالتقنيينومستخدميالتأطيرالوسطاء،خاصةاملشتريات
والجودة واللوجيستيك والتدبير واملوارد البشرية والتدبير الصناعي ؛
 التجارب في املختبر واملشاركة في أشغال املعايرة واملساعدة التقنيةواالستشارة ملقاوالت قطاع االبتكار واملوضة.

الباب الثاني
شروط الولوج وتنظيم أسالك التكوين
املادة 3
ينظم التكوين قبل اإلدماج باألكاديمية في سلك واحد من مستوى
التقني املتخصص ،الذي يلجه :
 املترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ؛ املترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله ،وذلك فيحدود  %10من عدد املقاعد املتوفرة بهذا السلك.
يستغرق هذا السلك سنتين من التكوين على األقل ،ويختتم
بتسليم دبلوم التقني املتخصص طبقا لألنظمة الجاري بها العمل.
املادة 4
تحدد الطاقة االستيعابية للتكوين قبل اإلدماج وبرامج التكوين
ومددها بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي ،باقتراح من
مجلس اإلتقان لألكاديمية املشار إليه في املادة  8بعده.
املادة 5
تخضع ملفات الترشيح للتكوين قبل اإلدماج والتكوين التأهيلي
لإلدماج النتقاء أولي.
وال يستدعى ملقابالت و/أو اختبارات التقييم سوى املترشحون
الذين تم قبول ملفاتهم خالل االنتقاء األولي املذكور.
تحدد معايير االنتقاء األولي وكيفيات إجراء مقابالت و/أو
اختبارات التقييم بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي،
باقتراح من مجلس اإلتقان لألكاديمية املشار إليه في املادة  8أدناه.
املادة 6
تسلم األكاديمية لكل مستفيد ،عند انتهاء التكوين التأهيلي لإلدماج
والتكوين أثناء العمل واستكمال التكوين ،شهادة تثبت الكفاءات
املكتسبة.
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الباب الثالث
تدبيروإدارة األكاديمية

املكلفة بالتكوين املنهي واملالية والصناعة والتجارة ببرامج العمل

املادة 7

السنوية وميزانيات التسيير التوقعية املطابقة لها وكذا البيانات

يدير األكاديمية مدير يتولى إدارة مجموع املصالح وتدبير شؤون
املستخدمين املوضوعين تحت سلطته.

والحسابات السنوية لألكاديمية مصادق عليها من قبل املجلس

ويسهر ،على الخصوص ،على تتبع ومراقبة التعليم النظري
والتطبيقي والدراسات واألبحاث ،ويكون مسؤوال عن االنضباط.
املادة 8
يساعد مدير األكاديمية مدير مساعد مكلف بالدراسات ،ومجلس
إتقان ومجلس للتسيير والتنسيق البيداغوجي.
يستشار مجلس اإلتقان في جميع املسائل املتعلقة ببرامج التكوين
وبالتجهيزات وبتنمية األكاديمية ،وبصفة عامة باألنشطة البيداغوجية
والعلمية والتقنية لألكاديمية.
يحدد مجلس التسيير والتنسيق البيداغوجي ترتيب املتدربين
في نهاية السنة وقائمة الناجحين ،ويبت في القضايا التأديبية تجاه
املتدربين.
كما يتولى السهر على تطبيق النظام الداخلي لألكاديمية ،الذي
يعده مدير األكاديمية وتصادق عليه السلطة الحكومية املكلفة
بالتكوين املنهي بمقرر.
يحدد تأليف واختصاصات وكيفية سير مجلس اإلتقان ومجلس
التسيير والتنسيق البيداغوجي بقرار للسلطة الحكومية املكلفة
بالتكوين املنهي.

يتعين على شركة تدبير األكاديمية موافاة السلطات الحكومية

اإلداري للشركة.
املادة 11
يمكن أن يقبل باألكاديمية ،وفق نفس الشروط البيداغوجية
املعمول بها بالنسبة للمتدربين املغاربة ،املتدربون األجانب املقترحون
من قبل حكوماتهم واملقبولون من لدن الحكومة املغربية.
املادة 12
يسند إلى كل من وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى
والتشغيل والكفاءات والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التعليم
العالي والبحث العلمي واالبتكار ،كل واحد منهم فيما يخصه ،تنفيذ
هذا املرسوم الذي يعمل به ابتداء املوسم التكويني .2021/2020
وحرر بالرباط في  23من رجب  25( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :

املادة 9

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى

يتم تشغيل املستخدمين التقنيين والتربويين واإلداريين باألكاديمية
بموجب عقد يحدد ،على الخصوص ،املهام ومدة العمل ومدة العطل
السنوية واالستثنائية وكيفيات االستفادة منها وكذا األجر ،وذلك
وفق مقتضيات القانون رقم  65.99املتعلق بمدونة الشغل ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.03.194بتاريخ  14من رجب 1424
( 11سبتمبر .)2003

والتشغيل والكفاءات،
اإلمضاء  :يونس السكوري وبحسو.
الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية
املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.

الباب الرابع
مقتضيات مختلفة

وزير الصناعة والتجارة،

املادة 10

اإلمضاء  :رياض مزور.

يتم تدبير األكاديمية طبقا التفاقية التدبير املفوض املصادق عليها
بموجب املرسوم رقم  2.21.198الصادر في  15من محرم 1443
( 24أغسطس  )2021املشار إليه أعاله.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.
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ق ــرار مشترك لوزير  الداخلية والوزير  املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

ق ــرار مشترك لوزير  الداخلية والوزير  املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

واملالية املكلف بامليزانية رقم  807.22صادر في  5شعبان 1443

واملالية املكلف بامليزانية رقم  808.22صادر في  5شعبان 1443

( 8مارس  )2022بشأن  تمديد أجل  إيداع ملفات طلب

( 8مارس  )2022بشأن  تمديد أجل  إيداع ملفات طلب

الحصول على منحة تجديد سيارات األجرة من الصنف األول.

الحصول على منحة تجديد سيارات األجرة من الصنف الثاني.

وزير الداخلية،

وزير الداخلية،

والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

بناء على القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية

بناء على القرار املشترك لوزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية

رقم  3244.14الصادر في  27من ذي القعدة  23( 1435سبتمبر )2014

رقم  1143.16الصادر في  4رمضان  10( 1437يونيو )2016

بشأن تطبيق املرسوم رقم  2.14.469بتاريخ  20من رمضان 1435

بشأن تطبيق املرسوم رقم  2.09.611بتاريخ  13من محرم 1431

( 18يوليو  )2014بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات

( 30ديسمبر  )2009بتحديد شروط وكيفيات تخويل منحة تجديد

األجرة من الصنف األول،

سيارات األجرة من الصنف الثاني،
قررا ما يلي :

قررا ما يلي :

املـادة األولـى

املـادة األولـى
يمدد إلى غاية  31ديسمبر  2023األجل األق�صى إليداع ملفات

يمدد إلى غاية  31ديسمبر  2023األجل األق�صى إليداع ملفات

طلب الحصول على منحة تجديد سيارات األجرة من الصنف األول

طلب الحصول على منحة تجديد سيارات األجرة من الصنف الثاني

لدى مصالح العماالت أو األقاليم التابعة لها نقط انطالق سيارات

لدى مصالح العماالت أو األقاليم التابعة لها نقط انطالق سيارات

األجرة املعنية.

األجرة املعنية.
املادة الثانية

املادة الثانية
ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  5شعبان  8( 1443مارس .)2022
وزير الداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  5شعبان  8( 1443مارس .)2022
وزير الداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد
واملالية املكلف بامليزانية،
اإلمضاء  :فوزي لقجع.
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قرار لوزير الداخلية رقم  952.22صادر في  29من شعبان ( 1443فاتح أبريل  )2022بتحديد تاريخ إجراء انتخابات جزئية
النتخاب أعضاء مجالس جماعية
وزير الداخلية،
بناء على القانون التنظيمي رقم  59.11املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.11.173بتاريخ  24من ذي الحجة  21( 1432نوفمبر )2011كما وقع تغييره وتتميمه ،وال سيما املواد  2و 7و134
و139و 153منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.402الصادر في  5رمضان  22( 1436يونيو  )2015املحددة بموجبه ،بحسب العماالت واألقاليم،
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة ،كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  2140.21الصادر في  22من ذي الحجة  2( 1442أغسطس  )2021بتحديد الدوائر االنتخابية
التابعة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق االقتراع الفردي والتي ستلحق بها املقاعد املخصصة للنساء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يدعى يوم الخميس  12ماي  2022ناخبو الدوائر االنتخابية الجماعية املشار إليها في الجدول امللحق بهذا القرار،كل فيما
يخصهم ،النتخاب أعضاء عن دوائرهم االنتخابية.
املادة الثانية
يجب على كل مترشح أن يودع ترشيحه بنفسه في شكل تصريح فردي بالترشيح بمقر السلطة اإلدارية املحلية ابتداء من يوم
االثنين  25أبريل  ،2022إلى غاية الساعة الثانية عشرة ( )12من زوال يوم الخميس  28أبريل .2022
املادة الثالثة
تبتدئ الحملة االنتخابية في الساعة األولى من يوم الجمعة  29أبريل  ،2022وتنتهي عند تمام الساعة الثانية عشرة ( )12ليال
من يوم األربعاء  11ماي .2022
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من شعبان ( 1443فاتح أبريل .)2022
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.21.792صادر في  15من شعبان  18( 1443مارس )2022
باإلذن  لشركة الناظور  غرب املتوسط بإحداث شركة تابعة
تسمى «Nador West Med Bétoya industriel & Logistic
».Zone
رئيس الحكومة،
بيان األسباب :
تطلب شركة الناظور غرب املتوسط اإلذن املنصوص عليه في
املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل منشآت
عامة إلى القطاع الخاص ،كما وقع تغييره وتتميمه ،من أجل إحداث
شركة تابعة تسمى & «Nador West Med Bétoya industriel
».Logistic Zone
ويندرج هذا املشروع في إطار استراتيجية شركة الناظور غرب
املتوسط والتي تهدف إلى إحداث تنمية مندمجة للجهة الشرقية
وتحقيق توازن أفضل في التنمية املجالية للمغرب من خالل خلق
قطب اقتصادي وصناعي جديد تمكنه من جذب الشركات املغربية
واألجنبية املصدرة واملحدثة لفرص الشغل.

 اقتناء وامتالك واستغالل وتسيير وإدارة عن طريق اإليجارأو التأجير لجميع أنواع األرا�ضي أو املباني ،وتعزيز هذه املباني من
خالل تهيئة وتجهيز وإعداد وبناء الوحدات الصناعية واملساكن
والفنادق وجميع املنشآت األخرى مهما كانت وجهتها داخل مناطق
التسريع الصناعي أو الصناعية أو اللوجيستيكية أو الخدماتية
أو الخاضعة التي ستعهد إليها ؛
 نقل ملكية األرا�ضي أو املباني املذكورة بشكل كلي أو جزئي عنطريق البيع أو اإليجار أو التبادل أو املساهمة في الشركات أو هيئات
التوظيف الجماعي العقاري ؛
 املساهمة ،بأي شكل من األشكال ،في رأسمال أي شركة ذاتغرض مشابه لغرض الشركة ؛
 وبشكل عام ،يجوز للشركة تنفيذ جميع العمليات من أي نوعوالتي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر باألغراض املذكورة أعاله
وتعزيز تحقيقها وتطويرها.
وتقدر التكلفة اإلجمالية إلنجاز هذا املشروع بما يقارب 2.930
مليون درهم ،سيتم تمويلها بنسبة  % 38,5من األموال الذاتية
و  % 61,5على شكل قروض ميسرة مضمونة.

كما يدخل هذا املشروع ،الذي صادق عليه املجلس اإلداري
لشركة الناظور غرب املتوسط خالل اجتماعه املنعقد بتاريخ
 25مارس  ،2021في إطار تنفيذ االتفاقيات  -اإلطار األربعة املوقعة
بتاريخ  4ديسمبر  ،2012تحت الرئاسة الفعلية لجاللة امللك محمد
السادس نصره هللا ،بين الحكومة وشركة الناظور غرب املتوسط
والتي تتعهد الشركة من خاللها بتطوير امليناء واملنطقة الحرة.

وفي هذا الصدد ،يتوقع مخطط أعمال الشركة املزمع إحداثها أن
تنتقل النتيجة الصافية للشركة من  83مليون درهم سنة  2023إلى
 5مليون درهم سنة  ،2028لتصبح بذلك إيجابية ابتداء من السنة
السابعة حيث ستمر من  15مليون درهم إلى  380مليون درهم ما بين
سنة  2029وسنة .2061

ويتمثل النشاط الرئي�سي لهذه الشركة والتي سيتم إحداثها على
شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة برأسمال يبلغ عشرة ماليين
درهم ،فيما يلي :

ونظرا لألهداف اإلستراتيجية املتوخاة من هذا املشروع ال سيما
إحداث تنمية مندمجة للجهة الشرقية وتحقيق توازن أفضل في
التنمية املجالية للمغرب ؛

 تطوير وتهيئة وإنعاش وتدبير وتسويق منطقة التسريع الصناعي«بيطويا» « »Bétoyaوجميع مناطق التسريع الصناعي أو الصناعية
أو اللوجيستيكية أو الخدماتية ؛

وبناء على املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل
منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.90.01بتاريخ  15من رمضان  11( 1410أبريل  ،)1990كما وقع
تغييره وتتميمه ؛

 القيام بجميع املهام املنوطة بها بموجب القوانين واألنظمةالجاري بها العمل أو بموجب االتفاقيات التي تبرمها مع الدولة
أو مع األشخاص االعتباريين اآلخرين املغاربة أو األجانب الخاضعين
للقانون العام أو الخاص ؛
 تقديم الخدمات املتعلقة بتدبير أو تسيير الخدمات املشتركةداخل مناطق التسريع الصناعي أو الصناعية أو اللوجيستيكية
أو الخدماتية أو الخاضعة التي ستعهد إليها ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن لشركة الناظور غرب املتوسط بإحداث شركة تابعة تسمى
« » Nador West Med Bétoya industriel & Logistic Zoneبرأسمال
قدره عشرة ماليين درهم.
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املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى
وزيرة االقتصاد واملالية.
وحرر بالرباط في  15من شعبان  18( 1443مارس .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة االقتصاد واملالية،
اإلمضاء  :نادية فتاح.

مرسوم رقم  2.21.790صادر في  21من شعبان  24( 1443مارس )2022
باإلذن  للوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية
بإحداث شركة تابعة تسمى «Société Marocaine des
».Installations Logistiques
رئيس الحكومة،
بيان األسباب :
تطلب الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية اإلذن
املنصوص عليه في املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه
في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص ،كما وقع تغييره وتتميمه،
من أجل إحداث شركة تابعة تسمى «Société Marocaine des
».Installations Logistiques
ويندرج مشروع إحداث هذه الشركة التابعة في إطار تنفيذ
االستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية ،والتي ترتكز
بشكل أسا�سي على تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجيستيكية
بحلول عام .2030
ويتمثل النشاط الرئي�سي لهذه الشركة ،التي سيتم إحداثها في شكل
شركة مساهمة ذات مجلس إدارة ،برأسمال يبلغ  75مليون درهم،
خصوصا في :
 تطوير وتهيئة واستغالل وتدبير وتسويق املحطة اللوجيستيكيةالواقعة بجنوب آيت ملول وفقا للمهام املنوطة بها بموجب
القوانين واألنظمة املعمول بها أو بموجب االتفاقيات التي تبرمها
مع الدولة أو مع األشخاص االعتباريين اآلخرين ؛
 تجهيز وإعداد وبناء املرافق اللوجيستيكية وجميع املنشآت األخرىاملتواجدة داخل املحطة املذكورة ،وذلك مهما كانت طبيعتها
أو وجهتها ؛
 القيام بأشغال التهيئة والبناء خارج املوقع املتعلقة باملحطةاللوجيستيكية املذكورة ؛
 تقديم الخدمات املتعلقة بتدبير و تسيير األطراف والخدماتاملشتركة داخل املحطة املذكورة ؛
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 اقتناء وامتالك واستغالل وإدارة عن طريق اإليجار أو التأجير لجميعأنواع األرا�ضي أو املباني املتواجدة داخل املحطة املذكورة ؛
 نقل ملكية األرض أو املباني املذكورة عن طريق البيع أو اإليجارأو التبادل أو املساهمة في الشركات.
هذا ،وقد تمت املصادقة على هذا املشروع من طرف املجلس
اإلداري للوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية خالل
اجتماعها املنعقد بتاريخ  19يوليو .2019
وتقدر التكلفة اإلجمالية إلنجاز هذا املشروع بما يقارب 342,7
مليون درهم ،سيتم تمويل أكثر من  36,4مليون درهم عن طريق
أموال ذاتية تضخها الدولة وأكثر من  256,4مليون درهم كإعانة من
الدولة.
هذا ،ويتوقع مخطط أعمال الشركة املزمع إحداثها أن ينتقل
مجموع مداخيلها من  0,9مليون درهم سنة  2022إلى  11,6مليون
درهم سنة  ،2044أي بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ .%12
ونظرا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع الذي يندرج في إطار
الإلستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية وفي مقدمتها
تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجيستيكية ؛
وبناء على املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل
منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.90.01بتاريخ  15من رمضان  11( 1410أبريل  ،)1990كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزيرة االقتصاد واملالية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن للوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية بإحداث
شركة تابعة تسمى «Société Marocaine des Installations
» Logistiquesبرأسمال قدره  75مليون درهم.
املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى
وزيرة االقتصاد واملالية.
وحرر بالرباط في  21من شعبان  24( 1443مارس .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة االقتصاد واملالية،
اإلمضاء  :نادية فتاح.
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مرسوم رقم  2.22.147صادر في  15من شعبان  18( 1443مارس  )2022بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتمتين الردب
بين ن.ك  8.535ون.ك  8.710من الخط الحديدي الرابط بين فاس ووجدة وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا
الغرض بجماعة فاس بعمالة فاس.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.63.225الصادر في  14من ربيع األول  5( 1383أغسطس  )1963املتعلق بإحداث املكتب الوطني
للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  23أكتوبر إلى  23ديسمبر  2019بمكاتب جماعة فاس بعمالة فاس ؛
وباقتراح من وزير النقل واللوجيستيك وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتمتين الردب بين ن.ك  8.535ون.ك  8.710من الخط الحديدي الرابط بين فاس ووجدة
بجماعة فاس بعمالة فاس.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املثبتة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/500
امللحق بأصل هذا املرسوم :

2297

2298
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املادة الثالثة - .يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير النقل واللوجيستيك واملدير العام
للمكتب الوطني للسكك الحديدية ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  15من شعبان  18( 1443مارس .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير النقل واللوجيستيك،
اإلمضاء  :محمد عبد الجليل.

