ﺗﻗـﺎرﻳ ـﺮ
ﻠﺟﻨﺔاﻠﻗﻄﺎﻋـ ـ ـ ـ ـ ـﺎت اﻹﻧﺘﺎﺠﻴ ـ ـ ـ ـﺔ
ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮل
ﻤﺷﺎرﻳﻊ اﻠﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻠﻔﺮﻋﻴﺔ ﻠ ـ:
 وزارة اﻠﻔﻼﺣﺔ واﻠﺼﻴﺪ اﻠﺒﺤﺮي واﻠﺘﻨﻣﻴﺔ اﻠﻗﺮوﻳﺔ واﻠﻣﻴﺎﻩ واﻠﻐﺎﺑﺎت
 وزارة اﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻠﺘﺟﺎرة
 وزارة اﻠﺳﻴﺎﺣﺔ واﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻠﺘﻗﻟﻴﺪﻳﺔ واﻻﻘﺘﺼﺎد اﻻﺠﺘﻣﺎﻋﻲ واﻠﺘﻀﺎﻤﻨﻲ
 وزارة اﻻﻧﺘﻗﺎل اﻠﻄﺎﻘﻲ واﻠﺘﻨﻣﻴﺔ اﻠﻣﺳﺘﺪاﻤﺔ
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2022
اﻠﺳﻨﺔ اﻠﻣﺎﻠﻴﺔ 1

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
-1ورﻗﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ.
 -2اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺎم.
-3ﺗﻘﺮ ﺮ ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮو ﺔ واﳌﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت.
اﻟﺘﻘﺮ ﺮ
اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻳ ﻟﻠﺴﻴﺪ وز ﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮو ﺔ واﳌﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت.
أﺟﻮ ﺔ ﻣﻜﺘﻮ ﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ وز ﺮاﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮو ﺔ واﳌﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت.
أوراق إﺛﺒﺎت ا ﻀﻮر.
-4ﺗﻘﺮ ﺮ ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة.
اﻟﺘﻘﺮ ﺮ
اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻳ ﻟﻠﺴﻴﺪ وز ﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة .
أوراق إﺛﺒﺎت ا ﻀﻮر.
-5ﺗﻘﺮ ﺮ ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و ﻗﺘﺼﺎد ﺟﺘﻤﺎ
واﻟﺘﻀﺎﻣ .
اﻟﺘﻘﺮﺮ
اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻳ ﻟﻠﺴﻴﺪة وز ﺮة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و ﻗﺘﺼﺎد ﺟﺘﻤﺎ واﻟﺘﻀﺎﻣ .
أﺟﻮ ﺔ ﻣﻜﺘﻮ ﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪة وز ﺮة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و ﻗﺘﺼﺎد ﺟﺘﻤﺎ واﻟﺘﻀﺎﻣ .
أوراق إﺛﺒﺎت ا ﻀﻮر.
-6ﺗﻘﺮ ﺮ ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة ﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
اﻟﺘﻘﺮ ﺮ
اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻳ ﻟﻠﺴﻴﺪة وز ﺮة ﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
أوراق إﺛﺒﺎت ا ﻀﻮر.
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ﺟﺪول اﻟﺘﺼﻮ ﺖ ﻋ اﳌ اﻧﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟ ﻨﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 2022

أوراق إﺛﺒﺎت ا ﻀﻮر.

ﺑﻄﺎﻗــــــــﺔ ﺗﻘﻨﻴــــــــﺔ

 رﺋﯿــــﺲ اﻟﻠﺠﻨـــﺔ  :اﳌﺴ ﺸﺎر ﻋ ن اﻟﻄﺮﻣﻮﻧﯿﺔ.
 ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨـــﺔ  :اﳌﺴ ﺸﺎر ٔﺑﻮ ﻜﺮ اﻋﺒﯿﺪ.
 ﺗﻮارﯾﺦ دراﺳﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ:

-

-

-

اﻻﺛﻨﲔ  22ﻧﻮﻧﱪ  - 2021ﺗﻘﺪﱘ ﻣﴩوع اﳌﲒاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻔﻼ ﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي
واﻟﺘﳮﯿﺔ اﻟﻘﺮوﯾﺔ واﳌﯿﺎﻩ واﻟﻐﺎ ت.
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﴩوع اﳌﲒاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺴﯿﺎ ﺔ واﻟﺼﻨﺎ ﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و ﻗ ﺼﺎد ﺟ ﻋﻲ
واﻟﺘﻀﺎﻣﲏ.
ا ٔرﺑﻌﺎء  24ﻧﻮﻧﱪ  – 2021ﻣ ﺎﻗﺸﺔ ﻣﴩوع اﳌﲒاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺴﯿﺎ ﺔ واﻟﺼﻨﺎ ﺔ
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ و ﻗ ﺼﺎد ﺟ ﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﲏ.
اﶆ ﺲ  25ﻧﻮﻧﱪ  – 2021ﺗﻘﺪﱘ ﻣﴩوع اﳌﲒاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻮزارة ﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﰶ واﻟﺘﳮﯿﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
اﶺﻌﺔ  26ﻧﻮﻧﱪ  – 2021ﻣ ﺎﻗﺸﺔ ﻣﴩوع اﳌﲒاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻔﻼ ﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي
واﻟﺘﳮﯿﺔ اﻟﻘﺮوﯾﺔ واﳌﯿﺎﻩ واﻟﻐﺎ ت.
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﴩوع اﳌﲒاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎ ﺔ واﻟﺘ ﺎرة.
اﻻﺛﻨﲔ  29ﻧﻮﻧﱪ 2021
– ﻣ ﺎﻗﺸﺔ اﳌﲒاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎ ﺔ واﻟﺘ ﺎرة.
ا ٔرﺑﻌﺎء  01دﺟ ﱪ 2021
ﻣ ﺎﻗﺸﺔ ﻣﴩوع اﳌﲒاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻮزارة ﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﰶ واﻟﺘﳮﯿﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
اﶺﻌﺔ  03دﺟ ﱪ 2021
اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﲆ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﳌﲒاﻧﯿﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﱵ ﺗﺪ ﻞ ﲷﻦ اﺧ ﺼﺎﺻﺎت اﻠﺠﻨﺔ.

 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ  :اﶺﻌﺔ  03دﺟ ﱪ .2021
 ﻋﺪد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت09 :
 ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ 24 :ﺳﺎ ﺔ و  30دﻗ ﻘﺔ



اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻹداري اﻟﺬي أﻋﺪ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ:

-

اﻟﺴﯿﺪة زﻫﲑة زﰾ )رﺋ ﺴﺔ ﻣﺼﻠ ﺔ اﻠﺠﻨﺔ(
اﻟﺴﯿﺪة ﳝﯿﻨﺔ اﻟﺘﻮاﰊ
اﻟﺴﯿﺪ ﶊﺪ ادﻋﯿﺠﻮ
اﻟﺴﯿﺪ ٔﲪﺪ ﺟﲈﱄ
اﻟﺴﯿﺪة ر ﺎء اﻟﻨﯿﺎزي

ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﻋـﺎم

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﺘﺮم،
اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﻮزراء اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻮن،
اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻮن،
ﯾﺸﺮﻓﻨﻲ أن أﻋﺮض ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر ﻣﺠﻠﺴﻨﺎ اﻟﻤﻮﻗﺮ ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﮫ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻣ ﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻔﺮﻋ ﯿﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 2022
وﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ب :
 وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺮوﯾﺔ واﻟﻤﯿﺎه واﻟﻐﺎﺑﺎت؛
 وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ؛
 وزارة اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ؛
 وزارة اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻘﺪت
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اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ

اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ أﻋﻼه ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ  22ﻧﻮﻧﺒﺮ إﻟﻰ 03
دﺟﻨﺒﺮ  ،2021ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻨﺎھﺰ  25ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ  ،وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات
اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ واﻻﺣﺘﺮازﯾﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻣﻦ طﺮف أﺟﮭﺰة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﺘﻔﺎدي
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﯿﺮوس ﻛﻮﻓﯿﺪ .19
وأود ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ أن أﺗﻮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻄﺮﻣﻮﻧﯿﺔ رﺋﯿﺲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ إدارﺗﮫ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺤﻜﻤﺔ وﺗﻤﯿﺰ ،ﻣﻤﺎ أﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺮور
1

أﺷﻐﺎل ھﺬه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻓﻲ أﺟﻮاء طﺒﻌﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺜﻤﺮ واﻟﻌﻄﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ
اﻟﺠﺎد ،وﻟﻠﺴﯿﺪة واﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻘﺎء ﺗﺪﺑﯿﺮھﻢ اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ  ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴ ﯿﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وإﻟﻰ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺣﺮﺻﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻮازن واﻟﻔﻌﺎل
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﮭﻢ ﻷﺷﻐﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎھﺘﻤﺎم ﻛﺒﯿﺮ  ،اﺗﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻢ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﺘﺪﺧﻼﺗﮭﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﻣﺴﺖ ﻋﺪة ﻗﻀﺎﯾﺎ ذات طﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﻲ
ﺟﮭﻮي ووطﻨﻲ  ،وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﮭﻢ أﺷﻜﺮ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻻداري ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﮭﻮدات اﻟﺘﻲ
ﺑﺬﻟﻮھﺎ وﯾﺒﺬﻟﻮﻧﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺳﯿﺮ أﺷﻐﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻔﻮﺗﻨﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ دون أن أ ﺗﻘﺪم ﺑﻌﺒﺎرات اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﺴﯿﺪات
واﻟﺴﺎدة اﻟﻮزراء ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ وﻣﻌﻄﯿﺎت و ﻣﺎ طﺮﺣﻮه ﻣﻦ
ﺷﺮوﺣﺎت وﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻌﺰزة ﺑﺎﻷرﻗﺎم واﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ھﻤﺖ اﻟﻤﻨﺠﺰات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﻄﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،2022وﻓﻘﺎ ﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﺎﯾﺎت ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ واﻋﺪة
ﻛﺎﻟﺠﯿﻞ اﻷﺧﻀﺮ وﻏﺎﺑﺎت اﻟﻤﻐﺮب ،واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أﻟﯿﻮﺗﯿﺲ ﻟﻠﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ،ﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻻﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة،
واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ وا ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ أﻓﻖ ﺳﻨﺔ.2030
واﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء رؤﯾﺔ ﺳﻨﺔ ،2020ﺗﺄﺧﺬ
ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺪاﻋﯿﺎت أزﻣﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ ،19-و ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺠﺪﯾﺪ.
ھﺬا ،وﺗﺠﺪون ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﯾﻤﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺪة واﻟﺴﺎدة اﻟﻮزراء،
وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻵﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ طﺮف اﻟﺴﯿﺪات
واﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ ،واﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻤﺎ ورد ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎرات

2

وﻣﻼﺣﻈﺎت واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ اھﺘﻤﺎم واﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ .

اﻟﺴﯿﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﺘﺮم،
اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﻮزراء اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻮن،
اﻟﺴﯿﺪات واﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون اﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻮن،
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺠﻤﻌﺔ  03دﺟﻨﺒﺮ  ،2021ﺗﻢ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،2022وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
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ﺗﻘــــرﯾـــــر

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮل
ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮو ﺔ واﳌﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻄﺮﻣﻮﻧﻴﺔ

أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻋﺒﻴﺪ

اﻷﻣـــــــﺎﻧــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ
ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻣراﻗﺑﺔ

اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2027 – 2021
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2022 – 2021

ﻗﺳم اﻟﻠﺟﺎن
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 2022

 -دورة أﻛﺗوﺑر -2021

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ دراﺳ ﺎ ﳌﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ

ﻋﻘﺪت

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮو ﺔ واﳌﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت
ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  ،2022اﺟﺘﻤﺎﻋ ن ول ﺑﺘﺎر ﺦ  22ﻧﻮﻧ  2021ﺧﺼﺺ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،واﻟﺜﺎ ﻲ ﺑﺘﺎر ﺦ  26ﻧﻮﻧ  2021ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،وﻗﺪ
ﺗﺮأس ﺬﻳﻦ ﺟﺘﻤﺎﻋ ن اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻄﺮﻣﻮﻧﻴﺔ رﺋ ﺲ اﻟ ﻨﺔ ،و ﺤﻀﻮر
اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻘﻲ وز ﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮو ﺔ
واﳌﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت.
ﻌﺪ اﻟ ﻠﻤﺔ اﻟ ﺣﻴ ﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ رﺋ ﺲ اﻟ ﻨﺔ ﺑﺎ ﻀﻮر ،أﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﮫ وﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻨﺔ ﺗﻘﺪم ﺑ ﻨﺌﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋ

اﻟﺜﻘﺔ

اﳌﻮﻟﻮ ﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟ ﺣﻈﻲ ﺎ ﻋ إﺛﺮ ﻌﻴ ﻨﮫ ﻋ رأس اﻟﻮزارة ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﮫ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ

ﺬﻩ اﳌ ﻤﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﮫ ﻋ

درب ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ

ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻜ ى ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟ

ﺸﺮف ﻋﻠ ﺎ.

وراش

ﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ،ﺗﻨﺎول اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ اﻟ ﻠﻤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺤﺎور ﻣﺸﺮوع
اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮو ﺔ
واﳌﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺮق إ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ا ﻴﻞ ﺧﻀﺮ )(2030-2020
اﻟ

ﺴ ﻨﺪ ﻋ

ﻋﻨﺼﺮي

ﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻋﺮج ﻋ أ ﻢ إﻧﺠﺎزات اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  ،2021و ﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ
ﺳﻨﺔ  2022ﻣﺸ ا إ أن ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻋ

ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻣﺎﻣﺠﻤﻮﻋﮫ  4492ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ﻣﻮزﻋﺔ ﺑ ن ﺳ ﺜﻤﺎر وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
أﺧﺮى ،ﺳﻌﻴﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ  4200ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ أﻓﻖ ﺳﻨﺔ .2022
ﻛﻤﺎ أو

اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮي و ﻴﺌﺔ اﳌﺠﺎل اﻟﻔﻼ

ﺷﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻌﺼﺮﻧﺔ ﺷﺒ ﺎت اﻟﺮي ﺑﺪواﺋﺮ اﻟﺴﻘﻲ اﻟﻜﺒ ﻣﻊ ﺗﺠ
اﻟﻀﻴﻌﺎت ﺑﺎﻟﺮي اﳌﻮﺿ  ،ﻣﻌﻠﻨﺎ أن اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌ ﻣﺠﺔ ﺧﻼل )(2030-2020
ﺗﺼﻞ إ  110آﻻف ﻜﺘﺎر ،ﺣﻴﺚ ﺳ ﺘﻢ إ ﺎء ﺷﻐﺎل ﻋ ﻣﺴﺎﺣﺔ 10
آﻻف و  50ﻜﺘﺎرا ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 2022
اﻟﻌﺎم وا ﺎص.

إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑ ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ن

وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى أﺑﺮز اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أ ﻢ ﻣﻨﺠﺰات اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ا ﻴﻞ
ﺧﻀﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﻘﺘﻀﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﻨﻤﻴﺔ اﳌﺮا وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟ ﺣﺎل
وﻓﻘﺎ ﻷﺣ ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ .113.13
ﺬا ،وأورد اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أن ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ
اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ا ﻴﻞ

ﺧﻀﺮ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ) (2022ﺳﺘﻌﺮف

اﺳ ﺜﻤﺎرات إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺼﻞ ﻣﺒﻠﻐ ﺎ إ  2.1ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ ،ﻣ ﺎ  983ﻣﻠﻴﻮن
در ﻢ ﻣﻮﺟ ﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدات داء وذﻟﻚ إﻃﺎراﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎر ﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ
اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ا ﻴﻞ ﺧﻀﺮ ﺑﺎﻧ ﺎج ﻣﻘﺎر ﺔ ﺗﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن
ﺗ ﺎﻣﻞ اﻟﺘﺪﺧﻼت واﺳﺘﻐﻼل أﻣﺜﻞ ﳌﺆ ﻼت اﳌﺠﺎل ﻣﻊ إﻋﺪاد و ﻠﻮرة )(40
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  2021ﻤﺖ ﻋ ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺳﻼﺳﻞ
اﻟﺰ ﺘﻮن ،وﺗﺮ ﻴﺔ ﺑﻞ.
و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟ

ﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،ﺗﻄﺮق اﻟﺴﻴﺪ

اﻟﻮز ﺮ إ أ ﻢ اﻟ اﻣﺞ اﳌﻨﺠﺰة ﺎﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃ ﳌﺤﺎر ﺔ ا

اﻟﻘﻼﻋﻴﺔ،

وﺗﺮﻗﻴﻢ ا ﻴﻮاﻧﺎت ،و ﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣ ﺎﻓﺤﺔ ا ﺸﺮة اﻟﻘﺮﻣﺰ ﺔ ،ﺗﻠﻚ اﻟ اﻣﺞ اﻟ
ﺳ ﺘﻢ ﻌﺰﺰ ﺎ واﺳﺘ ﺎﻣﻠ ﺎ أﻓﻖ ﺳﻨﺔ .2022

وﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،ﻛﺸﻒ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ
اﻟﻮزارة ﻋ

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ،وﺗﺮﻣ وﺗﺜﻤ ن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ

واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺄ ﻴﻞ وﻋﺼﺮﻧﺔ أﺳﻮاق ا ﻀﺮ واﻟﻔﻮاﻛﮫ

ﻏﻀﻮن

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ).(2022
ﻛﻤﺎ أﻓ

ﻋﻦ أﺑﺮز ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﻐﺮف اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

إﻃﺎر ا

ﺎﻣﺔ

وﺗ ﺒﻊ وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺘﺄ ﻴﻠ ﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎ ﻤﺔ ﺗ ﻳﻞ اﻟﺒﻌﺪ
ا

ﻮي ﻟﻼﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ا ﺪﻳﺪة "ا ﻴﻞ ﺧﻀﺮ ."2030-2020
وﺗﻄﺮق أﻳﻀﺎ إ أ ﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮ ﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻼ

اﻟﻌﺎ اﻟﻔﻼ
اﳌﻴ ﺎﻧ م اﻟﺘﻨﺎﻓ

واﻟﺘ ﻮ ﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺗ ﺒﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة

إﻃﺎر

ﻟﺘﻤﻮ ﻞ اﻟﺒﺤﻮث وﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟ اﻣﺞ ﺑﺤﻮث

ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2022وﻛﺬﻟﻚ –ﻳﻀﻴﻒ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ -اﻟﻌﻤﻞ ﻋ
ﺗ ﺒﻊ إﻧﺠﺎز ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﺤﻮث ﻋ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ) (2024-2021ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻌ ﺪ
اﻟﻮﻃ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺰرا  ،واﻟﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻋ ﺗ ﻮ ﻦ ﻣﺎﻣﺠﻤﻮﻋﮫ  2600ﻃﺎﻟﺐ
ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ اﻟﻔﻼ .

ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق إ أ ﻢ اﻟ اﻣﺞ اﳌﺮﺗﻘﺐ إﻧﺠﺎز ﺎ ﺣﻮل ﺳ ﺸﺎرة اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  2022اﻟ

ﺼﺎ

ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟ اﻣﺞ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة،

ودﻋﻢ اﻟﺘﻈﺎ ﺮات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮو ﺔ أورد اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أن ﻧﻄﺎق
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺎل اﻟﻘﺮوي واﳌﻨﺎﻃﻖ ا ﺒﻠﻴﺔ ﺷ ﺪ ﺧﻼل ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ )(2021
ﻣﻮاﺻﻠﺔ أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﻘﺮو ﺔ واﻟﺘﺠ ات اﻟ ﻴﺪروﻓﻼﺣﻴﺔ
واﺳﺘﺼﻼح را

را

اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋ

اﻟﺰراﻋﻴﺔ إ

ﺟﺎﻧﺐ إﻋﺪاد دورات ﺗ ﻮ ﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻼﺣ ن اﳌﻌﻨﻴ ن.
وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋ

أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻨﺔ

اﳌﻘﺒﻠﺔ ) (2022ﺳ ﺸ ﺪ أﻳﻀﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌ ﻮﻧﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ ﻨﻤﻴﺔ ﺳﻼﺳﻞ
ﻧﺘﺎج ا ﻴﻮا ﻲ واﻟﻨﺒﺎ ﻲ وﺗﺜﻤ ن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ،وﻛﺬا إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟ ﻴﺌﺔ اﻟ ﻴﺪروﻓﻼﺣﻴﺔ ،و ﻴﺌﺔ اﳌﺴﺎﻟﻚ اﻟﻘﺮو ﺔ واﺳﺘﻜﻤﺎل أوراش ﺑﻨﺎ ﺎ،
وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﺮس

ﺎراﳌﺜﻤﺮة.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت ،أو

اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أﻧﮫ ﺗﻢ

إﻃﺎرﺗ ﻳﻞ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ "ﻏﺎﺑﺎت اﳌﻐﺮب  "2030-2020ﻓﺘﺢ ﻋﺪة أوراش أ ﻤ ﺎ
ﺻﻼح اﳌﺆﺳﺴﺎ ﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ إﻋﺎدة ﻴ ﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎ ﻲ
وﻣﻼءﻣﺔ ﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮ ﻲ ،واﻟﺸﺮوع

ﺗﻄﻮ ﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ اﳌ ﻦ اﻟﻐﺎﺑﻮ ﺔ ،وﻛﺬا

ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮذج ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﻘﺎر ﺔ اﻟ ﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﺷﺮ ﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺑﻨﺎء
ﻋ ﺣ ﺎﻣﺔ ﻏﺎﺑﻮ ﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ و ﻴﺌﺎت ﺗﺮاﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ وذﻟﻚ ﻋ ﺻﺪور
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  52.20اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﺬي
ﻣﻦ اﳌﺮﺗﻘﺐ دﺧﻮﻟﮫ ﺣ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻨﺎﻳﺮ .2022
و ﻧﻔﺲ ﺗﺠﺎﻩ ،أﻓﺎد اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮﺑﺄﻧﮫ ﺗﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ
اﻟﻐﺎﺑﺎت ،وﻣﺤﻤﻴﺎت ﻣﺤﻴﻄﺎ ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ

ﻴﺌﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ

وﺗﺤﺴ ن اﳌﺮا

ﻋ

اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﺎﺣﺔ  42.300ﻜﺘﺎر ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎ ﺔ ﺣﻮاض اﳌﺎﺋﻴﺔ وﻣﺤﺎر ﺔ
زﺣﻒ اﻟﺮﻣﺎل ﻋ ﻣﺴﺎﺣﺔ  43.000ﻜﺘﺎر ﻣﻊ ا ﺮص ﻋ
اﳌﺤﻤﻴﺔ ﻋ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗ ﻳﻞ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻴﺌﺔ وﺗﺪﺑ

ﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ

) (10ﻣﻨ ﺎت وﻃﻨﻴﺔ

وﺗﺪﺑ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻨﺺ واﻟﺼﻴﺪ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ اﻟﻘﺎر ﺔ ﻋﻼوة ﻋ

اﳌﺠ ﻮدات

اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ا ﺮاﺋﻖ وﻣ ﺎﻓﺤ ﺎ واﻟ ﺑﻠﻐﺖ

ﻏﻀﻮن ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ

) (321ﺣﺮ ﻘﺎ ﺗﻀﺮرت ﻣﻦ ﺟﺮا ﺎ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻏﺎﺑﻮ ﺔ ﻗﺪرت ب ) (2.823ﻜﺘﺎرا.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ
) ،(2022أﻓ

اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋﻦ ﻋﺰم اﻟﻮزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ

اﳌﺤﻤﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﺣ ﺶ وﻣﻮاﻃﻨﮫ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ

ﻴﺌﺔ

اﳌﻨ ﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،وﺧﻠﻖ ) (26ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻋ اﻣﺘﺪاد
ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ) (54.000ﻜﺘﺎر ،واﻟﺸﺮوع

ﻴﺌﺔ اﳌﻨ ﻩ اﻟﻮﻃ ﻹﻓﺮان ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ

ﻣﻊ أ ﺪاف اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ "ﻏﺎﺑﺎت اﳌﻐﺮب "."2030-2020
وﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ،ﺗﻄﺮق اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ إ أ ﻢ ﻣﺆﺷﺮات
اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ آﻟﻴﻮﺗ ﺲ وﻋﻼﻗ ﺎ ﻌﺎﻣﻞ ﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ  5%ﺳﻨﺔ
 2007إ  96%ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2021واﻟﺰ ﺎدة اﻟ ﺣﺼﻠﺖ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ و ﻢ ﻣﺎﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﮫ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل ز ﺎدة ﻓﺎق 2%.

ﻣﺠﺎل إﺣﺪاث

ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻴﺪ وﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ

وﻣﻦ ﺑ ن أ ﻢ اﳌﺆﺷﺮات اﻟ
اﳌ

ﻞ

اﺳﺘﻌﺮﺿ ﺎ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ رﺗﻔﺎع

ﺴﺒﺔ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﻔﺮﻏﺔ اﳌﺪﺑﺮة ﺑﺎﺳﺘﺪاﻣﺔ وارﺗﻔﺎع

اﻟﺼﺎدرات ب  2.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،و ﺳ ﺎم

ﻢ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧ ا ﺎم ب 17.02

ﻣﻠﻴﺎردر ﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق أﻳﻀﺎ إ أ ﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ )(8
أﺷ ﺮ و ﻣﻦ ﺳﻨ  2020و  2021اﻟ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻢ ﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃ ﻣﻦ ﺳﻤﺎك اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ) (814أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﺔ
 2020إ ) (779أﻟﻒ ﻃﻦ ﺧﻼل ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ) (2021ﻣ

ﻼ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ

ﻃﻔﻴﻔﺎ ﻗﺪرب  %4اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﻓﺎع اﻟﻘﻴﻤﺔ ب .%30
أﻣﺎ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﺻﺎدرات اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ،أﺷﺎراﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮإ
أن ﺳﻨﺔ  2020ﺗﻤ ت ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار
ﻣﻘﺎﺑﻞ  423أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﺔ  2021ﻣ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﺎع
وﺗﺄﺛ ﺎ ﻋ

ﻢ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻠﻎ  458أﻟﻒ ﻃﻦ،
ﻼ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ

اﻟﻜﻤﻴﺔ ﺑ ﺴﺒﺔ %8

اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑ ﺴﺒﺔ  % 17رﻏﻢ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
ﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ إﻧ ﺸﺎرﻓ وس ﻮﻓﻴﺪ.19-

ﻛﻤﺎ ﻋﺮج اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋ

أ ﻢ اﳌﺸﺎر ﻊ اﳌ ﻣﺠﺔ ﺿﻤﻦ ﻣ اﻧﻴﺔ

ﺳ ﺜﻤﺎر ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﻄﺎع ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴ ﺎ دﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
ﻐﻼف ﻣﺎ

ﻗﺪرﻩ  72ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻴﺌﺔ اﳌﺼﺎ

اﳌﺮﻛﺰ ﺔ

وا ﺎرﺟﻴﺔ ،و ﻨﺎء ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌ ﺑﺎﳌﺤﻤﺪﻳﺔ ،وإﻃﻼق أﺷﻐﺎل ﺑﻨﺎء ﻣﻘﺮﻦ
ﺧﺎﺻ ن ﺑﻤﻨﺪو ﻴ اﻟﺼﻴﺪ ﺑ ﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨ ﺑﻮﺟﺪور وا

ﺔ.

واﺳﺘﻌﺮض اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ اﳌﺠ ﻮدات اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﻠ ﻮض ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
ﻣﺠﺎل اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺠ ات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻮاﺧﺮ
و ﺎﻟ ﺴﻮ ﻖ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺤﻤﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮﺔ واﻟﺸﻌﺐ ،واﳌﻨﻊ اﻟﺘﺎم ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ا ﺸ ﻴﺔ ،وﺗﺠ

اﻟﻘﻮارب اﻟﺼﻐ ة ،وإﺣﺪاث ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﺘﻔﺮ ﻎ

واﻟﺘ ﻳﺪ واﻟﺒﻴﻊ و ﺑﺄﺳﻮاق ا ﻤﻠﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﻢ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋ ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ،دون إﻏﻔﺎل أ ﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ
اﻟﺒﺤﺮي.

وﺗﻄﻮ ﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌ ﺪ اﻟﺼﻴﺪ

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺮوﯾﺔ
واﻟﻤﯿﺎه واﻟﻐﺎﺑﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 2022

ﻣﺴ ﻞ اﺟﺘﻤﺎع اﻟ ﻨﺔ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎر ﺦ  26ﻧﻮﻧ  2021اﳌﺨﺼﺺ
ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻘﺮو ﺔ واﳌﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ،2022ﺗﻘﺪم اﻟﺴﻴﺪات
واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﺑ ﻨﺌﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻮﻟﻮ ﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟ
ﺣﻈﻲ ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ ﻧﺼﺮﻩ ﷲ وأﻳﺪﻩ وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻴ ﻨﮫ ﻋ
رأس ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺳ اﺗﻴ
ﻟﻺ ﻌﺎش

واﳌﻨﺘﺞ اﻟﺬي ﺸ ﻞ اﻟﻴﻮم راﻓﻌﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻴﺚ أﺑﺎن ﻋﻦ ﻗﺪرة ﻋ

اﻟﺼﻤﻮد ﺧﻼل

زﻣﺔ

اﳌﺰدوﺟﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻮروﻧﺎ وﻗﻠﺔ اﻟ ﺴﺎﻗﻄﺎت ،ﻣﺘﻤﻨ ن ﻟﮫ اﻟﻨﺠﺎح
واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺗﺪﺑ

ﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟ ﺎم ﺑﺒﻼدﻧﺎ.

ﻛﻤﺎ أﺟﻤﻊ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﻋ أ ﻤﻴﺔ ﺧﻴﺎر اﳌﻐﺮب
اﻟﺮا ﻦ ﻋ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼ

اﻟﺬي ﻣﺎﻓ ﻳﻮ ﻣﻨﺬ ﺳﺘﻘﻼل ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺎ

ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻛﻘﺎﻃﺮة ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﻋﺘﻤﺎد ﻋ

ﺳﻮاق

ا ﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠ ود ﺑﺎﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ إﻧﺠﺎزات ﻣﺨﻄﻂ اﳌﻐﺮب
ﺧﻀﺮ اﻟﺬي ﺳﺎ ﻢ

ا ﻔﺎظ ﻋ اﻟﻄﺎ ﻊ ﺳ اﺗﻴ

ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼ

ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺮوﻋﮫ ﺗﻮﻓ اﻟﺴﻴﺎدة و ﻣﻦ اﻟﻐﺬا ﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ ن.
وﺷﺪدوا

ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻋ أ ﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ا ﻤﻴﻊ ﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﮫ

إﻧﺠﺎح اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ "ا ﻴﻞ

ﺧﻀﺮ  "2030-2020اﳌﺴﺘﻠ ﻤﺔ ﻣﻦ

اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎ ﻄﺎب اﳌﻠ ﻲ اﻟﺬي أﻟﻘﺎﻩ أﻣﺎم اﻟ ﳌﺎن ﻳﻮم
 12أﻛﺘﻮ ﺮ  2018ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة ا ﺮ ﻔﻴﺔ ،ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﻟ
ﺗﺮوم إﻃﻼق ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻄﺎت ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﺗﻀﻊ
ﺻﻠﺐ أوﻟﻮ ﺎ ﺎ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮاﻟ ﺸﺮي واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ،ﻋﻼوة
ﻋ

اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ

ا ﺎﻟﻴﺔ

ﻼﻟﺘﮫ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ

اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ أﻛﺘﻮ ﺮ  .2021ﺣﻴﺚ أﻛﺪ ﺟﻼﻟﺘﮫ ﻋ أ ﻤﻴﺔ إﺣﺪاث

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘ ﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺨﺰون
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﻟ

ﺳ اﺗﻴ

ﻟﻠﻤﻮاد ﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﻴﺔ.

ﺬا ،وأﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﻋ أ ﻤﻴﺔ ﻣﺤﺎور اﻟﻌﺮض
اﻟﺘﻘﺪﻳ ﳌﺸﺮوع ﺬﻩ اﳌ اﻧﻴﺔ اﳌﻌﺰز ﺑﺎﻷرﻗﺎم و ﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻤﺖ اﳌﻨﺠﺰات
و ﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ واﻟ ﺗﻨﻢ ﻋ ﺻﻮاب ﺧﺘﻴﺎرات اﻟ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ
ﺑﻨﺎء ﻋ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺎت ذات أ ﻌﺎد ﺗﻨﻤﻮ ﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻮ ا ﺎل ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ
ﻟ ﻴﻞ ﺧﻀﺮ ،وآﻟﻴﻮﺗ ﺲ ،وﻏﺎﺑﺎت اﳌﻐﺮب إ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﻄﻂ اﳌﻐﺮب
ﺧﻀﺮ وﻣﺎﺣﻘﻘﮫ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  2008إ اﻟﻴﻮم وﻣﺎﻛﺮﺳﮫ ﻣﻦ
اﺳ ﺜﻤﺎر ﻓﻼ

ﻋ آﻟﻴﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻛﺮاﻓﻌﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ

إ ﻌﺎش ﺳ ﺜﻤﺎر ا ﺎص اﻟﺬي ﻻزال

ﺣﺎﺟﺔ إ ﻣﺰ ﺪ ﻣﻦ ﻣ ﺎﻧﻴﺎت

ﻟﺘﻨﻮ ﻊ ﺳ ﺜﻤﺎرات وﺗﻮﺳﻴﻌ ﺎ و ﻌﺰ ﺰآﻟﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﻼﺣ ن اﳌﻐﺮب
اﻟﻌﻤﻴﻖ و ﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ا ﺒﻠﻴﺔ.
و إﻃﺎر اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣ ن اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻳ

اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ

ﺗﻄﺮق اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون إ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وا ﻮاﻧﺐ
اﳌ ﻤﺔ داﺧﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﳌﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت ﻛﻤﺎ ﻳ :

 ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺮوﯾﺔ:
ﺗﻄﺮق اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون إ اﻟﺼﻌﻮ ﺎت و ﻛﺮا ﺎت اﻟ
ﺸ ﺪ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻮ ﻖ وﺗﻮز ﻊ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺳﻮاء ﻋ

اﻟﺼﻌﻴﺪ

اﳌﺤ أو ا ﺎر ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻄﺮح ﻣﻼﺣﻈﺎت واﻗ اﺣﺎت ﻢ أﺳﺎﺳﺎ:
 -وﺿﻊ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ وا

ﺔ ﻟﻠ ﺴﻮ ﻖ ﻣﻮاز ﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼ

ﻣﻊ اﳌ ﻨﻴ ن وﻣﻤﺜ اﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص ﻟﻠﻤ

ﺸﺮاﻛﺔ

ﻧﺤﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻮاق

ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟ ﺴﻮ ﻖ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﻐﺮ ﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪول ﻓﺮ ﻘﻴﺔ
ﻌﺪ دﺧﻮل ﺑﻼدﻧﺎ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺒﺎدل ا ﺮ ﻓﺮﻘﻲ .ZLECAF
 اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ وﺗ ة دﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴ ﻴﻚ ا ﺎص ﺑﺼﺎدرات اﳌﻨﺘﺠﺎتاﻟﺰراﻋﻴﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ واﻧﻔﺘﺎﺣ ﺎ ﻋ اﻟﺴﻮق ﻓﺮ ﻘﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺎ ﺳﻮق
واﻋﺪة ﻻﺳ ﻴﻌﺎب ﺬﻩ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت.
 إﻋﺪاد ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮ ﺣﻮل اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل ا ﺮ اﻟﺸﻖ اﳌﺘﻌﻠﻖﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻣﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس أوﺟﮫ
اﻟﺮ ﺢ وا ﺴﺎرة و ﺎﻟﺘﺎ

ﺗﻘﻮ ﻢ

ﺧﺘﻼﻻت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻏﺰو

اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﺟﻨ ﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺄﺛﻤﻨﺔ ﺑﺨﺴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ ﺪﻳﺪ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ.
 ﻣﻌﺎ ﺔ ﺣﺮﻣﺎن ﺳﺎﺋﻘﻲ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﳌﻐﺮ ﻴﺔ وﻣﻘﺎوﻻت اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦﺗﺄﺷ ات اﻟﺪﺧﻮل إ ﻓﻀﺎء ﺷﻨﻐﻦ ،ﻟ ﻴﻠﻮﻟﺔ دون ا ﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﻗﻒ
اﻟﺼﺎدرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ إ

ﺗﺤﺎد ور ﻲ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻘﺎوﻻت

اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ّ

 -ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻄﺮق و ﻟﻴﺎت اﻟ ﺴﻮ ﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ

ﻇﻞ

ﻴﻤﻨﺔ اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺒﺎﺷﺮ ،ﻧﺎ ﻴﻚ ﻋﻦ ﻌﻘﻴﺪ ﻣﺴﺎر ﺗﺮو ﺞ و ﺴﻮ ﻖ ﺬﻩ
اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻣﻤﺎﺳﺎﻋﺪ ﻋ

ﻌﺪد اﻟﻮﺳﻄﺎء وﺗﺄﺛ ذﻟﻚ ﻋ ﺗﻘﻠﻴﺺ

ﺎﻣﺶ ر ﺎح ﻟﺪى اﳌﻨﺘﺞ ﺻ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﻳﻮن
وﺗﺮاﺟﻊ

ﻧﺘﺎج

ﺻﻔﻮف اﻟﻔﻼﺣ ن اﻟﺼﻐﺎر واﳌﺘﻮﺳﻄ ن ﺸ ﻞ

ﺧﺎص ،ﻣﺮ اﻟﺬي ﺴﺘﺪ

إﻋﺪاد اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ذﻛﻴﺔ وﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟ ﻴ ﻠﺔ

اﻟﻘﻄﺎع واﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﻌﺪد اﻟﻮﺳﻄﺎء ﺑ ن اﳌﻨﺘﺞ واﳌﺴ ﻠﻚ.
وارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮي اﻟﻔﻼ
أﺳﺎﺳﻴﺔ

وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟ

ﻌﺪ رﻛ ة

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﺳﺘﺄﺛﺮ ا ﺘﻤﺎم اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة

اﳌﺴ ﺸﺎرون ﺑﻀﺮورة ﺗﺜﻤ ن اﻟ وة اﳌﺎﺋﻴﺔ

ﺻﻠﺐ إﻧﺠﺎح اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ

ا ﻴﻞ ﺧﻀﺮوﻻﻣﺴﺖ ﻣﺪاﺧﻼ ﻢ ﻋﺪدا ﻣﻦ ا ﻮاﻧﺐ أ ﻤ ﺎ:
 اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺨﺰون اﳌﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﺴﺪود واﻟﻔﺮﺷﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺴﺘﻮﺟﺐاﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑ اﺳﺘ ﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻘﻠﻨﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻮارد
اﳌﺎﺋﻴﺔ ،وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﺰروﻋﺎت اﻟ

ﺴﺘ ف ﻛﻤﻴﺎت

واﻓﺮة ﻣﻦ ﺬﻩ اﳌﺎدة ا ﻴﻮ ﺔ.
ﻮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد

 -أ ﻤﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ا

ﻣﺎء

اﻟﺴﻘﻲ ﻋ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺗﺠ اﻟﻀﻴﻌﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺮي اﳌﻮﺿ .
 -وﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ

ﻣﺠﺎل ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺗﻮز ﻊ ﺣﺼﺺ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺮي

وﺗ ﺒﻌ ﺎ ﺪف ﺿﻤﺎن اﻧﻄﻼﻗﺔ ﻧﺎ
اﻟﺴﻜﺮ ﺔ ،وﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎت

ﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ زرع ا ﺒﻮب واﻟﺰراﻋﺎت
ﺎراﳌﺜﻤﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪواﺋﺮﺳﻮس-ﻣﺎﺳﺔ

ود ﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺗﻘﻨ ن ا ﺼﺺ ﻹﻧﻘﺎذ ﺬﻩ

ﺎر وﺟﻤﻴﻊ

اﻟﺰراﻋﺎت اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
 ﻓﺮض إﺟﺒﺎر ﺔ اﻟﺴﻘﻲ اﳌﻮﺿ  ،وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮﻧﺘﺎج ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻤﻮذج

 ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻌﺎ ﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﺴﻘﻲ ا ﺪاﺋﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔﺑﺎ ﻮاﺿﺮﻋﻮض ﺳﻘ ﺎ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺼﺎ ﻟﻠﺸﺮب.
 -اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ وﺗ ة ﺗﺤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ ﻟ ﺸﻤﻞ ﺑﺎ ا ﺎت اﻟ

ﻌﺮف

ﺧﺼﺎﺻﺎ ﻣ ﻮﻻ وذﻟﻚ ﻋ ﺿﻮء ﺗﺒ ﺑﻼدﻧﺎ ﻟ ﺬا ا ﻴﺎر ﺳ اﺗﻴ
ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﺨﺰون اﳌﺎ ﻲ.
 ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪود ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺼﻐﺮى ﻣ ﺎ و ﻌﻤﻴﻤ ﺎ ﻋﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻹﺣﻘﺎق اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ.
 ﺿﻌﻒ ﺗﺠ ﺳﺎﻓﻠﺔ اﻟﺴﺪود ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ. اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﻨﻴﺔ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮي اﳌﻮﺿﻋﻔﺎء اﻟﻜ

و ﻌﻤﻴﻤ ﺎ ﻋ

اﻟﻔﻼﺣ ن ﻣﻊ

ﻟﻸﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﻣﻦ اﻟﻀﺮ ﺒﺔ ﻋ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ) (TVAﻷﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺒﺄ اﻟﻄﺎ
واﻟﻔﻼح ﻣﻌﺎ و ﺳ ﺎم

ﻋ

اﻟﺪوﻟﺔ

ﺗﻮﺳﻌﺔ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﳌﺴﻘﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﺗ ﻠﻔﺔ

واﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮي.
وﻷﺟﻞ دﻋﻢ وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻔﻼﺣ ن ﻛﺮاﻓﻌﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة
إ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺄﺛﻤﻨﺔ ﺳﻤﺪة اﻟ ﺷ ﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣ ﻮﻻ،

وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻜ ﺴﺒﺎت وﻧﺘﺎﺋﺞ إﻋﺪاد ﺧﺮاﺋﻂ اﻟ ﺑﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ ﺷﻴﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺳﻤﺪة.
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺿﻤﺎن ﺧﻠﻮ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ
ﺑﻘﺎﻳﺎ اﳌﺒﻴﺪات اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺣ

ﻻ ﺸ ﻞ ﺪﻳﺪا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟ

ﺔ وﺳﻼﻣﺔ

اﳌﺴ ﻠﻚ ﻋ ﺗﻜﺜﻴﻒ آﻟﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻨ ﻴﮫ إ أن ﻏﻴﺎب ﺣﻠﻮل
ﺟﺬر ﺔ وﻧﺎﺟﻌﺔ ﳌﺤﺎر ﺔ ا ﺸﺮة اﻟﻘﺮﻣﺰﺔ ﻛﺒﺪ ﻣﻨﺘ
ﻣﺎدﻳﺔ ﻓﺎدﺣﺔ

ﻧ ﺘﺔ اﻟﺼﺒﺎر ﺧﺴﺎﺋﺮ

اﻏﻠﺐ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻐﺮﻴﺔ ،ﻣﺮ اﻟﺬي ﺴﺘﺪ

ﺗﺪﺧﻼ

اﺳﺘ ﺎﻟﻴﺎ ﳌﺤﺎر ﺔ ﺬﻩ ﻓﺔ ا ﻄ ة.
وﻣﻦ ﺟ ﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ،

ﻞ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﺿﻌﻒ

اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﺑ ن وزار ﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗ ﺒﻊ
اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺄرا

ا ﻤﻮع وﻏﻴﺎب ﺳ ﺜﻤﺎرات اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﻗﺎﻟﻴﻢ

ا ﻨﻮ ﻴﺔ ﻛﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻌﺮﻓﮫ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻔﻼ
وﺻﻌﻮ ﺎت إدار ﺔ وﻣﺴﻄﺮ ﺔ ﻛﻤﺎ ﻮ ﺣﺎل أرا
اﻟﻜ ﺶ.