مرسوم رقم  2.22.148صادر في  15من شعبان  18( 1443مارس  )2022بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع  حذف املمر
رقم  6069وبناء قنطرة عند ن.ك  189.227من الخط الحديدي الرابط بين الدار البيضاء ومراكش ،وبنزع ملكية القطعتين 
األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض بجماعة انزالت العظم بإقليم الرحامنة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.63.225الصادر في  14من ربيع األول  5( 1383أغسطس  )1963املتعلق بإحداث املكتب الوطني
للسكك الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  23ديسمبر  2020إلى  22فبراير  2021بمكاتب جماعة انزالت العظم بإقليم الرحامنة ؛
وباقتراح من وزير النقل واللوجيستيك ،وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع حذف املمر رقم  6069وبناء قنطرة عند ن.ك 189.227 .من الخط الحديدي الرابط بين
الدار البيضاء ومراكش بجماعة انزالت العظم بإقليم الرحامنة.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعتين األرضيتين املثبتتين في الجدول أسفله واملعلم عليهما في التصميم التجزيئي ذي املقياس
 1/1000امللحق بأصل هذا املرسوم :
رقما 
القطعتين 
األرضيتين 
بالتصميم

مراجعهما العقارية

أسماء وعناوين املالكين أو املفروض أنهم املالكين

مساحتهما

مالحظات

آر

س

1

الرسم العقاري
عدد 72/17008 :

الجماعات الساللية كروينات ،لهربوش ،انزالت العظم ،مركبين أو
مكيشرات بوحداد الربع ،زاوية سيدي احمد مامون ،الكرون الصويحات،
اهل بوناكة ،خالفة ،ملوية خالفة ،الركيبات الثالث ،اوالد مسعود اوالد
احمد ايت مو�سى البحيرة ،آيت ياسين البحيرةـ ،اوالد اعبيد سراغنة اوالد
اعبيد مزالط البحيرات ،اوالد بلة الحرار ،الشالويلح ،ايت حمام ،ايت ليل،
كمورات ،ايت سعيد ،ايت إبورق .جماعة انزالت العظم بإقليم الرحامنة

12

91

أرض رعوية بها بنايات امللك تخترقه
طريق سريع وخط كهربائي وطريق معبدة
والطريق القديمة وكذا الشعبات وممرات.

2

الرسم العقاري رقم
22/23154 :

جماعة انزالت العظم بإقليم الرحامنة

12

91

أرض فالحية بها مقبرة وسوق وقيادة
وجماعة ومستوصف.
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املادة الثالثة - .يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
املادة الرابعة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير النقل واللوجيستيك ،واملدير
العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  15من شعبان  18( 1443مارس .)2022
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير النقل واللوجيستيك،
اإلمضاء  :محمد عبد الجليل.

قرار  لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 449.22

قرر ما يلي :

صادر  في  13من رجب  15( 1443فبراير   )2022بتتميم
القرار رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل
شهادة مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة
املعمارية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس

املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو ما يعادلها :
«........................................................................................................

معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع « - Diploma de licenta si master, titlul arhitect, in domeniul
« de studii arhitectura, programul de studii arhitectura,
تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  21أكتوبر ،2021

« délivré par Facultatea de arhitectura «G.M. Cantacuzino»,
« Universitatii tehnica «Gheorghe Asachi» din IASI - Roumanie - le
« 25 janvier 2021, assorti d’une attestation de validation du
« complément de formation, délivrée par l’Ecole nationale
»« d’architecture de Rabat.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.
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الجريدة الرسمية

قرار  لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 453.22
صادر  في  13من رجب  15( 1443فبراير   )2022بتتميم
القرار رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل
شهادة مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية
للهندسة املعمارية.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة 1416
( 14نوفمبر  )1995بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس
معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ،كما وقع
تتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة ؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين
الوطنية ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  21أكتوبر ،2021
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2797.95الصادر في  20من جمادى اآلخرة  14( 1416نوفمبر : )1995
«املادة األولى -.تحدد كما يلي قائمة الشهادات التي تعادل شهادة
«مهندس معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
«املشار إليها في املادة الرابعة من القانون رقم  ،016.89مشفوعة
«بشهادة البكالوريا املسلمة في إحدى الشعب العلمية أو التقنية
«أو ما يعادلها :
«..........................................................................................................
« - Diplôme national d’architecte, délivré par l’Ecole
« nationale d’architecture et d’urbanisme, Université
« de Carthage - Tunisie - le 4 octobre 2020, assorti d’une
« attestation de validation du complément de formation,
»« délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat.
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 549.22
صادر في  13من رجب  15( 1443فبراير  )2022بتتميم القرار 
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر )1997
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر  )1997بتحديد
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 21ديسمبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر : )1997
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
«شعبة العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته
«لها :
«..........................................................................................................
« -فيدرالية روسيا :
».........................................................................................................

الجريدة الرسمية
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« – Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité
« médecine générale, délivrée par l’Université d’Etat de
« Tambov G.R.Derjavin - Fédération de Russie - le 10 juillet
« 2018, assortie d’un stage de deux années : du 25 février
« 2019 au 27 mars 2020 au C.H.U Rabat - Salé et du 11
« septembre 2020 au 14 juillet 2021 à la province de Rabat
« et d’une attestation d’évaluation des connaissances et
« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de
» « pharmacie de Rabat.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 550.22
صادر في  13من رجب  15( 1443فبراير  )2022بتتميم القرار 
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر )1997
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
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«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
« شعبة العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته
« لها :
«..........................................................................................................
« -رومانيا :
».........................................................................................................
« – Titlul doctor - medic in domeniul sanatate, specializarea
« medicina, délivré par Facultatea de medicina, Universitatii
 « de medicina si farmacie «Victor Babes» din Timisoara« Roumanie - le 6 janvier 2016, assorti d’une attestation
« d’évaluation des connaissances et des compétences, délivrée
» « par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر  )1997بتحديد
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 21ديسمبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :

اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 564.22
صادر في  13من رجب  15( 1443فبراير  )2022بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

املادة األولى

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر : )1997

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

الجريدة الرسمية
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وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 21ديسمبر ،2021
قرر ما يلي :
املادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية ،الشهادة التالية في Optique et :
: optométrie
– Diplôme gradue (e) opticien optométriste, délivré par l’Institut
 provincial d’enseignement de promotion sociale de HerstalBelgique - le 16 mars 2009,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي (الشعب العلمية)
أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 565.22
صادر في  13من رجب  15( 1443فبراير  )2022بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
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قرر ما يلي :
املادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في مسلك الترويض وإعادة التأهيل الشهادة
التالية في  :مروض طبي.
– Diplôme d’ostéopathe de France, délivré par l’Ecole
supérieure d’ostéopathie - Paris - France - le 1er octobre
2018, assorti d’un stage de trois mois, validé par l’Institut
supérieur des professions infirmières et techniques de
santé - Rabat - le 16 décembre 2021,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

قرار  لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 566.22
صادر في  14من رجب  16( 1443فبراير  )2022بتتميم القرار 
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر )1997
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر  )1997بتحديد
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.13.658الصادر في  23من ذي القعدة 1434
( 30سبتمبر  )2013املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات
الصحة ،وال سيما املادة  4منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛

وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 21ديسمبر  2021؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 21ديسمبر ،2021

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،

الجريدة الرسمية
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قرر ما يلي :
املادة األولى

تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر : )1997
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
« شعبة العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته
« لها :
«..........................................................................................................
« -أوكرانيا :
».........................................................................................................
« – Physician, doctor of medicine, in speciality general
« medicine, délivré par V.N Karazin Kharkiv national
« University - Ukraine - le 28 mai 2012, assorti d’un stage
« de deux années : une année au sein du Centre hospitalier
« universitaire Mohammed VI d’Oujda et une année au
« sein du Centre hospitalier régional El Farabi d’Oujda,
« et d’une attestation d’évaluation des connaissances et
« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et
» « de pharmacie de Rabat.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من رجب  16( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.
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وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 21ديسمبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر : )1997
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
« شعبة العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته
« لها :
«..........................................................................................................
« -فيدرالية روسيا :
».........................................................................................................
« – Qualification de médecin, dans la spécialité médecine
« générale, délivrée par l’Université d’Etat de médecine I.P .
« Pavlov de Riazan - Fédération de Russie - le 28 juin 2018,
« assortie d’un stage de deux années : du 25 février 2019
« au 13 mars 2020 au C.H.U Rabat - Salé et du 23 novembre

قرار  لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 568.22
صادر في  14من رجب  16( 1443فبراير  )2022بتتميم القرار 
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر )1997
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر  )1997بتحديد
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

« 2020 au 22 septembre 2021 à la province de Marrakech,
« et d’une attestation d’évaluation des connaissances et
« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et
» « de pharmacie de Rabat.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من رجب  16( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

الجريدة الرسمية
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قرار  لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 570.22
صادر في  14من رجب  16( 1443فبراير  )2022بتتميم القرار 
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر )1997
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر  )1997بتحديد
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
 21ديسمبر  2021؛
وبعد استطالع رأي املجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات
واألطباء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  2963.97الصادر في  2شعبان  3( 1418ديسمبر : )1997
«املادة األولى - .تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
«دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
« شعبة العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته
« لها :
«..........................................................................................................
« -اسبانيا :
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قرار  لوزير  التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار رقم 806.22
صادر  في  4شعبان   7( 1443مارس  )2022بتحديد بعض
املعادالت بين الشهادات.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.838الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث
العلمي واالبتكار ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  23ديسمبر ،2021
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Agronomie
– Diplôme de master de la spécialité agronomie, délivré par
l’Université d’Etat d’agronomie de Saratov nommée N.I.
Vavilov - Fédération de Russie - le 19 juillet 2018, assorti
du diplôme de bachelor de la spécialité agronomie, délivré
par la même université,

».........................................................................................................
« – Titulo universitario oficial de licenciado en medicina y
» « cirugia, délivré par Universidad de Zaragoza - Espagne.

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  14من رجب  16( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.

وحرر بالرباط في  4شعبان  7( 1443مارس .)2022
اإلمضاء  :عبد اللطيف ميراوي.
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الجريدة الرسمية

قرار  لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  717.22صادر  في  13من رجب  15( 1443فبراير  )2022
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى قرار الوزير األول رقم  3.228.74الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  12( 1394يوليو  )1974بتحديد شروط وضع أوامر القيام
بمأموريات في الخارج ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.22.066الصادر في  27من جمادى اآلخرة 1443
( 30يناير  )2022بسن تدابير انتقالية تتعلق بقطاع املياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد الرحيم هومي ،الكاتب العام لقطاع املياه
والغابات ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة بنفس
القطاع بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات
داخل مجموع تراب اململكة وخارجها ما عدا املراسيم والقرارات
التنظيمية وكذا التصرفات اإلدارية التالية :
 -تعيين املديرين الجهويين ورؤساء األقسام ؛
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 إمضاء األوامر الصادرة للقيام بمأموريات خارج اململكة لفائدةاملديرين املركزيين.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الرحيم هومي اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق
املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وصرف االعتمادات املفتوحة
برسم امليزانية العامة للمياه والغابات وبصفة عامة على جميع الوثائق
الحسابية املتعلقة بذلك وكذا الحسابين الخصوصيين للخزينة
املسميين «الصندوق الوطني الغابوي» و «صندوق الصيد البري
والصيد في املياه الداخلية».
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد عبد الرحيم هومي املصادقة على جميع
الصفقات املبرمة لفائدة املصالح التابعة لقطاع املياه والغابات وكذا
فسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح
يناير .2022
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

قرار  لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  718.22صادر  في  13من رجب  15( 1443فبراير  )2022
بتفويض اإلمضاء.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

الجريدة الرسمية
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وعلى املرسوم رقم  2.22.066الصادر في  27من جمادى اآلخرة 1443
( 30يناير  )2022بسن تدابير انتقالية تتعلق بقطاع املياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد سعيد عواد ،املفتش العام لقطاع املياه
والغابات ،اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية
القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به
بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين التابعين له للقيام بمأموريات
داخل اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح
يناير .2022
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

قرار  لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  719.22صادر  في  13من رجب  15( 1443فبراير  )2022
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

2309

وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.22.066الصادر في  27من جمادى اآلخرة 1443
( 30يناير  )2022بسن تدابير انتقالية تتعلق بقطاع املياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة
عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهم بما في ذلك األوامر
الصادرة للموظفين التابعين ملصالحهم للقيام بمأموريات داخل
اململكة :
املهام

املفوض إليهم
عصام اهبري.

مدير البرمجة ونظام اإلعالم والتعاون.

عبد السالم العوني.

مدير امللك الغابوي والشؤون القانونية واملنازعات.

حميد بنسويبة.

مدير محاربة التصحر واملحافظة على الطبيعة.

جمال الدين اشقيف.

مدير التنمية الغابوية.

املادة الثانية
يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله ،كل في مجال
اختصاصاته ،اإلمضاء أو التأشير على األوامر بصرف أو تحويل أو
تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض
املوارد وصرف االعتمادات املفتوحة برسم امليزانية العامة للمياه
والغابات وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية املتعلقة بذلك
وكذا الحسابين الخصوصيين للخزينة املسميين «الصندوق الوطني
الغابوي» و «صندوق الصيد البري والصيد في املياه الداخلية».
املادة الثالثة
يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله ،كل في مجال اختصاصاته،
املصادقة على الصفقات وفسخها املتعلقة باألدوات أو التوريدات
أو الخدمات أو الدراسات أو األشغال املبرمة لحساب املياه والغابات
ما عدا :
 الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 5.000.000درهم ؛

الجريدة الرسمية
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 الصفقات املبرمة عن طريق التفاوض إذا كان مبلغها يفوق 400.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000درهم.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح
يناير .2022
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

قرار  لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  720.22صادر  في  13من رجب  15( 1443فبراير  )2022
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.22.066الصادر في  27من جمادى اآلخرة 1443
( 30يناير  )2022بسن تدابير انتقالية تتعلق بقطاع املياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
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قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد زكرياء حشالف ،مدير املوارد البشرية والشؤون
اإلدارية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملهام
املنوطة به بما في ذلك الوثائق الخاصة بتدبير وتسيير شؤون املوظفين
التابعين لقطاع املياه والغابات وإمضاء األوامر الصادرة لهم للقيام
بمأموريات داخل اململكة وكذا التصرفات اإلدارية التالية ما عدا
املراسيم والقرارات التنظيمية :
 اتخاذ القرارات املتعلقة بتعيين املوظفين وإعفائهم من مهامهمما عدا املديرين الجهويين ورؤساء األقسام ؛
 اتخاذ القرارات املتعلقة باالنتقاالت ؛ اتخاذ القرارات املتعلقة بالتأديب وعزل املوظفين ؛ اتخاذ القرارات املتعلقة بالتكوين ؛ التوظيف وإبرام العقود وملحقاتها الخاصة باملوظفين األجانبالعاملين في إطار اتفاقيات املساعدة التقنية ؛
 اتخاذ القرارات املتعلقة بمختلف الوضعيات اإلدارية للموظفين ؛ اتخاذ القرارات املتعلقة بالرخص (إدارية أو مرضية) ؛ اتخاذ القرارات املثبتة لنفقات املوظفين ؛ اتخاذ القرارات املتعلقة باالستفادة أو إنهاء االستفادة عناستعمال مطية املصلحة.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد زكرياء حشالف اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق
املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد وصرف االعتمادات املفتوحة
برسم امليزانية العامة للمياه والغابات وبصفة عامة على جميع الوثائق
الحسابية املتعلقة بذلك وكذا الحسابين الخصوصيين للخزينة
املسميين «الصندوق الوطني الغابوي» و«صندوق الصيد البري
والصيد في املياه الداخلية».
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد زكرياء حشالف املصادقة على الصفقات
وفسخها املتعلقة باألدوات أو التوريدات أو الخدمات أو الدراسات
أو األشغال املبرمة لحساب قطاع املياه والغابات التي تدخل في نطاق
املهام املنوطة به ما عدا :

الجريدة الرسمية
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 الصفقات املبرمة على إثر عرض لألثمان إذا كان مبلغها يفوق 5.000.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق التفاوض إذا كان مبلغها يفوق 400.000درهم ؛
 الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 600.000درهم.
املادة الرابعة
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قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم املصادقة على الصفقات
املتعلقة باملصالح التابعة لهم وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها
في حدود االعتمادات املفوضة إليهم ما عدا :
 الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 3.000.000درهم ؛

إذا تغيب السيد زكرياء حشالف أو عاقه عائق ناب عنه السيد
عبد السالم العمراني ،رئيس قسم املحاسبة واملعدات.