ﺳ ﺜﻤﺎرات

ﻣﻦ ﻌﻘﻴﺪات

ا ﻤﻮع ،وأرا

ﻌﺪ اﻟﺘﻨﻮ ﮫ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻮزارة إﻋﺪاد ﺣﺼﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻣﻨﺬ
ﻣﺎﻳﻨﺎ ﺰاﻟﺴ ﺘ ن ﺗﻢ اﻟ ﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﺂل وﻣﺼ اﻟ

ﻞ اﻟﻮﻃ اﻟﻔﻼ .

وارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ،ﺣﺚ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون
اﻟﻮزارة ﻋ أن ﻌﻤﻞ ﻋ :
 ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺸ ﻴﺪ ﺳﻮاق اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ واﳌﺠﺎزر اﻟﻌﺼﺮ ﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺎﻓﺔﺳﻼﺳﻞ

ﻧﺘﺎج ا ﻴﻮا ﻲ ﻐﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﻄﺎع ،وﺗﻮﻓ ﻣﺰ ﺪ ﻣﻦ

ﺳﻮاق ﺧﺮى ﻟﺘ ﺴ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﻮ ﻖ ﺳﻼﻟﺔ اﳌﺎﺷﻴﺔ

ﻇﺮوف

ﺟﻴﺪة.
-

ﺷﺘﻐﺎل ﻋ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟ ﺴﻮ ﻖ وﻓﻘﺎ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ

وﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘﺘ

إﻃﺎر اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺸ ﻛﺔ

رؤ ﺔ ﺣ ﻮﻣﻴﺔ وا

ﺔ

ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋ ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟ اﺑﻴﺔ إ ﺟﺎﻧﺐ وزارة
اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 -اﻟﺘﺤﻜﻢ

ﻧﺘﺎج اﻟﻔﻼ

ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻮق ،ا ﺎﺿﻊ

ﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ،وذﻟﻚ ﺑﻀﺒﻂ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻌﺎر ﺣ ﻻﺗﺆﺛﺮ
ﺳﻠﺒﺎ ﻋ اﻟﻔﻼح ﺸ ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.

وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﺷﺪدت ﻋﺪة ﻣﺪاﺧﻼت ﻋ ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻌﻤﺎل
اﻟﺰراﻋﻴ ن ﻣﻦ أ ﺴﻂ ا ﻘﻮق
ﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ﺗﺮا

ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﻮﻓ

ﻓ ﺎ ﻣﻌﺎﻳ اﻟ

ﺑﺮاﻣﺞ ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ
ﺗﺘﻌﺮض اﻟ ﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت

ﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﺳﺘﻔﺎد ﻢ ﻣﻦ
ﻴﻠ ﺎ ﳌﻔﺎرﻗﺔ

اﻟﻨﻮع ،ﺣﻴﺚ

اﻟﻀﻴﻌﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت

واﻧ ﺸﺎر ﻣﻈﺎ ﺮ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺤﺮش ،و ﻌﺪد اﻟﻮﺳﻄﺎء واﻟﺴﻤﺎﺳﺮة
ﺸﻐﻴﻞ ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻤﺎ ﻳ ﺴ ﺐ

ﻋﺪم اﺣ ام ا ﺪ د ﻰ ﻟﻸﺟﺮ

إﺳﻮة ﺑﺒﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺧﺮى.
ﻛﻤﺎ أﺷﺎر أﺣﺪ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن إ

ﻧﺨﻔﺎض اﳌ

ﻞ

ﻢ اﻟﻐﻼف

اﳌﺎ اﳌﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﳌ اﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻐﺮف اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟ

ﻟﻢ

ﺗﺘﺨﻄﻰ  100ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻔﺎرﻃﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺮض
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺰ ﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻐﺮف ﺣ ﻳ ﺴ ﻟ ﺎ أداء أدوار ﺎ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺎ.
 ﻗﻄﺎع اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻐﺎﺑﺎت

ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎﻩ واﻟﻐﺎﺑﺎت ،أﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
اﳌﺴ ﺸﺎرون ﻋ
واﻟﺮ ﺎدي ﻛﻤﺴﺎ ﻢ
وأﻳﻀﺎ

أ ﻤﻴﺔ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ا ﻴﻮي ﻟﻴﻠﻌﺐ دورﻩ

ﺳﺎ

اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧ ا ﺎم،

ﺗﺤﺴ ن ا ﺎﻧﺐ ﻳ ﻮﻟﻮ

إ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻄﺎ

اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ

اﻟﺒﺤﺮي ،وذﻟﻚ ﻋ ﺿﻮء ﺸﻜﻴﻼت ﻏﺎﺑﻮ ﺔ ﻣﻤﺘﺪة ﻋ ﻣﺴﺎﺣﺔ  9ﻣﻠﻴﻮن
ﻜﺘﺎر ) 5.6ﻣﻠﻴﻮن ﻜﺘﺎر ﻣﻦ اﻟﻐﺎﺑﺎت( ﺧﺎﺿﻌﺔ ﳌﻨﺎخ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻏ ﻗﺎر ﻳﻤﺘﺎز
ﺑﻨﺬرة اﳌﻴﺎﻩ ﺧﻼل ﻓ ات ﻣ ﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ،و ﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋ ﺗﺪ ﻮر اﻟﻐﻄﺎء
اﻟﻐﺎﺑﻮي ﺑﻔﻌﻞ ﺴﺎرع وﺛ ة اﻟﺘ

ﺮ وﺗﺰاﻳﺪ ﺿﻐﻂ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﳌﺠﺎورة ﻋ

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺎﺑﻮ ﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺴﺘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ :
 ا ﻔﺎظ ﻋ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻐﺎﺑﻮي ،ورد ﻋﺘﺒﺎر ﻟﻐﺎﺑﺎت اﳌﻐﺮب -2020 2030ﺎﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ذات ﻌﺪ ﺗﻨﻤﻮي ﺷﺎﻣﻞ وﻣﻨﺪﻣﺞ ،وذﻟﻚ
ﻋ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻐﻄﻴﺘﮫ وﺻﻴﺎﻧﺘﮫ ﺸ ﻞ ﻣﺴﺘﺪام ﻣﻦ أﺟﻞ ﻌﺰ ﺰ
اﻟﺘﻮازﻧﺎت

ﻳ ﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎ

ﻟﻠﺘﺪﺑ ﺗﺄﺧﺬ ﻌ ن

ﻋﺘﺒﺎر

اﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ

ﺑﺤﺎﺟﻴﺎت اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﳌﺠﺎورة ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﺑﺘ ﺎر ﻣﻮارد دﺧﻞ ﺑﺪﻳﻠﺔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
 ﻌﻮ ﺾ وﺗﺨﻠﻴﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﻐﺎﺑﻮ ﺔ اﻟﻣﺴﺎﺣﺎ ﺎ ﺴ ﺐ اﻟﺮ ا ﺎﺋﺮ وﻗﻄﻊ

ﺎر وإﻧﺠﺎز اﻟﻄﺮق ﻛﻤﺎ ﻮ

ﺣﺎل ﻏﺎﺑﺔ اﳌﻌﻤﻮرة ﺑﺠ ﺔ اﻟﺮ ﺎط وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟ

ﺗﻘﻠﺼﺖ

ﺴﺮ ﻊ وﺗ ة

اﻟ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز  %60إذ ﻟﻢ ﺗﺮ إ ﻣﺴﺘﻮى دول

اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
 ﻣﺼﺎ ﺔ اﳌﺠﺎل اﻟﻐﺎﺑﻮي ﻣﻊ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﳌﺠﺎورة ﻋ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻘﺎر ﺔإدﻣﺎﺟﻴﺔ ﻋﻮض اﳌﻘﺎر ﺔ اﻟﺰﺟﺮ ﺔ ،ورد ﻋﺘﺒﺎرﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻟﻐﺎﺑﻮي.
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ و ﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮ ﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﻨﻈﻴﻢاﻟﻘﻄﺎع اﻟﻐﺎﺑﻮي وﻣﻼءﻣﺘﮫ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮا ﻨﺔ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ
اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻛﺠﻨﺎﻳﺎت ﺑﺪل اﻋﺘﺒﺎر ﺎ ﺟﻨﺤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻌﻤﻠﻴﺎت ﻗﻄﻊ
ﺎر واﻟﺮ ا ﺎﺋﺮ وذﻟﻚ ﻟﺘﻨﺎﺳ ﻴﺔ ﺧﻄﻮرة ﺬﻩ ﻓﻌﺎل ﻛﺠﺮاﺋﻢ
ﺣﻖ اﻟ وة اﻟﻐﺎﺑﻮ ﺔ.

 إﻋﺪاد دراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎل أﺳﺒﺎب ا ﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﻮ ﺔﻹﻳﺠﺎد ا ﻠﻮل اﳌﻼءﻣﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻘﺮ ﺐ ﻣﻘﺮات ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻐﺎﺑﻮي ﺣ

ﺴ ﻞ ﻣ ﺎﻓﺤﺔ ا ﺮاﺋﻖ

اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ.

 ﻗﻄﺎع اﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي
ﻋﻘﺐ اﻟﺘﻨﻮ ﮫ ﺑﻤﻨﺠﺰات اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ "آﻟﻴﻮ ﺲ" ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺮي اﻟ
اﻟﺼﻴﺪ

ﺎن ﻟ ﺎ ﺛﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋ ﺗﻄﻮ ﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻼﺳﻞ
ﻣﻘﺪﻣ ﺎ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ

ﻢ ﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﻧﺎ ﺰ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و 171

أﻟﻒ ﻃﻦ ،واﻟﺬي ﺑﻮأ اﳌﻐﺮب اﳌﺮاﺗﺐ و ﻋ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻓﺮ ﻘﻲ،
وﻣﺴﺎ ﻤﺘﮫ

ﺗﻮازن اﳌ ان اﻟﺘﺠﺎري وﺟﻠﺒﮫ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ،ﻌﺪ ﻞ

ﺬا دﻋﺎ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون إ :

 ﺿﺮورة إﻋﺪاد ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮ ﳌﺨﻄﻂ آﻟﻴﻮﺗ ﺲ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻣ ﺎﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ،ﺪف ﺗﻘﻮ ﻢ
وﺗﺤﻘﻴﻖ
 -ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ا

ﺧﺘﻼﻻت اﳌﻌﻴﻘﺔ ﻟﺒﻠﻮغ

ﺪاف واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻮﺧﺎة.
ﻮد

ﺳ ﻴﻞ ﻌﺰ ﺰ اﳌﻜ ﺴﺒﺎت اﻟ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘ ﺎ ﺧﻼل

اﻟﻌﻘﺪ ﺧ واﻟ ﻛ ﻋ

ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻛﻤﺘﮫ ﺑﻔﻀﻞ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ

"آﻟﻴﻮﺗ ﺲ" ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ

ﺴﻄ أ ﺪاف و ﺮاﻣﺞ ﻴ ﻠﻴﺔ واﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ

أﻓﻖ اﺳﺘﻐﻼل ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻠ وات اﻟﺒﺤﺮ ﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
 ا ﺮص ﻋ ﺗﻮﻓ ﺟﻮدة ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻧﺘﺎج ﺑﺪءا ﺑﺎﻟﺘﻔﺮ ﻎ واﻧ ﺎءﺑﺎﻟ ﺴﻮ ﻖ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺴﻤ ﻲ اﳌﻐﺮ ﻲ
ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
-

ﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟ ﺸﺮي ﺑﺎﻟﺘﺪﺑ
اﻟﻜﻔﺎءة داﺧﻞ اﻟ ﻴﺎ ﻞ
ﺎدﻓﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺚ

ﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﺑﻨﺎء ﻋ

دار ﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع وذﻟﻚ ﺴﻦ ﺑﺮاﻣﺞ إدار ﺔ
دارة وﺗﻄﻮ ﺮ داء  ،و ﻴﺌﺔ اﻟﻈﺮوف

ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﻤﻦ أوﻟﻮ ﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ،وﻛﺬا ﺗﻄﻮ ﺮ ﻗﺪرات
ﻣ ﻨ اﻟﻘﻄﺎع وﺗﺤﺴ ن ﻇﺮوﻓ ﻢ اﳌﻌ ﺸﻴﺔ.

 -ﻣﻌﺎ ﺔ اﻟﻨﻘﺺ ا ﺎد اﳌ

ﻞ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﺣﻴﺚ

ﻻﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔ ن اﻟﻌﺎﻣﻠ ن ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع  1200ﻧﺼﻔ ﻢ ﻣﺆﻃﺮون
ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﻟﺒﺤﺮي.
 إﻋﺎدة اﻟ ﻴ ﻠﺔ دار ﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮف وﺟﺎﻣﻌ ﺎ إﺳﻮة ﺑﺒﺎ اﻟﻐﺮف اﳌ ﻨﻴﺔ،و ﻧﻜﺒﺎب ﻋ

إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم

ﺳﺎ

ا ﺎص ﺑﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﻐﺮف

ﺸ ﻞ ﻣﻨﺼﻒ وﻋﺎدل.
 ﺿﺮورة إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮ ﺾ اﻟﺒﺤﺎرة ﻋﻦ أﻳﺎم اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ دونإﻏﻔﺎل ﻏﻴﺎب ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺼﺎ

ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ.

 اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺳ ﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠ وة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﺑﺄﺛﻤﻨﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋ ﻏﺮارﻣﻌﺪل ﺳ ﻼك اﻟﻌﺎﻟ

اﳌﺤﺪد

 20ﻠﻎ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺪل  12ﻠﻎ ﻓﻘﻂ

ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ﺳ ﻼك ﻟﻠﻔﺮد داﺧﻞ اﳌﻐﺮب.
 دﻋﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮ ﻴﺔ ﺣﻴﺎء اﻟﺒﺤﺮ ﺔ و ﻌﺰ ﺰﻩ ﺑﻤﺎ ﻳ ﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ إﺣﺪاثاﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺣﻴﺎء اﻟﺒﺤﺮ ﺔ ،وإ ﺸﺎء ﻣﻌﺎ ﺪ ﻟﻠﺼﻴﺪ
اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺒﻌﺾ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﳌﻤﻠﻜﺔ ا ﻨﻮ ﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺒﻮﺟﺪور.

 -إﺷﺮاك ﻣﻤﺜ

اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ

اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺗﺒﻌﺎ ﳌﺎ ﺸ ﺪﻩ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻊ ﺗﺤﺎد ور ﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻋﺮﻗﻠﺔ ،وذﻟﻚ
ﺴﻦ ﺗﺪاﺑ وآﻟﻴﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠ اﻓﻊ ﺣﻮل ﺬا اﳌﻠﻒ وﺗ ﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ
اﺳﺘﻔﺎدة ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻗﺎﻟﻴﻢ ا ﻨﻮ ﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟ وة اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ ﻋ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 ﺿﺮورة ﻌﻤﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎدة ﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ا ﻨﻮ ﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠ اتاﻟﻀﺮور ﺔ ا ﺎﺻﺔ ﺑﻘﺮى اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

ﺟﻮاب اﻟﺴﯿﺪ وزﯾﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺮوﯾﺔ
واﻟﻤﯿﺎه واﻟﻐﺎﺑﺎت

ﻟﻘﺪ ﺛﻤﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻣﺪاﺧﻼت اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﳌﺎ
ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﻣﻠﻔﺎت اﺳﺘﺄﺛﺮت ﺑﺎ ﺘﻤﺎﻣﺎ ﻢ وا ﺸﻐﺎﻻ ﻢ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع،
ﻛﻤﺎ ﻻﻣﺴﺖ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ذات ﻌﺪ ﻣﺤ

وﺟ ﻮي

وﻣﻮﺿﻮ  ،واﻟ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﮫ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺣﺎﻃﺔ ﺑ ﻞ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠ ﺎ

إﻃﺎر ﻣﺤﻮري
ﺬا اﻟﻠﻘﺎء

ﻣﻌﺮ ﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﮫ
اﳌﻄﺮوﺣﺔ

ﻣﻮاﻓﺎ ﻢ ﺑﺄﺟﻮ ﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﻜﺘﻮ ﺔ ﺸﺄن ﻞ اﻟﻨﻘﺎط

اﻟﻨﻘﺎش إذ اﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻌﺾ اﳌﺤﺎور ﺳﺎﺳﻴﺔ ذات

ﻃﺎ ﻊ ﻋﺎم.
ﻓﻔﻲ ﻣﺴ ﻞ ﺟﻮاﺑﮫ ،أو

اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أن ﻞ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻟ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮزارة ﻟﮫ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ورؤ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وأﺿﺎف
أن ا

ﺎﻣﺔ

ﺗ ﻳﻠ ﺎ ﺴ

اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻌﺪﻳﻦ ﺟﻮ ﺮ ن و ﻤﺎ اﻟﺒﻌﺪ

اﻟ ا ﻲ ،واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺰﻣ  ،ﻋﻼوة ﻋ أن ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﺣﻮل ﻣﻘﺎر ﺔ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻛﻨﻘﻄﺔ ارﺗ ﺎز ،ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎر ﺔ ﻟ ﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﺘ ﻳﻞ ﻛﻤﻔﺘﺎح ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺧﺎة ﺳﻮاء ﻌﻠﻖ ﻣﺮ ﺑﺎﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ا ﻴﻞ ﺧﻀﺮ ،أو ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ آﻟﻴﻮﺗ ﺲ وﻏﺎﺑﺎت اﳌﻐﺮب ،ﻣﺴﺘﺪر ﺎ ﻋﺪم إﻏﻔﺎل اﻟﺪور
اﳌﺤﻮري ﻟﻌﻨﺼﺮ ا

ﺎﻣﺔ ﺑﺒﻌﺪ ﺎ اﳌﺤ وا

ﻮي

ارﺗﺒﺎط وﺷﺮاﻛﺔ ﻗﻮ ﺔ

ﺑ ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ن اﻟﻌﺎم وا ﺎص ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻔﻮق إﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﻋ أن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻳ ﺒ
دون إ ﻤﺎل اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻼﻣﺎدي اﳌﺒ

أن ﻳﺤﺪد اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ
ﻋ

ﻢ ﻧﺘﺎج

ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ وﻛﺴﺐ اﻟﺘﺠﺎرب

واﻟﺮ ﺎن ﻋ ﺟﻮدة اﻟﺘﺪﺑ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌ ﻨﻴ ن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻢ ﺣﻠﻘﺔ ﻣ ﻤﺔ داﺧﻞ

ﺳﻠﺴﻠﺔ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻌﻮاﻣﻞ اﻟ ﺴﻮ ﻖ ،واﻟﺘﺜﻤ ن ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻘﻄﺎ
اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ،ﻣﺮدﻓﺎ أن إﺷﺮاك اﳌ ﻨﻴ ن ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
ﺸ ﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﺘﻤ ة وﻏ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻷﺟﻞ اﻟ ﻮض ﻌﻤﻠﻴ

اﻟ ﺴﻮ ﻖ

واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌ .
وﻣﻦ ﺟ ﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،أﺷﺎر اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ إ ان اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﺨﻄﻂ
اﳌﻐﺮب ﺧﻀﺮ ﺷﺎ ﺎ ﻏﻴﺎب ﺷﺮوط اﻟﺘ ﻳﻞ اﻟﻀﺮور ﺔ ،ﺑﺨﻼف ﻣﺎ ﻌﺪ
اﳌﺨﻄﻂ إ ﺣﺪود اﺳ ﻨﻔﺎذ ﻣﺪاﻩ ﺳﻨﺔ  2020ﺣﻴﺚ ﺷ ﺪت ﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
اﺳﺘﻤﺮار ﺔ

اﻟﺘ ﻳﻞ ﺳﻮاء ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮ ﻞ و اﳌﺸﺎر ﻊ وا

ﺎﻣﺔ ﻣﻊ

ﻣﺮاﻋﺎة واﺣ ام اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰﻣ ﻟﻺﻧﺠﺎز ،ﻣﻮردا ﺑﺄن اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ آﻟﻴﻮﺗ ﺲ
ﺷ ﺪت ﻧﻔﺲ اﻟﻨ .
وإ

ﻞ ذﻟﻚ ،ﺗﻄﺮق اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ إ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ "ا ﻴﻞ ﺧﻀﺮ

 "2030-2020اﻟ

ﺗﻤﺖ ﺑﻠﻮر ﺎ ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﮫ ﺑﻨﺎء ﻋ

أﺳﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ

ﻣﺨﺮﺟﺎت اﳌﺨﻄﻂ ﺧﻀﺮإذ أﻋﻄﺖ وﻟﻮ ﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟ ﺸﺮ ﺔ وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ
ﺴﺎن

ﻗﻠﺐ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﺮ ﺲ ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒ ﻴﺔ

أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌ ﺶ و ﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ،وﻣﻌﺎ ﺔ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت

اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﻘﺮو ﺔ

إﻃﺎر

ﻣﻘﺎرﻧ ﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﺎﳌﺪن.
و ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ،أﺿﺎف أن ﻣﺎﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻛﻤﺘﮫ ﺧﻼل

ﺛﻨ ﻋﺸﺮ

ﺳﻨﺔ ﺧ ة ﻛﺮس اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﻮزارة ﺑﺄ ﻤﻴﺔ ﺗﺤﺴ ن ﻣﺪﺧﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠ ن
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼ  ،ﻏ أن ﺬا ﺑﺤﺴﺒﮫ ﻳﺒﻘﻰ ﻏ ﺎف ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﺘ
أﻣﻮر أﺧﺮى ﺎ ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻻﻓﺘﺎ إ أن ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠ ن
اﻟﻔﻼ

ﺑﺤﺚ
اﻟﻘﻄﺎع

ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻳﺼﻞ إ ﻣﻠﻴﻮن و  600أﻟﻒ ﻓﻼح.
وارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺘﻮﻓ ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴ ن ،أﻓﺎد اﻟﺴﻴﺪ

اﻟﻮز ﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﻘﺐ أن ﺗﺘﻢ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺗﻤﺘﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼ

ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل اﳌﺠﻠﺲ ا

واﻟﺒﻴﺎﻃﺮة واﻟﻄﻮ ﻮﻏﺮاﻓﻴ ن ﺑﺎ ﻤﺎﻳﺔ

ﻮﻣﻲ اﳌﻘﺮر ﻋﻘﺪﻩ ﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ.

وأﻛﺪ أن إدﻣﺎج ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ا ﻤﺎﻳﺔ

ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺳﻴﻮاﺟﮫ ﻌﺎﺋﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻌﻄﻴﺎت ا ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠ ن اﻟﺰراﻋﻴ ن ﺴ ﺐ ﻋﺪم
ﺗﻮﻓﺮﻏﺎﻟﺒﻴ ﻢ ﻋ ﺑﻄﺎﺋﻖ اﻟﺘﻌﺮﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ أورد أن اﻟﻮزارة ﺑﺼﺪد إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻢ اﻟ
اﻟﻔﻼ

ﻞ

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺳﻴﻌﺮض ﺑﺪورﻩ

ﻋ اﳌﺠﻠﺲ ا

ﻮﻣﻲ ﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ.

و ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﻛﺸﻒ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋﻦ ﻋﺰم اﻟﻮزارة إﻳﺠﺎد
ﻗﻨﻮات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠ ﺴﻮ ﻖ ا ﺎص ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺬﻟﻴﻞ
اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن

ﺬا اﳌﺠﺎل ،وأو

أن ﻨﺎك ﻣﺨﻄﻂ

ﻳﺠﺮي ﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻴﮫ ﺑﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﺮﻣﻲ إ إﺣﺪاث إﺛﻨ
ﻋﺸﺮ ) (12ﺳﻮﻗﺎ ﻟ ﻤﻠﺔ

ﻞ ﺟ ﺔ ﻣﻦ ﺟ ﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳ ﺘﻢ

اﳌﺮﺣﻠﺔ و إﺣﺪاث أر ﻌﺔ ) (4أﺳﻮاق ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ أر ﻊ ﺟ ﺎت و  :ﺳﻮس-
ﻣﺎﺳﺔ ،ﻣﺮاﻛﺶ-آﺳﻔﻲ ،ﻣﻜﻨﺎس-ﻓﺎس ،وا

ﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﻋ

أن ﻳﺘﻢ

إﺣﺪاث ﺳﻮاق ﺧﺮى ﺑﺒﺎ ا ﺎت ﻏﻀﻮن ا ﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﺬا ،وأﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮأن إﺣﺪاث أﺳﻮاق ا ﻤﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺳ ﺘﻢ
ﺑﺈﺷﺮاك اﳌ ﻨﻴ ن ﺳﻮاء ﻓﺌﺔ اﳌﻨﺘﺠ ن أو ﻓﺌﺔ اﳌﺴﻮﻗ ن ،ﻣﺸ ا إ أن ﺬا
اﻟﻮرش ﺴ ﺪف أﻳﻀﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻮﺳﻄﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻌﻤﻠﻮن
أﺟﻞ ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟ ﺴﻮ ﻖ.

"اﻟﻨﻮار" ﻣﻦ

وﺗﺎ ﻊ أﻳﻀﺎ ﺑﺄن ﻣﺸ ﻞ اﻟ ﺴﻮ ﻖ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺷ ﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻘﺎﺋﻴﺔ

ﻋﻤﻞ

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﻣﺜﻞ ا ﻤﺎﻋﺎت اﻟ اﺑﻴﺔ واﳌﺠﺎﻟﺲ ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﻮردا أن
ﻴﺺ اﻟﻮﺿﻊ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴ ﺐ ا ﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﻌﻴﻘﺎت

ﻢ ﻳﻜﻤﻦ
و ﻛﺮا ﺎت.

وﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻘﻲ واﻟﺮي اﳌﻮﺿ  ،ﻛﺸﻒ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أن ﻣﺸﺮوع
اﻟﺴﻘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ اﻟﺬي أﻃﻠﻘﺘﮫ اﻟﻮزارة ،ﻣﻜﻦ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد  2ﻣﻠﻴﺎرﻣ
ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
إﻣ ﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﺜﻴﻒ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼ  ،ﻛﻤﺎ أﺗﺎح ﺬا اﻟ ﻧﺎﻣﺞ

ﻧﺘﺎج وﺗﺄﻣ ن ﻣﻦ اﻟﻐﺬا ﻲ ﻣﻮازاة ﻣﻊ

ﻗﺘﺼﺎد

اﺳ ﻼك اﳌﺎء.
وﻟﻔﺖ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ إ أن ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓ وس ﻮروﻧﺎ أﻇ ﺮت ﺻﻮاب
اﻟﻨ

اﻟﺬي ﺗﻢ اﺗﺒﺎﻋﮫ

ﺬا ﳌﺠﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﺮاءات اﻟ وﺿﻌ ﺎ

ﻣﺨﻄﻂ اﳌﻐﺮب ﺧﻀﺮ واﻟ ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺗﻮﻓ
ﺑﻔﻀﻞ ﺬﻩ اﳌﻨﺠﺰات.

ﻣﻦ واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ إ ﻣﺴﺎﺣﺔ را
اﳌﻮﺿ

اﳌﺴﻘﻴﺔ ﻋ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺮي

إذ ﺗﺒﻠﻎ إ ﺣﺪود اﻟﻴﻮم ﻣﺎﻳﻨﺎ ﺰ  700أﻟﻒ ﻜﺘﺎر ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﻠﻴﻮن

و  600أﻟﻒ ﻜﺘﺎر ﻣﻦ را

اﻟﺴﻘﻮ ﺔ ،وأﺿﺎف أﻳﻀﺎ أن اﻟﻮزارة ﻣﺎﺿﻴﺔ

ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺴﻘﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﺳﻌﻴﺎ ﻣ ﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إ ﻣﻠﻴﻮن ﻜﺘﺎر
ﺴﻘﻰ ﺑﺂﻟﻴﺎت ﺗﻘﻨﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎء ،ﻣﺸ ا إ
أن اﳌﻐﺮب ﺳ ﺘﺤﺼﻞ ﻋ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺮاﺋﺪة
ﺬا اﳌﺠﺎل.
وارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ذاﺗﮫ ،أورد اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أن را

اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟ

ﺎﻧﺖ ﺴﻘﻰ ﻋ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺮي ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻤﺜﻞ ﺳﻮى  180أﻟﻒ ﻜﺘﺎر
ﻗﺒﻞ إﻃﻼق ﻣﺨﻄﻂ اﳌﻐﺮب ﺧﻀﺮ ،ﻟﺘﺼﻞ ﺳﻨﺔ 2019إ أﻛ ﻣﻦ 600
أﻟﻒ ﻜﺘﺎر ،و ﺮﺗﻘﺐ أن ﺗﺼﻞ إ  700أﻟﻒ ﻜﺘﺎر ﻣﺘﻢ ﺷ ﺮ دﺟﻨ ﻣﻦ
اﻟﺴﻨﺔ ا ﺎر ﺔ ) (2021ﺑﻤﻌﺪل  40أﻟﻒ ﻜﺘﺎر اﻟﺴﻨﺔ.
وﺗﺎ ﻊ ﻣﻮ

ﺎ أن اﻟﻮزارة ﺳ ﺸﺮف ﻋ

اﻟﺸﻄﺮ ول ﻣﻦ را

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮوع

ﺳﻘﻲ

اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟ ﺳ ﺴﻘﻰ ﺑﻤﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺤﻼة

اﳌﺤﻄﺔ اﳌﻘﺎﻣﺔ

ﺷﺘﻮﻛﺔ آﻳﺖ ﺑﺎ ﺎ ﻧﻮا

ﻣﺪﻳﻨﺔ أ ﺎدﻳﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺷ ﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮاﳌﻘﺒﻞ.
أﻳﻀﺎ أن ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﺳﻴﻘﺎم

وأو

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺧﻼل

اﻟﺴ ﺘ ن أو اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺠﺮى ﺳﻘﻲ ﺣﻮا  5000آﻻف
ﻜﺘﺎر ﻣﻦ را
ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺑﻤﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺤﻼة ،إذ أﻓﺎد ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﺔ
ﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ا ﻨﻮ ﻴﺔ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋ

اﺳﺘﻌﻤﺎل

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮ ﺤﻴﺔ.
وﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﮫ ﻣﻦ ﻧﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﺰ ﺎدة

أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،ﻛﺸﻒ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋ أن أﺛﻤﻨﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻟﻢ ﺸ ﺪ أﻳﺔ ز ﺎدة

ﺣ ن ﻋﺰا اﻟﺰ ﺎدة اﻟ ﻃﺎﻟﺖ أﺳﻌﺎر ﻌﺪ اﳌﻮاد

إ ﻏﻼء اﳌﻮاد اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ.
وأردف أن أﺛﻤﻨﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮاد اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﺎﺳﺘ ﻨﺎء
اﻟﺰ ﺎدة اﳌ

ﻠﺔ

ز ﻮت اﳌﺎﺋﺪة ﻣ را ﺬﻩ اﻟﺰ ﺎدة ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد

وﻟﻴﺔ اﻟ ﺗﺪﺧﻞ إﻧﺘﺎج ﺬﻩ اﳌﺎدة ﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﻟ .

و ﺨﺼﻮص اﻟﺰ ﺎدة اﳌ

ﻠﺔ

أﺳﻌﺎر وأﺛﻤﻨﺔ اﻟﺪواﺟﻦ ،أﺑﺮز اﻟﺴﻴﺪ

اﻟﻮز ﺮ أ ﺎ راﺟﻌﺔ إ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓ وس ﻮروﻧﺎ ﻋ اﳌﻨﺘﺠ ن ،ﻻﻓﺘﺎ
إ أن ﺳﻌﺎر ﻋﺎدت إ وﺿﻌ ﺎ اﻟﻄﺒﻴ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤ ﻨﻴﺔ ﳌﻨﺘ

ﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺣﻮار

اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻊ

اﻟﺪواﺟﻦ.

و ﺨﺼﻮص آﻓﺔ ا ﺸﺮة اﻟﻘﺮﻣﺰ ﺔ ،ﻛﺸﻒ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋﻦ
اﳌﺠ ﻮدات اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزارة ﻷﺟﻞ ﻌﻮ ﺾ اﳌﺘﻀﺮر ﻦ ﻣﻦ ﺬﻩ
ﻓﺔ ا ﻄ ة ﻋ إﻋﺎدة زرع ﺻﻨﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﺎوم ﻟ ﺸﺮة اﻟﻘﺮﻣﺰ ﺔ،
ﺑﺎﻟ اﻣﻦ ﻣﻊ ﻋﻤﻞ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃ

ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟ

اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺠ ﻮدات ﺟﺒﺎرة ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋ

ﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت

ﺬﻩ ﻓﺔ ،ﻣﻮردا أن

اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺰرا اﻟﺬي ﺗﻢ ﺣﻮل ﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮ ﺮﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺻﻨﺎف
ﻣﻦ اﻟﺸﺘﺎﺋﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻟ ﺬﻩ ﻓﺔ و ﻞ ﻣﺮاض اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ.

ﻋﺮض اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻮزﯾﺮ

المملكــة المغربيــة
Royaume du Maroc

وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات
Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts

مشروع قانون املالية لسنة 2022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقديم مشروع امليزانية الفرعية لوزارة الفالحة
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة املالية 2022

قطاعات
أ.
ب.
ت.
د.