 الصفقات املبرمة عن طريق املباراة إذا كان مبلغها يفوق 300.000درهم ؛

املادة الخامسة

 الصفقات املبرمة على إثر التفاوض إذا كان مبلغها يفوق 200.000درهم.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح
يناير .2022
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

قرار  لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  721.22صادر  في  13من رجب  15( 1443فبراير  )2022
بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.22.066الصادر في  27من جمادى اآلخرة 1443
( 30يناير  )2022بسن تدابير انتقالية تتعلق بقطاع املياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املفوض إليهم :
 محمد بناني بايتي ،املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرلتادلة  -أزيالل ببني مالل ؛
 بوبكر فوغالي ،املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرلألطلس الكبير بمراكش ؛
 عبد العزيز حجاجي ،املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربةالتصحر لفاس  -بوملان بفاس ؛
 نور الدين عواد ،املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرلألطلس املتوسط بمكناس ؛
 نوال بوسدر ،املديرة الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحرللوسط بالدار البيضاء ؛
 الحسن مزوز ،املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرللشمال الشرقي بتازة بالنيابة ؛
 مصطفى ابعريس ،املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربةالتصحر للشمال الغربي بالقنيطرة ؛
 يوسف حموزكي ،املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرللشرق بوجدة ؛
 امبارك فالح ،املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرللجنوب بالعيون ؛
 رشيد الكردودي ،املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرللرباط  -سال  -زمور  -زعير بالخميسات ؛

الجريدة الرسمية
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 هشام الزهيدي ،املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرللجنوب الغربي بأكادير ؛
 سعيد بن جيرة ،املدير الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحرللريف بتطوان.
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وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة الثانية

يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة

يفوض إلى األشخاص املشار إليهم أعاله إمضاء القرارات املتعلقة
بتعيين لجن فتح األظرفة لطلبات العروض املفتوحة املعلنة من طرف
املصالح التابعة لهم.

على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهم بما في ذلك الوثائق

املادة الثالثة

اإلدارية واألوامر الصادرة للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح
يناير .2022
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

قرار  لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  722.22صادر  في  13من رجب  15( 1443فبراير  )2022
بتفويض اإلمضاء.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.22.066الصادر في  27من جمادى اآلخرة 1443
( 30يناير  )2022بسن تدابير انتقالية تتعلق بقطاع املياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛

عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

داخل اململكة :
النواب

املفوض إليهم

محمد بناني بايتي ،املدير الجهوي للمياه والغابات بغدادي محمد ،رئيس مصلحة املوارد البشرية
والشؤون العامة.
ومحاربة التصحر لتادلة  -أزيالل ببني مالل.
بوبكر فوغالي ،املدير الجهوي للمياه والغابات نزهة سديكي ،رئيسة مصلحة املوارد البشرية
والشؤون العامة.
ومحاربة التصحر لألطلس الكبير بمراكش.
عبد العزيز حجاجي ،املدير الجهوي للمياه والغابات موحى أشطرمون ،رئيس مصلحة املوارد البشرية
والشؤون العامة.
ومحاربة التصحر لفاس  -بوملان بفاس.
نور الدين عواد ،املدير الجهوي للمياه والغابات عصام بوزيان ،رئيس مصلحة البرمجة والتثمين
والتقييم.
ومحاربة التصحر لألطلس املتوسط بمكناس.
نوال بوسدر ،املديرة الجهوية للمياه والغابات احمد الجزولي ،رئيس مصلحة املوارد البشرية
والشؤون العامة.
ومحاربة التصحر للوسط بالدار البيضاء.
الحسن مزوز ،املدير الجهوي للمياه والغابات هشام سعودي ،رئيس مصلحة املوارد البشرية
والشؤون العامة.
ومحاربة التصحر للشمال الشرقي بتازة بالنيابة.
مصطفى ابعريس ،املدير الجهوي للمياه والغابات عبد السالم بويشيشان ،رئيس مصلحة املوارد
البشرية والشؤون العامة.
ومحاربة التصحر للشمال الغربي بالقنيطرة.
يوسف حموزكي ،املدير الجهوي للمياه والغابات جا محمد عبد الصمد ،رئيس مصلحة املوارد
البشرية والشؤون العامة.
ومحاربة التصحر للشرق بوجدة.
امبارك فالح ،املدير الجهوي للمياه والغابات حسان بركاوي ،رئيس مصلحة املوارد البشرية
والشؤون العامة.
ومحاربة التصحر للجنوب بالعيون.
رشيد الكردودي ،املدير الجهوي للمياه والغابات عز الدين عبد الحميد ،رئيس مصلحة املوارد
ومحاربة التصحر للرباط  -سال  -زمور  -زعير البشرية والشؤون العامة.
بالخميسات.
هشام الزهيدي ،املدير الجهوي للمياه والغابات يونس شاكر ،رئيس مصلحة البرمجة والتثمين
والتقييم.
ومحاربة التصحر للجنوب الغربي بأكادير.
سعيد بن جيرة ،املدير الجهوي للمياه والغابات خالد العطار ،رئيس مصلحة املوارد البشرية
والشؤون العامة.
ومحاربة التصحر للريف بتطوان.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح
يناير .2022
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  723.22صادر في
 13من رجب  15( 1443فبراير  )2022بتفويض اإلمضاء
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول  11( 1443أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال  30( 1429أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب
الدولة ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر  )1931بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات
كما وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر  5( 1394مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.22.066الصادر في  27من جمادى اآلخرة  30( 1443يناير  )2022بسن تدابير انتقالية تتعلق بقطاع
املياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول  21( 1443أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهم بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين التابعين ملصالحهم للقيام
بمأموريات داخل اململكة :
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املادة الثانية - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير .2022
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

قرار  لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  724.22صادر  في  13من رجب  15( 1443فبراير   21( )2022أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد
بتفويض اإلمضاء.
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول 1443

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عمرو رابحي ،رئيس مركز البحث الغابوي،
اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية

وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة به بما في ذلك
األوامر الصادرة للموظفين التابعين لنفس املركز للقيام بمأموريات
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
داخل اململكة.
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
املادة الثانية
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
يناير .2022
وعلى املرسوم رقم  2.22.066الصادر في  27من جمادى اآلخرة 1443
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
( 30يناير  )2022بسن تدابير انتقالية تتعلق بقطاع املياه والغابات
اإلمضاء  :محمد صديقي.
ومحاربة التصحر ؛
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قرار  لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  725.22صادر  في  13من رجب  15( 1443فبراير  )2022
بتفويض اإلمضاء.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.22.066الصادر في  27من جمادى اآلخرة 1443
( 30يناير  )2022بسن تدابير انتقالية تتعلق بقطاع املياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد الرحمن اسرير ،رئيس قسم املوارد
البشرية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة بتدبير
املوارد البشرية وكذا التصرفات اإلدارية التالية :
 إبرام العقود وملحقاتها الخاصة باملوظفين األجانب العاملين فيإطار اتفاقيات املساعدة التقنية ؛
 اتخاذ القرارات املتعلقة بتعيين املوظفين وإعفائهم من مهامهمما عدا املديرين الجهويين ورؤساء األقسام ؛
 اتخاذ القرارات املتعلقة باالنتقاالت ؛ اتخاذ القرارات املتعلقة بالتأديب وعزل املوظفين ؛ اتخاذ القرارات املتعلقة بالتكوين ؛ اتخاذ القرارات املتعلقة باالستفادة أو إنهاء االستفادة عناستعمال مطية املصلحة.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الرحمن اسرير اإلمضاء نيابة عن وزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على
األوامر الصادرة للموظفين التابعين لقطاع املياه والغابات للقيام
بمأموريات داخل اململكة.

2317

املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح
يناير .2022
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.

قرار  لوزير  الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
رقم  726.22صادر  في  13من رجب  15( 1443فبراير  )2022
بتفويض اإلمضاء.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.21.111الصادر في  4ربيع األول 1443
( 11أكتوبر  )2021بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.22.066الصادر في  27من جمادى اآلخرة 1443
( 30يناير  )2022بسن تدابير انتقالية تتعلق بقطاع املياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.834الصادر في  14من ربيع األول 1443
( 21أكتوبر  )2021املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد محمد بوعياد ،رئيس مصلحة الوسائل العامة،
اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات على األوامر الصادرة للموظفين التابعين لقطاع املياه
والغابات للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح
يناير .2022
وحرر بالرباط في  13من رجب  15( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :محمد صديقي.
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مقرر لوزير الصناعة والتجارة رقم  603.22صادر  في  16من رجب  18( 1443فبراير  )2022بالتخلي عن ملكية القطع األرضية
الالزمة لتهيئة منطقة التسريع الصناعي واملنطقة الصناعية ملشروع الناضور غرب املتوسط بإقليم الدريوش
وزير الصناعة والتجارة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.16.389الصادر في  3رمضان  9( 1437يونيو  )2016بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة املنطقة
الحرة واملنطقة الصناعية ملشروع الناضور غرب املتوسط بإقليمي الناضور والدريوش ؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.675الصادر في  4محرم  14( 1440سبتمبر  )2018بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتهيئة املنطقة
الحرة واملنطقة الصناعية ملشروع الناضور غرب املتوسط بإقليمي الناضور والدريوش ؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.527الصادر في  8محرم  28( 1442أغسطس  )2020بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتهيئة
املنطقة الحرة واملنطقة الصناعية ملشروع الناضور غرب املتوسط بإقليمي الناضور والدريوش ؛
وعلى اتفاقية اإلطار املتعلقة بإنجاز وتدبير واستغالل املركب املينائي الصناعي والطاقي والتجاري املندمج للناضور غرب
املتوسط املوقعة في شهر نوفمبر  2012؛
وعلى ملف البحث اإلداري املباشر بجماعة أمجاو بإقليم الدريوش من فاتح سبتمبر إلى فاتح نوفمبر  2021؛
وبعد استشارة وزير الداخلية.
قرر ما يلي :
املادة األولى
يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتهيئة املنطقة الحرة واملنطقة الصناعية ملشروع الناضور غرب املتوسط بإقليم
الدريوش املثبتة في الجدول أسفله واملرسومة حدودها في التصميم التجزيئي ذي املقياس  1/5000امللحق بأصل هذا املقرر :
رقم
القطع
الجديدة
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الجريدة الرسمية

2319

2320

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2321

2322

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2323

2324

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2325

2326

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2327

2328

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2329

2330

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2331

2332

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2333

2334

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2335

2336

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2337

2338

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2339

2340

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2341

2342

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2343

2344

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2345

2346

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

املادة الثانية -.يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام لشركة الناضور غرب املتوسط.
املادة الثالثة -.ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  16من رجب  18( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :رياض مزور.

مقرر لوزير التجهيز  واملاء رقم  716.22صادر في  26من رجب  28( 1443فبراير  )2022بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة
لتعديل مسار الطريق الوطنية رقم ( 12الطريق الجهوية رقم  703 :سابقا) على مستوى سد تودغى من ن.ك  370+68إلى ن.ك
 381+42بجماعة آيت هاني بإقليم تنغير.
وزير التجهيز واملاء،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.792الصادر في  18من محرم  18( 1441سبتمبر  )2019بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتعديل مسار
الطريق الوطنية رقم ( 12الطريق الجهوية رقم  703 :سابقا) على مستوى سد تودغى من ن.ك  370+68إلى ن.ك  381+42بإقليم تنغير ؛
وعلى املرسوم رقم  2.21.892الصادر في  24من ربيع اآلخر  30( 1443نوفمبر  )2021بتجديد إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي
بتعديل مسار الطريق الوطنية رقم ( 12 :الطريق الجهوية رقم  703 :سابقا) على مستوى سد تودغى من ن.ك  370+68إلى ن.ك
 381+42بإقليم تنغير ؛
وعلى ملف البحث اإلداري املباشر من  24فبراير إلى  26أبريل  ،2021بمكاتب جماعة آيت هاني بإقليم تنغير؛
وبعد استشارة وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتعديل مسار الطريق الوطنية رقم ( 12الطريق الجهوية رقم  703 :سابقا) على مستوى
سد تودغى من ن.ك  370+68إلى ن.ك  381+42بجماعة آيت هاني بإقليم تنغير ،املبينة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم
التجزيئية ذات املقياس  1/1000امللحقة بأصل هذا املقرر :
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الجريدة الرسمية

2347

2348

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2349

2350

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

الجريدة الرسمية

2351

املادة الثانية  -ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  26من رجب  28( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :نزار بركة.

2352

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة
املجلس األعلى للحسابات
قرار للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات رقم  864.22صادر في
 22من رجب  24( 1443فبراير  )2022بتحديد عدد الغرف
وفروعها باملجلس األعلى للحسابات.
الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،
بناء على القانون رقم  62.99املتعلق بمدونة املحاكم املالية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.02.124بتاريخ فاتح ربيع اآلخر 1423
( 13يونيو  ،)2002كما وقع تغييره وتتميمه ،ال سيما املادة  23منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يحدد عدد الغرف داخل املجلس األعلى للحسابات في تسع غرف
وهي :
 الغرفة األولى ؛ الغرفة الثانية ؛ -الغرفة الثالثة ؛

 الغرفة الرابعة ؛ الغرفة الخامسة ؛ الغرفة املكلفة بتنسيق أعمال املحاكم املالية ؛ غرفة التصريح اإلجباري باملمتلكات ؛ غرفة التأديب املتعلق بامليزانية والشؤون املالية ؛ غرفة استئناف أحكام املجالس الجهوية للحسابات.املادة الثانية
تنقسم كل غرفة من الغرف املشار إليها في املادة األولى أعاله إلى
أربعة فروع.
املادة الثالثة
ينسخ قرار الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات رقم 492.06
الصادر في  15من صفر  16( 1427مارس  )2006بتحديد عدد الغرف
وفروعها باملجلس األعلى للحسابات ،كما وقع تغييره وتتميمه.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من رجب  24( 1443فبراير .)2022
اإلمضاء  :زينب العدوي.
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الجريدة الرسمية

2353

إعالنات وبالغات
رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
مقاربة مندمجة للحد من حجم االقتصاد
غير املنظم باملغرب
ً
طبقا للمادة  6من القانون التنظيمي رقم  128.12املتعلق باملجلس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،قرر املجلس ،في إطار إحالة ذاتية،
إعداد رأي حول االقتصاد غير املنظم.
وفي هذا الصددَ ،ع ِه َد مكتب املجلس إلى اللجنة املكلفة بالقضايا
االقتصادية واملشاريع االستراتيجية بإعداد هذا الرأي.
وخالل دورتها العادية الثالثة والعشرين بعد املائة ( ،)123املنعقدة
بتاريخ  30يونيو ،2021صادقت الجمعية العامة للمجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي باإلجماع على الرأي الذي يحمل عنوان «مقاربة
مندمجة للحد من حجم االقتصاد غير املنظم باملغرب».
ملخص
يظل االقتصاد غير املنظم ،بمعناه الواسع ،ظاهرة مستعصية
َ
ومصدر قلق ،بحيث يصل حجمها
في املنظومة االقتصادية املغربية،
إلى نحو  30في املائة من الناتج ّ
الداخلي اإلجمالي حسب معطيات بنك
املغرب لسنة  .2018وتذهب تقديرات املؤسسات الوطنية الدولية إلى
أن نسبة تتراوح بين  60و  80في املائة من الساكنة النشيطة املشتغلة
باملغرب تزاول أنشطة تندرج ضن االقتصاد غير املنظم.
في هذا الرأي ُي ْب ِر ُز املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،
أن االقتصاد غير املنظم بهذا املفهوم الواسع يتسم بتعدد مكوناته
والفئات التي يشتمل عليها .غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن أشكال االقتصاد
غير املنظم ،باستثناء االقتصاد غير املنظم املعي�شي ،تشكل تهديدا
حقيقيا لبالدنا ،من قبيل التهريب واألنشطة االقتصادية املستترة
التي تمارسها مقاوالت مهيكلة (التصريح الناقص برقم املعامالت
وبعدد األجراء ،إلخ) باإلضافة إلى الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة
املنافسة للقطاع املنظم والتي تتملص عمدا من التزاماتها االجتماعية
والضريبية رغم توفرها على املوارد الالزمة لذلك.
لقد أطلقت السلطات العمومية العديد من البرامج الرامية إلى
اإلدماج املباشر أو غير املباشر للقطاع غير املنظم .غير أن املبادرات
ُ
املتخذة لم تكن كافية للحد من حجم االقتصاد غير املنظم.
وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تفسر استمرار القطاع
غير املنظم باملغرب ،نذكر منها على وجه الخصوص  )1 :مستوى التأهيل
َ ّ
ُْ
يط َين من االشتغال في
�صي العديد من السكان الن ِش ِ
غير الكافي الذي يق ِ
االقتصاد املنظم )2 ،قلة فرص الشغل الالئق والدائم بالعالم القروي،
 )3إشكالية تمثيلية الفاعلين املشتغلين في االقتصاد غير املنظم ووجود
مشاكل في تنظيم املهن تعيق تحديثها وإدماجها في القطاع املنظم،
 )4اتسام منظومة الحماية االجتماعية ِل َح ِّد اآلن بإدماجية ضعيفة
وتراجع دور الدولة في بعض الخدمات االجتماعية مما يدفع الفاعلين

في القطاع غير املنظم إلى التساؤل حول جدوى االنتقال إلى القطاع
املنظم )5 ،استمرار الحواجز القانونية والتنظيمية التي تعيق مسلسل
إدماج االقتصاد غير املنظم )6 ،صعوبة الولوج إلى التمويل وإلى السوق
والوعاء العقاري املالئم ،وكذا إلى آليات مناسبة للدعم واملواكبة
غير املالية لتيسير االنتقال إلى القطاع املنظم )7 ،محدودية فعلية
القوانين والحضور القوي ملمارسات الفساد.
صحيح أن األنشطة االقتصادية غير املنظمة تمكن شرائح واسعة
الس َ
اكنة من إيجاد مصدر ْ
من ّ
للعيش والهروب من البطالة ،غير أنها
تعمق في الوقت نفسه الهشاشة في سوق الشغل ،وتمارس منافسة
غير مشروعة للمقاوالت املنظمة وتلحق الضرر باالقتصاد الوطني،
إذ ُت َ
ضيع على الدولة مداخيل ضريبية مهمة.
وفي ظل غياب ما يكفي من البدائل الناجعة ،نشأ نوع من التغا�ضي
عن أنشطة االقتصاد غير املنظم ،توخيا لسلم اجتماعي يظل هشا
رغم ذلك ،وهو ما ال يتما�شى وإعمال فعلية سيادة القانون .لذلك
بات من الضرورة بمكان التعجيل بوضع التدابير الكفيلة بتفادي
تحول القطاع غير املنظم إلى عامل لعدم االستقرار على املستويات
االقتصادية واالجتماعية واألمنية.
ووعيا منه بأهمية هذا املوضوع وما يطرحه من صعوبات على
مختلف املقاربات التي تسعى إلى محاربة والقضاء على هذه الظاهرة،
يدعو املجلس االقتصادي االجتماعي إلى وضع استراتيجية مندمجة
وواقعية تهدف مرحليا إلى الحد من حجم االقتصاد غير املنظم
باملغرب.
ُ َ َّ
وينبغي أن يم ِكن تنزيل هذه االستراتيجية من تقليص حصة الشغل
غير املنظم تدريجيا إلى  20في املائة من إجمالي مناصب الشغل ،وهي
نسبة قريبة من املتوسط املسجل لدى مجموعة البلدان املتقدمة.
غير أن هذه النسبة املنشودة ينبغي أن تشمل باألخص األنشطة املعيشية
وكذا الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة ذات القدرات املحدودة ،في
حين يجب اعتماد توجه أكثر صرامة يروم القضاء على األنشطة
غير املشروعة واملستترة وعلى ممارسات الوحدات اإلنتاجية غير
املنظمة املنافسة للقطاع املنظم.
وفي هذا الصدد ،يقترح املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
جملة من التوصيات في ما يلي أبرزها :
 - 1إزالة َ
الح َو ِاجز التشريعية والتنظيمية واإلدارية ذات الصلة،
من خالل مراجعة النصوص القانونية املتقادمة أو التي تبين عدم
إمكانية تطبيقها ،التي تحول دون االندماج في القطاع املنظم
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(عبر العمل على سبيل املثال على تحسين وضع “املقاول الذاتي”،
من خالل رفع العتبة القصوى لرقم املعامالت السنوي التي يمكن أن
يصلها املقاول الذاتي وتخويله إمكانية تشغيل اثنين أو ثالثة أجراء) ؛

ويرى املجلس أن التنزيل الفعلي لالستراتيجية املندمجة للحد من
حجم االقتصاد غير املنظم تقت�ضي إحداث لجنة للتبع والتقييم تأخذ
شكل «وحدة للتنفيذ» (.)delivery unit

 - 2وضع برنامج متعدد السنوات ملواكبة عملية تنظيم الحرف
واملهن ،وبلورة إطار مرجعي أو دفتر تحمالت لكل مهنة ،يحدد
املؤهالت والكفاءات الالزم توفرها من أجل مزاولتها ،وذلك من أجل
عصرنة هذه املهن وتيسير اندماجها في ما بعد ؛

سياق الدراسة
ُي َ
َ
منظومة موازية تشمل مجموعة كبيرة
عتبر االقتصاد غير املنظم
ّ
ومتنوعة وغير متجانسة من الفاعلين ،واألنشطة االقتصادية ،لكن
قاسمهما املشترك ْ
كونها تعمل ،كليا أو جزئيا ،خارج القوانين الجاري بها
َ
العمل .وعلى الرغم من أن االقتصاد غير املنظم هو ظاهرة عاملية،
ّ ّ
ّ
ُ
كثير
إل أن حضوره يكون أكثر قوة في البلدان النامية ،حيث يتطور في ٍ
من األحيان في ظل تغا�ضي السلطات وفي تفاعل ُمتواصل مع القطاع
ً
استثناء عن هذه القاعدة ،بحيث تعتبر األنشطة
املنظم .واملغرب ليس

 - 3إحداث مناطق أنشطة اقتصادية تضم أماكن لإلنتاج معروضة
للكراء ،مع الحرص على أن تكون مساحتها َ
وس ْو َم ُت َها الكرائية مالئمة
لحاجيات الوحدات اإلنتاجية الصغيرة جدا ؛
 - 4مالءمة وتنويع وتيسير وسائل التمويل ،سيما من خالل توسيع
نطاق أهداف صندوق محمد السادس لالستثمار ،لتشمل مسلسل
إدماج االقتصاد غير املنظم ،واقتراح عروض تمويلية بشروط أكثر
تفضيلية لفائدة الشباب والنساء الراغبين في االنتقال إلى القطاع
املنظم ؛

االقتصادية غير املنظمة مكونا بنيويا في اقتصاد بالدنا ،إذ تصل نسبته
حسب بعض التقديرات إلى  30في املائة من الناتج ّ
الداخلي اإلجمالي،1
ويضم نسبة مهمة من اليد العاملة تتراوح بين  60و  2 80في املائة من
إجمالي مناصب الشغل حسب مصادر املعطيات املعتمدة في تقدير
حجمه.

 - 5تعزيز العرض املتعلق باملواكبة في مجال الدعم التقني وتقديم
االستشارة ،عبر تقديم خدمات مالئمة لتوجيه مختلف املقاولين
العاملين باالقتصاد غير املنظم الراغبين في الشروع في االندماج
في القطاع املنظم ،مع ضمان الدعم الكامل للمقاولين الراغبين في
االنتقال إلى صيغ مقاوالتية نظامية (كشركة ذات املسؤولية املحدودة
( ))SARL؛

وفي ظل غياب ما يكفي من البدائل الناجعة ،نشأ نوع من التغا�ضي
عن أنشطة االقتصاد غير املنظم ،توخيا لسلم اجتماعي يظل هشا
رغم ذلك ،وهو ما ال يتما�شى ودولة الحق وإعمال سيادة القانون.
ّ
صحيح أن انتشار األنشطة االقتصادية غير املنظمة قد مكن إلى
الس َ
اكنة من إيجاد مصدر ْ
حدود اليوم شرائح واسعة من ّ
للعيش
والهروب من البطالة ،ال ّ
سيما الساكنة النشيطة ضعيفة التأهيل
ّ
ْ
ض لسلع وخدمات
بما يكفي ،كما أن هذا االنتشار يسمح بتوفير عر ِ
ً
أسعار ُمالئمة بشكل أكبر ُ
ذات ْ
حرمانا.
للقدرة الشرائية للفئات األكثر
ِ
َ
ّ
أسا�سي،
استفاد ْت منه ،بشكل
غير ّأن هذا االقتصاد غير املنظم قد
فئات قليلة على حساب ْ
االستمرار في استغالل الضعف والهشاشة

 - 6إحداث بورصة للمناولة املشتركة من أجل تشجيع املقاولين
الذاتيين واملقاوالت الصغيرة جدا على تقديم ترشيحات مشتركة
للولوج إلى الصفقات العمومية ،والتمييز على مستوى اإلطار
التنظيمي للصفقات العمومية ،بين الحد األدنى من حصة الطلبيات
املخصصة للمقاولين الذاتيين والتعاونيات ،وبين تلك املخولة
للمقاوالت الصغرى واملتوسطة ؛
 - 7تعزيز املراقبة والتفتيش على مختلف املستويات (مفتشية
الشغل ،الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،مراقبة املطابقة
التقنية ،)...مع الحرص على أن تكون العقوبات رادعة بالقدر الكافي
ومتناسبة مع مستوى خطورة املخالفة (وتهم هذه التوصية بشكل
ُ
خاص تجارة الجملة غير املنظمة واملمارسات امل ْس َت ِت َرة التي تقوم بها
بعض املقاوالت املهيكلة) .إلخ.

االجتماعية لفئات عريضة من السكان .كما يساهم االقتصاد
ّ
اإلنتاجية ،وفي تأخير
غير املنظم في اإلبقاء على ازدواجية املنظومة
ّ
التحول الهيكلي لالقتصاد ،و يؤدي كذلك إلى إضعاف
مسلسل
مقومات العقد االجتماعي بين الدولة ومختلف الفاعلين االجتماعيين
ّ
واالقتصاديين.
 - 1حسب تقديرات الدراسة األخيرة لبنك املغرب حول القطاع غير املنظم.2020 ،
 - 2وردت نسبة  60في املائة املشار إليها هنا في تقرير أنجزه البنك اإلفريقي للتنمية سنة 2021
بالتعاون مع مكتب العمل الدولي حول تأثير أزمة كوفيد  19 -على املقاوالت الصغيرة جدا
والصغرى واملتوسطة في املغرب .أما نسبة  80في املائة ،فهي مستمدة من تقديرات مكتب العمل
الدولي .وتشير بعض املصادر األخرى إلى حجم أقل للقطاع غير املنظم لكن لم يتم ذكرها في هذه
املرحلة من التقرير ألنها تتعلق فقط بجزء من الشغل غير املنظم (مثال في القطاع غير الفالحي أو
دون احتساب الشغل غير املنظم في القطاع املنظم ،إلخ).
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ّ
وبالنظر إلى حجم وتعقيد أسباب وآثار منظومة األنشطة
االقتصادية غير املنظمة على االقتصاد واملجتمع املغربي ،فقد قرر
املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي دراسة هذه الظاهرة عن كثب
ً
انطالقا ْ
من تحليل ّ
معمق ومتعدد األبعاد ،وذلك بهدف املساهمة في
التفكير وفي النقاش الوطني ْ
حول هذا املوضوع .وقد جرى االشتغال
على هذه اإلحالة الذاتية في وقت ّأدت فيه أزمة كوفيد  19 -إلى
ْ
تفاقم مستوى الهشاشة وضعف القدرة على ّ
الصمود اللذين يطبعا
االقتصاد غير املنظم ّ
ّ
اليومي.
والساكنة التي تعتمد عليه في معيشها
ويسعى املجلس ،من خالل هذا الرأي ،إلى التأكيد على ضرورة إيالء
ّ
إشكالية االقتصاد غير املنظم في
السلطات العمومية األولوية ملعالجة
املغربّ ،
سيما وأنه قد تم التعبير بوضوح في هذا الصدد عن إرادة
سياسية على أعلى مستوى في الدولة ،من طرف جاللة امللك محمد
السادس نصره هللا في خطاب العرش بتاريخ  29يوليوز  ،2020حيث
أشار جاللته إلى أن حجم القطاع غير املهيكل يعتبر من النواقص التي
كشفت عنها األزمة الصحية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد19 -
مؤكدا على أنه «ينبغي أن يشكل تعميم التغطية االجتماعية ،رافعة
إلدماج القطاع غير املهيكل ،في النسيج االقتصادي الوطني».
ويرمي املجلس ،في إطار هذا اإلحالة الذاتية ،إلى اإلجابة على عدد
ّ
من التساؤالت التي ستكون موضوع األقسام األربعة التي يتألف منها
هذا الرأي :
 .Iكيف يمكن تحديد نطاق االقتصاد غير املنظم في السياق املغربي؟
وما هي املكونات األساسية لهذا االقتصاد؟
 .IIما هو حجم االقتصاد غير املنظم في املغرب ،وما هي انعكاساته
االجتماعية واالقتصادية التي تجعل من معالجته مسألة ذات أولوية
على الصعيد الوطني؟
 .IIIما هي مختلف العوامل التي تؤدي إلى استمرار االقتصاد غير
املنظم باملغرب؟
 .IVما هي التدابير الواجب اعتمادها من أجل الحد من حجم األنشطة
االقتصادية غير املنظمة في االقتصاد املغربي؟
لتقديم عناصر إجابة عن هذه األسئلة ،اعتمد املجلس َ
مقار َبة
ْ
ّ
تشاركية عن طريق تنظيم العديد من جلسات اإلنصات وورشات
عمل ْ
ّ
عمومية
موضوعاتية مع خبراء وأكاديميين وممثلي مؤسسات
والقطاع البنكي والجمعيات ّ
املهنية القطاعية والنقابات ،إضافة إلى
إطار
فاعلين آخرين من املجتمع املدني .كما استندت املنهجية املتبعة إلى ٍ
تحليلي يبرز األسباب واآلثار املتعددة لالقتصاد غير املنظم .وتجدر
اإلشارة ،مع ذلك ،إلى أنه لم يتسن خالل إعداد هذا الرأي التوفر
حول ْ
وم َح َّي َنة بما يكفي ْ
مفص َلة ُ
على ُمعطيات َّ
منظومة االقتصاد غير
املنظم في املغرب.
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 - Iكيف يمكن تحديد نطاق االقتصاد غير املنظم في السياق
املغربي؟ وما هي املكونات األساسية لهذا االقتصاد؟
أ) التعريف املعتمد ونطاق الدراسة
يتضح من خالل استعراض التعاريف الرئيسية املستخدمة
لإلحاطة بمنظومة االقتصاد غير املنظم في املغرب أن هناك اختالفات
بين املؤسسات املعنية (املندوبية السامية للتخطيط ،القطاع الحكومي
املكلف بالشغل ،هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي،
املديرية العامة للضرائب ،االتحاد العام ملقاوالت املغرب ،وغيرها)
في تعريف مفهوم االقتصاد غير املنظم ومعايير تحديده والنطاق
الذي يشمله .غير أن صعوبة وضع تعريف موحد للقطاع غير املنظم
ُ
تطرح أيضا على املستوى الدولي .في هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى
أن مختلف التعاريف املعتمدة على الصعيد الوطني ال تغطي بكيفية
شاملة جميع مظاهر منظومة االقتصاد غير املنظم بمفهومها واسع.
كما تظل املعطيات ومصادر املعلومات حول االقتصاد غير املنظم
باملغرب ،ال سيما البحوث ،قليلة جدا.
وقد تبنى هذا الرأي مفهوم االقتصاد غير املنظم املعتمد من لدن
املكتب الدولي للعمل 3الذي يشمل على حد سواء الوحدات اإلنتاجية
غير املنظمة والشغل غير املنظم ،مع توسيع نطاق األنشطة التي تدخل
ضمن االقتصاد غير املنظم للوصول إلى تعريف موسع للقطاع غير
املنظم هو أقرب إلى مفهوم «االقتصاد غير املرصود» )Economie non-
( observée.وبعبارة أخرى ،يتناول هذا الرأي في اآلن ذاته )1 ،الوحدات
اإلنتاجية غير املنظمة ،والشغل غير املنظم و )2املعامالت االقتصادية
املستترة ( )Souterrainesمن قبيل الفوترة الناقصة عند االستيراد
والتصدير ،التصريح الناقص برقم املعامالت وبعدد األجراء ،إلخ.
4
و )3بعض األنشطة االقتصادية غير املشروعة (ال سيما التهريب).
غير أن النطاق املعتمد في هذا الرأي في حصر مفهوم االقتصاد
ُ
غير املنظم لم يشمل األنشطة املرتبطة بما تنتجه األسر لالستعماالت
الخاصة .باإلضافة إلى ذلك ،لم يتناول الرأي األنشطة غير املشروعة
األخرى كاالتجار في املخدرات وشبكات االستغالل في الدعارة،
وغيرها ،وذلك نظرا لغياب إمكانية الولوج إلى املعطيات املتعلقة بها.
 - 3فحسب املكتب الدولي للعمل يشير االقتصاد غير املنظم إلى "جميع األنشطة االقتصادية التي
يمارسها عاملون أو وحدات اقتصادية ،الذين ال تشملهم  -في القانون أو في املمارسة  -املقتضيات
النظامية كليا أو على نحو كاف" ،حسب املؤتمر الدولي للشغل ل .2002ويستثني هذا التعريف
األنشطة غير املشروعة .ويشمل االقتصاد غير املنظم مكونين أساسيين  :االقتصاد غير املنظم
والشغل غير املنظم.

«Economie informelle et travail décent : guide de ressources sur les politiques- chapitre
 - 4انظر التعاريف بعده.