الفالحة
التنمية القروية
المياه والغابات
الصيد البحري

ملخص مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة املالية 2022
ميزانية االستثمارحسب القطاع
القطاع  /البرامج

ميزانية التسييرحسب القطاع

اعتمادات ألداء (بمليون درهم)

2021

2022

%±

10891

11034

1%

 .1الري وتهيئة املجال الفالحي
 .2تنمية سالسل االنتاج الفالحي
 .3السالمة الصحية
 .4التعليم التكوين والبحث
 .5املساندة االفقية واملصالح املتعددة املهام

4010
5844
620
339
77

4409
5547
640
348
90

10%
-5%
3%
3%
16%

ب .التنمية القروية

1934

2689

39%

 .1برنامج تقليص الفوارق االجتماعية واملجالية في العالم القروي
 .2فك العزلة و التنمية املندمجة للمناطق القروية والجبلية

1400
534

2150
539

54%
1%

ت .املياه و الغابات

1410

1544

10%

 1.برنامج الحفاظ على امللك الغابوي وتأمينه
 2.برنامج تهيئة وتنمية الغابات
 3.برنامج محاربة التصحرواملحافظة على الطبيعة
 4.برنامج أفقي ملواكبة تدخالت القطاع

240
637
437
96

316
771
331
126

32%
21%
-24%
31%

د .الصيد البحري

221

221

0%

 ,1برنامج تنمية الصيد وتربية االحياء البحرية و تثمين املوارد
 ,2برنامج التأهيل الترقية االجتماعية واملهنية و سالمة رجال البحر
 ,3برنامج القيادة والحكامة

182
20
18

175
23
24

-4%
10%
28%

14456

15489

7%

أ .الفالحة

املجموع

اعتمادات ألداء (بمليون درهم)

القطاع  /البرامج
أ .الفالحة
ب .التنمية القروية
ت .املياه و الغابات
د .الصيد البحري

املجموع

مجموع امليزانية
+6%
ميزانية التسيير
ميزانية االستثمار

19 597
4 108

15 489

2022
تقديم امليزانية

تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2022

18 463
4 007

14 456

2021

2021

2022

%±

2802
61
642
503

2840
60
700
509

1%
-2%
9%
1%

4007

4108

3%

قطاع الفالحة
4

الرؤية االستراتيجية ودينامية القطاع
مخطط المغرب األخضر  2008ـ 2020

الجيل األخضر  2020ـ 2030
انطالقا من التوجيهات الملكية السامية التي حددت
أهدافا واضحة ومدققة لالستراتيجية الجديدة

اخلطاب امللكي 12 ،أكتوبر 2018

 آثار قوية على االقتصاد (نمو الناتج الداخلي الخام
الفالحي ـ تنمية الصادرات ـ قيمة مضافة فالحية أكثر
مرونة)
 تعبئة الفاعلين والطاقات (المجهود المالي للدولة ـ تعبئة
االستثمارات ـ هيكلة اإلطار المؤسساتي والحكامة)

بناء على حصيلة مخطط
المغرب األخضر

تماشيا مع النموذج
التنموي الجديد

 تأثير ملموس على مرونة القطاع واستدامته (تعبئة
المياه وتثمينها ـ تخزين ثاني أكسيد الكربون ـ زيادة
الموفورات الغذائية وهيكلة تدبير الجودة)
 نجاح ملموس لدى صغار الفالحين ( الفالحة
التضامنيةـ مقاربة اإلدماج ـ االستجابة للهشاشة
الفالحية
5

تطورات وتغيرات السياق
الوطني والعالمي

استراتيجية "الجيل األخضر"2030-2020

تستند االستراتيجية الجديدة على اساسين
األولوية للعنصر البشري

استدامة التنمية الفالحية

استراتيجية "الجيل األخضر"2030-2020
األولوية للعنصر البشري

استدامة التنمية الفالحية
الحفاض منجزات السالسل الفالحية وتدعيمها

جيل جديد من الطبقة الفالحية الوسطى

400 000
 3-4مليون فالح يستفيدون من

أسرة تدخل في نطاق الطبقة الفالحية المتوسطة
التغطية االجتماعية

جيل جديد من رواد األعمال الشباب في القطاع الفالحي

1
 350 000فالح و مستثمر جدد في القطاع الفالحي
 150 000شباب متكون ومدرب
مليون هكتار من األراضي الجماعية المثمنة

جيل جديد من التنظيمات الفالحية

X5
 30%من الميزانية العامة

 x2الصادرات و  x2الناتج الداخلي الخام الفالحي
 70%من اإلنتاج مثمن

الجيل
األخضر
2020 - 2030

نسبة التجميع

يتم تديرها من طرف المهنين
جيل جديد من آليات المواكبة

2
 5000مستشار فالحي

مليون فالح متصلين بالخدمات الرقمية الفالحية

قنوات توزيع عصرية وفعالة
عصرنة  12سوق جملة
أسواق أسبوعية عصرية

جودة ،وابتكار وتكنولوجية خضراء صديقة للبيئة

120
 x2المراقبة الصحية
مجازر مرخصة

فالحة متأقلمة ومرنة وناجعة اكولوجيا
 x2الفعالية والنجاعة المائية
الحفاظ على التربة

إنجازات  – 2021وبرنامج 2022

صندوق التنمية الفالحية
أهم إنجازات 2021

 4,5ملياردرهم

2,48ملياردرهم

كإنجازات لصندوق التنمية الفالحية خصصت  %89منها للدعم املباشر
لالستثمارات الفالحية

مشاريع اإلعداد الهيد وفالحي و العقاري استفادت من  %55من
التحفيزات اإلجمالية

61%

14%
>50 ha

10%
20 - 50 ha

15%
10 - 20 ha

2%
>50 ha

5%
20 - 50 ha

10%
10 - 20 ha

<10ha

مبلغ الدعم

83%

<10ha

تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة 2022

عدد امللفات
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إنجازات  – 2021وبرنامج 2022

صندوق التنمية الفالحية
إنجازات 2021

توقعات 2022

(بمليون درهم)

(بمليون درهم)

 اإلعداد الهيدروفالحي و العقاري
 تكثيف اإلنتاج الحيواني
 تجهيزالضيعات الفالحية
 تشجيع إنتاج و استعمال البذور
 تشجيع تصديراملنتجات الفالحية
 غرس األشجار املثمرة
 وحدات تثمين اإلنتاج الفالحي
 إعانات أخرى
 إعانات جديدة (الجيل األخضر)

2 478
309
339
323
250
136
95
73
-

2 220
200
300
300
200
130
95
65
200

-10%
-35%
-12%
-7%
-20%
-4%
0%
-6%
100%

مجموع التحفيزات املباشرة لالستثمارات

4 000

3 710

-7%

369
67
56

370
70
50

0%
4%
-11%

492
4 492

490
4 200

-0,4%
-7%

العمليات

 التأمين الفالحي
 توزيع فسائل النخيل
 عمليات أخرى

مجموع العمليات االخرى
املجموع العام

%±

تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة 2022

االستثمارات املرتقبة في  2022بناء على
التحفيزات املبرمجة

مليار 8,5
درهم

4,8
ملياردرهم

3,7

9,2
ملياردرهم

5,2
ملياردرهم

4

ملياردرهم

ملياردرهم

2022

2021

صرف  1درهم من
التحفيزات

اإلستثمارات
الخاصة
املساعدات
والتحفيزات

 2,3دراهم
من االستثمارات
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إنجازات  – 2021وبرنامج 2022

برامج الري وتهيئة املجال الفالحي

برنامج عصرنة شبكات الري
لتثمين أفضل للماء

1

برامج الري

2

برنامج توسيع السقي

3

برنامج الشراكة بين القطاعين العام
والخاص في مجال الري

تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2022

برنامج الري وتهيئة املجال الفالحي
1

إنجازات  – 2021وبرنامج 2022

برنامج عصرنة شبكات الري لتثمين أفضل للماء
عصرنة شبكات الري بدو ائرالسقي الكبيرللرفع من
نجاعتها

املنجزات

 املساحة املبرمجة  110.000 :2030-2020هكتار
 الدراسات :شملت  85%من إجمالي املساحة املبرمجة

تجهيزالضيعات بالري املوضعي

املنجزات

 األشغال  :همت  70.000هكتار منها  21.900هكتار منتهية و مواصلة
األشغال على مساحة  48.100هكتار

البرنامج

 إنهاء األشغال على مساحة 10. 050هكتار إضافية
 املساحة املنتهية سترتفع إلى  31.950هكتار ()2022-2020

البرنامج

 املساحة املبرمجة  350.000 :2030-2020هكتار
 المساحة االجمالية المسقية بالري الموضعي الى اليوم  708.000هكتار
منها 438. 000 :هكتار خالل الفترة 2019 – 2008
و  110 000هكتار خالل الفترة 2021 - 2020
 سيمكن برنامج  2022من تغطية حوالي  45.000هكتار إضافية لتصل املساحة
اإلجمالية  753 000هكتار
 رصد مبلغ دعم يقدر ب  2٫220ملياردرهم كدعم للدولة عبر صندوق التنمية
الفالحية
753

708

653

598

560

540

500

 متابعة األشغال على مساحة  38.050هكتار
هدف… 2021
تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2022

2020

2019

2018

2017

2016

186

160

2008

2007
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برنامج الري وتهيئة املجال الفالحي
2

إنجازات  – 2021وبرنامج 2022

برنامج توسيع السقي
الدراسات

 املساحة املبرمجة  72.500 :2030-2020هكتار بسافلة السدود املنجزة أو املبرمجة
 الدراسات :تم إنهاء الدراسات في كل املدارات باستثناء مشروع تهيئة  30000هكتار بسهل الغرب حيث مازال قيد الدراسات

األشغال

 األشغال :بلغت املساحة االجمالية املجهزة  35.030هكتار ،منها :
 33.180 هكتارخالل الفترة 2019 - 2008

1.850 هكتارخالل الفترة 2021 – 2020
الدراسات

 الدراسات :متابعة الدراسات بمشروع تهيئة  30000هكتار بسهل الغرب
األشغال

 األشغال  :مواصلة األشغال على مساحة  36.250هكتار بالدوائر السقوية سايس ،سبو األوسط و إناون السفلى الشطر الثاني ،وبوذنيب
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إنجازات  – 2021وبرنامج 2022

برنامج الري وتهيئة املجال الفالحي
3

برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الري

الدراسات

األشغال والتدبير

مشروع قدوسة  5.000هكتار

• اختيار الشريك الخاص املكلف بتسيير منشآت املشروع

• انتهاء اشغال استالم شبكة الري وبداية تسييرها

مشروع الداخلة  5.000هكتار

• االنتهاء من توقيع العقود مع الشركاء الخوااص
• مواصلة انجاز الدراسات واستيفاء الشروط القبلية لدخول عقود
االمتياز حيز التنفيذ

• اطالق أشغال محطة تحلية مياه البحر وشبكة الري

مشروع طانطان في جهة كلميم واد نون 5.000
هكتار

• اختيار مكتب الدراسات إلنجاز الدراسات القابلية

• انطالق دراسات القابلية وهيكلة املشروع

مشروع الغرب  30.000هكتار

• مواصلة دراسة الجدوى و التقييم القبلي

• إنجاز دراسة الهيكلة

مشروع سيدي رحال  5.000هكتار

• اختيار مكتب الدراسات إلنجاز الدراسات القابلية

• انطالق دراسات القابلية وهيكلة املشروع

مشروع أزمورالبئر الجديد  3.200هكتار

• استالم املشروع واطالق املياه  -بداية التدبير املفوض للمشروع

• مواصلة فترة االستغالل الخاصة بالعقد بعد انتهاء اشغال
االستالم واطالق املياه

مشروع شتوكة  15.000هكتار

• انهاء أشغال محطة التحلية ومتابعة انجاز اشغال انشاء شبكة
الري

• انطالق الري على شطر اولي ،وانتهاء اشغال شبكة الري على
الشطر الثاني

تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة 2022
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مشاريع الفالحة التضامنية 2021 -

 3ملياردرهم

 279مشروع

كاستثمارات متبقية

الفالحة التضامنية

 175ألف مستفيد
من مشاريع الفالحة التضامنية
اآلثاراالجتماعية واالقتصادية املرتقبة
ل  279مشروع

اإلنجازات
* غرس

املجموع
الزيتون
اللوز
الصبار
األشجار املثمرة
التمور
اللحوم الحمراء
الحليب
النحل
أخرى

(هكتار)

تحسين
املراعي
(هكتار)

اقتناء خليات النحل
(وحدة)

إحداث
نقط املاء
(وحدة)

وحدات
التثمين
(وحدة)

(ألف يوم عمل)

12 210

4 100

3 542

66

4

8 604

4 520

1 614
1 957
109
1 892
263
1 235
170
163
1 201

941
1 019
38
992
328
537
354
146
166

2
7

091 7
169 2
2 375

51
6

4 100

1

3 542
575

3

تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة 2022

خلق منصب شغل

القيمة املضافة إضافية
(مليون درهم)

14

مشاريع الفالحة التضامنية 2022 -

إنجازات  – 2021وبرنامج 2022

يصل مبلغ االستثمارات االجمالية ملشاريع الفالحة التضامنية التي ستنطلق خالل  2022إلى  2,1مليار درهم منها  983مليون
درهم تخص اعتمادات األداء.
إتمام  279مشروعا في طور اإلنجاز.

برنامج
العمل لسنة
2022

تنفيذ برنامج االستدامة لفائدة  22مشروعا

امليزانية املبرمجة للمشاريع الجديدة
درهم)
171برسم 2022
( 371مليون 571

عدد املشاريع الجديدة حسب نوع العرض

برمجة  40مشروعا جديدا برسم
سنة  2022موزعة على كل مناطق
املغرب .بمبلغ  754وليون درهم

-429

-629

-29

-229

مشاريع تثمين املنتجات الفالحية والولوج إلى األسواق

1

األنشطة املدرة للدخل

4

مشاريع إلحداث تعاونيات للخدمات الفالحية

42

8

مشاريع تحويل نظام اإلنتاج بإدخال سالسل جديدة واعدة

160

21
36
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6

مشاريع التكثيف املستدام ألنظمة اإلنتاج

13

26

525
16

6

-4

-14

-24

-34

-44
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السالمة الصحية للمواد الغذائية

إنجازات  – 2021وبرنامج 2022

•
•
•

 331.615طن من اللحوم الحمراء والبيضاء و  703.880طن من منتجات البحر
 1,2مليون قنطارمن البذور و  89,9مليون غرسة
عند االستيراد :مر اقبة 4,4مليون طن من املنتجات الغذائية و  7,91مليون وحدة من
الحيوانات الحية
عند التصدير :مر اقبة  1,26مليون طن من املنتجات الغذائية و  48,8مليون وحدة من
الحيوانات الحية

•

انجاز حملة وطنية تذكيرية لتلقيح األبقار ضد الحمى القالعية مكنت من تحصين أزيد من 2,5
مليون رأس؛
اطالق حملة تلقيح تذكيرية وطنية عند األبقار و أخرى عند املجترات الصغيرة بالحدود الشرقية
ابتداء من  10شتنبر  2021والعملية ما زالت مستمرة.

البرنامج الوطني لترقيم
الحيوانات

•

ترقيم  760.565رأس من البقر و  9.674رأس من االبل إلى غاية نهاية شهر غشت 2021

عيد األضحى

•
•
•
•

تسجيل  242.000مسمن األغنام واملاعز من طرف املصالح البيطرية
ترقيم  7,2ماليين رأس من األغنام واملاعز بحلقة عيد األضحى
القيام بمداومة بيطرية طيلة فترة العيد من طرف أزيد من  471تقني وبيطري
مر اقبة  530عينة من األعالف و 842عينة من لحم الغنم للتأكد من جودتها

عمليات املر اقبة و
االعتماد

•

البرنامج الوطني ملحاربة
الحمى القالعية

•

•
•
•

 480.000طن من اللحوم الحمراء والبيضاء و 860.000طن من منتجات البحر
 1٫5مليون قنطارمن البذور و  85مليون غرسة
عند االستيراد :مراقبة  7مليون طن من املنتجات الغذائية و حوالي  10مليون وحدة من
الحيوانات الحية
عند التصدير  :مراقبة  1,8مليون طن من املنتجات الغذائية و حوالي  30مليون وحدة من
الحيوانات الحية

•

إنجاز حملتين وطنيتين تذكيريتين لتلقيح االبقار ضد الحمى القالعية مقرونة بعملية ترقيم
األبقار
إنجاز حملة وطنية لتلقيح لألغنام و املاعزضد مرض الحمى القالعية في الجهات الحدودية
الشرقية (الجهات املعرضة لخطر ظهور املرض).

•

مواصلة عملية ترقيم وتسجيل اإلبل واألبقار

•

•

•

القيام بعملية تسجيل وحدات تسمين األغنام املوجهة للذبح بمناسبة عيد األضحى لسنة 1443
والسهر على ترقيمها.
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تنمية املجال القروي واملناطق الجبلية
1

برنامج تقليص الفوارق املجالية و االجتماعية بالعالم القروي
الكهرباء

املاء الصالح للشرب

الصحة

التعليم

الطرق و املسالك القروية

انجازات
2021
ربط  434دوار بالشبكة الكهربائية وتجهيز 2707

إنجاز 386منظومة للتزويد باملاء الصالح للشرب

بناء او إعادة تأهيل  1455مؤسسة تعليمية

بناء أو إعادة تأهيل  374مؤسسة صحية

بناء أو إعادة تأهيل  10.045كلم من

مسكن فردي باللوحات الشمسية مع توسيع

و 11832عملية ربط فردي أو جماعي بشبكة املاء

وإنجاز  539عملية تجهيز املؤسسات واقتناء

وإنجاز  744عملية تجهيز املؤسسات و

الطرق واملسالك القروية و  116من

شبكة الضغط املنخفض على مسافة  870كلم

الصالح للشرب وتوسيع الشبكة على مسافة 813

سيارات النقل املدرس ي

اقتناء سيارات اإلسعاف أو الوحدات

كلم

برنامج
2022

املنشآت الفنية املرتبطة بها

املتنقلة

 مواصلللة إنجللاز البرنللامج ،حيللث تقللوم حاليللا املجللالس الجهويللة لتنميللة املجللال القللروي و املنللاطق الجبليللة بإعــداد مشــاريع مخططــات العمــل برســم ســنة  .2022سلليتم فللي القريللب العاجللل مناقشللة
هذه املخططات مع اللجنة الوطنية لتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية لالتفاق على النسخة النهائية لبرنامج .2022
 بسبب انعكاسات جائحة كورونا ،من املرتقب أن تعرف مخصصات صندوق التنمية القروية برسم سنة  2022انخفاضلا للسلنة الثالثلة عللى التلوالي ب 1243مليلار درهلم مقارنلة ملع املبللغ املتوقلع
سلفا .ولذلك سيتم خالل هذه السنة االنكباب على إنهاء االلتزامات السابقة وإطالق مشاريع جديدة في حدود املبالغ املتاحة.
 الغ للالف املالي للاي االجم للالي املرتق للب له للذا البرن للامج برس للم  2022يق للدر ب  6,72ملي ــار دره ــم منه ــا  2,15ملي ــار دره ــم س للتمول م للن ط للرف ص ــندوق التنمي ــة القروي ــة واملن ــاطق الجبلي ــة بمس للاهمة
القطاعات الوزارية املعنية.
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2

مشروع التنمية القروية بجبال األطلس (بني مالل ،وارززات ،تنغير)

إنجازات
2021

مواصلة اشغال بناء املسالك
القروية على مسافة  44,1كلم
وانطالقها على مسافة  16,4كلم و
كذا إنهاء الدراسات الخاصة ب 158
كلم

مواصلة التجهيزات الهيدروفالحية من
خالل مواصلة بناء  34كلم من
السواقي و انطالق األشغال على طول
 31كلم

استصالح  52هكتار من بساتين التفاح
وغرس  250هكتار من أشجار اللوز و400
هكتار من بساتين التفاح و  70هكتار من
الزعفران؛
بناء وحدتين لتثمين املنتوجات الفالحية و
الشروع في  5أخريات

املحافظة على األراض ي
الزراعية من خالل بناء
 14700م 3من الحواجز
الصخرية و تهيئة  15نقطة
مائية لتوريد املاشية

إنجاز  9دورات تكوينية لفائدة الفالحين
املستفيدين؛
مواصلة انجاز برنامج التعاون جنوب-جنوب
الذي القى استحسانا كبيرا من طرف الدول
الصديقة بالقارة السمراء و ذلك من خالل
القيام بعشر مهمات

 تنفيذ املكونات املتعلقة بتنمية سالسل اإلنتاج الحيواني والنباتي وتطوير وتثمين املنتجات الفالحية
برنامج
2022

 انجاز عمليات التهيئة الهيد وفالحية (انطالق أشغال بناء السواقي على مسافة  38,7كلم ومواصلة االشغال على طول  31كلم؛
 تهيئة املسالك القروية ( 17كلم من املسالك القروية)
 املحافظة على األراض ي الزراعية من خالل بناء  9500م 3من الحواجز الصخرية.
 االعتمادات املبرمجة  176مليون درهم
تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2022
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3

مشروع النمو القروي ذو الفائدة الشمولية لجهة طنجة تطوان الحسيمة

إنجازات
2021

مواصلة أشغال بناء املسالك القروية على مسافة  132كلم

انتهاء أشغال غرس األشجار املثمرة على مساحة  9567هكتار و

و انطالقها على مسافة  15كلم بأقاليم شفشاون و وزان و

كذا انطالق أشغال الغرس على مساحة  4200هكتار بأقاليم

تطوان و طنجة ؛

شفشاون و وزان و تطوان و طنجة ؛

 مواصلة انجاز عمليات غرس األشجار املبرمجة برسم السنوات املاضية وانطالقها على مساحة  4606هكتار جديدة
برنامج
2022

 مواصلة انجاز عمليات بناء املسالك القروية املبرمجة برسم السنوات املاضية وانطالق االشغال على مسافة  41كلم جديدة
 مواصلة الثهيئة الهيدروفالحية لحوض تاسيفت على مساحة  600هكتار
 االعتمادات املبرمجة 231,3 :مليون درهم
تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2022
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4

مشروع التنمية القروية املندمجة باملناطق الجبلية ملقدمة جبال الريف بإقليم تازة

إنجازات
2021

الشروع في إنجاز الدراسة
املتعلقة تهيئة املسالك
القروية على طول  180كلم

الشروع في إنجاز الدراسة املتعلقة
بتحديد الحالة املرجعية للمشروع
عقد الصفقة املتعلقة باملساعدة
التقنية

الشروع في غرس  600هكتار من
أشجار الزيتون و 420هكتار من
بساتين التين و  3180هكتار من اللوز

إنجاز الدراسة املتعلقة باملحافظة
على األراض ي الزراعية من خالل
بناء  30000م 3من الحواجز
الصخرية

إنجاز دورات تكوينية لفائدة الفالحين
املستفيدين؛

 مواصلة عمليات غرس األشجار املثمرة على مساحة  4200هكتار
برنامج
2022

 انطالق غرس  2300هكتار من األشجار املثمرة
 بناء  7كلم من املسالك القروية
 االعتمادات املبرمجة :حوالي  120مليون درهم

برنامج القطاع لسنة 2020
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5

تنمية مناطق الواحات و شجر األركان

إنجازات
2021

 مواصلة تصفية اتفاقيات الشراكة املوقعة مع  16إقليم بمبلغ إجمالي يناهز 1,11مليار
 إبل لرام  46اتفاقي ــة ش ــراكة م للع الف للاعلين املحلي للين برس للم س للنة  2021بغ للالف م للالي إجم للالي ين ــاهز 181,7ملي ــون دره ــم
ساهمت فيه الوكالة  57,9مليون درهم

 مواصلللة إنجللاز  6مشللاريع فللي إطللار التعللاون الللدولي بغللالف مللالي يقللدر ب  44,9مليــون درهــم برسللم السللنة املاليللة 2021
واعداد  9مشاريع جديدة بغالف مالي  964مليون درهم و البحث على مصادر تمويلها

برنامج
2022

 تخصيص  95مليون درهم إلنجاز مشاريع جديدة مع الفاعلين املحليين وفق التوجهات االستراتيجية.
 مواصلة إنجاز املشاريع في إطار التعاون الدولي بغالف مالي يناهز  143مليون درهم برسم 2022
 و تكثيف الجهود لتأمين تمويل  9مشاريع جديدة بغالف مالي  41,4مليون درهم

برنامج القطاع لسنة 2020
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املياه والغابات

الرؤية االستراتيجية للقطاع  :استراتيجية "غابات املغرب "2030-2020
تنبني استراتيجية غابات المغرب على  4محاور .ويرتكز تنزيل كل محور على برامج عمل محددة لرفع رهانات تطوير القطاع
تطوير وتحديث المهن الغابوية خصوصا عت رقمنتها

تدبت وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهالتها
2.1

تشجيع االستثمار الخاص عىل مساحة  120ألف هكتار من غابات
االوكلبتوس والصنوبر مع منح امتيازات استغالل الغابات

 3.1إنشاء مشاتل غابوية حديثة بمواصفات عرصية ر
بشاكة مع القطاع الخاص

2.2

تنظيم نقل الكفاءات الناتج عن منح امتياز استغالل الغابات

ن
 3.2رقمنة وسائل تدبت القطاع والمهن المتعلقة به من أجل انتشار فعال يف الميدان

2.3

الطبيع للمغرب
البيولوج وحماية الموروث
المحافظة عىل التنوع
ي
ي
واستمرار محابة التصحر

 3.3تحديث المقاربة التقنية الحرجية من أجل إنجاح التشجت

ن
ر
ن
2.4
العشة وتشجيع السياحة البيئية
المنتهات الوطنية
تثمي شبكة

َ َ
خلق نموذج جديد بمقاربة تشارِك َية

1

2

3

ن
ن
ن
تحسي ظروف العمل
الغابويي عت
الموظفي
 3.4تعبئة

4

غابات
المغرب

المؤسسات للقطاع
اإلصالح
ي

1.1

إحداث ر
أكت من  200منظمة محلية لتنمية الغابات

1.2

ات
إحداث هيئة جديدة مكونة من  500منشط تر ي

1.3

التعاقد من أجل الحماية التشاركية للمناطق المشجرة بتقديم حوافز
ن
 1000درهم يف الهكتار

1.4

تشارك حسب مؤهالت كل مجال
اعتماد تدبت
ي

4.3

1.5

ن
تشجيع تفويض حق القنص عت الكراء للجمعيات ر
والشكات يف إطار
دفت التحمالت

 4.4إنشاء قطب للتكوين والبحث

 4.1هيكلة المؤسسة عت خلق وكاالت تضمن التدبت السيادي للدولة
ن
القانوت عت قانون جديد للغابات يتمم ظهائر  1917و1976
 4.2مالءمة االطار
ي
تأهيل الموارد ر
البشية حسب خصوصيات المهن المصاحبة للفتة االنتقالية

تنزيل استراتيجية "غابات املغرب "2030-2020
تنزيل االستراتيجية على البعد الترابي  :البرامج الغابوية الجهوية
حيدد الربانمج الغابوي اجلهوي املبادئ التوجيهية السرتاتيجية "غاابت املغرب  "2030-2020على املستوى اجلهوي ،وحيدد اإلجراءات
اليت يتعني اختاذها لضمان توافق واستمرار الوظائف البيئية واالجتماعية واالقتصادية للغاابت.
الطابع التنفيذي

الطابع التقني

تباين وتنفيذ ر
استاتيجية الغابات عىل
المستوى الجهوي

معالجة القضايا المحددة للمناطق الغابوية
وإيجاد الحلول التقنية المناسبة

وظائف
إضفاء الطابع الرسمي
تجسيد وضمان ر ز
ز
الفاعلي
التام كل

البرنامج
الغابوي
الجهوي

البرمجة والتخطيط
ز
ر
يتعي القيام
الت
إمكانية عرض جميع اإلجراءات ي
بها ز يف الزمان والمكان وتحديد األساليب والمناهج
ر
الت سيتم تنفيذها
ي

التواصل
ً
الت ر
مسبقا أو إعادة تأطتها أو ر
ر
حت إعادة
باشتها اإلدارة
 .iإعادة
صياغة المشاري ع الجهوية ي
ً
ر
صياغتها وفقا للمجاالت وذلك حسب االستاتيجية الجديدة وبرامج العمل

 .iiترجمة برامج العمل إىل أهداف ونتائج قابلة للقياس والتحقق ز يف أفق .2030

التامج القطاعية اإلقليمية األخرى
لتوحيد الجهات الفاعلة المحتملة وضمان تقارب ر

تنزيل استراتيجية "غابات املغرب "2030-2020
تنزيل االستراتيجية على البعد االفقي
ث الم َه ِن
اإل ْ
ير َوتَحدي ِ
نظيم ال ُم َؤ َّ
صالَح ا ْل ُم َؤسسا ِتي لل ِق َطاع عبر إعادة هيك َلة الت َّ ِ
سسا ِتي وكذا مالءمة االطار القانوني ،والشروع في تط ِو ِ
تم فتح عدة أوراش أهمهاِ :
الغابَوية ،وخلق نموذج جديد للمقاربة التشاركية يجعل من الساكنة اول شريك ،اعتمادا على حكامة غابوية محلية حقيقية وعلى هيئات ترابية خاصة.

أهم األوراش لسنة 2021
صدور القانون رقم  20.52المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات و الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير .2022
تهيئة وتنمية الغابات ومحميات محيطات التشجير

• تشجير وتخليف الغابات وتحسين املراعي على مساحة  42.300هكتار
• تخصيص  24,5مليون درهم كتعويض عن حق الرعي لفائدة  185جمعية رعوية

معالجة األحواض المائية ومحاربة زحف الرمال

• معالجة األحواض املائية على مساحة  43.000هكتار
• صيانة وتثبيت أكثر من  776هل من الكثبان الرملية وإنشاء حزام رملي على طول  20كلم

تهيئة المناطق المحمية

• مواصلة تنزيل مخططات تهيئة وتدبير  10منتزهات وطنية.
• تهيئة  26محمية حيوانية على مساحة  54.000هكتار وإعادة استيطان أصناف محلية منقرضة ومهددة باالنقراض

تدبير القنص والصيد بالمياه القارية

• بلغ العدد اإلجمالي ملكريات القنص  1.404مكرية.
• انتاج  23مليون وحدة من صغار األسماك وتوطينها على مستوى الوديان والبحيرات ودعم التعاونيات لتربية األسماك داخل األقفاص
العائمة ببحيرات السدود (أحمد الحنصالي واملسيرة والساهلة والوحدة).

الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها

• بلغ عدد حرائق الغابات هذه السنة  321حريق تضررت من جرائها مساحة  2.823هكتار ،تمثل منها األعشاب واألصناف الثانوية نسبة .%45
• تهيئة  500كلم من مصدات النار وصيانة  23من أبراج املراقبة و 32من نقط املاء.

التحديد والبنيات التحتية

• تتجلى أهم االنجازات في مجال الحفاظ على امللك الغابوي وتأمينه في التحديد النهائي ملساحة  8,9ماليين هكتار وتحفيظ  6,4ماليين هكتار.
• كما تم فتح وصيانة  829كلم من املسالك الغابوية.
تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة 2021

برنامج العمل سنة 2022
إطالق مجموعة من املشاريع املرتبطة بتهيئة وتنمية الغابات باإلضافة الى مواصلة انجازتلك التي تم الشروع في إنجازها خالل هاته السنة ،ويتعلق األمرباملشاريع التالية:
•
•
•
•
•

إعداد برنامج التشجيرالتشاركي
التدبيراألمثل واملستدام للبذور الغابوية وتطويروعصرنة نظام إنتاج الشتالت الغابوية
تهيئة و تدبيرمنتزهات الوطنية
رقمنة برامج التنمية الغابوية
َ
َ َ
ُ
نشط
لتنشيط التر ِابي تضم أكثر ِمن  500م ِ
إرســاء نموذج جديد للمقاربة التشاركية عبر ِإنشاء تنظيمات التنمية الغابوية على املستوى املحلي و وضع شبكة جديدة ِل ِ

برنامج تهيئة وتنمية الغابات
تهيئة األحواض املائية
محاربة زحف الرمال
تدبيرالقنص والصيد باملياه القارية

تنمية شبكة املناطق املحمية وحماية
الوحيش ومواطنه

• تشجير وتخليف الغابات وتحسين املراعي على مساحة  50.000هكتار ،أي بزيادة  %19مقارنة مع  42.000( 2021هـ).
• صيانة  35.000هكتار من املغروسات القديمة

• إعداد تصاميم تهيئة األحواض املائية على مساحة  600.000هكتار وإنشاء  400.000متر مكعب من سدود الترسيب
• تثبيت وصيانة ما يقارب  1.100هكتار من الكثبان الرملية و معالجة  8كلم من األحزمة الرملية
• دعم تنظيم القنص عبر إحداث  200مكرية جديدة للقنص ليبلغ العدد اإلجمالي  1.452مكرية على  3,6مليون هكتار
• إنتاج  28مليون وحدة من صغار األسماك واستزراع  25,5مليون وحدة من األسماك بالبحيرات والوديان .
• إنتاج  17ألف طن من األسماك املستزرعة.

• التحفيظ العقاري للملك الغابوي على مساحة  300.000هكتار.
• فتح وصيانة  1200كلم من املسالك الغابوية وخلق أو إعادة تأهيل  155من الدور الغابوية واملساكن والبنايات اإلدارية .
• دعم مهام حراسة املجاالت الغابوية على مساحة  250.000هكتار.
تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة 2021

برنامج العمل سنة 2022

تنمية شبكة املناطق املحمية
وحماية الوحيش ومواطنه

• مواصلة تهيئة  10منتزهات وطنية.
• مواصلة تهيئة  26محمية حيوانية على مساحة  54.000هكتار ومواصلة برامج إطالق
األنواع املنقرضة في مجالها الطبيعي بعدة محميات.
• إعادة تهيئة تقسيم املنتزه الوطني  :قلب املنتزه على مساحة  24 705هل.

َ
َ
الشروع في تهيئة املنتزه الوطني إلفران تماشيا • احداث محميتين جديدتين الستيطان األصناف املهددة باالنقراض :األ ْيل ال َب ْرَب ِري واأل ْر ِوي
والغزالن الجبلية وذلك على مساحة  580هكتارا.

مع االستراتيجية الجديدة غابات املغرب

2030-2020

• تخليف وإعادة تأهيل املنظومات الطبيعية :أرز األطلس والبلوط األخضر والبلوط الزان
والصنوبر البحري.
• تطوير السياحة البيئية وتطوير شراكات مع الشركاء املحليين في مجال التنشيط البيئي
وتطوير املنتوجات املحلية )برنامج االستثمار السياحي(

تقديم ميزانية وزارة الفالحة والصيـد البحـري والتنمية القروية واملياه والغابات برسم سنة 2021

الصيد البحري

الصيد البحري

قطاع الصيد البحري

1

أهم مكتسبات استراتيجية آليوتيس

2

مؤشرات نشاط الصيد البحري

3

ميزانية القطاع لسنة 2022
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أهم مكتسبات استراتيجية آليوتيس6/1 -

املر اقبة
كل سفن أسطول الصيد الساحلي
وأسطول الصيد في أعالي البحار مجهزة
بأجهزة تحديد املوقع الجغرافي VMS
تطويربرنامج معلوماتي خاص بمسطرة
املصادقة على املنتجات في إطار
محاربة الصيد غير القانوني
استفادة  18107قارب صيد من برنامج
 RFIDأي
تحديد هوية القوارب
بنسبة %100
قطاع الصيد البحري
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أهم مكتسبات استراتيجية آليوتيس6/2 -

تدبيراملوارد
وضع  20مخطط إضافي لتهيئة املصايد ذات
األولوية التسويقية (مقابل مخطط واحد فقط
قبل )2009
 ٪96من السمك املفرغ مدبر بطريقة مستدامة
 إنشاء ثالثة محميات بحرية ،سيتم تنزيل وتركيب
معدات التشوير البحري في كل محمية خالل
2022

تحديد مناطق منع الصيد بشباك الجر ،ومناطق
الشعب االصطناعية ومناطق املحميات البحرية
قطاع الصيد البحري
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أهم مكتسبات استراتيجية آليوتيس6/3 -

التفريغ
املنع التام الستخدام الصناديق
الصناديق
واعتماد
الخشبية
البالستيكية املوحدة
 توزيع حوالي  37.362صندوق عازل
للحرارة وذلك بتجهيز  12.454قارب
صيد تقليدي
انجاز  47نقطة تفريغ مجهزة وقرى
للصيادين( 2في طورالبناء أو البرمجة)

نقطة التفريغ بكرزم Gourizim

مصنع الثلج Lassarga

غرف التبريد  :من  13إلى 55
مصانع الثلج  :من  10إلى 101
قطاع الصيد البحري
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أهم مكتسبات استراتيجية آليوتيس6/4 -

البيع األولي وبيع السمك
بأسواق الجملة

سوق السمك من الجيل الجديد Tanger

إنجاز  11سوقا للسمك من الجيل الجديد
للبيع األولي بتكلفة اجمالية تقدر ب454
مليون درهم

سوق السمك Inezgane

بناء  10أسواق السمك بالجملة بغالف مالي
ناهز  560مليون درهم
طاقة متجددة PDA Sidi Boulfdaile

تجهيز أسواق السمك ومو اقع الصيد
بنظام املر اقبة بالفيديو ،بمبلغ يعادل 18
مليون درهم
املر اقبة بالفيديو PDA Mehdia
قطاع الصيد البحري
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أهم مكتسبات استراتيجية آليوتيس6/5 -

البحث العلمي
أكثر من  1,55مليار درهم لتعزيز قدرات
املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري
 خرجات علمية لتقييم املوارد السمكية،
شبكة أخذ العينات البيولوجية
ودراسات تصنيف مناطق تربية املحار
تعزيزإمكانيات البحث البحري :
 3 oزوارق سريعة وسفينتان
ساحليتان للتنقيب منها  1في طور
اإلنجاز
 3 oسفن للبحث العلمي
قطاع الصيد البحري

عدد سفن البحث
3

+1
2

2009 2020

عدد السفن قيد اإلنشاء
3

+3

وسائل التنقيب و املالحظة :
 باخرة بحث أوقيانوغرافي ألعالي البحار ()2021
 قارب متخصص في األوقيانوغر افيا املرتبطة بتربية
األحياء املائية ()2020
 مركب أوقيانوغرافي ساحلي لألبحاث الساحلية
()2021
 تجديد باخرة التكوين الحسني قصد تخصيصها
لألبحاث البحرية ()2021
 عوامات أوقيانوغر افية و ROV

2009 2020

عدد العوامات و ROVs

البنى التحتية للبحث :
 مركز األ بحاث بأكادير ()2018

5

+5

2009 2020

عدد املنصات
X2
2
1

2009 2020

 تحديث شبكة املر اقبة الصحية ()2016-2013
 بناء الجزء اإلداري للمقر الرئيس ي للمعهد

املنصات التحليلية :
 تقوية المنصات التحليلية لشبكة المراقبة الصحية

ن
 إنشاء منصة متخصصة يف علم الوراثة
35

أهم مكتسبات استراتيجية آليوتيس6/6 -

اإلجراءات االجتماعية
تعميم التغطية االجتماعية والصحية على
جميع البحارة بما فيهم الصيادين
التقليديين و تعميم التأمين الصحي على
حوادث الشغل ابتداء من فاتح يناير
2018
تنويع وتطويرعرض التدريب البحري
إنشاء وتطوير إطار وطني إلنقاذ األرواح
البشرية في البحر و تقوية وسائل البحث
واإلنقـاذ
قطاع الصيد البحري

سفينة مدرسية للتكوين

جهاز محاكاة املالحة ITPM Laayoune

36

أهم مؤشرات استراتيجية آليوتيس إلى غاية 2020
نسبة الكميات املفرغة املدبرة
باستدامة

التشغيل املباشر على اليابسة

+91%

حجم اإلنتاج (بآالف األطنان)

حجم اإلنتاج (بآالف األطنان)

x 1,8

x 1,3

96%
109.440

61.650

5%

2020

1.383

2007

2020

الصادرات (بمالييرالدوالرات)
x 2,1

1.035

2020

2007

الناتج الداخلي الخام (الصيد و
صناعات الصيد*) بماليير الدراهم
x 2,05

2,5

17,02

1,2

2020
قطاع الصيد البحري

2007

2007

8,3

2020

2007

* المصدر :المندوبية السامية للتخطيط فيما يخص الصيد البحري و األحياء البحرية وتقديرات الوزارة فيما يخص صناعات الصيد
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أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري خالل الثمانية أشهراألولى من سنتي  2020و 2/1 -2021
من حيث الحجم (بآالف األطنان)

انخفاض طفيف ب  4%في الكمية
814

28

95

630

+9% +3%

-4%
25

779

1
اإلنتاج
الوطني من
األسماك

62

أخرى

98

-7%

67

2021

589

رأسيات األرجل

السمك السطحي

السمك األبيض

من حيث القيمة (بماليير الدراهم)

ارتفاع ب  30 %في القيمة
8,2

0,8

+30%

10,6

0,9

أخرى

قطاع الصيد البحري

2020

 انخفاض إفراغات السمك السطحي بنسبة  %7في الحجم نظرا لتراجع كميات السردين ب  %21نتيجة
للظروف املناخية ( %63من إجمالي صيد هذا النشاط و %48من حجم الصيد الوطني في )2021
 ارتفاع الكميات املصطادة من أهم األصناف السمكية األخرى:
 رأسيات األرجل بنسبة  %3نتيجة تزايد إنتاج األخطبوط ب  %51( %7من إجمالي صيد هذا النشاطو %6من حجم الصيد الوطني في  )2021نظرا لالنطالق املبكر ملوسم صيد األخطبوط لفصل صيف
 2021باملقارنة مع نفس موسم سنة  16( 2020يونيو  2021مقابل  5يوليوز )2020
 السمك األبيض ب  %9( %9من حجم الصيد الوطني) نتيجة الرتفاع إنتاجية هذا الصنف في سنة.2021