..2", BIT, 2013
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ب) التصنيفات املعتمدة
بغض النظر عن التعريف ،فإن تناول االقتصاد غير املنظم في
املغرب يستدعي األخذ في االعتبار عدم التجانس الذي يطبع الفاعلين
بالقطاع غير املنظم ،وإبراز ذلك من خالل اعتماد تصنيف مناسب.
كما أن التصنيف املعتمد في إطار هذا الرأي يسمح بتحديد مكونات
الوحدات اإلنتاجية غير املهيكلة والعاملين الذين ينتمون إلى «املنطقة
الرمادية» حيث ال تكون الحدود بين القطاع املنظم وغير املنظم
واضحة بشكل كاف .وتسمح هذه املقاربة بالتمييز بين تصنيفين اثنين،
يتعلق األول بالوحدات اإلنتاجية واألنشطة املنتمية للقطاع غير
املنظم ،بينما يتعلق الثاني بالشغل غير املنظم في املغرب.
ويهم التصنيف األول الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة ويسمح
بتحديد ثالث فئات من هذه الوحدات وهي :
 - 1الوحدات اإلنتاجية املتعاطية ألنشطة غير مشروعة :تضم
الوحدات التي تمارس أنشطة دون ترخيص أو تقدم سلعا وخدمات
غير مشروعة .وتشمل هذه الفئة الوحدات والشبكات العاملة في
تجارة الجملة املتخصصة في التهريب ووحدات إنتاج السلع املقلدة
واألنشطة املالية غير املشروعة ،إلخ ؛
5

 - 2الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة املنافسة للقطاع املنظم
(خارج األنشطة غير املشروعة)  :وتشمل هذه الفئة الوحدات
اإلنتاجية الصغيرة العاملة باالقتصاد غير املنظم حسب تعريف
ُ
املكتب الدولي للعمل والتي تشغل أجراء غير مصرح بهم ،وبعضهم
دائمون ،تنتج سلعا أو تقدم خدمات يمكنها أن تنافس القطاع املنظم،
غير أنها تتهرب عمدا من أداء التزاماتها الضريبية والقانونية ،والحال
أن بعضها يحقق رقم معامالت يسمح لها بتحمل املصاريف الناجمة
عن العمل في ظل القطاع املنظم .وعلى الرغم من أن غالبية وحدات
هذه الفئة تشكل أقلية من الناحية العددية ،مقارنة مع غالبية
املقاوالت غير املنظمة التي تتشكل أساسا من وحدات إنتاجية معيشية
غير منظمة تتسم بصغر حجمها ،6فإنها تمارس منافسة غير مشروعة
للمقاوالت املنظمة ؛
 - 3الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة ذات القدرات اإلنتاجية
املحدودة وأنشطة القطاع غير املنظم املعي�شي :تضم املستقلين
العاملين باالقتصاد غير املنظم لحسابهم الخاص وال الذين يشغلون
مستخدمين ،والوحدات اإلنتاجية متناهية الصغر التي تشغل عددا
محدودا جدا من العمال املوسميين املأجورين أو املساعدين العائليين.
 - 5مستوحى من مفهوم القطاع غير املنظم التناف�سي لبينوي ( : )1990يقترب هذا املفهوم من
"القطاع غير املنظم الكبير الحجم" الذي قدمه بينجامان وامباي (.)2012
 - 6حسب املندوبية السامية للتخطيط تتسم أكثر من  97في املائة من الوحدات اإلنتاجية
غير املنظمة بحجمها الصغير جدا.
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وتحقق هذه الوحدات إنتاجا محدودا ورقم معامالت متواضع ال
يسمح لها بالوفاء بشكل كامل بااللتزامات املالية املترتبة عن االندماج
في القطاع املنظم .كما تضم هذه الفئة عاملين أكثر هشاشة يزاولون
أنشطة ذات دخل ضعيف جدا وال تتطلب رأسمال أو تتطلب رأسمال
قليل جدا .مثال :صغار الحرفيين العاملين في مهن اإلصالح ،الحرف
البسيطة واألنشطة التي ال تتم مزاولتها في مقر أو محل أو ورشة،
فضال عن مستغلي أرا�ضي فالحية تقل مساحتها عن  5هكتارات ...؛
 - 4الوحدات اإلنتاجية املهيكلة التي تمارس أنشطة ومعامالت
مستترة (( )activités souterrainesالتي توجد في منطقة رمادية) :
وتشمل هذه الفئة مقاوالت «منتمية للقطاع املنظم» لكنها تلجأ إلى
ممارسات مستترة من قبيل  :عدم التصريح ببعض العاملين لديها،
عدم احترام مدونة الشغل ،والغش والتصريح الضريبي الناقص،
وإجراء معامالت ُم َن َاولة (تعاقد من الباطن) مع وحدات غير منظمة،
الفوترة الناقصة عند االستيراد ،استعمال أماكن عمل غير مطابقة
للمعايير ،إلخ.
ويتعلق التصنيف الثاني بوضعية الشغل غير املنظم :ويضم ستة
أنواع من الشغل غير املنظم :
•املجموعة األولى  :شغل غير منظم مؤدى عنه داخل مقاوالت
نظامية.
•املجموعة الثانية  :شغل غير منظم مؤدى عنه داخل وحدات
إنتاجية بالقطاع غير املنظم املنافس للقطاع املنظم.
•املجموعة الثالثة  :شغل غير منظم مؤدى عنه داخل وحدات
إنتاجية غير منظمة متناهية الصغر ذات قدرات إنتاجية
محدودة وأنشطة غير منظمة معيشية.
•املجموعة الرابعة :شغل في أنشطة غير مشروعة.
•املجموعة الخامسة :العامالت والعمال املنزليون املأجورون.
•املجموعة السادسة :املساعدون والعاملون غير املأجورين.
عموما ،ورغم التفاوتات الكبيرة املسجلة بين اإلحصائيات
الصادرة عن مختلف الهيئات املعنية (أنظر الجدول املوالي) بخصوص
الشغل غير املنظم باملغرب ،فإن هذه األرقام التقديرية املقدمة على
سبيل االستئناس تبرز أن هذا الشغل يبقى ،بمختلف أصنافه ،مرتفعا
على املستوى الوطني.

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

نسبة الشغل غير املنظم في املغرب حسب مختلف املصادر
املقاربة
مكتب العمل
الدولي (تقرير
7
)2018
املندوبية
السامية
للتخطيط
والبنك الدولي
8
(تقرير )2017
تطبيق مقاربة
املندوبية
السامية
للتخطيط
والبنك الدولي
على معطيات
2019

السنة
املعنية

النطاق

الحجم

2016

إجمالي حجم الشغل
غير املنظم

 80في املائة من إجمالي
مناصب الشغل

2015

إجمالي حجم الشغل
غير املنظم

 80في املائة من إجمالي
مناصب الشغل

2019

إجمالي حجم الشغل
غير املنظم

 76في املائة من إجمالي
مناصب الشغل

البنك اإلفريقي
للتنمية ومكتب
العمل الدولي
()2021

2014

املندوبية
السامية
للتخطيط
(بحث منشور
سنة )2016

2013
/
2014

االتحاد العام
ملقاوالت
املغرب (دراسة
منشورة سنة
)2018

2014

إجمالي حجم الشغل
غير املنظم مع استثناء
األشخاص املشتغلين
غير املشمولين بالحماية
االجتماعية
الشغل غير املنظم في
وحدات إنتاج غير فالحية،
مع عدم احتساب الشغل
غير املنظم املزاول خارج
قطاع الوحدات اإلنتاجية
غير املنظمة
الشغل غير املنظم خارج
القطاع األولي لكن مع
أخذ بعين االعتبار الشغل
في الوحدات التي تزاول
األنشطة االقتصادية
املستترة وبعض األنشطة
غير املشروعة

 60في املائة من إجمالي
مناصب الشغل
بالقطاع الخاص

 36في املائة من إجمالي
مناصب الشغل في
القطاع غير الفالحي

 41في املائة من إجمالي
مناصب الشغل خارج
القطاع األولي

 - IIما  هو حجم االقتصاد غير املنظم في املغرب ،وما  هي
انعكاساته االجتماعية واالقتصادية التي تجعل من معالجته مسألة
ذات أولوية على الصعيد الوطني؟
ّ
من جهةُ ،ي َو ِل ُد االقتصاد غير املنظم باملغرب نشاطا اقتصاديا
ُ
َويخلق الدخل وفرص الشغل ،كما يضمن توفير السلع والخدمات
بأسعار تتالءم مع القدرة الشرائية للفئات االجتماعية ذات الدخل
املنخفض مما يجنب فئات واسعة من الساكنة النشيطة الوقوع
في البطالة والبقاء بدون أي موارد معيشية .غير أن وجود نوع من
“التغا�ضي” عن هذه الظاهرة ،يخلق منظومة اقتصادية شديدة
َّ
مصرح بها
الهشاشة .كما يلجأ بعض الفاعلين إلى ممارسات غير
7 - BIT (2018), Women and men in the informal economy: A statistical picture.
8 - HCP et Banque Mondiale (2017), Le marché du travail au Maroc : défis et opportunités.
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أو حتى غير مشروعة ،مما يهدد مبدأ سيادة القانون وينجم عنه
تداعيات سلبية سواء على الفاعلين في االقتصاد غير املنظم أو على
مستوى املجتمع .وتتلخص التداعيات الرئيسية لالقتصاد غير املنظم
في املغرب في النقط التالية :
 - 1إن استمرار االقتصاد غير املنظم في مستويات عالية (تصل
إلى  30في املائة من الناتج الداخلي اإلجمالي في  9)2018يؤدي إلى إبطاء
وتيرة التحول الهيكلي لالقتصاد ،وذلك بالنظر لإلنتاجية الضعيفة
لهذا االقتصاد غير املنظم ؛
 - 2االرتفاع املتواصل في عدد الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة
يعكس ،ويكرس في الوقت ذاته ،هشاشة النسيج اإلنتاجي الوطني،
وذلك بالنظر لكون غالبية هذه الوحدات هي عبارة عن بنيات ذات
حجم صغير جدا ورأسمال ضعيف ووضعية هشة للغاية إزاء
الصدمات االقتصادية وتقلبات الحياة ؛
 - 3إن الوحدات اإلنتاجية املنتمية للقطاع غير املنظم املنافس
للقطاع املنظم واملقاوالت املنظمة التي تزاول أنشطة ومعامالت
ُم ْس َت ِت َرة (( )Souterrainesاملنطقة الرمادية) تمارس من خالل منافستها
غير املشروعة ضغطا على هذه املقاوالت املنظمة وتهدد بقاءها 10؛
 - 4إن التداخل القائم بين القطاع غير املنظم والقطاع الخاص
املنظم والقطاع العمومي على مستوى سلسلة القيمة ،يعقد من
عملية الحد من حجم منظومة االقتصاد غير املنظم  :حيث تتزود
الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة من مقاوالت القطاع الخاص املنظمة
بنسبة  18.2في املائة ،11دون إغفال األنشطة واملعامالت املستترة
غير املصرح بها التي يقوم بها أرباب بعض شركات املناولة في إطار
الطلبيات العمومية ؛
 - 5تضيع على ميزانية الدولة ،بسبب االقتصاد غير املنظم ،موارد
مهمة مما يضعف قدراتها في تمويل عرض الخدمات العمومية (تقدر
املوارد التي تضيع على الدولة بسبب هذه الوضعية بنحو  40مليار
درهم سنة  )12 2014؛
9 - Kamal LAHLOU, Hicham DOGHMI and Friedrich SCHNEIDER, 2020, “The Size and
Development of the Shadow Economy in Morocco”, Document de travail – Bank Al-Maghrib.

 - 10سعر البيع املتوسط الذي تطبقه املقاوالت املهيكلة يزيد بنسبة تتراوح بين  25في املائة و40
في املائة عن السعر لدى الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة املمارسة ألنشطة غير مشروعة .دراسة
االتحاد العام ملقاوالت املغرب عن القطاع غير املنظم.2014 ،
 - 11املندوبية السامية للتخطيط ،البحث الوطني حول القطاع غير املنظم( 2016 ،معطيات
البحث تهم الفترة .)2013-2014
 - 12دراسة لالتحاد العام ملقاوالت املغرب حول القطاع غير املنظم .2014

2358

الجريدة الرسمية

عدد 2 - 7079ناضمر 2مر (( 2يربأ (4أ ((4

 - 6ضعف قدرة االقتصاد الوطني على تثمين ثروته من الشباب،
وقد يفوت ذلك على البالد فرصة االستفادة من فترة االمتياز
الديموغرافي ،التي قد تنتهي سنة ( 2038حسب املندوبية السامية
للتخطيط) ؛

•بعض السياسات ،على أهميتها ،ال تعالج سوى جوانب معينة
من إشكالية االقتصاد غير املنظم  :فعلى سبيل املثال تنصب
االستراتيجية الوطنية للشمول املالي ،وبرنامج انطالقة بشكل
أكبر على الجوانب املتعلقة بالتمويل واالدخار وتقليص تداول
النقد ؛

 - 7يؤدي الشغل باالقتصاد غير املنظم إلى استمرار الهشاشة
والتفاوتات ومختلف أشكال انتهاك الحقوق األساسية للعاملين:
إذ يستفيد  24.1في املائة فقط من النشيطين املشتغلين من التغطية
الصحية املرتبطة بالشغل (املندوبية السامية للتخطيط ،سنة
 ،)2019كما تنطوي هذه الوضعية على مخاطر كبرى متعلقة باملس
بكرامة العمال وبسالمتهم الجسدية ،واالستغالل واالتجار بالبشر
(األطفال القاصرون واملهاجرون السريون ،ال سيما املنحدرون من
بلدان إفريقيا جنوب الصحراء) ،إلخ ؛

مقتضيات
•تتضمن بعض التدابير املعمول بها في هذا املجال
ٍ
قانونية ومسطرية قد تحول دون أن تحقق األثر املتوقع منها
(مثال الشروط التقييدية املفروضة على وضع املقاول الذاتي) ؛
ُ
•في بعض األحيان تطرح مشاكل في التنسيق وااللتقائية بين
تدابير ومبادرات مختلف السلطات العمومية ،على غررا
القرار املتخذ بشأن إغالق معبري سبتة ومليلية في وجه
أنشطة التهريب .فال شك أن إغالقهما كان أمرا ضروريا ،غير
أن هذا اإلغالق كان ينبغي أن يتم التحضير له بشكل أفضل
من خالل توفير بدائل مستدامة لليد العاملة الهشة املتواجدة
هناك التي تتعيش من التهريب.

 - 8يؤدي االقتصاد غير املنظم إلى استمرار االزدواجية في
ً
سوق الشغل بحيث يضم من جهة قطاعا منظما يرتب غالبا ،ضمن
التصنيفات الدولية ،على أنه يفتقد للمرونة ،ومن جهة أخرى قطاعا
غير منظم شديد املرونة ويوظف غالبية اليد العاملة ويعمل خارج
أي شكل من أشكال التقنين ،مما يزيد في تكريس هشاشة العاملين في
االقتصاد غير املنظم ؛
َ ْ
ّ
 - 9تظ َه ُر الفوارق بين الجنسين بشكل َج ٍلي في ميدان الشغل
غير املنظم  :حيث تزاول النساء بشكل أكبر أنشطة معيشية (العمل
في املنزل ،العمل كمساعدات عائليات ،وغير ذلك) ،في حين نجد
أن تمثيليتهن َ
كر َّبات وحدات إنتاجية غير منظمة ال تزال ضعيفة جدا ؛

 - 10يطرح االقتصاد غير املنظم معضلة بين تقديمه لسلع
وخدمات تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة ،ومدى
احترامه ملعايير الصحة والسالمة فيما يقدمه من منتجات وخدمات ؛
 - 11محدودية السياسات العمومية املعتمدة لحد اآلن في التقليص
بشكل ملموس من االقتصاد غير املنظم ،وذلك بسبب طابعها املشتت
وغياب استراتيجية وطنية منسجمة ومندمجة :
•أغلب التدابير املتخذة في إطار املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية ،بوصفها سياسة ذات طابع عرضاني ،كانت ترمي
أساسا إلى الحد من الفقر ومكافحة اإلقصاء االجتماعي
واالقتصادي والنهوض باألنشطة املدرة للدخل ،لكن دون أن
تنصب بالضرورة على تشجيع مسلسل االنتقال إلى القطاع
املنظم ،باستثناء بعض التدابير التي همت فئات معينة مثل
الباعة املتجولين ؛

 - IIIما هي مختلف العوامل التي تؤدي إلى استمرار االقتصاد
غير املنظم باملغرب؟
إن إشكالية االقتصاد غير املنظم تقت�ضي ،بالنظر لطابعها املركب
وتعدد الفاعلين الذين تشملهم واألطراف التي تتفاعل معها ،معرفة
عميقة باألسباب التي من شأنها أن تفسر استمراره .وفي هذا الصدد،
يمكن تفسير تطور واستمرار االقتصاد غير املنظم في املغرب بتضافر
ثالثة عوامل كبرى ،أال وهي :
 أوجه الخصاص ذات الطابع البنيوي ؛ أوجه الخصاص املتعلقة بمتطلبات «الدولة االجتماعية» ؛ العوائق التي تحول دون الولوج إلى االقتصاد املنظم والعوامل التيتؤثر في جدوائية االندماج في االقتصاد املنظم ،كالتالي :
•العوامل التي تيسر الولوج إلى االقتصاد غير املنظم وتحافظ
على جاذبيته ؛
•العوامل التي تعيق الولوج إلى االقتصاد املنظم وتقلص من
جاذبيته.
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أ) تهم أوجه الخصاص ذات الطابع البنيوي الجوانب التالية على
الخصوص :
•الخصاص في مجال التنمية القروية ،وقلة الفرص املتاحة
أمام شباب املناطق القروية ،كلها عوامل زادت من وتيرة
هجرة اليد العاملة القروية الفائضة نحو املدن ،حيث تلجأ
إلى أنشطة االقتصاد غير املنظم ؛
•عدم قدرة االقتصاد الوطني على خلق فرص شغل كافية،
كما يتضح ذلك من خالل االنخفاض املستمر في عدد مناصب
الشغل التي تحدثها كل نقطة نمو ( 18.193منصب شغل
صاف عن كل نقطة نمو خالل الفترة  2011-2019عوض
 31.976منصب شغل صاف إضافي عن كل نقطة نمو خالل
الفترة  )1999-2006؛
•تموقع املغرب في فروع اقتصادية تشغل عددا كبيرا من
اليد العاملة ضعيفة التأهيل (مثل النسيج) وتتسم بمنافسة
محتدمة بشكل متزايد .وهو ما من شأنه أن يساهم في تنامي
ُ
االقتصاد غير املنظم واملمارسات واملعامالت امل ْس َت ِت َرة
( :)souterrainesإذ تفرض بعض الشركات األجنبية صاحبة
الطلبيات على املقاوالت الصغرى واملتوسطة الوطنية شروطا
جد صعبة في ما يتعلق بتكلفة املنتوج ،يصعب عليها احترامها،
مما يدفعها إلى اللجوء إلى املمارسات واملعامالت املستترة
أو الخفية (التصريح الناقص برقم املعامالت ،التصريح
الناقص بعدد األجراء ،استعمال أماكن عمل منخفضة
السومة الكرائية وغير مطابقة للمعايير ،إلخ).
ب) أوجه الخصاص املتعلقة بمتطلبات الدولة االجتماعية
لقد ظلت شرائح اجتماعية واسعة من ساكنة املغرب ال تستفيد
من أي حماية اجتماعية ،فضال عن الجودة الضعيفة أحيانا للخدمات
العمومية ،مما يعكس الضعف الذي يعتري بعض املقومات املرتبطة
بدور «الدولة االجتماعية» .13وهو ما ساهم بعد ذلك في تنامي
االقتصاد غير املنظم والبنيات واملؤسسات غير املهيكلة.
 - 13على الرغم من عدم وجود إطار نظري يكون محل إجماع حول مفهوم "الدولة االجتماعية"،
فقد اعتمد هذا الرأي التعريف الذي اقترحه ( ،)C. Ramaux) (2006-2012وذلك نظرا لطابعه
الشامل .إذ يرى أن مفهوم "الدولة االجتماعية" هو تصور واسع للدولة يقوم على أربع ركائز ترنو
إلى تحقيق الرفاه االجتماعي ،بدال من حصره في مكون الحماية االجتماعية كما هو الحال بالنسبة
ملفهوم "الدولة الراعية" .وتهم هذه الركائز األربع الجوانب التالية  )1( :الحماية االجتماعية و
( )2الشغل )3( ،الخدمات العمومية و ( )4السياسات املاكرو اقتصادية لدعم النشاط والشغل.
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غير أن ورش تعميم الحماية االجتماعية الذي جرى إطالقه
مؤخرا ،من شأنه أن يشكل نقطة تحول مهمة على مستوى خيارات
الدولة في اتجاه التعزيز التدريجي للدولة االجتماعية ،لكن نجاح هذا
األمر يظل مشروطا بالتحسين امللموس في جودة الخدمات العمومية
املقدمة.
ج) العوائق التي تحول دون الولوج إلى االقتصاد املنظم والعوامل
التي تؤثر في جدوائية االندماج في االقتصاد املنظم
* العوامل التي تيسر الولوج إلى االقتصاد غير املنظم وتحافظ على
جاذبيته
•يؤدي التغا�ضي عن األنشطة غير املنظمة وكذا اإلشكاليات
املطروحة على مستوى فعلية القانون ،إلى استمرار االقتصاد
غير املنظم ،ويسمح لوحدات إنتاجية غير منظمة ( )UPIوكذا
ملقاوالت مهيكلة تمارس أنشطة مستترة أو غير مشروعة،
بجني األرباح بكيفية غير مشروعة مع استغالل يد عاملة
ذات وضعية هشة وتشغيلها خارج نطاق القانون ،والتهرب
من أداء أي التزام والقيام بمنافسة غير شريفة للمقاوالت
العاملة في القطاع املنظم ؛
• ُي َس ِّه ُل الفساد اللجوء إلى االقتصاد غير املنظم ولجوء بعض
املقاوالت املنظمة إلى املعامالت املستترة ،كما أنها تعيق جهود
ُْ
اإلدماج في القطاع املنظم ،حيث تث ِني الفاعلين عن التحول
نحو هذا القطاع ؛
ً
•يعتبر الحجم املهم للتداول واألداء نقدا في املعامالت في
املغرب من بين العوامل التي تساهم في تنامي أنشطة االقتصاد
غير املنظم واألنشطة غير املشروعة في اقتصادنا (تبييض
األموال ،التهريب...،إلخ) .غير أن وضع االستراتيجية الوطنية
للشمول املالي من شأنه أن يحد من هذه الظاهرة على املدى
الطويل ؛
•ال يزال االقتصاد غير املنظم يوفر بالنسبة لبعض الفاعلين
مرونة واستقاللية أكثر في االشتغال :يعتبر حوالي  75في املائة
من رؤساء الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة أن مزاولة نشاط
في إطار غير منظم تنطوي على مزايا .وتتجسد هذه املزايا
حسب  42.5في املائة منهم في املرونة في ساعات العمل ،فيما
يراها  18في املائة منهم في االستقاللية.
* العوامل التي تعيق الولوج إلى االقتصاد املنظم وتقلص من
جاذبيته
•ضعف مستوى تأهيل شراح واسعة من الساكنة النشيطة
الذين يفتقرون للحد األدنى من املهارات التي تتطلبها فرص
الشغل املتاحة في القطاع املنظم ،مما يؤدي إلى لجوء هؤالء
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إلى االشتغال في االقتصاد غير املنظم ؛

•وجود مشاكل في تنظيم املهن تعيق تحديثها وإدماجها في
القطاع املنظم ؛
•ضعف تمثيلية الفاعلين العاملين باالقتصاد غير املنظم
ّ
ً
وأحيانا التعدد املفرط للمتحدثين باسم بعض
(املشغلون)،
ِ
القطاعات ،وهي عوامل تضعف من جهود إسماع صوتهم
وإيصال حاجياتهم وانتظاراتهم إلى السلطات العمومية أو
تعيق الحوار بين الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين ؛
•املنظومة الجبائية تعتبر غير متالئمة بالقدر الكافي مع قدرات
معظم الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة ،وهو ما يضعف من
جاذبية القطاع املنظم :ضغط ضريبي أعلى مما هو عليه في
العديد من البلدان ذات الدخل املتوسط ،وموزع بطريقة
غير منصفة .غير أن إطالق املساهمة املهنية املوحدة سنة
 2021يمكن أن يشكل خطوة إلى األمام لتيسير إدماج
الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة في القطاع املنظم ؛
•وجود منظومة للحماية االجتماعية غير دامجة بالقدر
الكافي وغالبا ما تعتبر مرتفعة التكلفة مقارنة بقدرات بعض
الفاعلين باالقتصاد غير املنظم ،دون إغفال تعقد مسلسل
التفاوض مع كل مهنة على حدة .لكن ،يشار إلى أن إرساء
الواجبات التكميلية املواكبة للمساهمة املهنية املوحدة،
فضال عن إطالق ورش تعميم التغطية االجتماعية من شأنه
أن يمكن تسريع ولوج هذه الفئات من العاملين باالقتصاد
غير املنظم إلى الحماية االجتماعية ؛
•وجود صعوبات في الولوج إلى التمويل رغم الجهود التي بذلت
في السنوات األخيرة :من ناحية ،يشير مسؤولو القطاع املالي
إلى أن املشاريع املعروضة عليهم للتمويل يعوزها أحيانا
ما يكفي من الجودة واإلحكام ،في حين يشير املقاولون في
االقتصاد غير املنظم ال سيما املستقلون والحرفيون ،وحتى
املقاولون الذاتيون وكذا املقاوالت الصغيرة جدا العاملة في
القطاع املنظم إلى أن الولوج إلى التمويل البنكي يشكل أحد
املعيقات الرئيسية التي تواجههم 14؛
•اعتماد تدابير للمواكبة غير املالية تظل غير كافية لتيسير
االنتقال إلى القطاع املنظم  :فعلى الرغم من املحاوالت
املتتالية التي جرى القيام بها ملواكبة الوحدات اإلنتاجية
غير املنظمة (مغرب املقاوالت ،املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية...،إلخ) ،فإن عدد الوحدات املشمولة بهذه التدابير
يبقى محدودا .كما أنه في املرحلة الراهنة ،من السابق ألوانه
 - 14جلسة االستماع التي نظمها املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مع االتحاد العام للمقاوالت واملهن
في إطار إنجازه لتقرير اإلحالة حول تداعيات جائحة كوفيد .)2020( 19 -
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إجراء تقييم لتدابير املواكبة التي جرى اعتمادها مؤخرا،
ال سيما من خالل برنامج انطالقة أو في إطار إصالح املراكز
الجهوية لالستثمار ؛
•وجود صعوبات في االستفادة من أماكن إنتاج مالئمة من
حيث مساحتها لطبيعة وحدات اإلنتاج الصغيرة :فمن بين
أزيد من  20منطقة صناعية ومنطقة أنشطة اقتصادية
(باستثناء فضاءات املكاتب) ،قليلة هي املناطق التي تعرض
قطعا أرضية ذات مساحات دنيا (تتراوح بين  96مترا مربعا
و  400متر مربع) ،فضال عن ضعف العرض في مجال املحالت
املهنية املعدة للكراء ؛
•وجود صعوبات بالنسبة للوحدات اإلنتاجية غير املنظمة
والوحدات الصغرى املنظمة في الولوج إلى سوق  :وتكت�سي
هذه الصعوبات طابعا تنظيميا (يتم إدراج املقاولين الذاتيين
مع فئة املقاوالت الصغرى واملتوسطة في ما يتعلق بالحصول
على حصة من الصفقات العمومية؛ الصعوبات التي يواجهها
الحرفيون في الولوج إلى الصفقات العمومية؛ الفراغ
القانوني في ما يتعلق بحق االمتياز ()la franchiseعلى املستوى
الوطني ،إلخ) ،وطابعا لوجيستيكيا (عدم كفاية املساحات
َّ َ
املهيئة من أجل تسويق منتوجات صغار التجار والوحدات
اإلنتاجية متناهية الصغر ،حصيلة متباينة النتائج لتجربة
أسواق القرب ،بعد األسواق عن مراكز املدن إلخ) ؛
•بالنظر لنقص املعلومات ،وعدم كفاية جهود التواصل
حول التدابير املقترحة من لدن السلطات العمومية إلدماج
االقتصاد غير املنظم ،أو بسبب عدم مالءمة قنوات ودعامات
التواصل املعتمدة مع الفئات املستهدفة ،فإن العديد من
الفاعلين العاملين باالقتصاد غير املنظم ال علم لهم بتفاصيل
مزايا االنخراط في القطاع املنظم.
 - IVما هي التدابير الواجب اعتمادها من أجل الحد من حجم
األنشطة االقتصادية غير املنظمة في االقتصاد املغربي؟
في ضوء التشخيص الذي قام به املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي ،يقدم هذا األخير معالم استراتيجية وطنية مندمجة رامية إلى
املعالجة الصحيحة إلشكالية إدماج االقتصاد غير املنظم على املديين
املتوسط والطويل.
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هكذا ،تضم االستراتيجية املقترحة خمسة توجهات استراتيجية،
أال وهي :
 التوجه االستراتيجي  : 1تطوير معرفة أفضل بمنظومة االقتصادغير املنظم
 التوجه االستراتيجي  : 2إشراك الفاعلين في االقتصاد غير املنظمفي مسلسل اتخاذ القرار
 التوجه االستراتيجي  : 3جعل القطاع املنظم أكثر جاذبية وسهلالولوج
 التوجه االستراتيجي  : 4مكافحة األنشطة واملعامالت املستترةوالتدليسية وغير املشروعة

 - 1الرؤية والتوجهات االستراتيجية
تروم الرؤية املقترحة تطوير اقتصاد أكثر إنتاجية ،وأكثر قدرة
ّ
على الصمود ،بما ُي َم ِك ُن من إرساء مجتمع أكثر إنصافا وأكثر إدماجا
حيث سيادة القانون .ومن شأن تجسيد هذه الرؤية أن يسمح
بتقليص حصة الشغل غير املنظم تدريجيا إلى  20في املائة 15من
إجمالي مناصب الشغل .غير أن هذه النسبة املنشودة ينبغي أن تشمل
باألخص األنشطة املعيشية وكذا الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة
ذات القدرات املحدودة .في املقابل ،يجب اعتماد توجه أكثر صرامة
يروم القضاء على األنشطة غير املشروعة واملستترة وعلى ممارسات
الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة املنافسة للقطاع املنظم.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف بلورة استراتيجية وطنية مندمجة
يمتد تنزيلها على أفق زمني كاف ،وذلك مراعاة للطابع البنيوي لظاهرة
االقتصاد غير املنظم في املغرب .ويجب أن ترتكز هذه االستراتيجية
على مقاربة تشاركية تجمع بين املواكبة والتدابير التحفيزية من أجل
العمل من جهة على اإلدماج الفعلي للفاعلين في القطاع غير املنظم
املعي�شي والوحدات اإلنتاجية غير املنظمة ذات القدرات املحدودة،
ومن جهة أخرى تعزيز اإلجراءات الزجرية وتدابير املراقبة وفرض
التطبيق الفعلي للقانون إزاء األنشطة واملعامالت االقتصادية
املستترة وغير املشروعة وفي حق التنصل العمدي لبعض الوحدات
اإلنتاجية غير املنظمة املنافسة للقطاع املنظم من االضطالع
بالتزاماتها القانونية.
 - 15تم اعتماد هذه النسبة كهدف من أجل االقتراب من املتوسط املسجل لدى مجموعة البلدان املتقدمة
التي تصل حسب مكتب العمل الدولي إلى نسب أقل من  20في املائة.

 التوجه االستراتيجي  : 5النهوض بقابلية التشغيل في صفوفالنشيطين العاملين باالقتصاد غير املنظم وضمان حمايتهم من
كل استغالل أو انتهاك لحقوقهم ومن التقلبات التي قد يعرفها
نشاطهم.
 - 2محاور التدخل والتدابير املقترحة
•تقترح االستراتيجية سبعة محاور للتدخل .ويتألف كل محور
بدوره من عدة محاور فرعية يضم كل واحد منها جملة من
التدابير .وترتبط املحاور بالتوجهات االستراتيجية الخمسة
املشار إليها ،وجرى تصنيفها بحسب أبرز الفاعلين العاملين في
االقتصاد غير املنظم ،استنادا إلى التصنيف الذي تم اعتماده
في هذا الرأي (انظر الرسم البياني أدناه).
•يشمل املحوران األول والثاني ،اللذان يهمان على التوالي
«تطوير منظومة املعلومات املتعلقة باالقتصاد غير املنظم»
و«توفير الظروف املالئمة لضمان تمثيلية الفاعلين باالقتصاد
غير املنظم وتشجيع تنظيم املهن» ،تدابير ذات طابع عام،
ويهدفان إلى تفعيل التوجهين االستراتيجيين األول والثاني.
•أما املحاور الثالث والرابع والخامس ،فتهم على التوالي إزالة
الحواجز التنظيمية واإلدارية التي تعيق مسلسل إدماج
االقتصاد غير املنظم؛ وتعزيز وسائل املواكبة املالية وغير
املالية لالندماج في القطاع املنظم؛ وضمان ولوج أفضل
للسوق .وتهدف هذه املحاور إلى تفعيل التوجه االستراتيجي
الثالث وتستهدف في املقام األول الوحدات اإلنتاجية غير
املنظمة ذات القدرات اإلنتاجية املحدودة واألنشطة املزاولة
في نطاق االقتصاد غير املنظم املعي�شي واملقاوالت صغيرة
الحجم العاملة في القطاع املنظم ،على غرار املقاولين الذاتيين،
على اعتبار أن هذه الفئات تعد أكثر حاجة من غيرها للدعم
واملواكبة الشاملة من أجل تيسير وتسريع مسلسل اندماجها
في االقتصاد املنظم.

الجريدة الرسمية
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•أما املحور السادس فيهم فعلية القانون وتعزيز املراقبة
ومكافحة الفساد والغش ،ويهدف إلى تفعيل التوجه
االستراتيجي الرابع .ويستهدف هذا املحور في املقام األول
الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة املنافسة للقطاع املنظم التي
تتهرب عمدا من التزاماتها القانونية رغم توفرها على البنيات
واملوارد الالزمة لذلك .ويتعلق األمر بالوحدات اإلنتاجية
التي تزاول أنشطة غير مشروعة وكذا الوحدات املهيكلة التي
تمارس أنشطة أو معامالت اقتصادية ُم ْس َت ِت َرة.