4,7

1,0

1,7

+44%

+15%

+3%

1,2

1,7

6,8

رأسيات األرجل

السمك األبيض

السمك السطحي

2020

2021

 ارتفاع في رقم معامالت رأسيات األرجل ب  %64( %44من قيمة اإلنتاج الوطني) نظرا الرتفاع معدل ثمن
البيع األول لكل أنواع هذا الصنف خاصة األخطبوط والذي ازداد معدل ثمنه ب  %48لينتقل من 62
درهما للكلغ خالل الثمانية أشهر األولى من سنة  2020إلى  92درهما للكلغ خالل نفس الفترة من سنة
 2021وذلك نتيجة الرتفاع ثمنه في السوق العاملي .كما تشكل قيمة إنتاج األخطبوط  %67من رقم
معامالت رأسيات األرجل و %43من قيمة اإلنتاج الوطني خالل سنة .2021
 ارتفاع قيمة إنتاج األصناف السمكية األخرى نظرا للزيادة املسجلة في معدل ثمن البيع األول حيث ازداد
هذا املعدل ب  %10بالنسبة للسمك السطحي و ب  %5للسمك األبيض.
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أهم مؤشرات نشاط الصيد البحري خالل الثمانية أشهراألولى من سنتي  2020و 2/2 -2021
من حيث الحجم (بآالف األطنان)

2

أنشطة أخرى

صادرات
املنتجات
السمكية

458

-8%

16
124

+10%
-43%

121

-19%

197

+20%

2020

دقيق و زيت السمك

423
18
71
98
237
2021

منتجات مجمدة

1,0
1,5

أنشطة أخرى

+17%

+27%
-39%

4,4

-14%

5,9

+52%

2020

دقيق و زيت السمك

املعلبات و نصف املعلبات

 انخفاض صادرات دقيق وزيت السمك ب  %17( %43من الحجم اإلجمالي للصادرات) نظرا لتراجع
دقيق السمك ب  %14( %37من الحجم اإلجمالي للصادرات) نتيجة النخفاض صادرات هذا املنتوج
نحو تركيا ب  %46والذي يشكل السوق األول لصادرات املغرب من دقيق السمك بنسبة .%41
 تراجع صادرات املعلبات ونصف املعلبات ب  %23( %19من الحجم اإلجمالي للصادرات) نتيجة
النخفاض معلبات السردين ب  %17( %28من الحجم اإلجمالي للصادرات) نظرا لتراجع الكميات
املصدرة منها لكل من دول إفريقيا جنوب الصحراء ،الشرق األوسط واالتحاد األوربي ب  %81( %29من
الصادرات اإلجمالية من معلبات السردين).
 ارتفاع حجم صادرات املنتجات املجمدة ب  %56( %20من الحجم اإلجمالي للصادرات) نتيجة لتطور
صادرات كل من سمك اإلسمقري ) (Maquereauب  %139وكذلك سمك األخطبوط ب .%22

ارتفاع في القيمة ب 17 %

من حيث القيمة (بماليير الدراهم)
12,8

قطاع الصيد البحري

املعلبات و نصف املعلبات

انخفاض ب  8%في الكمية

14,9
1,3
0,9
3,8

8,9

2021

منتجات مجمدة

بالرغم من ظرفية صعبة على مستوى األسواق العاملية

 ارتفاع قيمة صادرات املنتجات املجمدة ب  %60( %52من القيمة اإلجمالية للصادرات) خاصة األخطبوط
الذي سجل ارتفاعا في رقم معامالته ب  ،%73والذي يمثل  %31من القيمة اإلجمالية للصادرات ،نظرا
الرتفاع الكميات املصدرة ب  %22وكذلك لتزايد معدل ثمنه ب  %42حيث انتقل من  79درهما للكلغ خالل
الثمانية أشهر األولى من سنة  2020إلى  111درهما للكلغ خالل نفس الفترة من سنة .2021
 تزايد قيمة صادرات املنتجات الطرية ب  %7( %49من القيمة اإلجمالية للصادرات) نتيجة لتزايد حجم
صادراتها ب  %30من جهة وكذلك لتزايد معدل ثمنه ب  %14من جهة أخرى.
 ارتفاع رقم معامالت صادرات نصف املعلبات ب  %7( %24من القيمة اإلجمالية للصادرات) نظرا لتزايد
صادرات جميع أنواعها خاصة نصف معلبات األنشوفا ) %6( (Anchoisمن القيمة اإلجمالية للصادرات
و %82من قيمة صادرات نصف املعلبات) والتي ارتفعت قيمة صادراتها ب .%15
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مشروع ميزانية 2022
1

ميزانية التسيير

تنمية الصيد وتربية األحياء البحرية وتثمين الموارد

التوزيع العام (بماليين الدراهم)

0,3

19

-

190,0

171,3

+5,72
2021

502,83
تنمية الصيد وتربية االحياء البحرية
و تثمين املوارد

190,07

التأهيل الترقية االجتماعية واملهنية
و سالمة رجال البحر
قيادة وحكامة

25,15
45,11

دعم لفائدة املؤسسات تحت الوصاية مراقبة الصيد

508,55
171,3
25,5
52,9

تثمين املنتوج

2022

التأهيل الترقية االجتماعية والمهنية وسالمة رجال البحر

0,1

0,4

0,0
25,5

25,1
2021

دعم مؤسسات التكوين

اإلنقاد البحري

الترقية اإلجتماعية

2022

قيادة وحكامة
نفقات املوظفين

242,5

258,9

2021

2022

1,9
45,1

قطاع الصيد البحري

2021

1,0

3,9

1,0
52,9

.I

دعم مهام المصالح
الخارجية
51.06

التكوين المستمر

دعم مهام المصالح
المركزية

دعم الهيئات المهنية

2022
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مشروع ميزانية 2022
2

تنمية الصيد وتربية األحياء البحرية وتثمين املوارد

ميزانية االستثمار

1,8

5

التوزيع العام (بماليين الدراهم)

0,7

10,5

-

182,0

175,4

+0,5

220,95

221,45

2021

دفع لصندوق تنمية حماية الثروات
السمكية
الصيد البحري

مراقبة الصيد دعم لفائدة المؤسسات بناء نقط الصيد
التفريغ المجهزة
تحت الوصاية

2022

التأهيل الترقية االجتماعية واملهنية وسالمة رجال البحر
3,1
تنمية الصيد وتربية االحياء البحرية
و تثمين املوارد

-

1,1
22,5

20,5
182

175,4
2021

دعم مؤسسات التكوين
المهني

الترقية اإلجتماعية

اإلنقاد البحري

2022

قيادة وحكامة

3,0
التأهيل الترقية االجتماعية
واملهنية و سالمة رجال البحر

20,48

قيادة وحكامة

18,47

23,6

2021

2022

قطاع الصيد البحري

0,9

3,0

22,5
18,5
2021

23,6

.I

 51.06مهام
دعم
المصالح الخارجية

دعم مهام
المصالح المركزية

دعم الهيئات المهنية
للصيد البحري

2022
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مشروع ميزانية 2022
2021

بماليين الدراهم

2022

الفرق

ميزانية االستثمار
تنمية الصيد و تربية األحياء البحرية و تثمين املوارد

182,00

175,36

-6,64

التأهيل ،الترقية اإلجتماعية و املهنية و سالمة رجال البحر

20,48

22,52

+2,04

قيادة وحكامة

18,47

23,57

+5,1

220,95

221,45

+0,5

مجموع ميزانية االستثمار

ميزانية التسيير
نفقات املوظفين

242,50

258,85

+16,35

تنمية الصيد وتربية األحياء البحرية و تثمين املوارد

190,07

171,26

-18,81

التأهيل ،الترقية اإلجتماعية و املهنية و سالمة رجال البحر

25,15

25,52

+0,37

قيادة و حكامة

45,11

52,92

+7,81

502,83

508,55

+ 5,72

723,78

730,00

+6,22

مجموع ميزانية التسيير

مجموع امليزانية العامة
املناصب املالية املحدثة
قطاع الصيد البحري

0

20
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مشروع ميزانية 2022
أهم املشاريع املبرمجة في ميزانية االستثمار2/1 -
صندوق تنمية الصيد البحري ) 80مليون درهم) :

.1

 اقتناء سترات النجاة القابلة للنفخ لفائدة بحارة قوارب الصيد التقليدي
 اقتناء شباك معززة لفائدة مجهزي السفن باملناطق الشمالية للوقاية من هجوم سمك الدنفيل نيكرو
 إنشاء وتثمين قطب لتربية األحياء املائية بتيغرت
 تفعيل نظام الضمان االجتماعي لدعم البحارة الصيادين ضحايا هجوم سمك الدنفيل نيكرو
 برنامج لدعم البحت و االبتكار لتثمين املنتجات البحرية
 دعم عمليات مراقبة أنشطة الصيد البحري
 اقتناء برامج معلوماتية

قطاع الصيد البحري
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مشروع ميزانية 2022

أهم املشاريع املبرمجة في ميزانية االستثمار )(2/2
.2

املشاريع املهيأة واملندمجة للصيد التقليدي و تربية األحياء البحرية (22مليون درهم ( :
 إعادة تهيئة قرية الصيد بامسوان (أݣادير) و تهيئة مركز الصيد تاغزوت
 تشييد مباني إدارية بقرى الصيد ملهيرز بجهة الداخلة
 إنشاء مخازن للصيادين بنقط التفريغ املجهزة بكل من الركونت وميناء سيدي إفني

.3

دعم لفائدة املؤسسات تحت الوصاية (72مليون درهم )
مساهمة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ) 53مليون درهم)
 مساهمة لفائدة الوكالة الوطنية لتنمية تربية االحياء البحرية ) 17مليون درهم)
 مساهمة لفائدة قسم استدامة وتهيئة املوارد البحرية ) 2مليون درهم)

.4
.5

إعانة ملر افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة املكلفة بالتكوين

.6

بناء مركزالتكوين املنهي البحري باملحمدية

.7

أشغال بناء مقرمندوبية الصيد البحري ببوجدور

.8

أشغال بناء مقرمندوبية الصيد البحري بالجبهة

تهيئة وتجهيزاملصالح املركزية والخارجية

قطاع الصيد البحري
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اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ
ﻟﻠﺴﯿﺪ وزﯾﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻘﺮوﯾﺔ واﻟﻤﯿﺎه واﻟﻐﺎﺑﺎت

أجوبة السيد وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
ر
المحتمي خالل اجتماع
عىل أسئلة السيدات والسادة المستشارين
نونت 6262
لجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلس المستشارين بتاري خ  62ر
بمناسبة مناقشة المتانية الفرعية للوزارة برسم سنة 6266

دجنت 6262
ر

ر
المحتم،
السيد الرئيس
ر
المحتمون،
السيدات والسادة المستشارون
ر
فن بداية أن أتقدم بالشكر الخالص
تبعا الجتماع لجنة القطاعات اإلنتاجية بتاري خ  62ر
نونب  ،6262يش ي
ر
الكبب الذي يولونه لقطاعات الفالحة والصيد البحري
مي عىل االهتمام
ر
للسيدات والسادة المستشارين المحب ر
والتنمية القروية والمياه والغابات.
وكما وعدتكم بذلك ،أبعث لكم بالتوضيحات والمعطيات عن مختلف التساؤالت المطروحة بعض تصنيفها
ر
جواب المقدم ذي الطابع العام خالل االجتماع.
والن تكمل
ري
حسب القطاعات ،ي

القطاع الفالح

ر
استاتيجية الجيل األخض 6202-6262
ر
ر
الن تمت بلورتها بناء عىل أسس تقييم مخرجات مخطط المغرب
اسباتيجية الجيل األخض  ،6202-6262ي
ر
األخب يف القطاع ،من خالل إعطاء األولوية للعنض
الن تم تحقيقها خالل العقد
ر
األخض ،تروم تعزيز المكتسبات ي
ر
البشي ،حيث تم وضع اإلنسان يف قلب المعادلة المتعلقة بتكريس الحماية االجتماعية كبنية أساسية للعيش
وااللتقائية مع التنمية الفالحية ،ومعالجة التفاوتات المجالية واالجتماعية بالنسبة للطبقة الوسىط الفالحية
والقروية يف إطار مقارنتها بالطبقة الوسىط بالمجال الحضي.
ر
االسباتيجية بغية مواصلة
فبفضل الرعاية المولوية وتنفيذا للتعليمات السامية ،سنعمل عىل تبيل هذه
ر
الن عرفها القطاع مع مخطط المغرب األخض ،سواء عىل مستوى اإلنتاجية أو التنافسية وخلق فرص
الدينامية ي
الفالحي.
وتحسي أوضاع
الشغل
ر
ر
الصغب والمتوسط ،وتهم:
تبن عدة أليات سيستفيد منها الفالح
ر
ولهذه الغاية ،تم ي
تمكي  022ألف أرسة جديدة من الولوج للطبقة المتوسطة ،وتثبيت  292ألف أرسة ضمنها ،من
ر
خالل  0دعائم ،تهم:


تحسي دخل
تحفبات جديدة موجه للشباب ل
مواصلة الجهود االستثمارية وإرساء نظام
ر
ر
الفالحي؛
ر



الفالحي من االستفادة
لتمكي
الفالح (ليبلغ  6,2هكتار) ،ووضع إطار خاص
التأمي
تعميم
ر
ر
ر
ي
من خدمات الحماية االجتماعية ر
بالشاكة مع القطاع الخاص؛



ماليي فالح من االستفادة من خدمات الحماية االجتماعية.
تمكي 0
ر
ر

الفالح ،من خالل:
المقاولي الشباب يف القطاع
 إفراز جيل جديد منر
ي


اض
تعبئة
اض الجماعية ،ر
ر
عب بروز  022ألف مستغل لألر ي
وتثمي مليون هكتار من األر ي
ومقاول يف مجال الفالحة أو الخدمات المرتبطة بها؛



الفالح.
تكوين أزيد من  222ألف شاب يف المجال
ي

الفالحي  2مرات
عب مضاعفة معدل تنظيم
 إطالق جيل جديد من التنظيمات الفالحية المبتكرة ،رر
(تعاونيات فالحية من الجيل الجديد).
عب:
 وضع جيل جديد من آليات المصاحبة ،ر


فالح؛
توفب  2.222مستشار
عب ر
تكثيف وتعميم االستشارة الفالحية ،ر
ي

ر
االلكبونية.
تطوير الخدمات الرقمية بربط ما ال يقل عن  6مليون فالح بمنصات الخدمات

هذا ،ويتم حاليا االشتغال عىل عدة واجهات ،من خالل إطالق مجموعة من األوراش تتعلق بالحماية االجتماعية
التثمي وتشجيع االستثمار.
وخلق فرص الشغل وتشي ع
ر

ر
السق
تدبت مياه
اسباتيجية الجيل األخض والبنامج الوطن ر
تماشيا مع تبيل ر
للبويد بمياه ر
الشب والري ،تمت بلورة  0برامج
ر
ي
وتثمي الماء والتهيئة الهيدروفالحية ،مع مراعاة إمكانيات
وتدبب الطلب
الماب
مهيكلة يف مجاالت تنمية العرض
ر
ر
ي
وخصوصيات كل منطقة.
البامج ،تهم:
هذه ر
تثمي الماء ،بهدف تعميم التقنيات المقتصدة يف الماء ،لتشمل %22
 عضنة شبكات الري والرفع من رعب:
من المساحة المسقية اإلجمالية ،ر


مواصلة وإتمام مشاري ع عضنة شبكات الري الجماعية عىل مساحة  02ألف هكتار وإطالق
مشاري ع جديدة عىل مساحة  02ألف هكتار؛

التحفبات المالية
عب
تجهب الضيعات بالري

ر
الموضع عىل مساحة  022ألف هكتار ،ر
ر
ي
المقدمة من طرف الدولة يف إطار صندوق التنمية الفالحية.
ر
سق جديدة ودعم الري بالدوائر
تثمي موارد المياه المعبأة بواسطة السدود ،ر
ر
عب إحداث دوائر ي
ر
تجهب 06.022
الن يف طور اإلنجاز ،حيث سيتم
ر
المسقية المتواجدة بسافلة السدود المنجزة أو ي
ر
حوال  064مليون مب مكعب؛
تثمي
هكتارا ستمكن يف أفق  6202من ر
ي
عب مواصلة إنجاز  3مشاري ع ر
 برنامج رللشاكة
الشاكة ربي
القطاعي العام والخاص يف مجال الري ،ر
ر
الموزعة عىل  0جهات:
ر
ر
سق  15 000هكتار انطالقا من محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة شتوكة
 استكمال مشوع ي
األخبة؛
بسوس والذي يوجد يف مراحله
ر
مشوع تحلية مياه البحر بمنطقة الداخلة ر
 إطالق أشغال ر
حوال  2.222هكتار من
لسق
ي
ي
اض الجديدة؛
األر ي
الشوع ف استغالل ر
 ر
مشوع أزمور (بمنطقة البب الجديد) لري  0.622هكتار.
ي
 تنمية الفالحة المسقية الصغرى ،من خالل

إعادة تأهيل واستصالح  622.222هكتار من هذه الدوائر؛



إنجاز العتبات لتغذية المياه الجوفية وتعزيز تعبئة المياه السطحية؛



إصالح وإعادة تأهيل الخطارات.
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برنامج تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية
بداية ،أود التأكيد عىل أن انتقاء المشاري ع وبرمجتها وإنجازها يدخل ضمن اختصاصات اللجان الجهوية لتنمية
المجال القروي.
البنامج ،تم ،عىل مستوى جهة العيون  -الساقية الحمراء ،االنتهاء من تهيئة وفتح الطرق والمسالك
يف إطار هذا ر
عىل طول  660كلم ،فيما تتواصل األشغال عىل طول  222كلم .كما استفادت هذه الجهة ،يف إطار الشق المتعلق
بقطاع التعليم ،من تهيئة  2مدارس ابتدائية .وعىل مستوى إقليم بوجدور ،تم االنتهاء من أشغال بناء وتهيئة
الطرق والمسالك عىل طول  99كلم.

االستثمار ف األراض الفالحية ف الداخلة  -وادي الذهب
الفالح للوزارة ،فإن اإلمكانيات
الماب ،وبتنسيق مع مديرية الري وإعداد المجال
حسب دراسة لوكالة الحوض
ي
ي
ر
سق سوى مساحة ال تتعدى  2.222هكتار
المتاحة من المياه الجوفية بمناطق الداخلة وبب انزران ال يمكنها ي
عىل أبعد تقدير.
وف إطار رؤية للتنمية المستدامة والحفاظ عىل الفرشة المائية ،قامت الوزارة رببمجة ر
مشوع خلق دائرة سقوية
ي
جديدة عىل مساحة  2.222هكتار عن طريق تحلية مياه البحر ،والذي سيتم ر
الشوع يف إنجازه خالل هذه السنة
سنتي ونصف.
وينته يف غضون
ر
ي
المشوع يروم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر سعتها السنوية  02مليون ر
هذا ر
مب مكعب ومحطة إلنتاج 02
كيلو واط سنويا من الطاقة الريحية لتغطية االحتياجات الطاقية لمحطة التحلية ولشبكة الري .كما سيتم تزويد
للشب من طرف المكتب الوطن للكهرباء والماء الصالح ر
للمشوع بالماء الصالح ر
الساكنة المجاورة ر
للشب.
ي
وسيمكن هذا ر
المشوع من:
-

المساهمة يف المحافظة عىل الفرشة المائية؛

-

حوال  222مليون درهم يف السنة؛
حوال  222.222طن من البواكر بقيمة مضافة تقدر ب
إنتاج
ي
ي

-

(حوال  22.222منصب شغل قار).
خلق فرص الشغل
ي

وقد وقعت الوزارة عقد ررساكة واعدة مع ر
الخاصي إلنجاز واستغالل محط ر ين التحلية شبكة الري ،وتم
يكي
ر
الش ر
ر
نش مقتطف من العقدين عىل مستوى الجريدة الرسمية رقم  2420بتاري خ  26مارس .6262

ر
للحشة القرمزية
استعمال أصناف مقاومة
ر
ر
دمب
الن ظهرت ألول مرة ببالدنا سنة  6220بإقليم سيدي بنور ،يف ت ر
كما تعلمون تسببت الحشة القرمزية ،ي
مساحات مهمة من الصبار بالعديد من المناطق ،مما تسبب يف خسائر اجتماعية واقتصادية وبيئية هائلة.
ولمواجهة هذه اآلفة ،أطلقت الوزارة برنامج مكافحة يشمل مجمعة من اإلجراءات ،تهم:
ر
للحشة القرمزية؛
 المراقبة والرصد للبؤر الجديدة4

-

-

-

-

قلع وردم نباتات الصبار ر
األكب تضرا؛
الحشية المرخص لها لهذا الغرض ر
ر
لفالحي
بإرساك ا
معالجة نبات الصبار المصاب باستعمال المبيدات
ر
الوطن للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية؛
وبتأطب من مصالح وقاية النباتات التابعة للمكتب
ر
ي
ر
للحشة،
اع إليجاد أصناف صبار مقاومة
إطالق برنامج بحث من طرف المعهد
الوطن للبحث الزر ي
ي
ر
والذي مكن من تسجيل  4أصناف ذات مقاومة عالية لهذه الحشة ؛
والفالحي والسلطات المحلية وتوزي ع
تنظيم عدة حمالت للتوعية والتحسيس لفائدة الساكنة
ر
ر
الحشة وكيفية معرفتها وسبل محاربتها والوقاية منها ؛
منشورات حول
تأطب من المصالح المختصة
إ ررساك
الفالحي يف برنامج المكافحة ،الذي أثبت فعاليته يف الميدان ب ر
ر
ر
ر
تأطب وتزويد الجمعيات والتعاونيات الفاعلة يف سلسلة
وف هذا اإلطار ،تم
للمكتب
ر
وباف الشكاء .ي
ي
الصبار بالمواد والمعدات الالزمة ،كالمبيدات وآالت الرش والتقليم ومعدات الحماية الفردية.

ومنذ ظهور هذا المرض ،بلغت اإلنجازات ر
الوطن إل غاية اليوم معالجة  22.222هكتار
الباكمية عىل الصعيد
ي
ر
األكب تضرا منها  20.062هكتارا تمت معالجتها و 6.222هكتارا تم
وقلع وإتالف  9.022هكتار من الصبار
إتالفها خالل هذه السنة ر
(حن متم شهر أكتوبر .)6262
وعىل مستوى جهة كلميم – واد نون ،تمت خالل هذه السنة:
-

معالجة  6.622هكتار بالطائرات باستعمال المبيدات البيولوجية ؛

-

معالجة  2.602هكتارا من نبات الصبار المصاب ؛
إتالف  290هكتارا من نبات الصبار ر
األكب تضرا ؛

-

توزي ع ر
الفالحي ؛
أكب من  22.222رلب من المبيدات لفائدة
ر

-

الفالحي.
توزي ع  242آلة رش للمبيدات و 42خزانا للمياه لفائدة
ر

من جهة أخرى ،وبالنظر للنتائج المحصل عليها من برنامج البحث ،تم إنشاء عدة مشاتل إلكثار األصناف
الحشة ر
ر
ر
ر
ونش إعادة
الن دمرتها
الثمانية المقاومة للحشة بهدف إنتاج شتالت الستعمالها يف إعادة زرع الحقول ي
زرع الصبار بعدة مناطق من المملكة.

مراقبة المنتجات المستوردة
استباد المنتجات الغذائية والرفع من مستوى جودتها للحد من تدفقها ال السوق
يف إطار
التدابب المتخذة عند ر
ر
الوطن للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بتشديد
الوطنية ومنافسة المنتجات المحلية ،يقوم المكتب
ي
ر
الن تمكن من منع دخول أمراض يمكن
االستباد .كما
المراقبة الصحية والصحة النباتية عند
ر
يتخذ كل اإلجراءات ي
ر
والنباب أو عىل صحة المستهلك.
الحيواب
أن تكون لها عواقب وخيمة عىل الرصيد
ي
ي
ف هذا اإلطار ،ر
مشوع مرسوم إلحداث نظام تقييم المساطر ر
اقبح المكتب ر
والشوط الصحية بالبلدان المصدرة
ي
للمغرب قبل القيام بعملية التصدير ،مع إجراء تقييم خالل زيارة مسبقة لهذه البلدان قبل السماح بعملية
التصدير.
هذا المرسوم يهدف إل:
-

تقليص خطر دخول األمراض الحيوانية أو النباتية لبالدنا؛
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-

-

ر
الن قد تنتج عن إعادة الحيوانات والنباتات والمنتجات المستوردة
تقليص العواقب والتداعيات المالية ي
ر
غب مطابقة؛
تعتب ر
والن ر
ي
ر
والن ال تتفوق عليها من حيث الجودة.
استباد بعض المنتجات المتوفرة عىل الصعيد
الحد من ر
الوطن ،ي
ي

مراقبة بقايا المبيدات
التدابب المتخذة لضمان سالمة المنتجات الغذائية ومدى مطابقتها لمستويات الملوثات وبقايا
يف إطار
ر
الوطن للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية يف:
المبيدات الفالحية ،تتمثل تدخالت المكتب
ي
ر
استبادها والسماح بتوزيعها
 البخيص للمبيدات بعد تقييم مخاطرها عىل صحة اإلنسان والبيئة قبل روتسويقها؛
 اعتماد المؤسسات المستوردة او المنتجة لهذه المواد؛للمعايب الصحية المعتمدة؛
غب المطابقة
ر
استباد المبيدات ر
 السحب من السوق ومنع ر وضع برامج المراقبة لبقايا المبيدات يف الخض ،عن طريق إلزامية وضع سجل بالضيعات ومراقبة حسنالتميب ربي المنتجات الموجهة للسوق
مخبية دون
ر
االستعمال للمبيدات وأخذ العينات إلجراء تحاليل ر
الداخلية أو الخارجية؛
التدابب
 إصدار قانون جديد لمراقبة المبيدات رقم  00.24بالجريدة الرسمية ،يهدف إل الرفع منر
المعايب الدولية.
الجيدة لمراقبة هذه المواد عىل طول سلسلة اإلنتاج تماشيا مع
ر

ر
مشوع اجريفية ببوجدور
هذا الم رشوع ،الذي يندرج ضمن النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية ،سيتم إنجازه عىل مساحة 2.222
ر
النباب (الخضوات،
الفالح يف مجاالت سالسل اإلنتاج
هكتار وي هم التهيئة الهيدروفالحية واالستثمار
ي
ي
والحيواب (الحليب).
والزراعات الكلئية)
ي
ويتوح من هذا ر
المشوع تحقيق قيمة مضافة قدرها  02مليون درهم وخلق  40ألف يوم عمل سنويا من خالل
إنتاج  9.222طن من الخضوات و 0.222طن من الكأل.
وستتم تعبئة العقار عىل شطر أول مساحته  622هكتارا عن طريق طلبات العروض ف إطار عملية ر
الشاكة ربي
الدولة والقطاع الخاص حول أراض الدولة الخاص لفائدة المستثمرين والشباب الق ياطني بالجهة ،طبقا لدفبر
ر
ي
التحمالت.
الفالح،
وإل حدود اليوم ،تبلغ نسبة تقدم إنجاز أشغال التهيئة الهيدروفالحية  .%42كما تمت تعبئة العقار
ي
من خالل تجزئ مساحة ر
المبمجة ( 622هكتارا) عىل  62قطعة فالحية ،منها  66قطعة من  2هكتار
المشوع ر
ستوجه لشباب المنطقة.
وقد تم االنتهاء من إعداد ملف طلب العروض المتعلق بهذا الشأن يف انتظار المصادقة عليه من طرف اللجنة
البي وزارية المكلفة ر
بالشاكة.
ر
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قطاع الصيد البحري
األوروب
استفادة الساكنة المحلية من اتفاقية الصيد البحري مع االتحاد
ر
تعد اتفاقية الصيد البحري وبروتوكول تنفيذها الموقعة بتاري خ  20يناير  6229امتدادا منطقيا لروح ر
الشاكة
ر
ر
البوتوكول المياه البحرية المغربية عىل طول
الن تجمع ربي المغرب واالتحاد
األوروب .ويشمل ر
ري
االسباتيجية ي
الواجهة األطلسية الممتدة من كاب سبارطيل شمال المغرب إل غاية الرأس األبيض بجنوب المملكة.
بعي
غب المستغلة من قبل األسطول
ويستهدف بروتوكول الصيد البحري الموارد السمكية ر
الوطن .ويأخذ ر
ي
البين
يستثن مياه البحر األبيض المتوسط بالنظر إل هشاشة نظامه
االعتبار حالة المصايد الوطنية ،حيث
ي
ي
البوتوكول بعض األصناف ،كاألخطبوط
وضعف موارده السمكية وبعض المناطق البحرية الهشة .كما
يستثن ر
ي
ر
والن سيقتض صيدها حضيا عىل السفن المغربية وهو ما من شأنه أن
واألربيان ذات القيمة التجارية العالية ،ي
يساهم يف استدامتها.
وتساهم هذه االتفاقية يف دعم مجهودات المغرب لمواصلة االستثمار يف المشاري ع المهيكلة لقطاع الصيد
تحسي البنيات التحتية والخدمات االجتماعية
البحري ،وخاصة عىل مستوى استدامة الموارد البحرية و
ر
المهن وخلق المقاوالت ،وخاصة عىل مستوى
األساسية المرتبطة بالقطاع وتعزيز دينامية التشغيل والتكوين
ي
القطاع لالتفاقية موجه لفائدة ساكنة جهة الداخلة  -وادي
األقاليم الجنوبية ،حيث أن  %22,2من الدعم
ي
الذهب و %62,0لفائدة ساكنة جهة العيون  -الساقية الحمراء.
أما الدعم المقدم يف إطار التعويض عن ولوج سفن الصيد األوروبية للمياه المغربية ،فإن ساكنة جهة الداخلة
وادي الذهب تستفيد منه يف حدود  ،%22بينما تستفيد ساكنة جهة العيون الساقية الحمراء من %00,20
منه.
االستتاف المفرط ر
للتوات السمكية المستغلة ف إطار اتفاقيات الصيد البحري
األوروب وروسيا واليابان.
يرتبط المغرب بثالث اتفاقيات يف مجال الصيد البحري مع كل من االتحاد
ري
المغرب ،بل تستغل حصتها
األخبة ال تستفيد من أية حصة من الجانب
بالنسبة لالتفاقية مع اليابان ،فإن هذه
ر
ري
من سمك التون المخصصة لها من قبل المنظمة الدولية للحفاظ عىل التونيات.
فه تحدد وفق حالة المخزونات الوطنية بعد
األوروب
أما بخصوص الحصص المقدمة للجانب
والروس ،ي
ري
ي
مجتمعتي  %62فقط من الحصة الوطنية
الوطن للبحث يف الصيد البحري ،وتشكل
تقييمها من طرف المعهد
ر
ي
من األسماك السطحية.
وتنص هذه االتفاقيات عىل عدة ررسوط تضمن التدبب المستدام لمصايد األسماك والحفاظ عىل ر
البوة السمكية
ر
ر
العلميي لمراقبة مدى احبام هذه السفن لبنود االتفاق
المالحظي
الوطنية ،من بينها الزيادة يف برمجة إبحار
ر
ر
للقواني الجاري بها العمل ،خاصة ما يتعلق بمعدات وآليات الصيد المستعملة والمناطق البحرية
وكذا
ر
ه
المرخصة وحجم ومكونات المصطادات .كما يقومون بمواكبة عمليات المسافنة أو التفري غ داخل الميناء و ي
موظق مندوبيات الصيد البحري.
عمليات تخضع وجوبا للمراقبة من قبل
ي
عب األقمار االصطناعية ( )VMSفضال عن
ومن ررسوط االتفاق أيضا إلزامية استخدام نظام مراقبة السفن ر
الملك البحري والبحرية الملكية.
خضوع هذه السفن للمراقبة يف البحر من قبل مصالح الدرك
ي
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ام ،نصت االتفاقية عىل الزيادة يف مستوى العقوبات إل  %22بدال من
ولضمان االمتثال لحجم التفري غ اإللز ي
 %2يف االتفاقية السابقة.

تسويق منتجات الصيد البحري وتأهيل البنيات التحتية والتجهتات
الثاب)،
يف إطار دعم وهيكلة السوق الداخلية ،تم إنجاز  22أسواق لبيع السمك بالجملة خارج المواب (البيع
ي
بتوفب منتجات سمكية ذات جودة عالية واعتماد طرق جديدة
التجهبات الضورية الكفيلة
تتوفر عىل جميع
ر
ر
لتنظيم عمليات التسويق.
حوال  202مليون درهم بمعدل  62مليون درهم سنويا
األخبة ،تخصيص
كما تم ،خالل الخمس سنوات
ر
ي
األول وأسواق الجملة.
لتأهيل أسواق البيع
ي
ر
وبالموازاة مع ر
لمعلوماب
الوطن للصيد بصدد تطوير وتحديث النظام ا
مشوع رقمنة عمليات البيع ،فإن المكتب
ي
ي
المهنيي.
تحسي الخدمات المقدمة لفائدة
تجهبات جديدة من شأنها
واقتناء
ر
ر
ر
البامج االستثمارية المرتبطة بمجال التسويق واالستهالك ،وخاصة ما يتعلق
وحول ارتفاع أثمنة السمك ،تهدف ر
عب تراب المملكة وخارج
بهيكلة ودعم السوق الداخلية من خالل إنجاز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة ر
الثاب
توفب المنتجات السمكية بالمدن الداخلية والحد من عدد الوسطاء عىل صعيد البيع
المواب ،أساسا إل ر
ي
إيجاب عىل مستوى البيع بالتقسيط.
قصد ضبط األثمان وتقليص هوامش الرب ح لما يف ذلك من أثر
ري
وبخصوص السمك العابر ،فإن نقل كميات السمك من ميناء العيون نحو مواب أخرى (ميناء أكادير) مرجعه إل
قلة تجار السمك مقارنة مع الكميات المعروضة للبيع .إال أنه ،ومنذ  ،6220تخضع األسماك المفرغة ،يف حال
وجود فائض ،للضيبة المعمول بها عىل مستول ميناء التفري غ قبل أن يسمح لها بالتوجه نحو مواب أخرى
وبذلك تستفيد الجهات والجماعات ر
البابية من هذه الضائب.
وبالنسبة للضيبة عىل مبيعات السمك بقرية الصيادين أفتيسات التابع إلقليم بوجدور ،تخضع مصالح المكتب
الوطن للصيد جميع الكميات المفرغة والمضح بها لدى مصالح مندوبية الصيد البحري للضيبة ،علما أن
ي
نسبة المفرغات بهذه القرية عرفت نموا مطردا خالل السنوات الماضية ،حيث انتقلت من  2.202طنا سنة
 6226بقيمة  22,6مليون درهم إل  0.022طنا خالل سنة  6262بقيمة  202,4مليون درهم.

ميناء بوجدور واستفادة الساكنة من رخص وحصص للصيد
نونب  ،6220من ربي أهم المشاري ع المنجزة،
يعتب ميناء الصيد البحري ببوجدور ،الذي ررسع يف استغالله يف  22ر
ر
التبيد ومصانع الثلج ومستودعات للبحارة.
حيث يضم سوقا للبيع
األول للسمك من الجيل الجديد وغرف ر
ي
قليم
ويعد هذا الميناء قاطرة مهمة إلنعاش وتنمية األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،سواء عىل المستوى اإل ي
الساحىل
والساحىل .علما أن مجموع سفن الصيد
أو الجهوي ،من خالل أسطول مهم من سفن الصيد التقليدي
ي
ي
تم انتقاءها يف إطار طلب عروض إبداء االهتمام رلبويد الوحدات الصناعية ،سواء داخل اإلقليم أو باألقاليم
الوطن
األخرى ،بالمواد األولية لدعم قدراتها اإلنتاجية يف حدود حصص للصيد محددة من طرف المعهد
ي
اع حالة المخزون.
للبحث يف الصيد البحري تر ي
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وتثمي حصص الصيد يف مصايد األسماك
كما استفاد اإلقليم ،يف إطار طلب عروض إبداء االهتمام الستغالل
ر
جديدتي توجدان قيد اإلنجاز بالمنطقة الصناعية.
وحدتي
الجنوب ،من إحداث
السطحية بالجهة األطلسية
ر
ر
ري
وف إطار برنامج تكوين وإدماج الشباب المنحدرين من جهة العيون  -الساقية الحمراء ،تم تكوين  022من
ي
شباب األقاليم المعنية ،منهم  222شاب منحدر من إقليم بوجدور ،بغية إدماجهم يف قطاع الصيد التقليدي،
وتوفب ر
عب اقتناء  022قاربا للصيد التقليدي
الشوط الضورية بشكل يضمن اندماجهم
الفعىل يف الحياة المهنية ر
ر
ي
مصنوع من األلياف الزجاجية ووضعها رهن إشارتهم وتمكينهم من رخص صيد جديدة.
وف إطار تقوية الكفاءات ر
حب
وتجهب مركز التأهيل
البشية ،تم بناء
المهن البحري ببوجدور ،والذي دخل ر
ر
ي
ي
الخدمة سنة  ،6220بغية االستجابة لحاجيات القطاع من اليد العاملة المؤهلة يف مجاالت متعددة.
الموارد ر
البشية عىل مستوى مندوبية الصيد البحري ببوجدور
تتوفر المصالح الخارجية لقطاع الصيد البحري عىل مستوى إقليم ببوجدور عىل كفاءات قادرة عىل تلبية
للمرتفقي وعىل القيام بمهام المراقبة وتتبع مسار المنتجات من األسماك ،سواء عىل مستوى
الحاجيات اإلدارية
ر
ميناء بوجدور أو عىل مستوى قرى الصيادين التابعة لها .كما تتوفر عىل كفاءات قادرة عىل تكوين ومواكبة رجال
البحر يف ميادين مختلفة.
للموظفي ،يتم إخضاعهم للتكوين المستمر يف ميادين مختلفة وفق برامج
وب هدف الرفع من الكفاءة المهنية
ر
بعي االعتبار حاجياتهم من التكوين ،وخاصة يف مجال السالمة البحرية ومراقبة الصيد البحري
سنوية تأخذ ر
والتدبب اإلداري.... ،
ر
وسيتم ،خالل السنة المقبلة ،تعزيز هذه البامج عب تنظيم دورات تكوينية ر
موظق مندوبيات
مشبكة لفائدة
ر
ر
ي
الوطن للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.
الوطن للصيد والمكتب
الصيد البحري والمكتب
ي
ي

قرى الصيادين
اتخذت والية العيون قرارا بتجميد ر
مشوع إنجاز تجزءات سكنية نواتية للصيادين معللة ذلك بمشاكل التموين
المال ،حيث ر
اعبضت الجهة عن هذا ر
المشوع.
ي
مشوع التجزءات السكنية النواتية لفائدة الصيادين عىل مستوى قرية الصيد لبويردا ر
أما ر
وانبفت التابع لجهة
الداخلة  -وادي الذهب فيوجد قيد اإلنجاز.
فه يف طور اإلنجاز.
وبخصوص نقطة التفري غ المجهزة بإفري إيفوناسن التابعة إلقليم الناظور ،ي
هذا ،ويتم تأهيل قرية الصيادين كال إيريس التابعة إلقليم الحسيمة.
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تربية األحياء البحرية
تدابب وإجراءات ضورية ضمن رؤية
من أجل بلوغ أهداف تنمية وتطوير تربية األحياء البحرية ،تم اعتماد عدة
ر
تقني
شاملة ومتكاملة ،تتجىل أساسا يف الحكامة والتخطيط
الساحىل والمواكبة وخلق المشاري ع النموذجية مع ر
ي
هذا النشاط.
الساحىل ،تم ،لحد اآلن ،القيام بدراسات تهم إنجاز تصاميم جهوية للتهيئة
عىل مستوى التهيئة والتخطيط
ي
بهدف تقييم المجاالت القابلة إليواء هذا النشاط عىل مستوى  4جهات ساحلية عىل طول  2.029كلم ،علما
سنتي إل ثالث سنوات.
أن إنجاز هذه الدراسات يتطلب من
ر
وقد تم االنتهاء من هذه الدراسات عىل مستوى  2جهات ،حيث أظهرت النتائج األولية إمكانيات إنتاجية تناهز
 042.222طن سنويا من منتجات تربية األحياء البحرية.
واقع يمكن للمستثمرين تحقيقه،
هدف  622ألف طن ،الذي تم تحديده يف إطار مخطط أليوتيس هو رقم
ي
حيث تم لحد اآلن يف هذا اإلطار وعىل إثر االنتهاء من المخططات ،إطالق  13طلبا إلبداء االهتمام موجه لفئة
مشوعا ،من بينها  222ر
والمقاولي الشباب ،مكنت من انتقاء  265ر
مشوعا
المستثمرين المغاربة واألجانب
ر
المقاولي الشباب وتعاونيات الصيد التقليدي.
لفائدة
ر
المقاولي الشباب
وعىل مستوى دعم ومواكبة المشاري ع لتسهيل تطوير مزارع تربية األحياء البحرية ،يتم دعم
ر
المقاولي الشباب وتعاونيات الصيد التقليدي
والتعاونيات من خالل تخصيص وحدات إنتاجية لفائدة
ر
مال بغرض إدماجهم يف التنمية المحلية للمناطق الساحلية .ويحىط هؤالء الشباب
وتخصيص دعم ي
والتعاونيات باهتمام خاص من خالل برنامج تدريب ومواكبة تقنية لتعزيز الكفاءات وتطوير المهارات .وقد
أنجزت لهذا الغرض  0ضيعات بحرية نموذجية بيداغوجية.
هذا ،وقد تم ،لغاية اليوم ،ر
البخيص ل  259ر
حوال  140ألف طن سنويا بحجم
إجمال يقدر ب
مشوعا بإنتاج
ي
ي
استثمار قدره  2.202مليون درهم ،ستوفر  0.222منصب شغل قار .كما تم تثبيت  51مزرعة مقابل  22فقط
حوال  65ألف طن وتشغيل 2.200
خالل سنة  ،6229حيث بلغت قيمة االستثمارات  691مليون درهم إلنتاج
ي
من اليد العاملة.
ولتسهيل إنشاء المزارع ،خصصت الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية اعتمادات مالية لدعم 229
مقاولة شابة وإدماجها يف النسيج االقتصادي وتسهيل إنجاز مشاريعها ،منها  222مقاولة عىل مستوى جهة
الداخلة – وادي الذهب.

قطاع المياه والغابات
المقاربة الجديدة للمحافظة عىل النظم الغابوية
ر
االسباتيجية الوطنية الجديدة لتنمية القطاع الغابوي "غابات المغرب  "6202-6262مقاربة نوعية
تعتمد
بالتدبب أو المحافظة عىل
تشمل كل مهام واختصاصات القطاع ،سواء تعلق األمر بتنمية الفضاءات الغابوية أو
ر
البيولوح.
النظم الغابوية والتنوع
ر ي
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ر
االسباتيجية تهدف ،باألساس ،إل االستجابة لمتطلبات الساكنة المجاورة بجعل الغابة فضاء ومجاال
هذه
ر
متجددا لخلق البوة ،مستحضا التحديات المتعلقة بالبيئة وباالستغالل المفرط لهذه المجاالت .كما ترسم أفقا
عب مواجهة التحديات المرتبطة بالقطاع ال سيما المتعلقة منها بتدهور الغطاء
جديدا
لتدبب الغابات بالمغرب ر
ر
بحوال  20.222هكتار ،أو تلك المرتبطة باالنخفاض المستمر للقدرة اإلنتاجية
الغابوي ،الذي يقدر سنويا
ي
ر
للغابات ،وخاصة تلك المؤهلة لإلنتاج المكثف للخشب ،الذي يباوح ما ربي  62و.%02
ر
تدبب الغابات ،من خالل:
وترتكز هذه االسباتيجية عىل المقاربة التشاركية يف ر
ستعمىل الغابات عىل التنظيمات التقليدية المحلية لتنظيم الساكنة حول المصالح
 اعتماد تجمعات مي
ر
المشبكة؛
البابيي بالوساطة بي الفرقاء ،وبإحصاء مستعمىل الغابات والسهر عىل ر
 قيام المنشطي رالبام الساكنة
ر
ر
ر
ي
المنتفعة بالتقنيات المنظمة؛
وتكامىل.
المستعملي يف إطار مندمج
 إحداث منظمات محلية لتنمية الغابات لتنسيق األنشطة معر
ي
ولبلوغ هذه األهداف ،تعتمد هذه اال ر
سباتيجية عىل أربعة محاور رئيسية:
تدببه؛
 خلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية ،تكون الساكنة أول ررسيك يف رالغابوية حسب مؤهالتها؛
تدبب وتطوير الفضاءات
ر
ِ
عب رقمنتها؛
 تطوير وتحديث المهنالغابوية ر
ِ
ر
المؤسساب للقطاع الغابوي.
 اإلصالحي
ر
الغابوي يف إطار التوازن المطلوب ربي القطاع
التدبب األمثل للملك
االسباتيجية عىل
هذا ،وتحرص هذه
ر
ِ
ر
وباف القطاعات اإلنتاجية ،بما فيها الفالحية ،من جهة أخرى.
الغابوي ،من جهة ،ي
ِ
ر
االسباتيجية الجديدة:
وهكذا ،تم فتح  62ورشا يخص مختلف محاور وتوجهات
 عىل المستوى روالتنظيم ،تم إصدار القانون رقم  26-62يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه
يع
التش
ي
ي
ر
تطبيق للقانون رقم 66.20
والغابات والمرسوم رقم  6.62.022بتطبيق مقتضياته ،والمرسوم ال
ي
المتعلق بالمناطق المحمية.
هذا ،وإن الوزارة بصدد مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للمجال الغابوي من أجل استكمال البناء
ر
المؤسساب والتدببي ولتفعيل الحكامة ر
البابية.
ر
ي
ر
المؤسساب ،تم إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات وهياكلها التقريرية والتنفيذية،
 عىل المستوىي
والن ر
ر
ستشع يف مزاولة اختصاصاتها ابتداء من فاتح يناير المقبل.
ي
ر
أول لخمسة منظمات للتنمية
 عىل المستوى المقاربة ومنهجية التبيل ،بارس القطاع بوضع تصور يالغابوية عىل مستوى  2جماعات غابوية كنموذج.

برامج محاربة زحف الرمال والتصحر باألقاليم الصحراوية الجنوبية للمملكة
عمد قطاع المياه والغابات إل بلورة وتنفيذ مخطط متكامل األبعاد ،يرتكز عىل مبدأ المقاربة التشاركية يف بلورة
والبامج المجالية يف مجال محاربة زحف الرمال ، ،حيث تجلت أهم اإلنجازات المحققة يف التثبيت
المشاري ع ر
والبيولوح للكثبان الرملية عىل حواف األودية الرملية عىل مساحة  2.022هكتارا (بما فيها أشغال
الميكانيك
ر ي
ي
الصيانة) ،وإقامة  622كلم من الحواجز التلية يف المنبع (.)6262-2990
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خب مثال عىل مبدأ المقاربة التشاركية المتبعة ،حيث كانت كل مداخلها تعرف انقطاعا يف
وتعتب مدينة طرفاية ر
ر
يستدع تدخل كاسحات الرمل وبدون انقطاع لفك العزلة عىل
حركة المرور بسبب تراكم تالل رملية ،مما
ي
المدينة.
وبفضل اتفاقية ررساكة ،ربي قطاع المياه والغابات وعمالة إقليم طرفاية والمجلس البلدي للمدينة ووكالة تنمية
الماب للساقية الحمراء ،تم حل إشكالية ترمل هذه المقاطع وبصفة شبه
األقاليم الجنوبية ووكالة الحوض
ي
الوطن يف ميدان محاربة زحف الرمال.
نهائية .وأصبح محيط طرفاية يشكل نموذجا يحتذى به عىل الصعيد
ي
كما تم ،ف سنة  ،6220رصد اعتمادات ل ر
مالك الضيعات
لفبة الممتدة ما ربي  6262-6220من أجل مساعدة
ي
ي
وساكنة مركز فم الواد للحد من تفاقم ظاهرة زحف الرمال عىل إثر فيضانات واد الساقية الحمراء بنفس السنة.
شجبة ،كمصدات ريحية ،والمحاربة الميكانيكية والبيولوجية
البنامج كذلك توزي ع 002.222
ر
وقد شمل هذا ر
ر
لزحف الرمال عىل مساحة  20هكتارا .ويتم حاليا مواصلة التدخالت يف إطار اتفاقية الشاكة الموقعة أمام أنظار
نونب .6222
صاحب الجاللة نضه هللا بتاري خ  0ر
وف إطار جهود مكافحة ظاهرة زحف الرمال ،تم التوقيع عىل اتفاقية من أجل القيام بتجربة تقنية جديدة تعتمد
ي
عىل استعمال مواد تمكن من خلق فرشة سطحية رملية قادرة عىل تحمل التعرية الريحية ،مع إمكانية نمو غطاء
ر
ر
الن تهدد الطريق الوطنية رقم  2الرابطة ربي مدينة العيون والمرسة.
ي
نباب يمكن من دعم الحد من زحف الرمال ي

تخليف الغابات :وضعية غابة المعمورة نموذجا
الفلين ببالدنا مساحة تناهز  002.222هكتارا وتمتد من السهول الساحلية إل جبال
تغىط غابات البلوط
ي
ي
البتغال وإسبانيا).
المتوسط،
واألطلس
الريف
وه تحتل بذلك المركز الثالث يف العالم من حيث المساحة بعد ر
ي
الوطن
الصعيد
عىل
الغابوية
المنظومات
أهم
من
،
6224
سنة
منذ
كليا
المحفظة
وتعتب غابة المعمورة،
ر
ي
الفلين عىل مستوى دول البحر األبيض المتوسط ،إذ تمتد عىل مساحتها
أكب غابات البلوط
باعتبارها تحتوي ر
ي
الفلين ،باإلضافة ال أصناف غابوية أخرى
االجمالية  202.024هكتار منها  02.202هكتار من البلوط
ي
( 06.202هكتار من األوكاليبتوس و 9.422هكتار من الصنوبريات و 6.422هكتار من األكاسيا).
وتحىط غابة الفلي بالمعمورة بعناية خاصة ف إطار تنفيذ ر
اسباتيجية غابات المغرب  ،6202-6262حيث
ر
ي
عي االعتبار
يعتمد يف تأهيلها عىل مقاربة تنموية شمولية يف إطار
تشارك تروم ر
تدببها بطريقة مستدامة تأخذ ب ر
ي
ضورة المحافظة عليها وتنمية المجاالت المحيطة بها يف أفق خلق توازن جديد ودينامية اقتصادية واجتماعية
تصب يف صلب التنمية المستدامة لهاته المنظومة الغابوية.
هذه المقاربة أسفرت عن نتائج هامة ،تتمحور بالخصوص حول:
بوتبة  6.222هكتار
 تخليف وتوسيع مجال البلوطالفلين يف كل المناطق المالئمة لهذا الصنف ،ر
ي
سنويا؛
ر
الن تتعرض سنويا
للتدبب المستدام
 وضع مخططر
ر
لجن بذور البلوط بغابة المعمورة ي
وتأمي  22موقعا ي
الفلي؛
القانوب ،مما يستحيل معه التخليف
غب
للجن ر
الطبيع ألشجار ر
ي
ي
ي
ر
اعمبة بغابة المعمورة بباب عمالة سال عىل مساحة هكتارين
 تهيئة المشتل الغابوي سيدير
بمعايب عالية؛
الفلين وذلك
ماليي من الشتائل الخاصة بالبلوط
وبمواصفات عالمية ،قصد إنتاج 0
ر
ر
ي
تأمي الملك الغابوي للمعمورة؛
ر
التجهبات الغابوية خاصة منها المتعلقة بالوقاية من الحرائق؛
 إنشاء وصيانةر
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ر
حوال  22.222هكتار
والن تكسو
 تكثيف التدخالت الحرجية بشكلي
أساس لمحيطات التخليف ،ي
ي
لتحسي اإلنتاج والوقاية من األمراض؛
عىل مستوى غابة المعمورة
ر
 إبرام عقود ررساكة مع  4مجموعات ذات النفع االقتصادي ،تضم  00تعاونية غابوية استفاد منها 2.602متعاونا (أرسة) ،همت رإرساك ذوي حقوق االنتفاع يف إنجاز أنشطة للتنمية الغابوية وترشيد
تأمي الفضاء ووضع حد للممارسات العشوائية
استغالل الموارد وتوظيفها يف التنمية المحلية مع ر
والمحظورة؛
الرع بالمناطق
التشارك للمجال الرعوي ،حيث تم تعويض حق
للتدبب
 إحداث  20جمعية رعويةر
ي
ي
الكسابي عىل مساحة  20.020هكتارا ؛
المحمية لفائدة
ر
الصح والمستمر للغابة لمحاربة اآلفات الطفيلية.
 التتبعي

التشجت الغابوي
حماية وإعادة تأهيل المنظومات الغابوية تتم وفق مقاربة شمولية ومندمجة تسع إل توطيد التنمية المستدامة
للموارد الغابوية ،عب إعادة إحياء النظم البيئية والمحافظة عىل المياه ر
والببة يف المناطق الجبلية ومحاربة زحف
ر
البيولوح وتثمينه.
الرمال بالسواحل والمناطق الصحراوية ،وكذا المحافظة عىل التنوع
ر ي
اض العارية أو الشبه العارية أو لتخليف الغابات الطبيعية وتنمية
التشجب الوسيلة األنجع
ويعد
ر
ر
لتثمي األر ي
رصيدنا الغابوي ،حيث وصلت المساحات المشجرة يف بالدنا منذ الخمسينيات إل  2.262.222هكتار.
التشجب عىل دراسات ميدانية معمقة تهم جميع جهات المملكة أعطيت فيها أهمية خاصة
وترتكز عملية
ر
التشجب بالملك الغابوي لهذه السنة اعتمد غرس
لتخليف الغابات الطبيعية ،حيث أن  %06من برنامج
ر
األصناف النبيلة (األرز ،والبلوط ،واألركان ،والعرعار )... ،المالئمة للتحديات المناخية والسوسيو-اقتصادية
لمنظوماتنا الغابوية.
وتعتب نسبة النجاح المحددة يف  %22نسبة عالية ،خصوصا لعمليات تخليف الغابات
ر
الطبيعية نظرا لصعوبتها.
التشجب الغابوي تعود إل عدة إكراهات بنيوية ،مرتبطة أساسا بالعوامل المناخية
إن ضعف نجاح بعض عمليات
ر
ر
الرع بالمحيطات
(قلة التساقطات المطرية ،والحرارة المفرطة يف بعض المواسم) ،إضافة إل عدم احبام منع
ي
التشجب المعنية .فضال عن إخالل بعض المقاوالت
كبب عىل نجاح محيطات
ر
المغروسة ،مما يؤثر بشكل ر
ر
بالباماتها التعاقدية مع مصالح المياه والغابات ،وتعرض الساكنة المجاورة عىل إنجاز هذه العمليات.
التشجب الغابوي
هذا ،ويعمل قطاع المياه والغابات عىل تجاوز مختلف هذه اإلكراهات وضمان نجاح عمليات
ر
تدابب عىل مستوى َ
المسارات التقنية المتبعة وعىل مستوى اإلجراءات الخاصة بالتنفيذ،
من خالل اتخاذ عدة
ر
انطالقا من معطيات دراسات التهيئة المتوفرة لديه.

ر
البيولوح باألقاليم الصحراوية الجنوبية للمملكة
التنوع
ر
باف المناطق المغربية ،حيث
المغرب بتنوع
تتمب المناطق الصحراوية بالجنوب
ر
ري
بيولوح جد مهم شأنها شأن ي
ر ي
إلحياب
ومتمبة من حيث تنوع األصناف النباتية والحيوانية المتواجدة بها .هذا التنوع ا
تزخر بنظم بيئية غنية
ر
ي
المتمب لعب دورا أساسيا يف المجاالت االجتماعية والسوسيو اقتصادية والبيئية لهذه المناطق.
ر
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البيولوح الذي تمتاز به هذه المناطق وتثمينه ،قام قطاع المياه والغابات
ومن أجل المحافظة عىل التنوع
ر ي
الطبيع ،أذكر
بإنجاز عدة محطات تأقلم الوحيش الصحراوي هدفها إكثار وإعادة إطالق هذه األنواع يف المجال
ي
منها محطة َ
الحسام ،والمهر ،والنعامة ذات العنق األحمر) ومحطة تيموكرارين ببوجدور
الصفية بأورسد (المها
ي
َ
الحسام ،والنعامة ذات
(المها أبو حراب ،والنعامة ذات العنق األحمر) ،ومحطة الغشيوات بالسمارة (المها
ي
الب ربات بآسا ( يف طور إعمارها بالمهر ،والنعامة ذات العنق األحمر).
العنق األحمر) ومحطة ِ
عب السياحة اإليكولوجية والقنص المنظم طبقا
هذه المحطات ستلعب دورا أساسيا يف التنمية ،وذلك ر
ر
السباتيجية تنمية قطاع المياه والغابات "غابات المغرب ."6202-6262
وبخصوص المواقع ذات األهمية البيولوجية واإليكولوجية ،تم إحداث ر
الوطن لخنيفيس وتسجيل عدد
المنبه
ي
من المناطق الرطبة عىل الئحة اتفاقية رامسار الدولية للمناطق الرطبة منها مصب واد درعة وواد الشبيكة –
إمليىل.
بحبة النعيلة وواد الساقية الحمراء وساحل أفتسات وخليج الداخلة وسبخة
الواعر و ر
ي
ويعمل قطاع المياه والغابات عىل برنامج لحماية هذه المواقع وتأهيلها بهدف استقبال السياح وتعزيز برامج
ر
الببية البيئية والتحسيس بأهمية هذه المواقع وضورة تثمينها والمحافظة عليها.
ر
ر
وطن
كما سيقوم بتطوير شبكة المناطق المحمية بتصنيف
ر
موقعي جديدين كمنبهات وطنية( ،المنبه ال ي
ر
تحضب ملف محمية المحيط الحيوي للطلح
الوطن لدرعة واركزيز لبطانة) ،باإلضافة إل
والمنبه
للداخلة
ر
ي
ر
الصحراوي حن يتم تسجيلها من طرف برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي لليونسكو.

مصالحة الساكنة مع المجال الغابوي
اسباتيجية غابات المغرب  6202-6262تعتمد نموذج تدبب مندمج ومستدام ومنتج ر
ر
للبوة يروم مصالحة
ر
المغاربة ،بمختلف ررسائحهم ،مع المجال الغابوي لبالدهم.
والفاعلي ومختلف ر
الشكاء
تدشي مرحلة جديدة عنوانها تعزيز االنفتاح عىل الساكنة
وف هذا اإلطار ،نطمح إل
ر
ر
ي
ر
ر
وبي كافة الفعاليات المهنية
نا
بين
كية
تشار
مقاربة
بنهج
وط
الالمش
نا
ام
الب
عىل
التأكيد
بغية
،
المؤسساتيي
ر
ر
ر
عب مبادرة اإلنصات
والجمعوية واإلدارية من جهة ،وفتح باب التفاعل مع مختلف الشكاء من جهة أخرى ،وذلك ر
إل ر
غابويي يف إطار تعاونيات غابوية أو نسيج
كمستغلي
مقبحاتهم العملية المنبثقة من تجارب هم المهنية ،سواء
ر
ر
جمعوي ،أو هيئات إدارية موازية أو هيئات منتخبة تلعب أدوارا مهمة ف حماية ر
البوة الوطنية الغابوية ،والعمل
ي
ر
المقبحات والمالحظات بشكل مستفيض بهدف تجويدها والخروج منها بإضافات نوعية.
عىل مناقشة هذه
ولن ر
المدب والجمعيات
عب انخراط المجالس المنتخبة والمجتمع
التدبب
يتأب تعزيز هذا
التشارك إال ر
ر
ي
ي
والتعاونيات المهنية يف إنجاز المشاري ع المتعلقة بالغابات ،من خالل إبرام عقود واتفاقيات ررساكة بما يخدم
عب تشجيع إدماج
مشاري ع التنمية المستدامة
وتحسي ظروف عيش الساكنة القروية المجاورة للغابات ر
ر
المنتفعي يف تعاونيات وجمعيات رعوية وإبرام عقود واتفاقيات ررساكة معها بهدف خلق مصادر بديلة للدخل
ر
لتخفيف الضغط عىل المجال الغابوي واالستغالل المعقلن للموارد الطبيعية لضمان تجددها.
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مراجعة وتحيي اإلطار القانوب المؤطر وضورة تجريم بعض المخالفات الغابوية
تسهر السلطة المكلفة بالمياه والغابات عىل تجديد ر
البسانة القانونية المنظمة للقطاع الغابوي بمختلف
مكوناتها كلما دعت الضورة إل ذلك ،حرصا منها عىل حماية وتنمية المجال الغابوي من جهة والتصدي بحزم
عشواب لموارده وصيانة حقوق ومكتسبات الساكنة المجاورة للغابات.
لكل استغالل
ي
وتحيي مجموعة من النصوص القانونية المنظمة لمجاالت كالقنص والمحافظة عىل الوحيش
وهكذا ،تم إعداد
ر
اع وحماية الغابات.
الطبيع
توطي األصناف المنقرضة بمجالها
البيولوح وإعادة
والتنوع
ر
ر
ر ي
وتحسي المر ي
ي
عب تفعيل
ومواكبة منها رلبامج الحكومة المتعلقة بالحفاظ عىل الموارد الطبيعية وترشيد استعمالها وخاصة ر
آليات المراقبة ،تم ،خالل هذه السنة ،استكمال إعداد ر
مشوع قانون جديد وشامل لمجموعة من النصوص
واالجتماع من جهة ،ويعالج إشكاليات متعلقة بالمفاهيم وردع أشكال االعتداء عىل
يواكب الواقع االقتصادي
ي
الملك الغابوي ر
والبوات الطبيعية ،من جهة أخرى.
ومن خالل هذا ر
عب إقرار العقوبات السالبة للحرية ،بجعلها
المشوع سيتم تعزيز الطابع
الردع للعقوبات ،ر
ي
ر
ام عىل الملك
إجبارية بدال من اختيارية ،وتشديدها بالنسبة لجرائم النهب والتهريب للمواد الغابوية والب ي
كي فيها.
الغابوي ،وتوسيع مجال تطبيقها لتشمل
المساهمي والمشار ر
ر
وسيتم إحالة ر
البلمان بغرفتيه خالل سنة .6266
مشوع هذا النص
القانوب عىل ر
ي
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أوراق إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻀﻮر
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ﺗﻘــــرﯾـــــر

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮل
ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة

رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻄﺮﻣﻮﻧﻴﺔ

أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻋﺒﻴﺪ

اﻷﻣـــــــﺎﻧــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ

اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2027 – 2021

ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻣراﻗﺑﺔ

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2022 – 2021

ﻗﺳم اﻟﻠﺟﺎن

 -دورة أﻛﺗوﺑر -2021

ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 2022

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﻋﻘﺪت

ﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ دراﺳ ﺎ ﳌﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ

اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  2022اﺟﺘﻤﺎﻋ ن ،ﺧﺼﺺ
ﺟﺘﻤﺎع ول اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎر ﺦ  23ﻧﻮﻧ  2021ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﺬﻩ اﳌ اﻧﻴﺔ،
ﺣ ن ﺧﺼﺺ ﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎ ﻲ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎر ﺦ  29ﻧﻮﻧ  2021ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺗﺮأس ﺟﺘﻤﺎﻋ ن اﳌﺬ ﻮر ﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴ ﺸﺎر ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻄﺮﻣﻮﻧﻴﺔ
رﺋ ﺲ اﻟ ﻨﺔ و ﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪ ر ﺎض ﻣﺰوروز ﺮاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة.
و ﻌﺪ اﻟ ﻠﻤﺔ اﻟ ﺣﻴ ﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋ ﺲ ﺗﻘﺪم أﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ وﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻦ أﻋﻀﺎء اﻟ ﻨﺔ ﺑ ﻨﺌﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻮﻟﻮ ﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟ
ﺣﻈﻲ ﺎ ﻋ إﺛﺮ ﻌﻴ ﻨﮫ ﻋ رأس اﻟﻮزارة ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﮫ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﮫ ﻟﻠﻤ

ﺬﻩ اﳌ ﻤﺔ

ﻋ درب ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ وراش ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻜ ى

ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟ

ﺸﺮف ﻋﻠ ﺎ.

ﻋﻘﺐ ذﻟﻚ و ﻣﺴ ﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﮫ ﳌﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ،أورد اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أن ﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ن ﺴﺘﻤﺪان
ﻣﺮﺟﻌﻴ ﻤﺎ ﻣﻦ ا ﻄﺎب اﳌﻠ ﻲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة و ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟ ﺸﺮﻌﻴﺔ ﺧ ة ) 08أﻛﺘﻮ ﺮ  ،(2021و ﻨﺪرﺟﺎن أﻳﻀﺎ

إﻃﺎر وﻟﻮ ﺎت

ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺬﻛﺮة اﻟﺘﻮﺟ ﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ،2022
ﻋ

اﳌﺒ
رﺋ ﺴﻴﺎ

أر ﻊ ) (4ﺗﻮﺟ ﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻌﺪ وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﺎﻋﻼ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺎ واﻟ

ﺼﺎ

ﺗﻘﻮ ﺔ أﺳﺲ إ ﻌﺎش ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ ،

ﻌﺰ ﺰ آﻟﻴﺎت دﻣﺎج ،ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻌﻤﻴﻢ ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺄ ﻴﻞ اﻟﺮأﺳﻤﺎل
اﻟ ﺸﺮي ،إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺛﻢ ﻌﺰ ﺰآﻟﻴﺎت ا

ﺎﻣﺔ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎ  ،اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﺣﺼﻴﻠﺔ
ﻣﺨﻄﻂ اﻟ ﺴﺮ ﻊ اﻟﺼﻨﺎ

) (2020-2014ﻋ ﻃﺮﺣﮫ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات

اﻟﺮﺋ ﺴﻴﺔ أﺑﺮز ﺎ ﺗﺠﺎوز اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻠ ﺪف اﳌﺴﻄﺮ ﻟﮫ ﺑﺈﺣﺪاﺛﮫ 565483
ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ

أﻓﻖ ﺳﻨﺔ  ،2020وﺗﺤﻘﻴﻘﮫ  84.6ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ ﻛ

ﻟﻠﺼﺎدرات ﺿﺎﻓﻴﺔ إ ﻣﺘﻢ ﺳﻨﺔ .2019

ﻢ

و إﻃﺎر ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻤ ات وﻣﺆ ﻼت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

ﻌﺎش

اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ

ﻗﺘﺼﺎدي ) (2023-2021ﻣﺎ ﻌﺪ ﻮﻓﻴﺪ ،19-أﻓ

ﺛﻼﺛﺔ ) (3أوراش اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﻌﺰ ﺰ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﺗﺤﺴ ن اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،وﺗﻤﻮﻗﻊ اﳌﻐﺮب ﻛﻘﻮة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺮ ﻮن.
وارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺘ ﻳﻞ ﺬﻩ وراش ﻛﺸﻒ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋﻦ ﺟ ﻮد اﻟﺘﻌﺎ
ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﺎدت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮ ﺎ ﺎ ﻣﺎﻗﺒﻞ
اﻟﻮ ﺎﺋﻴﺔ ﻻﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ أو

زﻣﺔ

ﻢ اﻟﺼﺎدرات ،ﻋﻼوة ﻋ

إﺣﺪاث ﻓﺮ ﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺮﺻﺪ ﻣﺸﺎر ﻊ اﺳ ﺒﺪال اﻟﻮاردات ﺑﺎﳌﻨﺘﻮﺟﺎت
اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ ﺧﻠﻖ  684ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻷﺟﻞ ﻋﻜﺲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  94.5ﻣﻠﻴﺎردر ﻢ ﻟﺼﺎ اﳌﻐﺮب.
وﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻌﺰ ﺰ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺳﻴﺎق و ﻌﺪ ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ ،أﻛﺪ

اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ان ﻣ ﻤﺔ ﻓﺮ ﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﺗﻜﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋ إﻋﺪاد ﺟﺬاذات
ﻣﺸﺎر ﻊ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻋ

ﻧﻔﺘﺎح ﻋ

ﺷﺮ ﺎء ﺟﺪد

اﻟﻘﻄﺎﻋ ن اﻟﻌﺎم

وا ﺎص ،وﻛﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﺑﺮز ﺎ اﳌﻘﺎوﻻت
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى ،واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﻌﺰ ﺰاﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﺑ ﺴﻂ ﻧﻈﺮة ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻋ أ ﻢ ﻧﺠﺎزات
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻣﻘﺪﻣ ﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ،إذ أﺷﺎر إ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪؤوب

ﻟﺘﻄﻮ ﺮ ﻧﺪﻣﺎج اﳌﺤ

ﻓﻘﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻋ ﺗﻮﻃ ن ﻣ ﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﻌﺘﻤﺪ ﻋ

رأس ﻣﺎل ﻛﺒ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮ ﺮ

ﻧﺪﻣﺎج اﳌﺤ

اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﺘﺄ ﻴﻞ

اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮر ﺪ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2022وأﻳﻀﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ
ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺜﻤ ن اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻜ ﺮ ﺎ ﻲ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أ ﻢ ﻣﻨﺠﺰات ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄ ان،
ﺎﺷﻔﺎ ﻋ أﻧﮫ ﺳ ﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2022ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳ ﺜﻤﺎر
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ و ﺪ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻘﻄﻊ اﳌﻌﺎدن

إﻃﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ) ،(Boeingوﻛﺬا

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎ ﻢ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳ ﺜﻤﺎر ا ﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺸﺮوع اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺈ ﺸﺎء وﺣﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ وا ﺮار ﺔ ﻷﺟﺰاء اﳌﺤﺮ ﺎت وﻣﻌﺪات ﺒﻮط اﻟﻄﺎﺋﺮات.

اﳌﻌﺎ ﺔ

ﻟﻘﺪ أو

اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋ ﺲ ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى أﻧﮫ ﺳ ﺘﻢ إﻃﻼق ﻣﺸﺎر ﻊ

اﺳ ﺜﻤﺎر ﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﺺ ﻗﺎﻃﺮات وﻃﻨﻴﺔ ،واﺳ ﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺧﺎرﺟﻴﺔ،
وﻛﺬا ﻣﻘﺎوﻻت ﺻﻐ ة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
وا ﻠﺪ ،واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ

إﻃﺎر اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﺞ

اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﺺ اﻟ ود اﳌﺤ

ﺑﻤﻨﺘﻮﺟﺎت وﻃﻨﻴﺔ.
و ﻌﺪ أن أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜ ى ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
اﻟﺴﻴﺎدة و ﻣﻦ اﻟﻐﺬا ﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ور ﻂ ﺳﻼﺳﻞ ﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪ اﳌﻨﺒﻊ
) (Amontوﺳﻼﺳﻞ

ﻧﺘﺎج اﻟﺘﺤﻮ

) (Avalوﻛﺬا ﻌﺰ ﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

اﻟﺴﻮق اﳌﺤ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺔ ،أﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻋ إﻣ ﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻖ
اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻔﺮص اﻟﺸﻐﻞ ﻟﺘﺼﻞ ﺣﻮا  70أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻢ ﺳﻨﺔ
 ،2026ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق إ ﻣﺨﻄﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ )(2022
ﺣﻴﺚ ﺪف اﳌﺨﻄﻂ إ إﻃﻼق أ ﺸﻄﺔ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺘﻘ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،
وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤﻴ و ﺑﺘ ﺎر ﻣﺠﺎل ﻐﻠﻴﻒ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،و ﻌﺰ ﺰ ﻣ ﺎﻧﺔ
اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺴﻮق اﳌﺤ

واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋ

إﻃﻼق اﻟ

ﺧ ة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻋﻢ ﺻﺎدرات اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺔ

و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع ﺗﺮﺣﻴﻞ ا ﺪﻣﺎت ،ﺗﻄﺮق اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ إ دﻋﻢ أﻛ
ﻣﻦ ) (15ﻣﺸﺮوع اﺳ ﺜﻤﺎري

ﻋﺪة ﺟ ﺎت ﻷﺟﻞ ﺧﻠﻖ أز ﺪ ﻣﻦ ) (10آﻻف

ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ،وإ ﺸﺎء ﻣﺮاﻛﺰﺗ ﻮ ﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ ن اﳌﺴﺘﻘﻠ ن.
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق أﻳﻀﺎ إ

أ ﻢ ﻣﻨﺠﺰات اﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

واﻟﺘﺠﺎر ﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2021ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗ ﺒﻊ
وﻣﻮاﻛﺒﺔ أز ﺪ ﻣﻦ ) (30ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟ ﺴﺮ ﻊ اﻟﺼﻨﺎ  ،و ﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺎﺷﻔﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﺳ ﺘﻢ إﺣﺪاث
) (136ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ  2028ﻣﻮزﻋﺔ ﻋ ) (13أﻟﻒ ﻜﺘﺎر
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄ ﻴﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟ ﺴﺮ ﻊ اﻟﺼﻨﺎ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄ ﻴﻞ ﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة ،ﻗﺪم اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﳌﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ
وﺿﻌﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺳﺎ ﻢ

ﺧﻠﻖ  1.87ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ و ﻌﺘ ﺛﺎ ﻲ

ﻣﺸﻐﻞ ﻋ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃ  ،ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺑﻠﻐﺖ  91.2ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ،
ﻣﺤﺘﻼ ﺴﺒﺔ  %7.9ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧ ا ﺎم.

ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق إ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﻮز ﻊ وﻣﺎﺷ ﺪﻩ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ
ﻣﺒﺎدرات ﻤﺖ أﺳﺎﺳﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎر اﳌﺴﺘﻘﻠ ن ﻋﻦ
ﻃﺮ ﻖ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎ ﻤﺔ اﳌ ﻨﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺔ )،(2021

وأﻳﻀﺎ ﻣﻮاﻛﺒﺔ رﻗﻤﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع وﻋﺼﺮﻧﺘﮫ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ.
و ﺨﺼﻮص ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا ﺪﻣﺎت ،ﺷﺪد اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ
ﻋ أ ﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮ ﺔ و ﻌﺰ ﺰدور ﺬﻩ اﻟﻐﺮف ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﻌﺪﻳﻞ ﻃﺎراﻟ ﺸﺮ
واﻟﺘﻨﻈﻴ

وﺗ ﻳﻞ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻨﻤﻴ ﺎ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌ ﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋ ﺗﻘﻴﻴﻢ

اﳌﺸﺎر ﻊ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻘ ﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓ ﺎ ،وﻛﺬا اﺳﺘﻜﻤﺎل إﻋﺪاد ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
ا ﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻮ ﻞ وﺗ ﺒﻊ اﳌﺸﺎر ﻊ اﳌ ﻴ ﻠﺔ واﳌﻨﺘﻘﺎة.
ﺬا ،وأﺷﺎر اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ إ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻣﺎﺗﻢ
إﻧﺠﺎزﻩ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2021ﺳﻮاء ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ وﺗﻘﻨ ن و ﺴ ﻴﻞ
اﻟﺘﺠﺎرة ﻋ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات اﻟ ﺎﻣﺔ ﻛﺘﻌﺰ ﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ا ﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ
وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﻘﺎوﻻت ،أو ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎ ﺑﻼدﻧﺎ
ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳ ﺜﻤﺎر.

اﻟ اﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ أو

و ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ،أورد اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ﺑﺮﺳﻢ
ﺳﻨﺔ  2022ﻳﺮوم ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﳌﻘﺎوﻻت ودﻋﻤ ﺎ
ﻹﻧﺠﺎزﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻄﻮ ﺮﺻﺎدرا ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻼق اﻟﻔﻌ ﳌﺸﺮوع « Task
»  Force Expertsوﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻨ ن و ﺴ ﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪة
ﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﺳﺘ اد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ وﻃﻠﺒﺎت ﻋﻔﺎء ا ﻤﺮ ﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﺼﺔ

ﻟﻜ وﻧﻴﺔ ﻟﻠ

ﻴﻞ وﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟ

ﻴﻞ ،أو ﻌﺰ ﺰ

وﺗﻘﻮ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﺤﺴ ن دور اﻟﻐﺮف ﻋﻦ ﻃﺮﻖ اﻟﺘ ﻳﻞ
ا

ﻮي ﻻﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮزارة واﳌﺆﺳﺴﺎت ا ﺎﺿﻌﺔ ﻟ ﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻌﺰ ﺰ

ﺗﻤﻮﻗﻊ اﻟﻐﺮف ﻛﻤﺤﺮك ﻓﻌ

ﻟﻠﺘ ﻳﻞ اﳌﺤ

وا

ﻮي ﻟﻼﺳ اﺗﻴﺠﻴﺎت

اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ و ﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزارة ،ﺪف ﺗﻄﻮ ﺮ وﺗﺤﺴ ن
اﳌﺸﺎر ﻊ اﳌﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻨﺼﺮاﻟ ﺸﺮي.

ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 2022

ﻟﻘﺪ ﺷ ﻠﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  2022ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟ ﻨﺔ
اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎر ﺦ  29ﻧﻮﻧ  ،2021ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑ ﻨﺌﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺜﻘﺔ
اﳌﻮﻟﻮ ﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ ﺣﻔﻈﮫ ﷲ ﺑﺘﻌﻴ ﻨﮫ ﻋ رأس ﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ن
ﺳ اﺗﻴﺠﻴ ن ﻣﺘﻤﻨ ن ﻟﮫ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻨﺠﺎح أداء ﻣ ﺎﻣﮫ.
و إﻃﺎر ﺗﻔﺎﻋﻠ ﻢ ﻣﻊ اﳌﺤﺎور ﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟ

ﺗﻀﻤ ﺎ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻳ ،

ﺗﻄﺮق اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون إ اﳌ ﺎﻧﺔ اﻟﻜﺒ ة اﻟ

ﻳﺤﺘﻠ ﺎ ﻗﻄﺎع

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة ا ﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ داﺧﻞ اﻟ ﺴﻴﺞ
و ﺟﺘﻤﺎ

ﺑﺒﻼدﻧﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ﻛ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ

ﻗﺘﺼﺎدي

ﺟﻠﺐ ﺳ ﺜﻤﺎر

وإﻧﺘﺎج اﻟ وة ،وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ ﺑﻔﻀﻞ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة

ﻣﻘﺪﻣ ﺎ

ﻣﺨﻄﻂ اﻟ ﺴﺮ ﻊ اﻟﺼﻨﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻮ ﮫ ﺑﺎﳌﺠ ﻮدات ﺳﺘ ﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋ
وﻗﻄﺎع اﻟﻄ ان ﺣﻴﺚ ﺗﺮ ﻊ اﳌﻐﺮب

ﻣﺴﺘﻮى ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات،

ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﺪول ﻓﺮ ﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﺬب

ﺬﻳﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋ ن رﻏﻢ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺪو و ﻗﻠﻴ

ﺳ ﺜﻤﺎر

اﳌﻀﻄﺮب ﺴ ﺐ

ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓ وس ﻮروﻧﺎ ،دون إﻏﻔﺎل اﻟﻌﻤﻞ ا ﺒﺎر اﳌﺒﺬول
اﳌﻘﺎوﻻت اﳌﺘﻀﺮرة واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة

زﻣﺔ اﻟ

ﻣﻮاﻛﺒﺔ

واﺟ ﺖ ﻗﻄﺎ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻌﺎ.
وأﺷﺎدوا أﻳﻀﺎ ﺑﺨﻄﺔ

ﻌﺎش ﻗﺘﺼﺎدي اﻟ أﻃﻠﻘ ﺎ ﺟﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ

ﺣﻔﻈﮫ ﷲ اﻟ ﺎدﻓﺔ إ إ ﻌﺎش ودﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﳌﻘﺎوﻻت
اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻗﺪر ﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و

ﻴﻌ ﺎ ﻋ

اﺳﺘﻘﻄﺎب

وﺟﺬب ﺳ ﺜﻤﺎرات وﺗﻮﻓ ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ ،ﺗﻠﻚ ا ﻄﺔ اﻟ ﺗﻨﺪرج
ﻣﺨﻄﻂ
و

إﻃﺎر

ﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎ ) (2023-2021ﺑﻨﺎء ﻋ ﺛﻼث أوراش اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻌﺰ ﺰ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺤﺴ ن اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺛﻢ

ﺗﻤﻮﻗﻊ اﳌﻐﺮب ﻛﻘﺎﻋﺪة ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮ ﻮن.
وﺗﺠﺪر ﺷﺎرة إ أن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻤ ت ﺑﻄﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وا ﻮاﻧﺐ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﺘﺠﺎرة واﻟ

ﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ و ﺴﺘﺄﺛﺮ

ﺑﺎ ﺘﻤﺎﻣ ﻢ ﻣ ﺎ ﻣﺎ ﻮ وﻃ  ،وأﺧﺮى ذات ارﺗﺒﺎط ﻣﺤ وﺟ ﻮي.