تدابير ذات طابع عام
املحور األول  :تطوير منظومة املعلومات املتعلقة باالقتصاد
ُ َ
غير املنظم وباألنشطة واملعامالت امل ْست ِت َرة وغير املشروعة
•إرساء تنسيق متقدم في مجال أنظمة املعلومات املتعلقة
باالقتصاد غير املنظم بين مختلف اإلدارات والهيئات
العمومية املعنية؛
•الرفع من وتيرة إنجاز البحث الوطني حول االقتصاد غير
املنظم من قبل املندوبية السامية للتخطيط (بإنجازه كل ثالث
ً
أو أربع سنوات بدال من سبع سنوات املعمول بها حاليا) ،مع
توسيع نطاق فئات الفاعلين واألنشطة غير املهيكلة املشمولة
بهذا البحث؛
•تعزيز مستوى تغطية عمليات اإلحصاء االقتصادي
للمقاوالت والرفع من وتيرتها؛
•نشر إحصاءات سنوية تقدر حجم التشغيل في االقتصاد
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•وأخيرا ،يكرس املحور السابع الدور الحمائي للدولة ويرمي إلى
ضمان حقوق العامالت والعاملين في االقتصاد غير املنظم،
وتأمين مسارهم املنهي عبر تعميم الحماية االجتماعية ،وتعزيز
قابليتهم للتشغيل .ويستهدف هذا املحور العامالت والعاملين
والعمال املستقلين في االقتصاد غير املنظم ويسعى إلى تفعيل
التوجه االستراتيجي الخامس.

غير املنظم ،وذلك إما من خالل إجراء التقاطعات الالزمة بين
املعطيات املتأتية من مجموع املعايير املعمول بها على مستوى
البحث السنوي الذي تنجزه املندوبية السامية للتخطيط حول
الشغل ،أو من خالل إدراج مكون جديد مخصص للقطاع
غير املنظم في البحث املذكور؛
•اعتماد تعريف رسمي مشترك وشامل ملنظومة االقتصاد
غير املنظم تتقاسمه جميع املؤسسات العمومية املعنية؛
•تعزيز القدرة على رصد وحصر املعامالت واألنشطة غير
النظامية التي تتم عبر املنصات الرقمية.
املحور الثاني :توفير الظروف املالئمة لضمان تمثيلية الفاعلين 
باالقتصاد غير املنظم وتشجيع تنظيم املهن
الجانب املتعلق بتمثيلية مهن االقتصاد غير املنظم :
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•مأسسة حوار اجتماعي منتظم بين الدولة وممثلي االقتصاد
غير املنظم .ويمكن تعزيز هذا الحوار من خالل عقد مناظرات
وطنية بكيفية دورية للحد من حجم االقتصاد غير املنظم؛
•دعم إحداث جمعيات مهنية تضم أصحاب املهن والحرف
العاملين في االقتصاد غير املنظم ،وتشجيع تلك الجمعيات
على االنتظام في إطار فدراليات قطاعية؛
•تعزيز املوارد املالية والبشرية للغرف املهنية وتقوية مهنية
اشتغالها لكي تضطلع على الوجه األمثل بمهامها في التمثيلية
والدعم واإلنعاش للفاعلين ،وإشراكهم في القرار التنموي
محليا ووطنيا؛
•ضمان تمثيلية وازنة (املناصفة) للنساء في جميع الهيئات
التمثيلية ودعم إحداث جمعيات مهنية هدفها الدفاع عن
املقاوالت في االقتصاد غير املنظم.
حقوق النساء ِ
الجانب املتعلق بـ «تمثيلية األشخاص العاملين في االقتصاد غير
املنظم»
•اإلسراع باملصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية
رقم  87بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ،باإلضافة
إلى ضمان فعلية اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  98التي
صادق عليها املغرب واملتعلقة بتطبيق مبادئ حق التنظيم
واملفاوضة الجماعية؛
•تشجيع انضمام العامالت والعاملين باالقتصاد غير املنظم
للعمل النقابي ،وذلك إما عن طريق انخراط الجمعيات التي
تمثلهم في املركزيات النقابية الوطنية ،أو عبر إحداث تنظيم
نقابي خاص بالعامالت والعاملين في االقتصاد غير املنظم،
أو من خالل إحداث نقابات قطاعية متعددة حسب القطاعات
اإلنتاجية للشغل غير املنظم؛
•إيالء أهمية خاصة للعامالت والعمال املنزليين (هذه الفئة
املتسمة بحضور قوي للمرأة) ،من خالل التشجيع على
إحداث جمعية معترف بها لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم؛
•تشجيع تكوين هيئات تمثيلية للعمال (ممثل األجراء ،املكتب
النقابي ،لجنة حفظ الصحة والسالمة ،إلخ) من أجل التكيف
بشكل أفضل مع انتظارات العاملين في االقتصاد غير املنظم،
ال سيما داخل املقاوالت املنظمة التي تنشط في املنطقة
الرمادية بين املهيكل وغير املهيكل .وفي هذا الصدد ،يجب على
النقابات أن تحافظ على انخراط أعضائها السابقين الذين
باتوا يشتغلون في االقتصاد غير املنظم ،مع احتضان العاملين
اآلخرين الذين يشتغلون في االقتصاد غير املنظم .كما أنه
يجب على النقابات والجمعيات املهنية أن تجتهد في التواصل
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بشكل أكبر مع الفاعلين في االقتصاد غير املنظم ،وأن توظف
في سبيل ذلك وسائل وقنوات تواصل أكثر مالءمة لهذه
الفئات ،من أجل إبراز مزايا االنخراط في العمل النقابي.
الجانب املتعلق بـ «تنظيم املهن باالقتصاد غير املنظم»
•وضع برنامج متعدد السنوات ملواكبة عملية تنظيم الحرف
واملهن ،وبلورة إطار مرجعي أو دفاتر تحمالت لكل مهنة يحدد
املؤهالت والكفاءات الالزم توفرها من أجل مزاولتها ،إلخ.

تدابير تستهدف الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة ذات القدرات
اإلنتاجية املحدودة واألنشطة املزاولة في نطاق االقتصاد غير
املنظم املعي�شي وبعض الوحدات متناهية الصغر  واملقاوالت
الصغيرة جدا العاملة في القطاع املنظم
املحور الثالث :إزالة الحواجز التنظيمية واإلدارية بما يسمح
بتيسير مسلسل إدماج االقتصاد غير املنظم
•إزالة الحواجز التنظيمية املفروضة على وضع «املقاول الذاتي»
وذلك من أجل تحسين جاذبية هذه الصيغة املقاوالتية،
وال سيما من خالل العمل على :
	*رفع العتبة القصوى لرقم املعامالت السنوي التي
يمكن أن يصلها املقاول الذاتي دون أن يفقد التحفيزات
الضريبية التي توفرها هذه الصيغة املقاوالتية؛
	* تخويل املقاول الذاتي إمكانية تشغيل اثنين أو ثالثة
أجراء كحد أق�صى؛
	*سن إمكانية خصم الضريبة على القيمة املضافة من
األرباح الخاضعة للضرائب لفائدة املقاولين الذاتيين،
من أجل تشجيع اإلقبال على هذه الصيغة املقاوالتية.
•تشخيص اإلطار التشريعي والتنظيمي املتعلق باملقاوالت
وتحديد النصوص القانونية التي لم تعد مالئمة أو التي تبين
عدم إمكانية تطبيقها من أجل مراجعتها ،وذلك بهدف إزالة
الحواجز القانونية التي تحول دون االندماج في القطاع
املنظم؛
•تسريع مسلسل مالءمة اإلطار التشريعي والتنظيمي من
أجل مواكبة التطورات التكنولوجية في مجاالت االقتصاد
التعاوني واقتصاد املنصات الرقمية ،وذلك بغية خلق أنشطة
مدرة للدخل في إطار قانوني منظم وشفاف ،مع الحرص على
توفير التأطير املناسب للفاعلين في هذا امليدان ؛
•تسريع تنفيذ مسلسل رقمنة املساطر اإلدارية املتعلقة
باملقاوالت وحاملي املشاريع الجدد ،من أجل إزالة العراقيل
البيروقراطية التي تحول دون إدماج القطاع غير املنظم
وتقليص مخاطر الفساد بشكل ناجع.

الجريدة الرسمية
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املحور  الرابع  :تعزيز وسائل  املواكبة املالية وغير املالية
لالندماج في القطاع املنظم

بشكل أفضل مع حاجيات التمويل لدى املقاوالت الصغيرة
جدا واملقاوالت متناهية الصغر والتجار الصغار والعمال
املستقلين والتعاونيات؛

•توسيع نطاق أهداف صندوق محمد السادس لالستثمار،
املحدث مؤخرا ،لتشمل تمويل عملية تأهيل وإدماج االقتصاد
غير املنظم؛

•إجراء تقييم ملنظومة القروض الصغرى باملغرب من أجل
الوقوف على مدى قدرتها على االضطالع بدورها كآلية
تمويلية وسيطة لتيسير ولوج الوحدات اإلنتاجية غير
املؤهلة ،بعد فترة معينة ،إلى املنظومة البنكية.

تمويالت متنوعة ،أكثر مالءمة وسهلة الولوج بشكل أكبر

•اقتراح عروض تمويلية بشروط أكثر تفضيلية لفائدة الشباب
والنساء الراغبين في االنتقال إلى القطاع املنظم؛
•إحداث منتوج تمويلي مضمون من لدن الدولة يكون
مخصصا القتناء املحالت املهنية/التجارية ؛
•وضع برامج من أجل تمويل عمليات التأهيل (االرتقاء
بمستوى املنتوج أو الخدمة وبالقيمة املضافة) أو عمليات
التحول (تغيير القطاع) لفائدة الوحدات اإلنتاجية العاملة في
ً
فروع/قطاعات تشغل أعدادا كبيرة من اليد العاملة ضعيفة
التأهيل ،والتي تعاني من التراجع وتجد نفسها مضطرة ً
أحيانا
إلى اللجوء إلى ممارسات غير مهيكلة من أجل االستمرار في
التواجد في السوق؛
•النهوض بإحداث «أبناك جهوية تعاونية أو تعاضدية» من
أجل تشجيع تمويل املشاريع الصغرى على املستوى املحلي؛
•ديمومة صندوق الضمان لفائدة جمعيات القروض الصغرى
الذي جرى توقيع االتفاق اإلطار الخاص به في  12نونبر 2020
ً
وتوسيع نطاق هذا الصندوق ليشمل أصنافا أخرى من
املنتوجات املالية التي لم تعبأ في إطار جهود التصدي ألزمة
كوفيد  .19 -ومن شأن وضع املنظومة البنكية آللية لضمان
القروض التي تمنحها األبناك لجمعيات القروض الصغرى،
أن يساهم في حصول هذه الجمعيات على السيولة املالية
الالزمة بتكلفة تفضيلية؛
•وضع آليات الدعم الالزمة لتفادي تحمل املستفيدين من
القروض الصغرى ،والذين يوجدون عموما في وضعية
هشاشة ،لكامل تكاليف التشغيل املرتبطة بنشاط جمعيات
القروض الصغرى؛
•تقليص آجال معالجة ملفات طلبات القروض التي تتقدم بها
املقاوالت؛
•القيام ببحوث لدى القطاع املالي واملقاوالتُ ،ي َ
عه ُد بإعدادها
إلى هيئة مستقلة ،من أجل تقييم فعالية برامج التمويل
التي يتم إطالقها (برنامج انطالقة ،باقي منتجات الضمان
املركزي...إلخ) ،والوقوف عند مدى الولوج الفعلي لالستفادة
من هذه البرامج على أرض امليدان ،وذلك من أجل مالءمتها

تعزيز العرض املتعلق باملواكبة في مجال الدعم التقني وتقديم
االستشارة
•تقديم خدمات مالئمة في مجال التوجيه وتقديم االستشارة
لفائدة مختلف املقاولين العاملين باالقتصاد غير املنظم
الراغبين في الشروع في االندماج في القطاع املنظم ؛
•ضمان الدعم الكامل للمقاولين الذاتيين واملقاوالت الفردية
وباقي الفئات املماثلة الراغبة في االنتقال إلى صيغة شركة
ذات املسؤولية املحدودة؛
•توفير شباك مخصص للمقاوالت الصغيرة جدا واملقاوالت
متناهية الصغر والعاملين املستقلين والتجار والحرفيين،
من أجل مواكبتهم في املساطر القضائية ،والتسوية الودية
للمنازعات ،والتحكيم والوساطة؛
•دعم املقاوالت الصغيرة جدا ،واملقاولين الذاتيين،
والحرفيين وغيرهم ،في إحداث ومسك حسابات شفافة
من خالل مراجعة نموذج مراكز تدبير املحاسبات املعتمدة
( ،)CECOGECعبر العمل على توسيع شبكة هذه املراكز
وتعزيز مواردها من أجل ضمان تغطيتها ملجموع التراب
الوطني؛
•تعزيز آليات الدعم واملواكبة املوجهة للتعاونيات الفالحية
وغير الفالحية من أجل تشجيع تجميع صغار املنتجين،
وتيسير تنظيمهم وتقوية قدراتهم التفاوضية مع الزبناء،
وتحسين مردودية أنشطتهم ،مع تقليل اعتمادهم على
الوسطاء املتدخلين في السوق .وتندرج في هذا املنحى،
املبادرات التي جرى إطالقها مؤخرا لدعم إحداث جيل جديد
من التعاونيات الفالحية ،في سياق إعمال االستراتيجية
الفالحية الجديدة «الجيل األخضر »2030-2020؛
•تعزيز قدرات وسرعة استجابة املرافق العمومية العاملة
في مجال دعم ومساعدة املقاوالت الصغيرة جدا ومتناهية
الصغر واملقاولين الذاتيين ...في مجال مراقبة مطابقة األماكن
املخصصة لإلنتاج واملنشآت التقنية ملعايير السالمة والصحة
الجاري بها العمل .وينبغي أن تؤمن هذه املصالح أيضا مواكبة
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الوحدات اإلنتاجية املعنية في مجال التأهيل التقني في حال
تأكد عدم مطابقتها للمعايير .ويمكن تفويض هذه الخدمة إلى
وحدات تقنية من القطاع الخاص بدعم من الدولة؛
•إنشاء أبناك جهوية للمشاريع في الوسط الحضري والقروي،
اعتمادا على نماذج لوحدات إنتاجية غير منظمة نجحت في
عملية االندماج في القطاع املنظم ،وذلك بغية تشجيع نجاح
مشاريع مماثلة.
تيسير ولوج الوحدات اإلنتاجية الصغيرة إلى أماكن إنتاج مالئمة
وذات سومة كرائية في املتناول
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االقتصاد االجتماعي والتضامني وفاعلين مؤسساتيين (ممثلي
املجالس الجهوية) وفاعلين من مجال التعليم العالي والبحث
العلمي.16
تحسين شروط التوريد لفائدة صغار الفاعلين االقتصاديين
•ضمان توريد أفضل للوحدات اإلنتاجية متناهية الصغر
بمدخالت اإلنتاج واملواد األولية التي يحتاجونها ،وذلك من
خالل إحداث خدمات لتجميع املشتريات مخصصة لهذا األمر
(.)centrales d’achat
املحور الخامس  :ضمان ولوج أفضل للسوق

•إحداث مناطق أنشطة اقتصادية ومناطق صناعية تضم
أماكن إنتاج ،معروضة للكراء ،مع الحرص على أن تكون
مساحتها وسومتها الكرائية مالئمتين لحاجيات الوحدات
اإلنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر ،عوض االقتصار على
استهداف املقاوالت الصغرى واملتوسطة واملقاوالت الكبرى ؛

•إحدات بورصة للمناولة املشتركة من أجل تشجيع املقاولين
الذاتيين واملقاوالت متناهية الصغر على تقديم ترشيحات
مشتركة لعروض الصفقات العمومية؛

•تزويد هذه املناطق بالخدمات اللوجيستيكية الالزمة للرفع
من جاذبيتها واستقطاب املقاوالت والعاملين (خدمة نقل
مجانية للعاملين ،توفير فضاءات لخدمات الطعامة وغيرها
من الخدمات بأسعار مدعومة ومخفضة للغاية) ؛

•التمييز على مستوى اإلطار التنظيمي للصفقات العمومية،
بين الحد األدنى من حصة الطلبيات املخصصة للمقاولين
الذاتيين والتعاونيات وبين تلك املخولة للمقاوالت الصغرى
واملتوسطة؛

•اإلسراع بإحداث مناطق األنشطة االقتصادية املزمع إقامتها
بمنطقة الشمال ،وتخصيص فضاءات بها للتجار الذين
كانوا يشتغلون من قبل في أنشطة التهريب ،لتشجيعهم على
الشروع في مزاولة أنشطة اقتصادية مشروعة.