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ:

ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺤﺎور اﻟ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎ  ،اﻟﺘﻤﺲ
اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﺑﻤﺪ ﻢ ﺑﺨﻼﺻﺎت ﺸﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺎ ودﻗﻴﻘﺎ ﺣﻮل ﻣﺨﻄﻂ اﻟ ﺴﺮ ﻊ اﻟﺼﻨﺎ

ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋ ﻣ ﺎﻣﻦ

اﻟﻘﻮة وﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﻟ أﺑﺎن ﻋ ﺎ ﺗ ﻳﻞ ﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮوع

ﺗ ﻳﻞ ﻣﺨﻄﻂ

ﻌﺎش اﻟﺼﻨﺎ ) (2023-2021اﻟﺬي ﺪف إ

إﻧﺠﺎز وراش ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻌﺰ ﺰ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺤﺴ ن
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺄ ﻴﻞ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟ ﺸﺮي.
ﻛﻤﺎ دﻋﻮا إ ﻋﺪم

ﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ

ﻋﺎﻣﻞ ﺗ ﻠﻔﺔ

ﻧﺘﺎج

ﺑﺎﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻤ ة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﻼ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﺬﻩ اﳌﻘﺎوﻻت وﺗﺄ ﻴﻠ ﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﻣﻮاﻛﺒﺔ آﺧﺮ اﳌﺴﺘﺠﺪات
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻟﻠﻤ

ﻣﺠﺎل

ﺑﺘ ﺎر ﻟﺘﺨﻄﻲ ا ﺪود

ﻗﺪﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮض ﺻﻨﺎ

ﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪو .

ﻣﺴﺘﻘﺒ

واﻋﺪ

وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،أﺛ ت ﻣﻌﻀﻠﺔ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏ اﳌ ﻴ ﻞ اﻟﺬي
ﻳﻨﺎﻓﺲ اﻟﻘﻄﺎع اﳌ ﻴ ﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﻳ ﺴ ﺐ
ﻗﻼع

ﻓﺮﻣﻠﺔ

ﻠﺔ

ﻗﺘﺼﺎدي واﻟ ﻮض ﺑﺎﻷوﺿﺎع ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻧ ﺸﺎر اﻟﻔﻮ

واﻟ ﺸﺎﺷﺔ وﺿﺮب اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
وﺗﺒﻌﺎ ﻟ ﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻐ اﻟﻘﺎﻧﻮ ﻲ أﻣﺎم ﺮب اﻟﻘﻄﺎع ﻏ اﳌ ﻴ ﻞ ﻣﻦ
أداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻀﺮ ﻴﺔ،وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺴ ﺒﮫ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﻘﺎوﻻت ﻣﻜﺮ ﺔ إ
وﻟﻮ ﺔ

ﺷﺘﻐﺎل

إﻃﺎر ﻏ ﻣﻨﻈﻢ ،ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ اﳌﻌﺎ ﺔ

ﺎﻧﺐ ﺻﻼح ا ﺒﺎ ﻲ و ﻌﺰﺰ ﻗﺪرات اﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻨﺘﺠﺔ واﻟﻐ

اﳌ ﻴ ﻠﺔ ودﻋﻢ وﻟﻮﺟ ﺎ إ اﻟﻘﻄﺎع اﳌ ﻴ ﻞ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﺗﺄ ﻴﻠ ﺎ ﻟﺘﻨﺨﺮط
أوراش ﻌﺰ ﺰاﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ اﺟﻤﻊ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﻋ أ ﻤﻴﺔ

ﻴﻊ ﻋﻼﻣﺔ "ﺻﻨﻊ

اﳌﻐﺮب" ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋ دﻋﻢ اﳌﻘﺎوﻻت اﳌﻐﺮ ﻴﺔ وﺗﺨﻮ ﻠ ﺎ وﻟﻮ ﺔ
و ﻓﻀﻠﻴﺔ

إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﺗﺮوم ﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻮاردات

واﺳ ﺒﺪاﻟ ﺎ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ ،ﻋﻼوة ﻋ ﺗﺤﻔ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻐﺮى
واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻟﻮﺟ ﺎ إ ﺳﻮق اﻟﻄﻠﺒﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ا

ﻮﻣﻴﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إ ﺧﻠﻖ إﻧﺘﺎج ﻣﺤ ﺑﻘﻴﻤﺔ  34ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ ﻣﻦ

اﻟﻮاردات ،وإﺣﺪاث ﻣﺎ ﻳﻔﻮق  100أﻟﻒ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ.
ﻣﻦ ﺟ ﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،و ﻌﺪ اﻟﺘﻨﻮ ﮫ ﺑﺎﻟﺪور اﻟ ﺎم اﻟﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﮫ اﳌﻨﺎﻃﻖ
ا ﺮة وﻣﺴﺎ ﻤ ﺎ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ ،واﻣﺘﺼﺎص اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﻟﻮﺣﻆ ﻏﻴﺎب
ﺣﻮار اﺟﺘﻤﺎ

ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﳌﻌﺎ ﺔ وﺿﻌﻴﺔ ﺟﺮاء

ﺷﻘ ﺎ ﺟﺘﻤﺎ

و ﻗﺘﺼﺎدي ﺴ ﺐ ﻏﻴﺎب اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺣﻮار اﺟﺘﻤﺎ

وﻣﻌﺎ ﺔ

ﻣﻠﻔﺎ ﻢ اﳌﻄﻠﺒﻴﺔ.
و ﺨﺼﻮص ﺳ ﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎ  ،أﻋﺮب اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﻋﻦ
ارﺗﻴﺎﺣ ﻢ اﻟﻜﺒ ﺣﻮل إدراج اﻟﻨﻘﻄﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻴﺜﺎق ﺳ ﺜﻤﺎر ﺿﻤﻦ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل
اﳌﺠﻠﺲ ا

ﻮﻣﻲ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻣﺆﺧﺮا ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ اﻟ ﻛ ﻋ ﺗﺮﺳﻴﺦ أﺳﺲ

ﻧﺘﻌﺎش ﻗﺘﺼﺎدي اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻤﺎ ﺸ ﻠﮫ ﺳ ﺜﻤﺎر ﻛﺮاﻓﻌﺔ ودﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳ ﺘ ن
ﻌﺰ ﺰ اﳌﻴﺜﺎق ا ﺪﻳﺪ ا ﺎري إﻋﺪادﻩ ،واﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺴ ﻢ
وا

ﺑﻠﻮرة رؤ ﺔ

ﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺴ ﺜﻤﺮ ﻦ واﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻐﺮى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﻴ ﺴ ﻟ ﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ

دﻋﻢ ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ و ﺴﺮ ﻊ ﺗ ﻳﻞ اﳌﺸﺎر ﻊ ﺳ ﺜﻤﺎر ﺔ.

وارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ،ذ ﺐ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون إ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ا ﺎﺟﺔ اﳌ ﺔ اﻟﻴﻮم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﳌﺠﺎ ﻣﺎﺑ ن ا ﺎت
ﺛﻨ ﻋﺸﺮ ﻟﺘﻮﻃ ن ﺳ ﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪل ﺣﺼﺮ ﺎ

ﺟ ﺎت ﻌﻴ ﺎ

)ﻣﺤﻮر اﻟﺒﻴﻀﺎء-اﻟﺮ ﺎط-ﻃﻨﺠﺔ( ﻣﻊ اﻟﺪﻋﻮة إ ﻣﺮاﻋﺎة ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻞ ﺟ ﺔ
ﻟﺘﻌﺰ ﺰﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻼع ا
ﻛﻤﺎ ﺷﺪدوا ﻋ

ﻮي اﳌﺘﻮازن.

أن اﻟﺘﻮز ﻊ اﳌﺠﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎر ﻊ ﺳ ﺜﻤﺎر ﺔ ﺸ ﻞ

ﻣﻨﺼﻒ وﻋﺎدل ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﺸ ﻞ ﻣﺪﺧﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻹﺣﻘﺎق اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻟﻦ ﻳﺘﺄ ﻰ ذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻌﺒ ﻢ إﻻ ﺑﺘﻈﺎﻓﺮ
ا

ﻮد ﻋ

ﻴﺌﺔ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺒ ﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل

ﺳ ﺜﻤﺎرات وﺗﺠ

وﻋﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﺔ وﺣﻤﺎﻳ ﺎ ﻣﻦ اﳌﻀﺎر ﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ

اﳌ ﻤﺸﺔ و ﺒﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟ أ

ﺖ وﻻزاﻟﺖ ﻌﺎ ﻲ ﻓﻼس

وﻣ ﺪدة ﺑﺎﻹﻏﻼق ﻛﻤﺎ ﻮ اﻟﺸﺄن ﻋ ﺳ ﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ ا ﺼﺮ ،اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻄﺎت.
ﺬا ،ورﻛﺰوا أﻳﻀﺎ ﻋ أ ﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﺤﺮﻚ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﺟﺬب
واﺳﺘﻘﻄﺎب ﺳ ﺜﻤﺎرات و ﻌﺰﺰ ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺳﻦ ﻣﺰ ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔ ات

و ﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺴﻄﺮ ﺔ واﻟﻌﻘﺎر ﺔ واﻟﻀﺮ ﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺄﻗﺎﻟﻴﻤﻨﺎ ا ﻨﻮ ﻴﺔ،
ﺑﺎﳌﻮازاة ﻣﻊ ﺗﺄ ﻴﻞ ﻟﻜﻔﺎءات و ﻃﺮ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ اﻟﺘ ﻮ ﻦ واﻟﺘ ﻮ ﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ
ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺸ ﻠﮫ اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ ﻛﺈﺣﺪى ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺳ ﺜﻤﺎر.
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺷﺎرة إ اﻟﺪور ﺳ اﺗﻴ

ﻟﺼﻨﺪوق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس

ﻟﻼﺳ ﺜﻤﺎراﻟﺬي ﺳ ﺘﻮ ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣ ﺎم ﻃﻼ ﻌﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﺪاع و ﺑﺘ ﺎر
وﺧﻠﻖ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺘ ﻨﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑ ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ن اﻟﻌﺎم وا ﺎص وﳌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ا ﻌ ﺎﺳﺎت ﺟﺪ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋ اﻟ ﻮض ﺑﺎﻟﺸﻘ ن ﺟﺘﻤﺎ

و ﻗﺘﺼﺎدي

ﻋﻼﻗ ﻤﺎ ﺑﻘﻄﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة.
وارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﺳ ﻼك اﳌﻨﺘﻮج اﳌﺤ  ،ﺗﻨﺎول اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
اﳌﺴ ﺸﺎرون دور وﺳﺎﺋﻞ

ﻋﻼم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﺮاﻓﺪ أﺳﺎ

ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ

واﻟﺘﺤﺴ ﺲ ﺑﺎﳌﻨﺘﻮج اﳌﻐﺮ ﻲ وﻣﻨﺤﮫ إﺷﻌﺎﻋﺎ وﻃﻨﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ ﻋ إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ ﺎدﻓﺔ وذات ﺗﺄﺛ ﻋ
ﳌﻮاﻃﻦ.

إﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ

ﺳ ﻼك اﳌﺤ

ﻟﺪى

أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،ﺷﺪدت ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺪاﺧﻼت ﻋ
ﻤﻴﺔ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج إ ﺑﺬل ﻣﺰ ﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ
واﳌﻮاﻛﺒﺔ واﻟﺘﺜﻤ ن ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎ

وﻃﻤﻮﺣﺎت اﺳ اﺗﻴﺠﻴ اﻟ ﺴﺮ ﻊ اﻟﺼﻨﺎ

وﻣﺨﻄﻂ اﳌﻐﺮب ﺧﻀﺮ.
وأﺷﺎدت ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ﺑﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻮزارة ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌ ﻣﺔ ﺑ ن
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮز ﻊ ﺪف
دﻋﻢ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﳌﻨﺘﻮج اﳌﺤ إ

 80%ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت ا ﺎﺻﺔ

ﺑﺎﳌﻮزع اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ أﻓﻖ ﺳﻨﺔ  ،2023ﻣﻘﺎﺑﻞ %63
اﳌ

ﻠﺔ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ .2020

ﻟﻘﺪ ﺣﻈﻲ ﻗﻄﺎع اﻟ ﺴﻴﺞ ﺑﺎ ﺘﻤﺎم ﻛﺒ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﳌﺎ ﺸ ﻠﮫ ﻣﻦ دﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ

اﻟ ﺸﻐﻴﻞ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ

اﻟﻮﻃ ا ﺎم ،ﺣﻴﺚ ﺛﻤﻨﻮا اﳌﺠ ﻮدات اﳌﺒﺬوﻟﺔ إﺑﺎن ﺑﺪاﻳﺎت ﺗﻔ
ﻓ وس ﻮروﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻴﻴﻒ

ﻧﺘﺎج ﻣﻊ

ﺟﺎﺋﺤﺔ

ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت

اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ا ﺎﺋﺤﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﺟﺒﺎرة ﻋ ﺗﺤﻮ ﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
وﺣﺪات

ﻧﺘﺎج ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﻗﻨﻌﺔ اﻟﻮاﻗﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄ

واﻟﻜﻤﺎﻣﺎت

وﺳ ات وأﻏﻄﻴﺔ اﻟﺮأس واﻟﺒﺬﻻت ا ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻃﻘﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ و ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت
ﻣﻐﺮ ﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إ

ﺑﺪاع

إﻧﺘﺎج أﺟ ﺰة اﻟﺘﻨﻔﺲ ﺻﻄﻨﺎ

وأﺟ ﺰة ﺑﻴﻮﻃﺒﻴﺔ.
وﻋ

ﺿﻮء ذﻟﻚ ،ﻧﺒﮫ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون إ ﻋﺪم وﺿﻮح

اﻟﺮؤ ﺔ أﻣﺎم اﺳﺘﻤﺮار ﺔ ﻇ ﻮر ﻣﺘﺤﻮرات ﺟﺪﻳﺪة ،ﻛﺸﻔﺖ ﺑﺎﳌﻠﻤﻮس أن
ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺬﻩ ا ﺎﺋﺤﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺘﺪ إ ﻣﺎ ﻌﺪ ﺳﻨﺔ  ،2021ﻣﻤﺎ ﺴﺘﺪ
ﻣﺰ ﺪا ﻣﻦ ا ﺬر واﻟﻴﻘﻈﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ و ﺟﺮاءات ﺣ از ﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
ﳌﻮاﺟ ﺔ ﻞ ﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻮاردة ﻋ ا ﻌ ﺎس ﺬا اﻟﻮﺿﻊ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﮫ ﻋ
اﺳﺘﻤﺮار ﺔ ﻣﻘﺎوﻻت اﻟ ﺴﻴﺞ وﻋ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع ﺗﺮﺣﻴﻞ ا ﺪﻣﺎت ،أﻗﺮوا ﺑ ﻮﻧﮫ ﻗﻄﺎﻋﺎ واﻋﺪا
ﺑﺎﺣﺘﻼﻟﮫ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻘﻄﺎع ﻣﺸﻐﻞ ،واﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ رﻗﻢ
اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﺤﻮا  14ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘ
اﻟﺪﻋﻢ واﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻟ ﻲ ﺴﺎ ﻢ أﻛ
اﻟﺸﻮا ﺪ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎت.

ﻣﺰ ﺪا ﻣﻦ

اﺳ ﻴﻌﺎب اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﻌﻄﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻣ

ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻤﺲ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺎت وﻣ ﺎم ﺑﺮ ﺪ اﳌﻐﺮب ﺸ ﻞ دﻗﻴﻖ ووا

 ،و ﻌﺰ ﺰ أدوارﻩ اﳌﻨﻮﻃﺔ

ﺑﮫ ،إ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﳌﺴﺎ ﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟ ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻣ اﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺮد ﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟ ﺎ ،اﺳﺘﺤﻀﺎرا ﻟﻌﻤﻘ ﺎ اﻟﺘﺎر  ،واﻟﺜﻘﺎ
ذاﻛﺮة اﳌﻐﺎر ﺔ.
وذﻛﺮوا

ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﺎﳌﺒﺎدرة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟ ﺎﻣﺔ اﻟ أو ﻠﺖ إ

ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺰ ﺎرة ﺑﺮ ﺪ اﳌﻐﺮب واﻟﻮﻗﻮف ﻋ
ﺷﺘﻐﺎل واﺳﺘﻄﻼع ﻛﺮا ﺎت واﻟﺼﻌﻮ ﺎت اﻟ

ﻨﺔ
ﻇﺮوف

ﻌﻮق ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻠﻚ

اﳌ ﻤﺔ ﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ اﻟ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺒﻠﻮرة ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻤﺖ أﺳﺎﺳﺎ
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟ ﻳﺪي ﺑﻤﻨﺤﮫ ﻣﺰ ﺪا ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺣ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺑﻤ ﺎﻣﮫ
اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﮫ.
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة:
أﻣﺎم

ﻛﺮا ﺎت اﳌ ﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل ا ﺮ اﻟ

ا ﻌﻜﺴﺖ ﺳﻠﺒﺎ

ﻌﺾ ﺣﻴﺎن ﻋ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ،

دﻋﺎ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون و ﺸ ﻞ ﻣﺴﺘ ﻞ إ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ

ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻏ اﳌﺘ ﺎﻓﺌﺔ واﻟ

أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋ اﳌﻨﺘﻮج اﻟﻮﻃ اﻟﺬي ﻌﺎ ﻲ

أﺻﻼ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏ اﳌ ﻴ ﻞ.
وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺪت دﻋﻮة اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﺬﻩ ﻟﻠﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ
ﺑﻨﺎء ﻋ

ﺧﻼﺻﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻞ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ ﻋ

اﳌﻐﺮب ،واﳌﺠﻠﺲ ﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﺘﻤﺎ

واﻟﺒﻴ اﻟ ﺗﺼﺐ ﺟﻤﻴﻌ ﺎ ﺣﻮل

ﻗﺮار ﺑ ﻮن ﻋﺪم ﺗ ﺎﻓﺆ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺳﺎ ﻢ
اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻔﻌﻞ رﺗﻔﺎع اﳌ

ﻞﻋ

ﻟ ﺴﺎﺑﺎت و ﻨﻚ

ﺗﻔﺎﻗﻢ

ﺰ اﳌ ان

ﻢ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮاردات وأﺛﺮ ﺎ اﻟﺴﻠ

ﻋ ا ﺰ ﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳ ﺐ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم واﻟﻀﺮاﺋﺐ.
وﻟﻔﺖ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون أﻳﻀﺎ إ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
اﻟﺘﺒﺎدل ا ﺮ ﻏ اﳌﺘﻮازﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ

اﻟﺸﻖ ﺟﺘﻤﺎ

و ﺴﺒ ﺎ

ﺴﺮ ﺢ

ﺟﻤﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﺴﺒﺔ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ وارﺗﻔﺎع ﺴﺒﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﻏﻼق اﳌﻘﺎوﻻت ﻟﻌﺪم ﻗﺪر ﺎ ﻋ ﻣﺠﺎراة
وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﺟﻨ ﻴﺔ.

و ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ،ﺗﻤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮ
ﺸﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل ا ﺮ ﺧﺎﺻﺔ
واﺳ ﺸﺮاف

وﻋﻠ

ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ا ﺪﻳﺪة ،ﳌﻌﺮﻓﺔ

ﺛﺎر ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻣﻊ إﺷﺮاك اﻟﻔﺎﻋﻠ ن

ﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ن ﻋ رأﺳ ﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت و ﺎ ﻣ ﻮﻧﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ

ﻋﻤﻠﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.
ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻤﺲ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎءات أو أﻳﺎم
دراﺳﻴﺔ ﻏﺎﻳ ﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﳌﺠﻤﻞ
ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻛﺨﻄﻮة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ.
و ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ
ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪل

ﻗﺘﺼﺎر ﻋ

أ ﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻮاق

ﺳﻮاق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ودﻋﻢ ا ﻄﻮط

اﻟﺒﺤﺮ ﺔ وﺗﻨﻮ ﻌ ﺎ ،وﺣﺚ ﺳﻔﺮاء اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎ ﺎرج ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋ
دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮ ﻒ ﺑﻤﺆ ﻼت ﺑﻼدﻧﺎ

ﺬب

ﺳ ﺜﻤﺎرات ،و

ﻧﺨﺮاط
ﻴﻊ رواج

اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﻐﺮ ﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات اﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻦ ﻟﺪن وزارة
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻊ وزارة ا ﺎرﺟﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻮ ﮫ ﺑﺎﻟﺘﺪاﺑ ا ﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎﺻﺮة إﻏﺮاق
ﺳﻮاق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﺟﻨ ﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺼ ﻨﻴﺔ ﻣ ﺎ واﻟ ﻛﻴﺔ ،ﻣﺮ
اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻣﻌﮫ ﺿﺒﻂ وﺗﺤﻴ ن »  « La Liste Positiveﻲ ﻻﻳﺘﻢ ﺧﻀﻮع
ﻞ اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﺴﺘﻮردة ﻟ ﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑ وذﻟﻚ ﺑﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ دارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺣﺮﺻﺎ ﻋ اﺣ ام ﻣﻌﺎﻳ ا ﻮدة ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ ﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ و ﺎﻟﺘﺪاﺑ اﳌﻀﺎدة ﻟﻺﻏﺮاق ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  15.09اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪاﺑ ا ﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺷﺪد اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﻋ
ا

ﻮﻣﺔ ﺎﻣﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﺿﺮورة ﺗﺤﻤﻞ

اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﺼﺎرم ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت

اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴ ﻠﻚ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت اﳌﺴﺘﻮردة
ﻣﻦ ا ﺎرج ﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  31.08واﻟﻀﺮب ﺑﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﻋ
ﺑ

ﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ،واﻟﺬﻳﻦ ﺴﺎ ﻤﻮن

ﻻ ﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﻌﺎﻳ ا ﻮدة ،ﻋﻼوة ﻋ

ﺗﺮو ﺞ ﺳﻠﻊ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ

ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻞ ﺬا ﻋ

ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ وﺿﻴﺎع آﻻف ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ.

ﻞ اﳌﺘﻼﻋﺒ ن

اﺳﺘ اف

وأﻛﺪوا ﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ﻋ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮزارة
ﺟﺬر ﺔ و ﺪاﺋﻞ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺒﺎﻋﺔ اﳌﺘﺠﻮﻟ ن

اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل
إﻃﺎر ﻣﻘﺎر ﺔ ﺸﺎرﻛﻴﺔ

ﻌﻴﺪا ﻋﻦ أي ﻣﻘﺎر ﺔ ﺻﺪاﻣﻴﺔ.
ز ﺎدة ﻋ

ﻞ ﺬا ،رﻛﺰ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﻋ إﻳﻼء

ﻤﻴﺔ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وإﺻﻼح أﺳﻄﻮل اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ وإﺣﺪاث أوراش ﺑﻨﺎء
اﻟﺴﻔﻦ وﺗﺮﻣﻴﻤ ﺎ ﺳﻮاء ﺎﻧﺖ ﺗﺠﺎر ﺔ أو ﺗﺮﻓ ﻴﺔ

ﻇﻞ ﻣﺎﺗﻨﻌﻢ ﺑﮫ ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻦ

ﻃﻮل اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ ﺔ اﻟ ﺗﻤﺘﺪ ﻋ ﻣﺴﺎﻓﺔ  3500ﻠﻢ ،وﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﻮاﺧﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ

وﺗﺠ
اﻟﺮاﺋﺪة

ﺬا اﳌﺠﺎل.

و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺛﻤﻦ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
اﳌﺴ ﺸﺎرون اﳌﺒﺎدرة ا

ﻮﻣﻴﺔ ا ﺪﻳﺪة اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑ

ﻴﻊ ﻧﺘﺎج اﳌﺤ

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻮ ﻦ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﻟﻜ ى واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﻮﺟﺎت
اﳌﺤﻠﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ودﻋﻢ ﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎ ﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻘﻄﺎع ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻈﺎ ﺮات وﻗﻄﺎع
ا ﻔﻼت.

ﻟﻌﺎب وﻗﻄﺎع اﳌﻄﺎﻋﻢ وﺗﻤﻮ ﻦ

وﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻮﺿﻮع،

ﻞ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون أن

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أﺻﺒﺢ ﻌ ﺶ ﻋ وﻗﻊ زﻣﺎت و ﺧﺘﻼﻻت اﻟ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻈﺎﻓﺮ ا

ﻮد ﺑﺎﻧ ﺎج ﻣﻘﺎر ﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋ دﻋﻢ

اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟ ﺸﺮي وﺗ ﻮ ﻨﮫ وإدﻣﺎج اﻟﻘﻄﺎع ﻏ اﳌ ﻴ ﻞ ﺑﺈﺑﺮام ﺷﺮا ﺎت
ﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑ ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ن اﻟﻌﺎم وا ﺎص ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻟﻀﻤﺎن
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻤﻜ ن اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻦ ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋ
ﻌﻤﻴﻢ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ

ﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ﺴﺎءل أﺣﺪ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن ﺣﻮل ﻣﺂل اﳌﻨﻄﻘﺔ ا ﺮة اﻟ

ﺎن ﻣﺰﻣﻌﺎ

إﺣﺪا ﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺎزة ﻋ ﻣﺴﺎﺣﺔ  60ﻜﺘﺎرا واﻟ ﺳﺒﻖ أن ﺷ ﻠﺖ ﻣﺤﻮر
اﻟ ام ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮز ﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﻌﺪ أن أﺑﺪى اﳌﻮاﻓﻘﺔ

اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2017.
وﻣﻦ ﺟ ﺔ أﺧﺮى ،ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ
ﺑﻔﺘﺢ ﻧﻘﺎش ﻣﻊ رؤﺳﺎء ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وا ﺪﻣﺎت ﺑﺤﻀﻮر
اﻟ ﳌﺎﻧﻴ ن اﳌﻨﺘﺨﺒ ن ﻋﻦ ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ
ﻟﻠﺘﺪاول ﺸﺄن ﺷ ﺎﻻت و ﻛﺮا ﺎت اﻟ ﺗﻮاﺟ ﺎ ﻣﻦ ﺑﻴ ﺎ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ

ﺣﻮل أﻧﻈﻤ ﺎ ﺳﺎﺳﻴﺔ ،وإﺷﺮاك ﻛﺘﻠ ﺎ اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺣ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أداء أدوار ﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺔ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺎ.
ﻟﻘﺪ ﻋ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﻋﻦ أﺳﻔ ﻢ ﻟﻌﺪم ﺗﺨﺼﻴﺺ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،2022
ﻣﻤﺎ ﺳ ﻨﻌﻜﺲ ﻋ ا ﺼﺎص

اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﻮزارة ﺬﻩ ﺧ ة اﻟ

اﳌﻮﻇﻔ ن اﳌﻘﺒﻠ ن ﻋ

ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟ ﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ وﻣﻨﺨﺮﻃﺔ
اﻟﺬي ﺴﺘﺪ
ﻋ اﻟﺼﻌﻴﺪ ا

ﻃﺮ واﻟﻜﻔﺎءات إذا ﻣﺎ اﺳﺘﺤﻀﺮﻧﺎ ﻋﺪد
ﻟ ﺎ اﻣﺘﺪاد

ﺗ ﻳﻞ اﳌﻴﺜﺎق اﻟﻮﻃ ﻟﻼﺗﻤﺮﻛﺰ داري

ﻣﻮارد ﺸﺮ ﺔ ﺎﻓﻴﺔ ،ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﻨﺪو ﻴﺎت واﳌﺼﺎ ا ﺎرﺟﻴﺔ
ﻮي.

و ﺨﺼﻮص ﻣﻠﻒ

ﻋﻤﺎل

ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ

ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺗﺪﺑ ودﻣﻘﺮﻃﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺘﻤﺎ

رﺗﻘﺎء

ﺑﺎﻟﻮزارة ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺪاث

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋ ﻏﺮار ﺑﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزار ﺔ ﺧﺮى ﻣﺮ
ﺳﺮاع ﺑﺈﺧﺮاج ﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ إ ﺣ اﻟﻮﺟﻮد ﳌﺎ ﻟ ﺎ ﻣﻦ دور

اﻟﺬي ﻳﻘﺘ
ﺑﺎﻟﻎ

ﻤﻴﺔ

واﳌﺴﺘﺨﺪﻣ ن.

ﺗﺠﻮ ﺪ ا ﺪﻣﺎت

ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻮﻇﻔ ن

ﺟﻮاب اﻟﺴﯿﺪ وزﯾﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﺗﻔﻀﻞ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺒﺎرات اﻟ ﺎ ﻲ ﻟﻠﺴﻴﺪات
واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﻋ
ﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ اﻟ

ﻓﻮز ﻢ ﺑﺎﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟ ﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ ﺧﻼل
ﺣﺪﺛﺖ ﺧﻼل ﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﺜﻤﻨﺎ ﻣﺎﺟﺎء

ﻣﺪاﺧﻼ ﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺴﺎؤﻻت ﻢ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ا ﻴﻮي ﺑﺒﻼدﻧﺎ
ﻣﺆﻛﺪا ﻋ أﻧﮫ ﺳﻴﺠﻴﺐ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎب ﻋ

ﻌﺾ اﻟ ﺴﺎؤﻻت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ،ﺣ ن

وﻋﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﺟﻮ ﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﺎ

ﺳﺘﻔﺴﺎرات واﻟﻨﻘﺎط اﻟ

أﺛ ت ﻣﻦ ﻟﺪ ﻢ ) 87ﻧﻘﻄﺔ( وذﻟﻚ أﻗﺮب ﺟﺎل.
 ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟ ﺮ ﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ :أﻛﺪ ﻋ أ ﺎ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ دﺳﺘﻮر ﺎ وﻻﻳﻤﻜﻦ
ﻷي ﺎن أن ﻳﻄﻌﻦ
ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻣﺴﺆوﻟﺔ

ﺬﻩ ا ﺮ ﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﻟﻮزارة ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ
ا ﻮار و ﺸ ﺎدات ﻓﺎﻋﻠ ن وﻣﺴ ﺜﻤﺮﻦ أﺟﺎﻧﺐ

ﻣﻮردا ﺷ ﺎدة اﻟﺮﺋ ﺲ اﻟﻌﺎﻟ

ﻟﺸﺮﻛﺔ "داﺳﻴﺎ"

ﺣﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت

اﳌﻐﺮ ﻴﺔ وﺣﺴ ﺎ اﻟﻮﻃ واﳌﺴﺆول أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ

ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌ ﻣﺔ

ﻣﻌ ﺎ ﻌﺪ  3أو  4أﻳﺎم ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻋﻴﺔ ﺑﺄ ﻤﻴﺔ اﳌﺴ ﺜﻤﺮ ،ودﻓﺎﻋ ﺎ

ذات ن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﺟﺮاء

واﻟﻌﻤﺎل وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﺣ ام ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ و ﺷﻌﺎع اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
اﳌﺬ ﻮرة ،ﻣﻔﻨﺪا ﻞ ﻣﺎﻗﻴﻞ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺧﺮوﻗﺎت

ﺬا اﻟﺒﺎب،

وﻣﺆﻛﺪا ﺑﺄن اﻟﻮزارة ﻣﺴﺘﻌﺪة ﳌﻮاﺟ ﺔ ﺬﻩ ا ﺮوﻗﺎت إن ﺛ ﺖ
وﺟﻮد ﺎ.
 أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺒﺎدل ا ﺮ :أو
ﺬﻩ ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج ﻣﻨﻔﺘﺢ و ﻌﺘ

ﺑﺄن اﻟﻮزارة ﻌﺘﻤﺪ
ﺎﻣﺎ ﻟﺘﺄ ﻴﻞ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع

وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ،ﻣﻌﻠﻨﺎ ﺑﺄن اﳌﻐﺮب ﻳﺘﺠﮫ ﺑﺨﻄﻰ ﺣﺜ ﺜﺔ ﻧﺤﻮ
إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺴﺒﺔ

دﻣﺎج اﳌﺤ

و إﻋﻤﺎل ﺗﻘﻴﻴﻢ

ﻣﻮﺿﻮ ﻣﻊ ﺑﺎ اﻟﺪول )ﻛﻤﺼﺮوﺗﺮﻛﻴﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎ( وذﻟﻚ ﻟﻔﺮض ﺷﺮوط
اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ،ﺎﺷﻔﺎ أن اﻟﻮزارة ﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
ﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟ

ﺗ م ﻣﻊ اﻟﺸﺮ ﺎت ﺟﻨ ﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟ و ﺮ

و ﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻮق وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴ ﻠﻚ ،و ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺈن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎدل
ا ﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ

ﺛﺎر اﳌ ﺗﺒﺔ ﻋ ﺎ ﺸ ﻞ ﻳﻮﻣﻲ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل

دﻋﻮات اﳌ ﻨﻴ ن أﻧﻔﺴ ﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن

ﻗﻄﺎع اﻟ ﺴﻴﺞ ﻛﻤﺜﺎل ﺧﺎﺻﺔ

ﺗﻠﻚ اﳌ ﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺑﺄن اﻟﻮزارة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﺳ ﺟﺎع 120

ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟ ﺗﻢ ﻓﻘﺪا ﺎ

ﻓ ة اﻟ ﺴﻌﻴﻨﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟ ﺴﻴﺞ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟ ﺴﻴﺞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻌﺪ أﻗﻮى ﺛﻼث
ﻣﺮات ﻣﻤﺎ ﺎن ﻋﻠﻴﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
 و ﺨﺼﻮص ﻣﺎ أﺛ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜ ﺮ ﺎﺋﻴﺔ
ﺑﺎﳌﻐﺮب واﻋﺘﺒﺎر ﺎ ﻏ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن أﺣﺪ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن ،ﻗﺪ أو
ﺑﺄن ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺪ ﻣﺸﺮﻓﺔ و ﺘﻢ
إﻧﺘﺎﺟ ﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﺗ ﻠﻔﺔ وﻓﻖ اﻟﻄﻠﺐ اﳌ اﻳﺪ ﻋﻠ ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺰ ﻮن ،
ﻣﺆﻛﺪا ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﻜﺬا ﺳﻴﺎرات ﻌﺪ
ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺻﻨﺎﻋ ﺎ

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة و ﻨﺪﺳ ﺎ

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻣﻦ ﻟﺪن ﻣ ﻨﺪﺳ ن ﻣﻐﺎر ﺔ و ﺬا ﻌﺪ ﺷﺮﻓﺎ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ.
 أﻣﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ

ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ،أﻋﻄﻰ

اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ ﻣﺜﺎﻻ ﻋ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ "اﻟﺼ ن" ﻣﻦ
ﻓﺮض ﻋﻼﻣ ﺎ اﻟﺘﺠﺎر ﺔ

اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻟﻮ ﻌﺪ ﻣﺮور  30ﻋﺎﻣﺎ،

و ﺎﻟﺘﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا ﻓﺮض ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر ﺔ و ﺴﻮ ﻘ ﺎ ،رﻏﻢ
ﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻐﺮ ﻴﺔ .
واﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع أﻛﺪ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ أﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎر ﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات ﻟ ﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺧﻠﻖ ﺷﺮا ﺎت ﻣﻊ ﺷﺮ ﺎت ﻣﻮاز ﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻋ اﻟﺼﻌﻴﺪ
و ﻮ ﻣﺎ ﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻋ

اﻟﺪو

ﺗﻔﻌﻴﻠﮫ ﻋ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ،ﺣ

ﻳ ﺴ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ إﻧﺘﺎج ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎر ﺔ ﻣﻐﺮ ﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺴﻴﺎرات و ﺴﻮ ﻘ ﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ إرﺟﺎع اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺪأ

اﳌﻨﺘﻮج اﳌﻐﺮ ﻲ :أﻛﺪ أن اﳌﻐﺮب

اﺳ ﺟﺎﻋ ﺎ ،وأﺻﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات واﻟﻄﺎﺋﺮات

ﺑﻤﺠ ﻮدات ذاﺗﻴﺔ وﻛﻔﺎءات وﻃﻨﻴﺔ وﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ )إﻧﺘﺎج ﻣﺤﺮك اﻟﻄﺎﺋﺮة
ﻛﻤﺜﺎل( ،ﻛﻤﺎ أن اﺳ ﺟﺎع اﻟﺜﻘﺔ

اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻐﺮ ﻴﺔ اﺗ

ﺸﻞ

ﺟ إﺑﺎن ﻓ ة ا ﺎﺋﺤﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎج أﺟ ﺰة اﻟﺘﻨﻔﺲ
ﺻﻄﻨﺎ

وﺗﻢ اﻟ ﺧﻴﺺ ﻟ ﺎ ﻟ ﺴﻮ ﻘ ﺎ

اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋ

ﺴﻮ ﻘ ﺎ

اﻟﺪول ور ﻴﺔ ،وﺳ ﺘﻢ

اﻟﺪول ﻣﺮ ﻜﻴﺔ ،ﻣﺸ ا أﻳﻀﺎ إ أن

اﻟﻮزارة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟ

ﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎء  400ﺟ ﺎز

ﺎﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.
أﻣﺎ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺼﻨﺎ

واﻟﺘﻮز ﻊ اﳌﺠﺎ ﻟﻼﺳ ﺜﻤﺎر :اﻋﺘ ﻩ

اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮﻋﻨﺼﺮا ﻣ ﻤﺎ ،ﻣﻘﺮا ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻠﻞ ﺗﺤﺎول اﻟﻮزارة ﻣﻌﺎ ﺘﮫ
ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ﺬب اﳌﺴ ﺜﻤﺮ اﻟﻮﻃ أو ﺟﻨ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﳌﺠﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻌﻄﻴﺎ ﻣﺜﺎﻻ ﺣﻮل ذﻟﻚ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺳﻴﺎرة "ﺑﻴﺠﻮ" اﻟ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﻘﺮ ﺎ ﺑﻄﻨﺠﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺘﺤﻮ ﻠ ﺎ إ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
واﻟ ﻋﺮﻓﺖ اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﻛﺒ ا ﺑﺨﻠﻖ  160ﻣﺼﻨﻊ آﺧﺮ ،وﻧﻔﺲ اﻟ ء
ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ "اﻟ ﺎﺑﻼج"

ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﻨﺎس وﺳ ﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﺘﺢ

اﺳ ﺜﻤﺎرات ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟ ﺎﺑﻼج ﺑﻮﺟﺪة.
وأﺿﺎف أن اﳌﺠ ﻮدات اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزارة ﺑﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ
ا ﺎت ﺳ ﺴ ﻢ

اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﺤﻮ ﻞ ﺳ ﺜﻤﺎرات ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟ

ﻌﺮف ﺧﺼﺎﺻﺎ ،ﻣﺆﻛﺪا ﻋ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﳌﻨﺘﺨﺒ ن
واﳌ ﻨﻴ ن ﺑﺎﻟﻐﺮف اﻟﺘﺠﺎر ﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮز ﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟ ﺎﺗﮫ
ﺳ ﺜﻤﺎرات ﻗﺪراﳌﺴﺘﻄﺎع.

ﻛﻤﺎ أﻗﺮ ﺑﻮﺟﻮد إﻛﺮا ﺎت ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻠﻮﺟﺴ ﻴ ﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎ ﻊ ﺳﻮاء ﺎن ﺑﺤﺮ ﺎ أو ﺑﺮ ﺎ أو ﻋ اﻟﺴﻜﻚ
ا ﺪﻳﺪﻳﺔ وإﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻔﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﻌﻴﺪة ،ﻣﺸ ا إ
ﻣﺨﻄﻂ اﻟ ﺴﺮ ﻊ اﻟﺼﻨﺎ

ﺟ ﺔ ﺳﻮس ﻣﺎﺳﺔ اﻟﺬي ﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻴﮫ

اﻟﻮزارة ﺑﺼﻔﺔ دﻗﻴﻘﺔ

ﺳ ﺜﻤﺎر وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ،

ﻠﺐ

وأﺿﺎف أن اﳌﻨﺎﻃﻖ ا ﻨﻮ ﻴﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻨﻤﻮي ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻠ ﻲ
ﺑﺤﻴﺚ ﺳ ﺘﻢ ﻣﻮاﻛﺒﺘﮫ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻮزارة ﻟﻠﻤ

ﺑﮫ ﻗﺪﻣﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ

اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﺧﺎة.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻌﻼﻣﺔ ﺻﻨﻊ

اﳌﻐﺮب ،أو

اﻟﺴﻴﺪ اﻟﻮز ﺮ

أن اﻟﻮزارة ﻋﻤﻠﺖ ﻋ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺬا اﳌﺸﺮوع ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ ﺗﻘﺮ ﺒﺎ،
وﺳ ﺘﻢ إﻋﻄﺎء اﻧﻄﻼﻗﺘﮫ ﻏﻀﻮن ﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﺤﻮل ﷲ.
و ﺨﺼﻮص اﳌﻮارد اﻟ ﺸﺮ ﺔ وإدﻣﺎج اﻟﺘﻜﻮ ﻦ ﺑﺎﻟ ﺸﻐﻴﻞ أﻛﺪ ﺑﺄن
ذﻟﻚ ﻣﺮ ﻳﺘﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ )ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ( ،ﺑﺤﻴﺚ أن ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘ ﻮ ﻦ
اﻟ

ﻳﺘﻢ ﺴﻴ ﺎ ﻣﻦ ﻟﺪن اﳌﺴ ﺜﻤﺮﻦ ﺳﻮاء

ﺎﻟﻘﻨﻴﻄﺮة وﻃﻨﺠﺔ أو اﻟﻨﻮاﺻﺮ أو

اﳌﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﻗﻄﺎع اﻟ ﺴﻴﺞ ،ﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة

ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن ﻋ

ﺴﻴ وإﻋﺪاد اﻟ اﻣﺞ وﺗ ﺒﻊ دﻣﺎج ﺑﺤﻴﺚ

ﻳﺘﻢ إدﻣﺎج ﺣﻮا  90%ﻣﻦ ﺧﺮ
ﻳﺤﻈﻰ اﻟﺘ ﻮ ﻦ

اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺤﻴﺚ

ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات و ﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌ ﻤﺔ ﺑﺎ ﺘﻤﺎم

ﻛﺒ وذﻟﻚ ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن واﳌ ﻨﻴ ن.

ﻋﺮض اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻮزﯾﺮ
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 - Iاإلطار المرجعي

اإلطار المرجعي
مقتطف من خطاب صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا

«]…[ وقد أبانت األزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة ،
والتسابق من أجل تحصينها  ،يف مختلف أبعادها  ،الصحية والطاقية ،
وغيها  ،مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف
والصناعية والغذائية  ،ر
البعض ]…[
]…[ لذا  ،نشدد عىل ضورة إحداث منظومة وطنية متكاملة  ،تتعلق
ر
اتيج للمواد األساسية  ،السيما الغذائية والصحية
االسي
بالمخزون
ي
التحيي المستمر للحاجيات الوطنية ]…[
والطاقية ،والعمل عىل
ر
الوطن ،ال سيما من
]…[والدولة من جهتها ،ستواصل هذا المجهود
ي
وتحفي المقاوالت ]…[ «
العموم ،ودعم
خالل االستثمار
ر
ي
التشيعية األوىل من الوالية الحادية ر
خطاب بمناسبة افتتاح الدورة األوىل من السنة ر
عشة
 08أكتوبر 2021
1

وزارة الصناعة والتجارة -منجزات  2021و برنامج عمل 2022

اإلطار المرجعي
األولويات االستراتيجية للمذكرة التوجيهية حول مشروع قانون المالية لسنة 2022
 4توجهات عامة لمشروع قانون المالية 2022
تعتبر وزارة الصناعة والتجارة فاعال رئيسيا في تنفيذ مشروع قانون المالية لعام 2022

2

1

تقوية أسس انعاش االقتصاد الوطني ؛

2

تعزيز آليات اإلدماج ومواصلة تعميم الحماية االجتماعية ؛

3

تأهيل الرأسمال البشري ؛

4

إصالح القطاع العام ،وتعزيز آليات الحكامة.

وزارة الصناعة والتجارة -منجزات  2021و برنامج عمل 2022

 .IIقطاع الصناعة

حصيلة مخطط التسريع الصناعي 2020-2014

الصناعة
المؤشرات الرئيسة

مكنت دينامية مخطط التسريع الصناعي من تجاوز الهدف المسطر في أفق 2020إلحداث مناصب الشغل مع خلق  565483منصب شغل
ما بين سنة  2014و  2020و تحقيق  84.6مليار درهم من الصادرات اإلضافية إلى غاية 2019

الصادرات
بالمليار درهم

222,5

243,3
500 000

 113%من
الهدف

32,4
36,9

30,0
43,5

41,6

72,7

80,2

2020

2019

النسيج واأللبسة
الكهرباء واإللكترونيك

565 483

24,2
10,4
17,5

21,1
10,3
12,5
32,8

مشتقات الفوسفاط
صناعة الطائرات
المجموع

+ 53 %
ما ربي 2014-2019

3

مناصب العمل

وزارة الصناعة والتجارة -منجزات  2021و برنامج عمل 2022

صناعة السيارات
الصناعات الغذائية
صناعات أخرى

 + 84.4مليار درهم
ما ربي 2014-2019

هدف مخطط التسريع الصناعي

النسيج
+ 21,9%

ترحيل الخدمات
+ 15,6%

صناعة السيارات
+ 28,6%

الصناعات الغذائية
+ 16,1%

مجموع 2020-2014

+82,2%
من مناصب
الشغل المحدثة
موزعة على 4
قطاعات

الصناعة

مخطط اإلنعاش الصناعي 2023-2021

االستفادة من ميزات ومؤهالت المملكة النجاح اإلنعاش الصناعي ما بعد كوفيد 19-

 3أوراش استراتيجية

4

1

2

3

تعزيز السيادة الصناعية

تحسين القدرة التنافسية
الصناعية

تموقع المغرب كقاعدة
صناعية خالية من الكربون

وزارة الصناعة والتجارة -منجزات  2021و برنامج عمل 2022

الصناعة

مخطط اإلنعاش الصناعي 2023-2021

بفضل جهود التعافي ،استعادت معظم القطاعات الصناعية مستويات ما قبل األزمة من حيث مناصب الشغل والصادرات
الصادرات

مناصب العمل
استعادة  97,8 %من مجموع مناصب العمل متم سنة 2020

مستوى الصادرات (يناير  -سبتمبر  2021مقارنة يناير  -سبتمبر )2019

مجموع مناصب العمل في القطاع الصناعي

السيارات

104 %

الفوسفاط ومشتقاته

142 %

110%

99,8%

97,8%

100,0%
97,8%

98,1%

97,0%

94,9%

95,3%
87,5%

النسيج

94 %
63,5%

55%

58,9%

الصناعات الغدائية

109%

صناعة الطائرات

87%

ر
وااللكتونيك
صناعة الكهرباء

129%

2019
2020

0%

95

وزارة الصناعة والتجارة -منجزات  2021و برنامج عمل 2022

2023-2021 مخطط اإلنعاش الصناعي

الصناعة

إحداث فريق عمل مخصص لرصد مشاريع استبدال الواردات بالمنتوجات المحلية
: دفعات من المشاريع3 جميع القطاعات الصناعية وفروعها ممثلة من خالل
تم نشر الدفعة الثالثة المكونة من
2021  جذاذة في يونيو75

تم نشر الدفعة الثانية المكونة من
2020  جذاذة في ديسمبر100

تم نشر الدفعة األولى المكونة من
2020  جذاذة في أكتوبر100

Projet #62: Unité de production de biscuits
Contact: M. Youssef Lakbida
Contact: M. Hamid Baadi

Description du projet

06 18 22 76 20

lakbida@mcinet.gov.ma

06 61 07 89 48

hbaadi@mcinet.gov.ma

Sous-filière

Filière

Projet #58: Unité de valorisation et transformation
de fruits secs

Production de biscuits pouvant
se décliner dans plusieurs
saveurs et conservables pour
une durée relativement longue.

Biscuiterie, Chocolaterie
Confiserie

Agroalimentaire

Le biscuit a pour caractéristique
Indicateurs financiers (estimatif3)
d’être sec et compact.
Le biscuit est conçu par la
Contact: M. Youssef Lakbida
06 18 22 76 20
cuisson d'une pâte dite à
Investissement
~50 - 100 Mn MAD
biscuit.
potentiel
Contact: M. Hamid Baadi
06 61 07 89 48
Code HS: 1905

Faits marquants

Description du projet

lakbida@mcinet.gov.ma
hbaadi@mcinet.gov.ma

Projet #80: Unité de fabrication d’appareils et
Sous-filière
Filièrearticles d’éclairage

Chiffre d’affaire
potentiel

~80 - 200 Mn MAD

Transformation des fruits
Agroalimentaire
 alorisation et transformation des
 Croissance du marché local avec une bonne évolution ces V
et légumes
~15% - 25%
TRIen
potentiel
fruits secs
produits à forte
dernières années ;
d’amandes,
 Perspectives de croissance plus importantes à l’export, avec valeur ajoutée )pâte
Contact: Mme Khadija Chemaou El Fihri
amandes effilés, beurre
une évolution de la consommation mondiale de 8%, les
06 18 22 76 05
~4 - 5 ans
d’arachide,
secs en
ROI fruits
moyen
marchés d’Afrique et du Moyen-Orient présentant les
Division : Industries Electriques
et Electroniques
Indicateurs
financiers (estimatif3)
poudre…( destinés notamment au
meilleures opportunités pour le Royaume ;
marché
local
(restaurants,
hôtels,
 Large choix de canaux de commercialisation et de
pâtisseries, industries
distribution: vente directe et export.
alimentaires,…(
et à l’export
Description
du projet
Investissement
~20 - 50 MnFilière
MAD
potentiel
Code HS: 200799,
200811, 200819
Croissance
et taille du
marché2
Electrique
et électronique
Fabrication d’appareils et articles

kchemaou@mcinet.gov.ma

Projet #11: Unité de construction de navires de pêche
Sous-filière

Matériel électrique
et énergie
Principaux
d’éclairage typiquement
Echangescomposés
intrants requis
d'un support (sur rail, lampes
mondiaux
Imports Maroc
Exports Maroc
d'appoint,
fixés
au mur...( et d’une
Chiffre
d’affaire
Faits marquants
~30 - 80 Mn MAD
(USD, Mn)
(USD, Mn)
(USD, Mn)source lumineuse
potentiel avec une
Farine, Sucre, Œufs, Lait
intensité lumineuse
variable Mme Hanan Belyagou
Contact:
 Croissance du marché local avec l’évolution des habitudes de
Indicateurs financiers (estimatif3)
Projet
incluant
également
la
06 14 63 38 03
hbelyagou@mcinet.gov.ma
consommation,
le développement des industries alimentaires
Matières grasses
fabrication d’articles
tels que
+3,9%
p.a.les
Division:
Locomotive Industrielle
utilisatrices de ces produits et le déploiement de la grande
interrupteurs
et les blocs
+

40,8%
p.a.
M

arge
brute
-3.33
2.56
distribution
~20% - 25%
Glucose ;
+33,6%multiprises
p.a.
Investissement
~100 - 200 Mn MAD
potentielle
 Perspectives de croissance au niveau mondial ~5% dans les
potentiel
prochaines
Code HS : 9405
Amidon années ;
Description du produit
Filière
Sous-filière
 Faible concurrence au niveau national, concurrents
principalement internationaux.
Mobilité et transports
Naval
UnitéChiffre
de fabrication
Principaux avantages d’investissement
d’affaireet
~300 - 400 Mn MAD
Faits marquants
d’assemblage
de 2navires
potentiel
Croissance et taille
du
marché
conçus pour la pratique de la
Subventions
Aide à la formation
Complexité du
Principaux
 Marché
attractif avec des processus accessibles, notamment
pêche. Activités
allant de la
Echanges
Fonds de Dév. Industriel et
produit2
requis
pourintrants
la technologie
LED devenue moins complexe en terme de phase de conception et de
Programme « IDMAJ »
mondiaux
Imports Maroc
Exports Maroc
des Investissements (FDII)
I

ndicateurs
financiers
(estimatif3)
savoir-faire ces dernières années ;
Marge (de
brute
la structure
Programme ISTITMAR PME
~30% - 50%
USD,
Mn)
(USD, Mn)
(USD, Mn)fabrication
Fruits secs (amandes,
Programme
« TAEHIL
» 1
Indice
de complexité
(PCI)
 Forte croissance de la demande sur les blocs multiprises avec
potentielle
jusqu’à
la préparation de mise
ou TPE, selon le CA
noisettes, arachides,
Harvard Economic
seulement ~75% des besoins couverts par la fabrication locale ; à l’eau et aux finitions
noix, pistaches)
Complexity
 Interrupteurs plus complexes nécessitant l'assemblage de 25 à
Financement
Investissement
~15 - 30 Mn MAD hors foncier
Foncier potentiel
50 Spièces
plus p.a.
élevées ;
ucre mais représentant des marges
potentiel
Code HS: 8902+1,9% p.a.
+9,6%
Mezzanine PME
+2,8% p.a.
Agropole de Beni Mellal
-3.33
2.56
Agents de
Green Invest
conservation et
Agropolis de Meknès
Croissance et taille du marché2
colorants
naturels du
Principaux
Complexité
Chiffre d’affaire
~40 - 100 Mn MAD
Faits marquants
PI Had Soualem
potentiel
produit2
intrants requis
Imports Maroc
Exports Maroc
Echanges
Principaux avantages d’investissement
 Marché attractif, constituant ~85%
de laMn)
flotte du
(USD,
(USD, Mn)
mondiaux
Indice de complexité (PCI)1
Royaume,
avec une dynamique de croissance portée par
(USD, Mn)
Lampe (fluorescente,
Subventions
Aide àLelaPCI
formation
1 Product Complexity Index: Diversité et sophistication
du savoir-faire requis pour produire un produit.
calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la
Harvard est
Economic
les
de renouvellement et de modernisation
fluoprogrammes
compacte,
Marge brute
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique,
chimie)LED…(
vs. les
~10% - 20%
Fonds de Développement
Complexity
de
flotteélectriques
nationale ;
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
Programme « IDMAJ »
ou la
tubes
potentielle +0,2% p.a.
et des190531, 190532
2. HS code: Economic complexity : 1905 / Trademap (WIndustriel
orld export values):
 Part encore minoritaire des navires de
pêchep.a.
en acier
+15,7%
Programme
» fournis à titre purement
3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels
marocains (FDII)
au sein de ces filières.
Les indicateurs«fi TAEHIL
nanciers sont
directionnel et informatif et
Interrupteur
-3.33
2.56
+5,8% p.a.
Investissements
dans
la
flotte
côtière,
et
potentiel
de
renouvellement
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie
Programme ISTITMAR PME
important sur le segment de la flotte hauturière.
Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse
Support
ou TPE, selon le CA
Financement
Foncier potentiel
Complexité du
Principaux
Croissance et taille du marché2
Mezzanine PME
2
Agropolis de Meknès
Principaux avantages d’investissement
produit
intrants requis

Complexité du
produit2

12.534

7,1

12.771

11.975

11.165

5,0

9.945

9.573

41.770

1.288

1.482

1.265

1.238

2016

2017

24,6
2016

5,6

41.478

40.844

+5,4% p.a.

2017
19,4
2018

2018

18,4
2019

2018

2019

2016

2016

Aide à la formation

Echanges
mondiaux
(USD, Mn)

+74,2% p.a.

2018

Fonds de Dév. Industriel
et d’Investissements )FDII(

2017

Principaux avantages d’investissement

Subventions

2017

Green Invest

Technopolis

Exports Maroc
(USD, Mn)

4,0

-1.28

+1,8% p.a.

3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels
marocains
au sein de ces filières. Les indicateurs fi nanciers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et
Technopole
Oujda
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie
Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity,
Recherche Presse
FèsTradeMap,
smart Factory

39.717

Imports Maroc
(USD, Mn)

Acier (e.g. tôles, profilés)

Programme « IDMAJ »
Complexity
Peintures et laques
Programme ISTITMAR
Programme « TAEHIL »
Equipements e.g. (porte
PME ou TPE, en fonction
1 Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit.
Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la
Financement
-3.33
2.56
étanche; hélice,
ducomplexes,
CA
complexité économique de ces pays. Les produits les plus
ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique,
chimie) vs. les
gouvernail)
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
Foncier potentiel
Mezzanine PME
2. HS code: Economic complexity : 2008 / Trademap : 200799, 200811, 200819

Programme « IDMAJ »

1,1

2017

2019

2018

2019

2017

2018

2019

Green Invest

2016

Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse

1,1

7,6

Programme
« TAEHIL
»
1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit.
Le PCI est calculé
selon le nombre
de pays qui produisent ce produit et la
Programme
ISTITMAR
complexité économique de ces pays. Les produits les plus
complexes, ceux
que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les
produits les moins complexes (e.g. matières premières, PME
produitsou
agricoles)
TPE, en fonction Financement
2. HS code: Economic complexity: 9405 / Trademap (W orld export values): 940540, 940510
du CA
Mezzanine
PME
3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières.
Les indicateurs
fi nanciers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie

2016

Agropole d’Agadir

2019

11,7

9,9

10,9

116,2

107,5

2017

2018

Indice
complexité (PCI)1
Aide
à la de
formation
Harvard Economic

88,0
 016
2

2016

2017

Fonds de Dév. Industriel
et d’Investissements )FDII(

2018

Green Invest
Subventions

2019

Agropole de Berkane

2019 9,3

0.564

Agropole de Beni Mellal

9.478

5,7

8.970

5,7

5,3
2019

5,1

2016

2017

2018

019
275,0

2016
10,7
2017
12,0
2018

2019

9,1

8,5

2018

2017

2016

2016

2017

2018

-1.21

2019

16,8

3,0

25,4

4,8

44,5

-0.45

46,9

Indice de complexité (PCI)1
Harvard Economic
Complexity

1. Product Complexity Index: Diversité et sophistication du savoir-faire requis pour produire un produit. Le PCI est calculé selon le nombre de pays qui produisent ce produit et la
complexité économique de ces pays. Les produits les plus complexes, ceux que seuls quelques pays peuvent produire, ont le PCI le plus élevé (e.g. électronique, chimie) vs. les
produits les moins complexes (e.g. matières premières, produits agricoles)
2. HS code: 8902
3. Chiffres estimatifs issus de perspectives d'experts et d'industriels marocains au sein de ces filières. Les indicateurs fi nanciers sont fournis à titre purement directionnel et informatif et
ne constituent pas une forme d'engagement ou de garantie
Sources: Entretiens experts, Harvard Economic Complexity, TradeMap, Recherche Presse

2022  و برنامج عمل2021  منجزات-وزارة الصناعة والتجارة

6

الصناعة

مخطط اإلنعاش الصناعي 2023-2021

إحداث فريق عمل مخصص لرصد مشاريع استبدال الواردات بالمنتوجات المحلية

الموافقة على  684مشروعًا من أجل عكس التدفقات التجارية ب  94.5مليار
 154 043منصب عمل مرتقب

درهم لصالح المغرب

المؤشرات الرئيسية إلى غاية 2021-11-05

 61.617منصب شغل مباشر
 92.426منصب شغل غير مباشر

 41.5مليار درهم
إمكانية استبدال الواردات

الصادرات

53

مليار درهم

17

مليار درهم

مليار درهم

مليار درهم

كتأثير على الميزان
التجاري
7

41.5

مليار درهم

34

 53مليار درهم
إمكانية الصادرات

94.5

استبدال الواردات بالمنتوجات
المحلية

وزارة الصناعة والتجارة -منجزات  2021و برنامج عمل 2022

مؤهالت التصدير
للمشاريع المختارة
حتى االن

الهدف المتعلق
بالصادرات

مؤهالت المشاريع
المختارة حتى االن

الهدف المتعلق
باستبدال الواردات

الصناعة

مخطط اإلنعاش الصناعي 2023-2021

سياق جديد  ،بعد جديد :السيادة الصناعية

جذاذات مشاريع جديدة

فريق عمل
السيادة الصناعية

االنفتاح على شركاء جدد في
القطاع العام والخاص

محطات مواكبة جديدة

8

وزارة الصناعة والتجارة -منجزات  2021و برنامج عمل 2022

تعزيز السيادة الصناعية :مواكبة المقاوالت الصغرى والمتوسطة الصناعية
إنجازات سنة ( 2021متم شتنبر )2021

18 277

2,6

منصب شغل مباشر وغير مباشر

مليار درهم

منها 10 528

إجمالي االستثمار

منصب شغل تم احداثه

2 004
مشروع استثماري وللمساعدة
التقنية للمقاوالت الصغرى
والمتوسطة

نطاق تدخل وزارة الصناعة والتجارة

المقاولة الصغرى والمتوسطة
المقاوالت الصغيرة جدا
المقاول الذاتي

9

وزارة الصناعة والتجارة  -منجزات  2021و برنامج عمل 2022

إعادة تركيز مهام وكالة مغرب المقاوالت
حول المقاولة الصغرى والمتوسطة الصناعية
لتعزيز السيادة والتنافسية الصناعية

نظرة عامة على بعض اإلنجازات الصناعية

10

Transmetteur
principal Tesla

Jantes
Aluminium

يتم حاليا إنتاج جهاز
اإلرسال الرئيسي
لسيارات تسال "
 "Teslaفي المغرب
من قبل الشركة
المصنعة للرقائق
اإللكترونية
STMicroelectronics

مصنع القنيطرة إلنتاج
اإلطارات من األلومنيوم
بطاقة إنتاجية  6مليون
قطعة سنويا موجهة
للتصدير يعد األحسن
تنافسية من بين مصانع
المجموعة في الصين
والواليات المتحدة األمريكية

وزارة الصناعة والتجارة -منجزات  2021و برنامج عمل 2022

Bus Irizar

تم تصنيع  200حافلة
لخدمة مدينة الدار
البيضاء بنسبة إدماج
يناهز  ٪42في هدف
الوصول إلى ٪60

Opel Rocks-e

Citroën Ami

حققت سيارة ""Citroën Ami
المصممة والمصنعة بالكامل في
المغرب ،بمدينة القنيطرة ،نجا ًحا
تجاريًا حقيقيًا خالل عامها األول

Dacia Sandero

تعتبر داسيا سانديرو
( Dacia
)،Sandero
المصنعة في طنجة،
السيارة األكثر مبيعا ً
في أوروبا ـ يوليوز
2021

نظرة عامة على بعض اإلنجازات الصناعية

Equipements sanitaires

طورت شركة Nextronicالمغربية
أجهزة ومعدات صحية خالل جائحة
:Covid19مستشعر درجة الحرارة
لتتبع سلسلة اللقاحات الباردة أثناء حملة
التطعيم  ،مقياس حرارة لقياس درجة
الحرارة باألشعة تحت الحمراء ...
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Pièces
réacteurs
avions

تنتج شركة " Le
"Piston Français
)(LPFأجزاء ميكانيكية
عالية التقنية خاصة
بمحركات الطائرات في
الدار البيضاء ،لفائدة 3
من بين أكبر 4
المصنعين لمحركات
الطائرات في العالم

Pales
éoliennes

أول مصنع على مستوى
إفريقيا والشرق األوسط
يقوم بإنتاج شفرات
توربينات الرياح
" pales
"d’éoliennes

Pièce de
Satellite

افتتحت شركة
 Thalesأول مركز
للمهارات الصناعية في
المغرب مخصص
للطباعة ثالثية األبعاد
للمعادن .ويوفر نماذج
أولية وتصنيع أجزاء
ألنشطة الطيران
والفضاء للمجموعة في
جميع أنحاء العالم .

Aéronef PC-12

أبرمت شركتا
PILATUSو
 SABCAاتفاقا بشأن
االنتاج الكامل لهياكل
الطائرة  PC-12في
الدار البيضاء.
تم اختيار SABCA
 Marocمن بين 10
مصانع في العالم

الصناعة

قطاع صناعة السيارات
معدل االدماج
المحلي

التحديات الكبرى للقطاع

رقم معاملة
الصادرات

مجموع مناصب
الشغل

تطوير االندماج المحلي أفقيا وعموديا
إزالة الكربون من المناطق الصناعية

60%

تطوير التنقل الكهربائي
إدماج رأس المال المغربي
إمكانية خلق فرص الشغل متم 2026

80.000

إنجازات 2021
•

توقيع  20اتفاقية استثمارية ومذكرة تفاهم باستثمارات إجمالية قدرها 4.4
مليار درهم لتوفير  14635فرصة عمل ؛
إبرام اتفاقيات جديدة لتطوير منظومات مصنعي السيارات رونو وستيال
نتيس (أهداف جديدة طويلة األجل  +تصنيع سيارات جديدة)؛
إبرام اتفاقية ستيال نتيس  -بريد المغرب لتسليم  225سيارة سيتروين AMI
كهربائية  ٪100و المصنعة في مصنع قنيطرة  ،كجزء من تعزيز
الصفقات العمومية ؛
إنتاج السيارة الكهربائية الجديدة »  « Opel Rocks-eحصريا في مصنع
ستيال نتيس بالقنيطرة ؛

•
•
•
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المعدل المحقق حتى نهاية
2019

72,2
مليار درهم

140.559

مكتب الصرف حتى متم 2020

 /CNSSمتم سبتنبر 2021

مخطط عمل 2022







تطوير االندماج المحلي األفقي للقطاع من خالل توطين مهن جديدة تعتمد على
رأس مال كبير؛
تطوير االندماج المحلي العمودي لتطوير التخصصات الالزمة لسلسلة التوريد
(المواد الخام  ،تحويل المواد  )...؛
تنمية التنقل الكهربائي بالمغرب (سيارات كهربائية)؛
تطوير عرض طاقي أخضر وخالي من الكربون لصالح مصنعي القطاع؛
تمكين الصناعات المستهلكة للطاقة من عرض غازي تنافسي وذلك بشراكة مع
الوزارة المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن..

الصناعة

قطاع صناعة الطيران
معدل االدماج
المحلي

التحديات الكبرى للقطاع

رقم معاملة
الصادرات

مجموع مناصب
الشغل

استمرار تنفيذ منظومة بوينج ""écosystème Boeing
تطوير التكامل المحلي العمودي

38%

تسريع تطوير المنظومة المتعلقة بالهندسة و MRO
إمكانية خلق فرص الشغل متم 2026

17.500

إنجازات 2021









توقيع اتفاقية االستثمار المتعلقة بتوسيع مصنع  Hexcelللمواد المركبة
استثمار يصل إلى  286مليون درهم وخلق  282فرصة عمل
توقيع اتفاقية االستثمار تتعلق بمشروع لتصنيع هياكل محركات الطائرات
استثمارقدره  201مليون درهم ستتيح خلق  200فرصة عمل
مواكبة مشروع قاطرة حول تصنيع هياكل الطائرات لتجميع شبه نهائي لجسم
الطائرة PC-12التابعة لشركة PILATUSلصناعة الطائرات.
استثمار يصل إلى  180مليون درهم وخلق  200فرصة عمل
توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع كبير MRO
استثمار  388مليون يورو وسيمكن من خلق  556فرصة عمل
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المعدل المحقق حتى نهاية
2019

12,5
مليار درهم

11.627

مكتب الصرف حتى متم 2020

 /CNSSمتم سبتنبر 2021

مخطط عمل 2022







التوقيع  ،في إطار منظومة  ،Boeingعلى اتفاقية االستثمار المتعلقة بالمشروع
المتعلق بتزويد وقطع المعادن (باستثمار  30مليون درهم إماراتي وخلق 40
فرصة عمل) ؛
التوقيع على مذكرة التفاهم واتفاقية االستثمار الخاصة بالمشروع المتعلق بإنشاء
وحدة صناعية ثالثة لشركة عالمية متخصصة في المعالجة السطحية والحرارية
ألجزاء المحرك ومعدات هبوط الطائرات (مع  55مليون درهم لالستثمار و40
منصب شغل)
توقيع اتفاقية االستثمار المتعلقة بمشروع صناعي مهم في MRO؛
انطالق مشاريع مراكز في الصيانة خاصة بالطائرات المدنية والعسكرية؛

الصناعة

قطاع النسيج والجلد
التحديات الكبرى للقطاع

رقم معاملة الصادرات

مجموع مناصب الشغل

تطوير "صنع في المغرب"
تحسين مصادر التزود المحلي

30
مليار درهم

تطوير منبع سلسلة اإلنتاج للقطاع
إمكانية خلق فرص الشغل متم 2026

90.000

إنجازات 2021
توقيع  23اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية  456.27مليون درهم وتهدف الى خلق
قرابة  4489فرصة عمل وتحقيق رقم معامالت إضافي بقيمة  398.2مليون
درهم موجهة للتصدير؛
مواكبة  102مشروع استثماري كاستبدال للمنتوجات المستوردة باستثمار
اجمالي قدره  3.07مليار درهم ،ستمكن من خلق أكثر من  15555منصب
شغل ؛
جذب  3استثمارات مباشرة خارجية في قطاع النسيج و الجلد (مشروع
استراتيجي للمجموعة كارلتون  Carltonومشروعين للمجموعتين سيمسSems
و لجيو  ، ) Ljioباستثمار قدره  1025مليون درهم مع خلق  7250فرصة
عمل؛
تعبئة  21مقاولة صناعية وطنية وتتبع تنفيذ االتفاقية الخاصة بإنتاج 1373406
حقيبة مدرسية في إطار المبادرة الملكية لمليون حقيبة للدخول المدرسي
2021/2022
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مكتب الصرف حتى متم 2020

124.826
 /CNSSمتم سبتنبر 2021

مخطط عمل 2022







إطالق مشاريع استثمارية جديدة تخص قاطرات وطنية واستثمارات مباشرة
خارجية وكذا مقاوالت صغيرة ومتوسطة في إطار المنظومات الصناعية للنسيج
والجلد؛
التوقيع على اتفاقيات شراكة جديدة تخص التزود المحلي بمنتوجات النسيج و
األلبسة مع المحالت التجارية الكبرى الوطنية (مرجان ،أسواق السالم)...،؛
المصادقة على ملفات االستثمار األولى في المنطقة الصناعية الجديدة
“ "CASA CITY SHOESالمخصصة لقطاع األحذية بالدار البيضاء و المنطقة
الصناعية عين الشقاق بفاس في إطار المنظومات الصناعية الخاصة بالجلد؛
تعزيز عمليات المراقبة على واردات منتوجات النسيج واأللبسة والجلد ،وفقا
لألحكام الجديدة للمواصفات ذات الصلة ،من أجل ضمان منافسة نزيهة في
السوق الوطنية.(....

الصناعة

الصناعات الغذائية
التحديات الكبرى للقطاع

رقم معاملة الصادرات

مجموع مناصب الشغل

السيادة واألمن الغذائي للمملكة
ربط سالسل اإلنتاج عند المنبع ( (Amontوسالسل اإلنتاج
التحويلي ((Aval

32,8
مليار درهم

تعزيز التنافسية في السوق المحلي والتصدير
إمكانية خلق فرص الشغل متم 2026

70.000

إنجازات 2021




15

المصادقة ،خالل العشرة أشهر األولى من سنة  ،2021على  35مشروعا ً
استثمارياً ،منها  19مشروعا ً تهم القطاعات المدرجة في عقد البرنامج المتعلق
بتطوير قطاع الصناعات الغذائية  ،2021-2017وذلك في إطار آليات تمويل
مخطط التنمية الصناعية. .
مبلغ اإلستثمار اإلجمالي  :حوالي  1,4مليار درهم.
⁻
مناصب الشغل المتوقع إحداثها  3.996 :منصب شغل مباشر
⁻
و 3.908منصب شغل غير مباشر ؛
مواكبة  143مشروعا ً استثماريا ً في القطاع ،لتستفيد من دعم االستثمار من
خالل آليات مخطط اإلنعاش الصناعي (،)2023-2021
مبلغ استثماري إجمالي يبلغ  4,28مليار درهم.
⁻
رقم معامالت إضافي يبلغ  8,3مليار درهم منها 5,5مليار
⁻
درهم للسوق المحلي.
وزارة الصناعة والتجارة -منجزات  2021و برنامج عمل 2022

مكتب الصرف حتى متم 2020

106.453
 /CNSSمتم سبتنبر 2021

مخطط عمل 2022






انطالق أنشطة المركز التقني للصناعات الغذائية ومركز التميز واالبتكار
في مجال تغليف المنتوجات الغذائية؛
تعزيز مكانة القطاع في السوق المحلي والتصدير وتطوير أنشطة جديدة ذات
مؤهالت عالية
تطوير التزود بالمواد األولية المنتجة محليا ،بالنسبة للشركات والمجموعات
الكبرى العاملة في قطاع الصناعات الغذائية ،وذلك بشراكة مع الفدرالية
الوطنية للصناعات الغذائية
إطالق وإنجاز النسخة األخيرة من عملية دعم صادرات المقاوالت العاملة في
قطاعات البسكويت والشوكوالتة والحلويات والعجائن الغذائية والكسكس ؛

الصناعة

الصناعات المختلفة

إمكانية إحداث حوالي  60.000منصب عمل متم 2026
الكهرباء
وااللكترونيك

مواد البناء

الصناعات
المعدنية
والميكانيكية

صناعة األدوية

12.000

8.000

23.000

5.000




•
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10.000

مخطط عمل 2022

إنجازات 2021
الكيمياء  /الكيمياء :تنفيذ عدد من مشاريع القاطرات في قطاع الكيمياء شبه
الكيميائية (موتانديس  ،ديسترا  ،إنوسيس  ،الماكوم  ،إلخ  )...؛
صناعة األدوية :
اعتبارا من 30
 استحداث  421وظيفة في  2020و  277وظيفة
ً
يونيو  2021؛
 بلغت صادرات الصناعة الدوائية  1.15مليار درهم في  2020و
 867مليون درهم في  30يونيو  2021؛
عا استثماريًا1,844:
الصناعات المعدنية والميكانيكية :دعم  16مشرو ً
فرصة عمل و  3.4مليار درهم لالستثمار ؛
عا استثماريًا  ،بما في ذلك  6قاطرات لتوفير
مواد البناء  :دعم  17مشرو ً
 1218فرصة عمل و  673مليون درهم لالستثمار ؛
الكهرباء وااللكترونيك  :دعم  6مشاريع بمبلغ استثماري قدره 503.5
مليون درهم والمساهمة في خلق  831فرصة عمل وهذه المشاريع مبيعات
إضافية تزيد عن  815مليون درهم .

الصناعات
الكيميائية والشبه
الكيميائية

•
•
•
•

صناعة األدوية :مواكبة ارتقاء واندماج القطاع في المنبع (السيادة الصحية) ؛
الصناعات المعدنية والميكانيكية :دعم تنفيذ مشاريع منظومات القطاع لتحقيق
االندماج والتكامل مع القطاعات الصناعية ألخرى (السيارات  ،الطيران  )...؛
مواد البناء :دعم المشاريع الهادفة إلى استبدال الواردات بمنتجات مصنعة
محليًا
الكهرباء وااللكترونيك:
 دعم الشركات في المنظومة الصناعية BSH؛
 استبدال الواردات بالمنتجات المنتجة محليًا ؛
 إعداد وإطالق إستراتيجية تطوير لقطاع اإللكترونيات بالمغرب
(أشباه الموصالت).

الصناعة

ترحيل الخدمات «األفشورين»
التحديات الكبرى للقطاع

رقم معاملة الصادرات

تطوير القطاع خارج محور الرباط-الدار البيضاء.
تحديد أولويات االرتقاء في سلسلة القيمة من خالل عروض
ذي قيمة مضافة عالية.
استغالل الفرص التي يتيحها العمل عن بعد أو العمل الحر
freelanceالمترتبة عن تداعيات الجائحة
إمكانية خلق فرص الشغل متم 2026

60.000

إنجازات 2021

 مواكبة أزيد من  24مشروع استثماري في العديد من جهات
المملكة ،مع الطموح إلى خلق ما يفوق  10000منصب شغل.
 تطوير عروض خاصة بالمحطات الصناعية المندمجة ( 5محطات
في  5جهات) و التوقيع في شتنبر  2021على اتفاقية توسيع
منصة  Casanearshoreلتشمل بوسكورة.
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مجموع مناصب الشغل

13,5
مليار درهم

74.841

مكتب الصرف حتى متم 2020

 /CNSSمتم سبتنبر 2021

مخطط عمل 2022




دعم أكثر من  15مشروع استثماري في عدة جهات بهدف خلق أكثر
 10.000فرصة عمل،
إنشاء مراكز تكوين للعاملين المستقلين في مهن ترحيل الخدمات
(أوفشورينغ) لصالح العاملين في القطاع المتأثرين بفقدان الوظيفة

التكوين في مهن الصناعة
نظرة عامة على مشروع "  " cap excellenceالموقع عام 2021

I
الحكامة عبر الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ( (PPPفي  5مؤسسات تكوين تابعة
لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل

إنشاء  4سالسل إنتاج صغيرة بيداغوجية على
مستوى األقطاب الصناعية في  4من مدن المهن
والكفاءات

(السيارات  ،والطائرات وترحيل الخدمات والنسيج)

(سوس ماسة  ،طنجة تطوان الحسيمة  ،الشرق والدار
البيضاء سطات)

• إنشاء شركة عامة مجهولة االسم ( ،(SAسيكون رأس
مالها مملو ًكا بنسبة  51%من قبل الجمعية المهنية
المعنية و  49%من قبل المكتب
• مالئمة بطاقات التكوين مع احتياجات القطاعات من
الكفاءات ؛
• عصرنة المعدات واالليات البيداغوجية للمراكز.

عدد المكونين سنويا:
7 300
18
22

II
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 توفير للمتدربين بيئة تعليمية قريبة من واقع الشركة،
 تسهيل استيعاب واكتساب المعرفة الصناعية .

عدد المستفيدين سنويا:
> 1 500

البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير
أهم منجزات 2021

تتبع ومواكبة أكثر من  30مشروع للبنيات التحتية الصناعية



استكمال أشغال تطوير المشروع وأشغال التوصيل بالشبكات خارج الموقع للنواة األولى ) (100هكتار ؛
التشاور والتفاوض بشأن مشاريع االتفاقيات بين شركة التهيئة طنجة-تك والشريك الصيني "الشركة الصينية لالتصاالت
والبناء" والدولة.

منطقة التسريع الصناعي بوقنادل
 32هكتار منها  24هكتارم.ت.ص





التوقيع في ماي  2021على اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمشروع ؛
إطالق أشغال التهيئة ؛
المصادقة على مشروع مرسوم إنشاء منطقة التسريع الصناعي من قبل اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي

منطقة التسريع الصناعي
سوس ماسة -أكادير
305هكتار-الشطر األول 64هكتار



تتبع ومواكبة الشطر األول للمشروع.