•تعميم العمل بعقود التجميع على مختف قطاعات
النشاط( )agrégation؛

دعم الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة في ميدان الرقمنة
•التركيز على دعم الوحدات اإلنتاجية غير املنظمة في مجال
التكوين على استعمال التكنولوجيات الرقمية؛ وتقديم
إعانات وتحفيزات لفائدتها ،وخاصة تجار القرب ،من أجل
اقتناء األجهزة والبرمجيات الالزمة لعملية الرقمنة.
النهوض باالبتكار على مستوى وحدات اإلنتاج
•مواكبة األنشطة غير املنظمة ذات املؤهالت في مجال االبتكار
في مسار إدماج وتقنين مهنها (طرق اإلنتاج واالشتغال،
املنتجات ،الخدمات...إلخ) وذلك من أجل تحسين تنافسيتها
وإنتاجيتها؛
•العمل ،على املستوى الجهوي ،على تطوير مشاريع مشتركة
ذات طابع مبتكر في مجاالت االقتصاد االجتماعي والتضامني،
من خالل إحداث مجموعات ذات النفع العام (اجتماعية
وتضامنية وبيئية) ومجموعات ذات النفع االقتصادي ،إضافة
إلى إحداث أقطاب تنافسية (أو تجمعات) .ويمكن العمل على
أن تضم هذه البنيات ،على صعيد جهة معينة ،فاعلين من

إزالة الحواجز التنظيمية التي تحول دون الولوج إلى السوق

•تشجيع إحداث عالمات تجارية وعقود حق امتياز()franchises
وطنية ،وإعداد اإلطار القانوني الالزم لهذا الغرض.
الحد من العراقيل اللوجيستيكية التي تحول دون الولوج إلى
السوق
•القيام بمراقبة صارمة على عمليات تعبئة العقار التجاري
على املستوى الترابي؛
•إحداث أسواق متنقلة لفائدة الباعة املتجولين عند عدم
توفر الوعاء العقاري الالزم؛
•العمل قدر اإلمكان على إعطاء األولوية ملعيار القرب من
املراكز ذات الدينامية باملدينة عند التخطيط لتهيئة املناطق
التجارية واألسواق ،لتقريب التجار من املستهلكين؛
•تشجيع الوحدات اإلنتاجية العاملة باالقتصاد غير املنظم
على االندماج في القطاع املنظم من خالل تمكينها من فضاءات
للتخزين والتسويق بأسعار في املتناول ،وتنظيم تلك
الفضاءات في شكل «مناطق قطاعية» ( )districts sectoriels؛
ُ
دمج ،إحالة ذاتية ،2015 ،املجلس االقتصادي
 - 16االقتصاد االجتماعي والتضامني  :رافعـة لنمـو م ِ
واالجتماعي والبيئي.
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•إحداث فضاءات بيع تضامنية لبيع منتجات التعاونيات.

تدابير تستهدف الوحدات اإلنتاجية باالقتصاد غير املنظم
املنافس للقطاع املنظم والوحدات اإلنتاجية التي تزاول أنشطة
غير مشروعة والوحدات النظامية التي تمارس عمدا أنشطة أو
ُ
معامالت م ْس َت ِت َرة
املحور السادس  :تعزيز املراقبة ملحاربة املمارسات غير املشروعة
ُ
واألنشطة أو املعامالت االقتصادية املستترة (،)Souterraines
ومكافحة الفساد والحرص على التطبيق الصارم والفعلي للقانون 
ضمان فعالية عمليات املراقبة ملحاربة األنشطة واملعامالت
ُ
االقتصادية امل ْس َت ِت َرة وغير املشروعة ،وضمان فعلية القانون،
ومكافحة كل أشكال اإلفالت من العقاب
•تعزيز املراقبة والتفتيش على مختلف املستويات (مفتشية
الشغل ،الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ،مراقبة
املطابقة التقنية ،)...مع الحرص على أن تكون العقوبات
رادعة بالقدر الكافي ومتناسبة مع مستوى خطورة املخالفة؛
•إرساء ترابط أكبر بين مختلف قواعد املعطيات التابعة
ملصالح إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة واملديرية
العامة للضرائب ،والصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
ومكتب الصرف؛ من أجل مكافحة أكثر نجاعة ملمارسات
التصريح الناقص بالسلع ورقم املعامالت وعدد األجراء؛
•وضع قوعد مرجعية حسب كل قطاع ومنطقة ،بما يسمح
بتوفير آلية موضوعية لتقدير ومراقبة نشاط املقاوالت
واإلحصائيات املرتبطة بها (رقم املعامالت ،األجراء ،إلخ)؛
•تفعيل آليات تتبع املعامالت التجارية من خالل إرساء
الفوترة اإللكترونية َ
ومركزة عملية ترقيم الفواتير عبر إدماج
التعريف املوحد للمقاولة ( )ICEبها عند اإلمكان؛
•التعرف على الفاعلين املؤثرين الذين ال ينخرطون في مسلسل
االندماج في القطاع املنظم ،لفهم دوافعهم بشكل جيد ومن
ثم تقديم األجوبة املناسبة ،وذلك في إطار جوالت من الحوار
مع كل القطاعات واملهن املعنية؛
•تعزيز ومالءمة اإلطار التشريعي والتنظيمي والجبائي ،من
أجل مواكبة االستخدام املتزايد للمنصات الرقمية وشبكات
التواصل االجتماعي واألدوات الرقمية األخرى ألغراض
تجارية وربحية ؛
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•نشر املعلومات واإلحصائيات املتعلقة باملخالفات التي ترتكبها
املقاوالت من قبيل الغش االجتماعي والضريبي ،التصريح
ُ
الناقص ،األنشطة واملعامالت امل ْس َت ِترة وغير املشروعة،
وعدم احترام قانون الشغل ،وذلك إلعطاء إشارة قوية حول
نجاعة املنظومة الوطنية املعتمدة لرصد ومحاربة األنشطة
االقتصادية املُ َ
ست ِترة وغير املشروعة.
مضاعفة جهود مكافحة الفساد
يتطور الفساد واالقتصاد غير املنظم وفق عالقة جدلية ،وتعتبر
مكافحة الفساد معيارا ذا أولوية في الحد من انتشار االقتصاد
غير املنظم .لذلك ،ينبغي على السلطات العمومية أن تعمل في هذا
الصدد على :
•اعتماد مقاربة قائمة على عدم التسامح مطلقا مع الفساد
بمختلف مستوياته واملمارسات املرتبط به؛
•إعطاء األولوية للتصدي لألشكال الكبرى للفساد ،من أجل
إعطاء العبرة التي من شأنها استعادة ثقة املجتمع ،بفضل
التطبيق الصارم للقانون؛
•ضمان تتبع مسار جميع العمليات االقتصادية واملالية
وعمليات التفويت ،وكذا املساطر القضائية املمكن تتبعها،
ارتكازا على عملية تحول رقمي عميق وتوحيد املعامالت
واملبادالت.
•هذا ،وتشكل املصادقة مؤخرا على القانون رقم  46.19املتعلق
بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،
خطوة مهمة في هذا املجال.

تدابير تستهدف العامالت والعاملين  والعمال املستقلين  في
االقتصاد غير املنظم
املحور السابع  :ضمان حقوق العامالت والعاملين في االقتصاد
غير املنظم وتعميم الحماية االجتماعية والنهوض بترصيد وتثمين 
الكفاءات
•التقيد الصارم بالجدول الزمني ودفتر التحمالت املتعلقان
بتنفيذ ورش تعميم الحماية االجتماعية الذي أطلقه جاللة
امللك ،ومالءمة الخدمات مع احتياجات الفئات الهشة ،مع
ضمان توسيع منظومة الحماية االجتماعية لتشمل ،بشكل
خاص مخاطر العجز ،وحوادث الشغل ،ال سيما بالنسبة
للعمال املستقلين واملقاولين الذاتيين والحرفيين والعامالت
والعمال املنزليين ،إلخ؛
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•التوجه في مجال التعويض عن فقدان الشغل ،نحو اختيار
يقوم على تخفيض الحد األدنى أليام العمل الواجب توفرها
خالل  36شهرا األخيرة لالستفادة من هذه اآللية ،وذلك بغية
التكيف بشكل أفضل مع وضعية صغار الحرفيين والعمال
الذين يشتغلون في ظروف عمل هشة مع حجم ساعات عمل
منخفض .كما أنه من املهم رفع كل الغموض عن باقي معايير
االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل ،ال سيما من خالل
تحديد دقيق لشرط التوفر على «عمل قار» الذي أشار إليه
القانون اإلطار املتعلق بالحماية االجتماعية ،وذلك ليشمل
طبيعة وخصوصية األنشطة املعيشية التي انتقل ممارسوها
من االقتصاد غير املنظم إلى االقتصاد املنظم (الحرفيون،
الباعة املتجولون املستقلون)...؛
•العمل ،في إطار نظام قائم على االشتراكات يمنح الحق في
االستفادة من تعويضات عن البطالة ،شريطة استيفاء جملة من
الشروط تتعلق بالتوفر على فترة اشتراك مسبقة ،على إحداث
نظام إجباري للتأمين عن البطالة خاص باألجراء ،ونظام منفصل
للتأمين لفائدة العاملين غير األجراء والعاملين املستقلين.
كما ينبغي تعزيز هذا النظام بإرساء نظـام للمسـاعدة لفائــدة
األشــخاص الذين فقدوا شــغلهم ،لكنهــم ال يســتوفون شــروط
االســتفادة مــن التأميـن عـن البطالة ،وكذا األشخاص الذين
استنفدوا فترة استحقاق التأمين ؛
•إعادة النظر في آلية «املساهمة املهنية املوحدة» والواجبات
التكميلية التي تسمح بالولوج إلى منظومة الحماية االجتماعية،
ّ
بما ُي َم ِك ُن من مالءمة مبلغ املساهمة مع القدرات املالية لكل
شخص ،وذلك من خالل إدماج مبدأ التدرج في جداول تحديد
املساهمات (بدل الصيغة الحالية التي يحدد فيها مبلغ املساهمة
بناء على الفئة املهنية التي ينتمي إليها املعني باألمر) ؛
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•استخدام صيغة دعم التشغيل – الخدمة ،املعمول بها في
عدد من البلدان (فرنسا مثال) ،لتيسير التصريح بالعاملين،
ال سيما العامالت والعمال املنزليون .إذ تقوم هذه الصيغة
على ما يلي  :من جهة ،يضمن العامل االستفادة من عقد شغل
ومن الحقوق ذات الصلة وكذلك من التغطية االجتماعية
(التعويض عن البطالة واملرض والتقاعد  ،إلخ) .ومن جهة
ُ
أخرى ،يستفيد املشغل من امتياز ضريبي يكون في شكل
استرجاع جزء من الضربية املؤداة قد يصل إلى  50في املائة
من املبالغ املدفوعة (األجرة  +املساهمات االجتماعية)؛
•تنظيم دورات تكوينية مهنية تتوج بالحصول على شهادات
من أجل تحسين مستوى تأهيل املقاولين املستقلين املشتغلين
في االقتصاد غير املنظم؛
•تسريع وتيرة تنفيذ برنامج التصديق على مكتسبات التجربة
املهنية ( )VAEPوتوسيع نطاقه ،من خالل إدراج مهن أخرى،
ال سيما تلك املرتبطة بالصناعة التقليدية ،وذلك من أجل
تثمين أفضل للمعارف واملهارات التي اكتسبها وطورها الصناع
املعنيون.
 - 3الشروط الضرورية إلنجاح تنزيل االستراتيجية الوطنية
للحد من حجم االقتصاد غير املنظم
إن إنجاح تنزيل االستراتيجية املقترحة من قبل املجلس يقترن
ً
بمدى توفير عدد من الشروط القبلية والتي تتعلق أساسا بما يلي :
 - 1ضمان حق الجميع في املساواة أمام الولوج إلى خدمات عمومية
ذات جودة باعتبار ذلك مؤشرا على تعزيز مفهوم الدولة االجتماعية،
ُ
بحيث ت َب ّ ِر ُر جودة الخدمات االجتماعية التي توفرها الدولة التكاليف
الناجمة عن االندماج في القطاع املنظم؛

•تعزيز عدد مفت�شي الشغل ،والعمل على تسريع وتبسيط
أكثر ملساطر إعداد املحاضر وإحالتها إلى السلطات القضائية
املختصة ،من أجل ضمان التسريع في التنفيذ ،وضمان تفعيل
العقوبات في حالة اإلخالل بمقتضيات مدونة الشغل .كما
ُي َ
و�صى بمالءمة طرق التفتيش املعمول بها مع خصوصيات
انتقال وتحول االقتصاد غير املنظم إلى اقتصاد منظم؛

 - 3وضع تدابير منسجمة ومتجانسة على مستوى السياسات
العمومية األخرى .ونذكر منها :

•تعزيز موارد وموظفي الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
لتحسين قدرته على رصد املخالفات في مجال التصريح
باألجراء على مستوى املقاوالت؛

•تأهيل الرأسمال البشري عن طريق تسريع إصالح قطاع
التربية والتعليم من أجل مدرسة عمومية ذات جودة
مفتوحة بشكل عادل في وجه جميع الفئات االجتماعية؛

 - 2التواصل بطريقة هادفة وعبر قنوات مناسبة ومالئمة للساكنة
املستهدفة حول مزايا وخيارات االندماج في القطاع املنظم وحول
مختلف التدابير املتخذة في هذا املضمار؛
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•العمل بشكل ممنهج عند وضع السياسات القطاعية على
إدراج محاور استراتيجية تتعلق بشكل مباشر بإدماج
االقتصاد غير املنظم؛
•اإلسراع بمعالجة العجز املسجل في مجال التنمية بالوسط
القروي ،بغية الحد من الهجرة القروية؛
•يتعين تسريع وتيرة استخدام األداء بواسطة الهاتف
املحمول واألداء اإللكتروني ،اللذين يندرجان ضمن أهداف
االستراتيجية الوطنية للشمول املالي .إن الغاية من هذا
الورش هي الحد من نطاق املعامالت غير املنظمة التي تعتمد
على استعمال النقد وزيادة إمكانية تتبع التدفقات املالية من
أجل تضييق ومحاربة ممارسات االحتيال وعدم التصريح،
وغيرها .لذلك ،يقت�ضي تسريع تنفيذ أهداف االستراتيجية
الوطنية للشمول املالي ،العمل على :
	*توفير تحفيزات مالئمة لتشجيع املعامالت التجارية التي
تمر عبر املحفظات اإللكترونية املفتوحة ()m-wallets
ووسائل التعامل املالي الشبيهة؛
	*تقديم الدعم املالي واملساعدة التقنية للتجار وأرباب
خدمات القرب الصغرى من أجل استخدام على أوسع
نطاق ألجهزة الدفع بواسطة الهاتف املحمول أو تثبيت
أجهزة الدفع اإللكتروني أو تجهيز املحالت التجارية
بصناديق أداء متصلة؛
	*مواكبة هذه الجهود بحملة تواصلية فعالة مع
التجار لتحسيسهم بأهمية املزايا املنشودة من هذه
التكنولوجيات وال سيما لطمأنتهم بشأن استخدامها؛
	*تعزيز الوسائل واملوارد املخصصة من أجل رصد
ومكافحة املمارسات والعمليات املالية غير النظامية
(خارج األشكال التقليدية اإليجابية لالدخار الجماعي
التضامني ذات النطاق املحدود وبين األفراد «دارت»)
واألنشطة املالية غير املشروعة:
 - 4تعزيز قيم املواطنة ،من خالل :
َ
•إدماج مبادئ املواطنة االقتصادية واالجتماعية والضريبية،
في جميع أطوار التعليم ،ال سيما انطالقا من مرحلة التعليم
االبتدائية؛
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•نهج سياسة تواصلية واسعة النطاق ومتعددة الوسائط
حول قيم املواطنة االقتصادية واالجتماعية والضريبية.
 - 5من جهة أخرى ،يجب العمل على مستوى الحكامة والجوانب
اإلجرائية والتنظيمية لتنزيل االستراتيجية على ما يلي :
•تقسيم السنوات الخمس عشرة املقترحة كحيز زمني لتنفيذ
االستراتيجية إلى عدد من املراحل التوسطية التي يتم خالل
كل واحدة منها إعداد تقارير مرحلية تقف عند نقاط القوة
وتسلط الضوء على العوائق وتقترح التدابير التصحيحية
الالزمة؛
•إحداث آلية أو لجنة لتتبع وتقييم التقدم في تنفيذ
االستراتيجية ،تضطلع بدور «وحدة للتنفيذ» (delivery
) ،unitيرأسها رئيس الحكومة وتضم أعضاء من اإلدارة
املركزية واملجاالت الترابية والقطاع الخاص والجمعيات
املهنية وممثلي األجراء والعاملين؛
•أن ُيعهد بتنفيذ كل مكون من مكونات االستراتيجية إلى
هيئة محددة تتولى مسؤوليته في إطار من الشفافية وربط
املسؤولية باملحاسبة؛
• التوطين الترابي لالستراتيجية ،في إطار مسلسل الجهوية
املتقدمة والالتمركز الجاري تنزيله ،مع تزويد الجهات
والعماالت واألقاليم والجماعات بالكفاءات واملوارد
البشرية واملالية الالزمة.
كما ينبغي ،في إطار الحكامة الترابية ،العمل على تشجيع اضطالع
الجماعات باملسؤولية (عبر منحها الوسائل الضرورية لذلك) في مجال
التكفل بالفاعلين في القطاع غير املنظم ومواكبتهم في مسار اندماجهم
وتنظيمهم (الولوج إلى أماكن اإلنتاج ،الولوج إلى السوق ،الربط باملاء
والكهرباء ،إلخ) مع التعامل مع هؤالء الفاعلين كمقاولين قائمي الذات
تنطوي أنشطتهم على مؤهالت حقيقية في خلق القيمة وتوفير فرص
الشغل.
من جهة أخرى ،يتعين إبرام برامج تعاقدية على املستوى الترابي
مع الفاعلين املعنيين (السلطات العمومية ،القطاعات الوزارية،
التجمعات املهنية ،إلخ) من أجل تحقيق توطين ترابي أفضل لتدابير
الحد من حجم االقتصاد غير املنظم.