توسعة المحطة الصناعية المندمجة
بالقنيطرة
96هكتار

 توقيع اتفاقية تطوير وتسويق وتسيير مشروع توسعة منطقة التسريع الصناعي على مساحة  96هكتار

مجمع أكادير الصناعي المتكامل
65هكتار

 تتبع ومواكبة تثمين الشطر األول المنجز ) 35.6هكتار ( .
 توقيع إتفاقية تهيئة الشطر الثاني ) 30هكتار (
 إنطالق أشغال تهيئة الشطر الثاني .

منطقة األنشطة االقتصادية قصر بجير
20.5هكتار

 توقيع اتفاقية الشراكة لتمويل وتطوير منطقة األنشطة االقتصادية قصر بجير بإقليم العرائش.

منطقة التسريع عين الشكاك –صفرو
 82هكتار

 استكمال الدراسات التقنية المتعلقة بمحطة معالجة المياه العادمة؛
 بدء أشغال تهيئة الشبكات المختلفة ؛
 إطالق طلب العروض إلنجاز محطة معالجة المياه العادمة.

المنطقة الصناعية العيون
 70هكتار

 التوقيع على ملحق تعديل اتفاقية شراكة المشروع لمراجعة شروط تحويل مساهمات الشركاء.
 تتبع ومواكبة تنفيذ المشروع.

مدينة محمد السادس طنجة-تك
487هكتار

 Iمناطق التسريع
الصناعي

 IIالمناطق
الصناعية

19
23
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البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير
البنيات التحتية الصناعية للمملكة بحلول عام 2028

 136منطقة صناعية

 13 000هكتار

برنامج التطوير لعام 2028
1

مناطق التسريع الصناعي

 10مناطق جديدة ،مخصصة لالستثمارات األجنبية المباشرة
وللتصدير

2

مناطق صناعية عامة

 12منطقة جديدة
 11امتدادا للمناطق المنجزة

3

اعادة التاهيل

 68منطقة سيتم إعادة تاهيلها،
بما في ذلك  31ذات اولوية

20
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+ 1000
هكتار

+ 1450
هكتار

 3500إلى
6300هكتار

 - IIIقطاع التجارة

التجارة

المديرية العامة للتجارة

لمحة عامة عن وضعية القطاع

1.87

91.2

مليون منصب شغل

ثاني مشغل على الصعيد الوطني

مليار درهم

ثالث قطاع مساهم في الناتج الداخلي
الخام

القيمة المضافة

مشروع أولي الستراتيجية التجارة منبثق عن توصيات المنتدى
الوطني للتجارة

II

عصرنة مندمجة للقطاع عبر
قاطرات وطنية مسؤولة

I

• حماية المستهلك
• بنية الجودة

IV

21

إطار تشريعي معزز

تحفيز اإلنتاج المحلي

(ركيزة مشتركة مع مخطط التسريع
الصناعي )2

III
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• الحماية االجتماعية
• إطار جبائي مبسط
• التكوين

توطيد أفضل للممارسات في مجال
التجارة ،بالخصوص عبر الرقمنة

تسريع وتيرة التغطية االجتماعية للتجار المستقلين
(انطالق الورش و تصميم آليات المساهمة المهنية
الموحدة)

تأثير كوفيد19-

المستهلك

أوراش أولوية في إطار مخطط إنعاش التجارة

تعزيز النسيج التجاري التقليدي كرافعة
للجاذبية الترابية

تاجر واثق ويمتاز بالفعالية

7,9%

من الناتج الداخلي الخام

مواكبة رقمنة قطاع التجارة الداخلية والتوزيع (أولوية
فرضتها جائحة كوفيد)19-

دعم عالمة «صنع في المغرب»
(تطوير شراكات مع قاطرات القطاع بهدف الرفع من
مستوى التوريد المحلي )

التجارة

التجارة الداخلية والتوزيع

أهم منجزات سنة 2021

المبادرات المتخذة لصالح قطاع التجارة الداخلية والتوزيع:

22
27

نظام التغطية االجتماعية
للتجار المستقلين

 اعتماد نظام المساهمة المهنية الموحدة على مستوى قانون المالية لسنة ( 2021عوض النظام الجزافي) يشمل
الضريبة على الدخل والرسم المهني باإلضافة إلى مساهمة تكميلية لتمويل التأمين اإلجباري على المرض لفائدة
التجار؛
 توقيع اتفاقية شراكة مع الجمعيات الثالثة األكثر تمثيلية للتجار بهدف تسريع انخراط التجار في نظام التغطية
االجتماعية.

مواكبة رقمنة القطاع

 إحداث مركز الحتضان وتسريع نمو المقاوالت الناشئة « ، »Moroccan Retail Tech Builderبشراكة مع
جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ،لمواكبة  100مقاولة في أفق  2023من أجل تطوير حلول رقمية
تستجيب لحاجيات التجار والمستهلكين؛
 تشجيع استعمال األداء الرقمي ) (mobile paymentووضع برنامج لمواكبة رقمنة تجارة القرب.

عصرنة مندمجة لقطاع
التجارة والتوزيع

 توقيع اتفاقيتين بين الوزارة ومجموعة مرجان والجمعية المغربية لصناعات النسيج واأللبسة والفدرالية الوطنية
للصناعات الغذائية بهدف الرفع من مستوى التوريد المحلي لمجموعة مرجان ليصل إلى  :األلبسة  %75عوض
 %25حاليا ،المواد الغذائية  %80عوض  %63حاليا ؛
 إعداد اتفاقيات شراكة مع قاطرات أخرى لقطاع التجارة والتوزيع .

التدابير المتخذة للحد من آثار
وباء كوفيد 19

 مواكبة القطاعات المتضررة من األزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا :قطاع تنظيم التظاهرات
وتموين الحفالت ،قطاع فضاءات الترفيه واأللعاب ،قطاع المطاعم (تمت معالجة أزيد من  44ألف طلب استفادة
تهم القطاعات المتضررة)؛
 تتبع حالة تموين السوق الوطنية من المنتجات األساسية؛
 تدبير التموين من مادة الكحول اإلثيلي والكمامات.
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التجارة

غرف التجارة والصناعة والخدمات

أهم منجزات سنة 2021
تعزيز دور غرف التجارة والصناعة والخدمات

تعديل اإلطار التشريعي
والتنظيمي

 المصادقة على مشروع القانون رقم  08-19والمتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 38-12
المتعلق بالنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات ونشره في الجريدة الرسمية.
 إعداد ،بالتشاور مع الغرف ،مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم  08-19والتي تهم:
 oمرسوم بتحديد شروط منح التعويضات لرئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة
والخدمات؛
 oمرسوم بمثابة ميثاق السلوكيات الخاص بغرف التجارة والصناعة والخدمات

تنزيل مخططات
التنمية لغرف التجارة
والصناعة والخدمات
وجامعتها الوطنية

 تقييم المشاريع االقتصادية المقترحة من طرف الغرف خالل النسخة األولى من طلب إبداء
االهتمام التي تم اطالقها بتاريخ  17فبراير  2020وانتقاء  7مشاريع ستستفيد من دعم مالي
إجمالي للوزارة يصل إلى  117مليون درهم.
 استكمال إعداد االتفاقيات الخاصة بتمويل وتتبع المشاريع المهيكلة المنتقاة
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التجارة

العالقات التجارية الدولية

أهم منجزات سنة 2021

تتبع االتفاقيات التجارية

24

• التوقيع على تعديل التفاقية التبادل الحر مع تركيا يخص إدماج قائمة سلبية بها أكثر من  1200منتوج و  630بندا للتعرفة
الجمركية سيتم حذفها من نص االتفاقية
 ستخضع هذه المنوجات لتعرفة جمركية تعادل  % 90من التعرفة المطبقة على الدول التي ليس لها مع المغرب أية اتفاقية
للتبادل الحر.
• تبني صيغة جديدة لتحسين ولوج الصادرات المغربية لألسواق ،تم تنفيذها في مرحلة أولى مع جمهورية مصر العربية
(وستشمل في المستقبل شركاء آخرين):
– نهج مبدأ المعاملة بالمثل؛
– تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص لتحديد وتذليل الصعوبات التي تعترض التصدير نحو جمهورية مصر العربية.
 ألول مرة ،تم تمكين سيارات رونو المنتجة بمنطقة طنجة من ولوج السوق المصرية بإعفاء تام من الرسوم الجمركية وتبسيط
المساطر المرتبطة بالولوج إلى السوق المصرية.
• تعميق الشراكة مع االتحاد األوروبي:
– التفاوض على قواعد أكثر مرونة في إطار منطقة  Euromedوالتي تيسر ولوج الصادرات المغربية إلى السوق
األوروبية و/أو تحمي الصناعة الوطنية
• تخفيف شروط ولوج السوق األمريكية (تحضير أشغال الدورة السابعة من اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية التبادل الحر مع
الواليات المتحدة األمريكية):
– اقتراح من طرف المغرب لجعل بعض قواعد المنشأ المطبقة على بعض المنتجات النسيجية أكثر مرونة
– معالجة القضايا العالقة :تدابير الصحة والصحة النباتية ،العالمات الجغرافية ،المنتجات الصيدلية ،الجوانب الجمركية.
• تجديد الشراكات مع البلدان العربية
– مراجعة قواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وعودة المفاوضات المتعلقة بإنشاء اتحاد جمركي
عربي
– اتفاقية أكادير :تحديد إطار شراكة جديد بعد اتهاء أعمال الوحدة التقنية ألكادير

وزارة الصناعة والتجارة  -منجزات  2021و برنامج عمل 2022

التجارة

العالقات التجارية الدولية

أهم منجزات سنة 2021
• تعزيز منظومة الحماية التجارية عبر القيام بتحقيقات مضادة لإلغراق وتحقيقات وقائية ،و التي خصت السجادات الميكانيكية و
الخشب الالطي و األبراج و الصواري المستخدمة في اإلنارة و صفائح الصلب و األسالك و صفائح الصلب؛

الحماية التجارية

• مواكبة المقاوالت المصدرة ألنسجة األلياف الزجاجية المغربية في اطار تحقيق بخصوص التحايل على التدابير المضادة لإلغراق
التي باشرتها المفوضية األوروبية؛
• دراسة طلبات تقدمت بها قطاعات إنتاجية مختلفة تعاني من مشاكل مرتبطة بالواردات واقتراح حلول مناسبة لكل قطاع؛
• الدفاع عن مصالح المغرب في النزاعات التجارية ،و كذا المتعلقة باالستثمار.

• اعداد مشروع المرسوم التطبيقي للقانون رقم  91-14المتعلق بالتجارة الخارجية ووضعه في مسطرة المصادقة عليه؛

• اعداد مشروع المرسوم التطبيقي للقانون رقم  42-18المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات االستعمال المزدوج المدنية
والعسكرية والخدمات المتصلة بها ووضعه في مسطرة المصادقة عليه؛

تقنين وتسهيل
التجارة

• تفعيل اللجان الفنية التابعة للجنة الوطنية للتنسيق لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية ومواصلة تنفيذ خطة عملها لرقمنة وتسهيل
مساطر التجارة الخارجية من أجل المساهمة في تحسين مناخ األعمال في المغرب؛
• إخضاع استيراد الكحول اإليثيلي لرخص االستيراد لحماية الصناعة الوطنية لهذه المادة؛
• إخضاع تصدير سبائك النحاس األصفر لرخص التصدير من أجل تشجيع إعادة تدوير وتحويل نفايات النحاس األصفر محليا.

25
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التجارة

حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة

أهم منجزات سنة 2021
مراقبة أدوات القياس

مراقبة المنتوجات عند االستيراد
•
•

المراقبة عند االستيراد

حماية المستهلك من المخاطر المرتبطة بالمنتوجات الصناعية غير المطابقة
وضمان المنافسة الشريفة بين المستوردين والمنتجين المحليين
تتم المراقبة على مستوى بلدان المنشأ بما يقارب  % 80من المنتوجات
الصناعية الخاضعة للمراقبة عند االستيراد ،و  % 20على مستوى المراكز
الحدودية الوطنية

 8000ملف في السنة
+ 94 000

 1,7يوم

0,37%

ملف معالج
إلى متم أكتوبر 2021

معدل اجال مراقبة الحاويات في
ميناء الدار البيضاء

نسبة الرفض

إرجاع

الموافقة على النماذج
 60شهادة في السنة

المراقبة القانونية
 650 000في السنة

26

وزارة الصناعة والتجارة  -منجزات  2021و برنامج عمل 2022

56 000

33 000

182 000

منظمات الغاز

سخانات الماء الغازية

شاحن كهربائي

التجارة

حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة

أهم منجزات سنة 2021

مراقبة األسواق المحلية
الخطة الوطنية للمراقبة

نبذة عن
«عملية أقراص الصباغة»

مراقبة نقط البيع

مراقبة مواقع التجارة االلكترونية
تم ،ابتداء من  15مارس  ،2021منع الممارسة
)jeton
الجوطون (
الصباغة
ayantألقراص
التجارية
Interdiction
de -cette
pratique
التي سببت أضرارا للمستهلك المغربي منذ 20
سنة.

انخفاض ملحوظ في السعار بـ %20
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500

موقع تمت مراقبته

400

مخالفة تم تسجيلها

160

شكاية تتعلق بالبيع عن بعد
تمت معالجتها

130

إنذار

5000

نقطة بيع تمت مراقبتها

136

محضر مخالفة تم تحريره

90

طن من االسمنت والمواد الكهربائية
المحجوزة

4700

من األحذية تم سحبها من األسواق

11

طن من األحذية تم إرجاعها

التجارة

تنمية الصادرات

خطة العمل *2022
 مواكبة المقاوالت إلنجاز مخططات تطويرصادراتها من خالل اإلطالق الفعلي لمشروع " "Task force Export؛
 مواكبة  50مقاولة مصدرة لتطويرها على الصعيد الدولي في اطار تفعيل اتفاقية الشراكة المتعلقة بالبرنامج الجديد لدعم التصدير؛
 وضع االطار التعاقدي مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل إحداث منظومة تمويل للصادرات.

تقنين وتسهيل
التجارة

 تقليص متوسط مدة منح تراخيص االستيراد والتصدير وطلبات اإلعفاء الجمركي من 94ساعة سنة  2021إلى  82ساعة سنة 2022؛
 تفعيل عمل المنصة اإللكترونية للتسجيل وتجديد التسجيل في سجل المستوردين والمصدرين ووضع دفاتر التحمالت حسب المهنة.

الحماية
التجارية

 تعزيز قدرات المغرب لمواجهة الزيادة الكمية والنوعية في التدابير وآليات الحماية التجارية؛
 إتمام التحقيقات السبعة ()7التي باشرتها الوزارة خالل سنة  ،2021والمتعلقة بمكافحة اإلغراق والوقاية حول واردات بعض المنتجات.

العالقات
التجارية الدولية

غرف التجارة
والصناعة

 إطالق المشاورات األولية مع الواليات المتحدة ،قصد بدء سيرورة تيسير قواعد المنشأ لبعض المنتجات النسيجية لتسهيل ولوج صادرات هذه
المنتجات للسوق األمريكية.
 منطقة التجارة الحرة االفريقية :تحضير وإيداع العرض المغربي المتعلق بالتفكيك التدريجي للرسوم الجمركية المطبقة على تجارة السلع
والعرض المتعلق بتحرير تجارة الخدمات والمتعلق بــ  5قطاعات ذات األولوية تم تشخيصها من طرف الدول األعضاء في منطقة التبادل
الحر اإلفريقية  :االتصاالت والخدمات المالية والسياحة والنقل وخدمات المقاوالت.




التنزيل الجهوي الستراتيجيات الوزارة وكذا المؤسسات الخاضعة لوصايتها ،وذلك بهدف تعزيز تموقع الغرف كمحرك فعلي في التنزيل
المحلي و الجهوي لالستراتيجيات القطاعية وبرامج الدعم المقدمة من طرف الوزارة؛
تطوير مشاريع مدرة للدخل بهدف تقوية االستقاللية المالية للغرف؛
تطوير وتحسين مستوى الموارد البشرية.

* الئحة غير حصرية
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فريق العمل الخاص بتنمية الصادرات TASK FORCE EXPORT

التجارة

53

14

20

+ 50

قطاع مشمول

قطاعا تم تحليله

فدرالية وجمعية مهنية تم االجتماع معها

ورشة

1200

جذاذة

زوج منتوج/سوق

مليار درهم

70

كمؤهالت للتصدير مؤكدة

تشغل بلدان غرب إفريقيا حصة أكبر (ساحل
العاج ،السنغال)...
يستأثر قطاع الصناعات الغذائية بأغلبية
المشاريع
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11

200
منتوج

110

مليار درهم

مليار درهم

كمؤهالت للتصدير مرصدة

كمؤهالت للتصدير تم تحديدها
على مستوى القارة اإلفريقية

60

13

التصدير

قطاعا

االستثمار

مشروعا تم تحديده

50%

من المشاريع المؤكدة

 -IVمشروع ميزانية 2022

مشروع ميزانية 2022
ميزانية االستثمار :ميزانية  2022مقارنة مع 2021

مجموع ميزانية االستثمار 2022
 1 355 769 000درهم
ميزانية 2021
بالدرهم

ميزانية 2022
بالدرهم

الفرق
%

1 000 000 000

)1 220 000 000 (90,13%

22,00%

التجارة

10 000 000

)77 000 000 (5,60%

670,00%

دعم وقيادة

58 769 000

)58 769 000 (4,27%

0%

1 068 769 000

)1 355 769 000 (100%

26,85%

الفقرات
صندوق التنمية الصناعية واالستثمارات

مجموع ميزانية الستثمار
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مشروع ميزانية 2022
ميزانية التسيير :ميزانية  2022مقارنة مع 2021
مجموع ميزانية التسيير 2022
 500 028 000درهم
ميزانية 2021
بالدرهم

ميزانية 2022
بالدرهم

الفرق
%

240 912 000

256 785 000

6,59%

احداث المناصب المالية

-

-

0,00%

المعدات والنفقات المختلفة

211 590 635

243 243 000

14,96%

إعانة التسيير لفائدة المدرسة المركزية بالدار البيضاء

40 900 000

48 375 000

18,28%

إعانة لفائدة المعهد المغربي للتقييس

9 000 000

9 000 000

0,00%

إعانة التسيير لفائدة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت

37 989 200

40 300 000

6,08%

إعانة لفائدة غرف التجارة والصناعة و الخدمات

24 477 115

30 477 115

24,51%

0

11 902 000

100,00%

دعم المهام

99 224 320

103 188 885

4,00%

مجموع ميزانية التسيير

452 502 635

500 028 000

10,50%

الفقرات
نفقات الموظفين

إعانة التسيير لفائدة مدرسة الفنون والمهن  -الرباط
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ﺗﻘــــرﯾـــــر

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮل
ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
و ﻗﺘﺼﺎد ﺟﺘﻤﺎ واﻟﺘﻀﺎﻣ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻄﺮﻣﻮﻧﻴﺔ

أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻋﺒﻴﺪ

اﻷﻣـــــــﺎﻧــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ

اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2027 – 2021

ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻣراﻗﺑﺔ

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2022 – 2021

ﻗﺳم اﻟﻠﺟﺎن

 -دورة أﻛﺗوﺑر -2021

ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 2022

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﻋﻘﺪت ﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋ ن ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و ﻗﺘﺼﺎد

ﺟﺘﻤﺎ

واﻟﺘﻀﺎﻣ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ  ،2022ﺑﺤﻴﺚ ﺧﺼﺺ ﺟﺘﻤﺎع ول ﺑﺘﺎر ﺦ 22
ﻧﻮﻧ  2021ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع ﺬﻩ اﳌ اﻧﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻨﻤﺴﻌﻮد ا ﻠﻴﻔﺔ ول ﻟﺮﺋ ﺲ اﻟ ﻨﺔ،

ﺣ ن ﺧﺼﺺ ﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎ ﻲ

اﳌﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎر ﺦ  24ﻧﻮﻧ  2021ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎن
اﻟﻄﺮﻣﻮﻧﻴﺔ رﺋ ﺲ اﻟ ﻨﺔ و ﺤﻀﻮر اﻟﺴﻴﺪة ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰ ﺮاء ﺑﻨﺎﺻﺮ وز ﺮة
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و ﻗﺘﺼﺎد ﺟﺘﻤﺎ واﻟﺘﻀﺎﻣ .
و ﻌﺪ ﺗﺮﺣﻴﺐ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋ ﺲ ﺑﺎﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة و ﻨﺌ ﺎ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ
اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟ ﺣﻈﻴﺖ ﺎ إﺛﺮ ﻌﻴﻴ ﺎ ﻋ رأس اﻟﻮزارة ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟ ﺎ ﺎﻣﻞ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ

اﳌ ﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺎ ،ذﻛﺮ ﺑﺎﳌﻨ ﻴﺔ اﻟ أﻗﺮ ﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟ ﻨﺔ

ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻮز ﻊ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ا ﺰا ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﳌﺪاﺧﻼت اﻟﻔﺮق واﳌﺠﻤﻮﻋﺎت

وﺎ

ﻋﻀﺎء ،ﻓﺎ

ﺎ اﳌﺠﺎل ﻟﻠﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﻹﻟﻘﺎء ﻋﺮﺿ ﺎ اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﺖ

ﻓﻴﮫ أ ﻢ اﳌﺤﺎور اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺴﻄﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت واﳌﺒﺎدئ
إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺬﻩ اﳌ اﻧﻴﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺘﻮﺟ ﺎت

اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠ ﺎ

اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋ ﺛﻼث أ ﻌﺎد رﺋ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ا ﺪﻳﺪة اﻟ
ﻳﺪﺷ ﺎ اﳌﻐﺮب:
 ﻌﺰ ﺰﻣ ﺎﻧﺔ اﳌﻐﺮب واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎ ﮫ اﻟﻌﻠﻴﺎ. -ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺪﺑ

زﻣﺔ اﻟﻮ ﺎﺋﻴﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ إ ﻌﺎش ﻗﺘﺼﺎد.

 اﻟﺘ ﻳﻞ اﻟﻔﻌ ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﻮي ا ﺪﻳﺪ وإﻃﻼق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘ ﺎﻣﻠﺔﻣﻦ اﳌﺸﺎر ﻊ و ﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ ا ﻴﻞ ا ﺪﻳﺪ.
وﻛﺬا ﻣﻮاﺟ ﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺮ ﺎﻧﺎت اﻟﻜ ى وﻋ رأﺳ ﺎ:
 وﺿﻊ وﻟﻮ ﺎت واﳌﺸﺎر ﻊ و ﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮور ﺔ ﻟﺘﻤﻮ ﻠ ﺎ. اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺸﺎر ﻊ اﻟﻜ ى اﻟا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺗﻢ إﻃﻼﻗ ﺎ و

ﻣﻘﺪﻣ ﺎ ﻌﻤﻴﻢ

 -إﺻﻼح اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﻀﺮ

ووﺿﻊ

ﻣﻴﺜﺎق ﺟﺪﻳﺪ وﻣﺤﻔﺰﻟﻼﺳ ﺜﻤﺎر.
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﺑﺎﻟﺮ ﺎﻧﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ اﻟ

ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻮزارة

واﻋﺘﺒﺎر ﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ ﺗﺘﻤ ﺑﺼﻠﺔ وﻃﻴﺪة
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ ﺎ و
و ﻌﺰز اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺴﺎ ﻢ

ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وﺟﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ

ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟ اﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻣﺸ ة إ

ﺗﺪاﻋﻴﺎت أزﻣﺔ ﻮﻓﻴﺪ 19-ﻋ

وﻃﻨﻴﺎ ودوﻟﻴﺎ واﻟ اﺟﻊ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎ

اﳌ ﻮظ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻧﻔﺲ
اﻟ ء ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2020ﻣﻤﺎ
ﺟﻌﻞ اﻟﻮزارة ﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻋﻘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﺑﻤﺨﻄﻂ
ﺗﺪﺑ ﻟﺘﺄﻃ
اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋ
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ﻟ اﻣﺎت اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑ ن اﻟﻘﻄﺎﻋ ن ا ﺎص واﻟﻌﺎم ،ﻐﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺪﻋﻢ

ﺳ ﺜﻤﺎرات و ﻌﺰ ﺰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻴﺎ

ﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎ

وﺗﺤﻔ

ﻋ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮ ﺎت ،وﻛﺬا اﻟﻘﻴﺎم

ﺑﺈﺟﺮاءات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟ

ﻴﺔ و ﻌﺰ ﺰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻛﺬا ﺳﻦ إﺟﺮاءات ﺸﺮ ﻌﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮ ﺔ ﻗﺪرات اﻟﻔﺎﻋﻠ ن ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
.2021
و ﺨﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  ،2022ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎ

أﺣﺴﻦ

اﻟﻈﺮوف ﻌﺪ اﻧ ﺎء رؤ ﺔ  2020ﺗﺄﺧﺬ ﻌ ن ﻋﺘﺒﺎر ﺗﺪاﻋﻴﺎت ا ﺎﺋﺤﺔ
واﻟ ﺴﺮ ﻊ ﺑ ﺸﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘ ﻳﻞ ﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﻤ ﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﺤﻴ ن ﻣﺮﺟﻊ ا ﻮدة ا ﺎص ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﻌ ﺪ اﻟﻮﻃ ﻟﻠﺘﻘﻴ ﺲ وﺗﻘﻮ ﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو وﺗﺒﺎدل ا

ات

اﳌﺠﺎل اﻟﺴﻴﺎ  ،إﺿﺎﻓﺔ إ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ إ ﻌﺎش دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺳ ﺜﻤﺎر
اﻟﺴﻴﺎ
اﳌﻜﺘﺐ ا

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ ﻟﻠ ﻨﺪﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وإﺣﺪاث
ﻮي ﻟﻼﺳ ﺜﻤﺎر ﻛﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ وإﺣﺪاث

ﻣﻨﺼﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﺳ ﺜﻤﺎر اﻟﺴﻴﺎ

ﻋ ﺗﻮﻓ

« compte stellitte

»  Tourismeﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﺪو ﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ،وﻛﺬا ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻋﻼﻣﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )ﻧﺘﻼﻗﺎو ﻓﺒﻼدﻧﺎ( وﻏ ﺎ ﻣﻦ ﺟﺮاءات اﻟ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ

ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻗﻼع ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻓﻌ وﻣﺴﺘﺪام ﻟﻠﻮﺟ ﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف
اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ .2019
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺟﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة
إ ﺗ ﻴﺎن ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠ ﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2021ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻮزارة
ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘ ﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن ﻟ ﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر ا ﺎﺋﺤﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ أر ﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت

ﻳﻮﻟﻴﻮز ﻣﻊ وزارة ﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﻗﻼع ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
وﺧﺎﺻﺔ ﻋ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﺮع اﻟﺰر ﻴﺔ اﻟﻘﺮو ﺔ ودﻋﻢ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻮﻗﻔﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﻋﻨﺪ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮزارة ﺧﻼل ﺳﻨﺔ  2022واﻟ
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ا ﺪﻳﺪة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 2030ﺑﻤﺎ ﻓ ﺎ اﻟﻌﻘﺪ اﻟ ﻧﺎﻣﺞ واﻟﺸﺮوع

أﻓﻖ

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎر ﻊ ﻏ اﳌﻨﺪرﺟﺔ
ﻌﻤﻴﻢ ﻣﻘﺎر ﺔ اﻟﻔﺮوع

ﻣﺨﻄﻂ

ﻗﻼع ﺣﺴﺐ وﻟﻮ ﺎت ﻣﻊ ا ﺮص ﻋ

اﳌﺘﺒﻌﺔ

إﻃﺎر ﻣﺨﻄﻂ ﻗﻼع ﻋ ﺑﺎ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺎ

ذﻟﻚ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻌﻤﻴﻢ ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺨﻄﻄ ن
ا ﺎﺻ ن ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄ ﻴﻞ ﻓﺮ اﻟﺰر ﻴﺔ اﻟﻘﺮو ﺔ واﻟﻔﺨﺎر وﻣﻮاﺻﻠﺔ إﺣﺪاث

أﻗﻄﺎب ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻤﺪن اﳌ ﻦ واﻟﻜﻔﺎءات وﻛﺬا ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت
ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17.50وﺧﺎﺻﺔ ﻋ
ﻟﻠ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟ

ﻴﻞ ﺑﺎﳌﻨﺼﺔ

ﻟﻜ وﻧﻴﺔ

ﻞ اﻟﻮﻃ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺟﺘﻤﺎ

واﻟﺘﻀﺎﻣ  ،ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة

ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠ ﺎ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋ ﺛﻼث دﻋﺎﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟ

ﻴﻊ واﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ﻣﻦ ا ﻴﻞ ا ﺪﻳﺪ وﺗﺄ ﻴﻞ

اﻟﻔﺎﻋﻠ ن واﻟﻌﺎﻣﻠ ن

ﺬا اﳌﺠﺎل وﺗﻨﻮ ﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺪﺧﻞ و ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ

ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت ا ﺪﻳﺪة اﻟ ﺗﻮاﺟﮫ اﳌﻐﺮب ﺴ ﻨﺪ ﻋ ا

ﺎﻣﺔ ا ﻴﺪة و ﻌﺰ ﺰ

اﻟ ﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻴﻘﻈﺔ واﻟﺘ ﺒﻊ واﻟﺘﻤﻮ ﻞ وا ﻤﺎﻳﺔ

ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

واﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺘ ﻳﻞ اﻟ ا ﻲ وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ا ﺪﻳﺜﺔ
واﻟﺘﺄﺳ ﺲ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ

ﺎﻣ

اﳌﺸﺎر ﻊ"اﻧﻄﻼق ،ﻣﺮاﻓﻘﺔ ،واﻧﻔﺘﺎح

اﳌﺘﻌﺎون" ،وﻛﺬا ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻛﻨﺪا واﻟﻮ ﺎﻟﺔ
اﻟﻔﺮ ﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ واﻟﻮ ﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻴﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻤﻜ ن
ﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠ ﺴﺎء ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي

ﻌﺾ ا ﺎت.

واﺧﺘﺘﻤﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﻋﺮﺿ ﺎ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺴﺘﻔﻴﺾ واﳌﻌﺰز
ﺑﺎﳌﺆﺷﺮات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار ﺎ ﺑﺄن اﳌ اﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮزارة ﻟﺴﻨﺔ
 2022ﺿ ﻴﻠﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
ﻣﻊ وزارة

ﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ واﻟ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺸﺮاﻛﺔ

ﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣ ﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،ﻣﺸ ة إ أن اﳌ اﻧﻴﺔ

ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻮزارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺣﻮا
 679807000ﺑ ﻨﻤﺎ ﺧﺼﺺ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و ﻗﺘﺼﺎد
ﺟﺘﻤﺎ ﺣﻮا .333797000

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ
ﻟﻮزارة اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 2022

ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻘﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﺑ ﻨﺌ ﻢ ا ﺎﻟﺼﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺼﻮﻟ ﺎ ﻋ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻮﻟﻮ ﺔ اﻟ ﺣﻈﻴﺖ ﺎ
و ﻌﻴﻴ ﺎ ﻋ رأس ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ا ﻴﻮي ،ﻣﻨﻮ ن ﺑﺄ ﻤﻴﺔ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ وﻣﺸﻐﻼ ﺴﺎ ﻢ ﺸ ﻞ ﻛﺒ

إﻧﺘﺎج اﻟ وة وإﺣﺪاث

ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻋ ﻣﺨﻄﻄﺎﺗﮫ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ و ﺮاﻣﺠﮫ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺸ ﻞ
راﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺠﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﻮ ﺔ أداء ﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻮﻃ .
وأﻛﺪت إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﻋ أﻧﮫ رﻏﻢ ﺗﺤﺴﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
اﻟ

ﻌﺮﻓ ﺎ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻮ ﺎﺋﻴﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺸ ﻞ اﻟﻼزم

ﻋ

ﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟ ﻻزاﻟﺖ ﻌﺎ ﻲ اﻟﻜﺜ ﺟﺮاء ﺣ ازات

اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻻت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

ﻌ ﺶ أوﺿﺎﻋﺎ ﺎرﺛﻴﺔ )ﺣﻮا  11أﻟﻒ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ( ،وﻻزاﻟﺖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺎ ﻤﺔ
ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺴﺒﺔ  7%ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧ ا ﺎم و  2%ﺑﺎﻟ ﺴﺒﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺟﺘﻤﺎ

واﻟﺘﻀﺎﻣ رﻏﻢ ﻣﺎﺟﻨﺪت ﻟ ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ إﻣ ﺎﻧﻴﺎت

وﺗﺤﻔ ات و ﺴ ﻴﻼت ﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺧﻠﻔﺖ ا ﺎﺋﺤﺔ أﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋ اﻟ ﺸﻐﻴﻞ
واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟ ﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎ اﳌﺮﺗﻔﻊ.
وﻋﺰت إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ
ا

ﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻻﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻮﻣﺔ ﻟ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻧ ﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻮﺿﻮح

اﻟﺮؤ ﺔ

وﺟ ﺔ اﳌﻐﺮب اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد دراﺳﺎت ﻣﺤﺪدة وا
ﺧﺼﻮﺻﺎ

ﻴﺎرات ﺗﻤﻮﻗﻊ
ﺔ اﳌﻌﺎﻟﻢ

ﻇﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻟﻮﺟ ﺎت ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إ أن

ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزارة
ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن ﺳﺎﺳﻴ ن ﺑﻞ أﻧﺠﺰت

إﻃﺎر ﻣﻘﺎر ﺔ ﺸﺎرﻛﻴﺔ

اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣ ﺎﺗﺐ دراﺳﺎت

أﺟﻨ ﻴﺔ ﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻐﺮﻲ.
وﻃﺮﺣﺖ ﻋﺪة ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﺴﺎؤﻻت ﻤﺖ ﻞ ﻗﻄﺎع ﻋ ﺣﺪة ﻧﻮرد ﺎ
ﻓﻴﻤﺎﻳ :

*ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ:
ﺣﻈﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﻨﻘﺎش ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة
اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ،ﺑﺤﻴﺚ أﺛﺎروا ﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل

ﻣﺪى ﺗﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف

ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ا ﺎﺻﺔ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ

"رؤ ﺔ  "2020اﻟ ﺗﺮوم

ﺟﻌﻞ اﳌﻐﺮب ﻮﺟ ﺔ دوﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺟ ﺎت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮ ﻦ اﳌﻔﻀﻠﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎح ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ ﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ وﺟﻌﻞ
إ ﻌﺎش اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺑ ن أوﻟﻮ ﺎ ﺎ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪد
اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إ اﳌﻤﻠﻜﺔ ورﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ إ  140ﻣﻠﻴﺎردر ﻢ
أﻓﻖ ﺳﻨﺔ  ،2020و

ﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ﺿﺮورة إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ

وﺗ ﺒﻊ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ اﻟﻔﻨﺪ واﻟﺴﻴﺎ

و ﻌﺰﺰ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وإﻧﺠﺎز اﻟﺪراﺳﺎت
و ﺑﺤﺎث اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وﻃﻨﻴﺎ وﺟ ﻮ ﺎ ،وﻛﺬا اﻟ ﻛ ﻋ ﺗ ﺸﻴﻂ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮ ﺾ ا ﺴﺎﺋﺮ اﳌ ﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ا ﺎرﺟﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﻄﻮ ﺮ اﳌﻨﺘﻮج اﻟ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ.

ﺮاوي و

ﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ا ﺒﻠﻴﺔ

ﻛﻤﺎ دﻋﺖ إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت إ ﺳﻦ ﺗﺪاﺑ
ﳌﻮاﺟ ﺔ

ﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﻌ ﺎﺳﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ا ﺎﺋﺤﺔ ﻋ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎ

ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟ

وذﻟﻚ

ﺔ وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺧﻠﻖ ﻣﻘﺎر ﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻌﺰﺰ

اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺆدﻳﮫ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟ و ﺞ
واﻟ ﺴﻮ ﻖ ،وﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة ﺬا ا ﺼﻮص إ إﺣﺪاث ﺷﺮا ﺎت ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن
ﺎﻟ ﻮﻧﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻨﺎدق
واﳌﺠﺎﻟﺲ ا ﻮ ﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ وذﻟﻚ ﻻﺣﺘﻮاء زﻣﺔ و رﺗﻘﺎء ﺑﺪور ﻣﻨﺪو ﻴﺎت
وزارة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
وﺗﻤﺖ ﺷﺎرة ﻛﺬﻟﻚ إ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎ

ﻋ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎ

ﻛﺮا ﺎت اﻟ

ﻌﺮﻓ ﺎ اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺬي ﻌﺎ ﻲ ﻣﻦ ﺎﺟﺲ اﻟﻘﺮوض

واﻟﻀﺮاﺋﺐ ،وﻋ ﻣﺴﺘﻮى و ﺎﻻت ﺳﻔﺎر اﳌﺘﻮﻗﻔﺔ ﺸ ﻞ ﺷﺒﮫ ﺗﺎم وﺿﻌﻒ
ﻟﻴﺎ اﳌﺒ ﺖ ﺟﺮاء ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﺎح وﻛﺬا ﻋﺪم دﻳﻤﻮﻣﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪﻳﻦ
اﻟﺴﻴﺎﺣﻴ ن ،ﻣﻤﺎ ﺴﺘﺪ

ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻹ ﻌﺎش

ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻋ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﺟﺮاء واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟ
ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ زﻣﺔ ا ﺎﻧﻘﺔ وﺿﺮورة اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣ اﻧﻴﺔ ﺳ ﺜﻤﺎر

اﻟ ﻻﺗﺰال ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ا ﺎﺟﻴﺎت اﳌﺮﺟﻮة وﻛﺬا ﻧﻔﺘﺎح ﻋ
أﺳﻮاق ﺟﺪﻳﺪة ﺎﻟﻘﺎرة ﺳﻴﻮ ﺔ و

ﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ا ﺒﻠﻴﺔ

ﻠﻖ ﻓﺮص

اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي.
وذﻛﺮت إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺘﻈﺎ ﺮات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟ
ﻋ اﳌﻐﺮب واﺟﺐ ا ﺮص ﻋ ﺗﻨﻈﻴﻤ ﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺋﺪات ﻣ ﻤﺔ ،وﻛﺬا دﻋﻢ
"ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻼدي" ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻻزال اﻟﻜﺜ ﻣﻦ اﳌﻐﺎر ﺔ
ﻻ ﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺳﻌﺎر اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎدق ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة
إ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟ

ﻴﻊ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل

ﺗﻜﺜﻴﻒ ﻋﺪد اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﻨﻮ ﻊ اﻟﺮ ﻂ ا ﻮي اﻟﺪاﺧ ﺑ ن ﻣﺨﺘﻠﻒ
ا ﺎت ﺣﻴﺚ ﻻﺗﺰال ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻟﻸﺳﻒ

ﻧﻘﻄﺔ ﻧﻄﻼق

اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﳌﺪن اﳌﻐﺮ ﻴﺔ.
ورا ﻨﺖ إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﻋ
ﺧﻼل اﻟﺘ ﻮ ﻦ وﺗﺄ ﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠ ن ﺑﮫ ،و

ﺳ ﺜﻤﺎر

اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟ ﺸﺮي ﻣﻦ

ﺬا اﻟﺼﺪد ﻃﺮح ﺴﺎؤل ﺣﻮل

ﻣﻌﺎ ﺪ اﻟﺘ ﻮ ﻦ اﻟﻔﻨﺪ واﻟﺴﻴﺎ اﻟ ﺗﻢ إ ﺎﻗ ﺎ ﺑﻮزارة اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إذ
ﻌﺮف ﺣﺎﻟﺔ ﻌﻄﻴﻞ درا

واﺣﺘﻘﺎن اﺟﺘﻤﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋ

ﺗﻘﺮ ﺮ اﳌﺠﻠﺲ ﻗﺘﺼﺎدي و ﺟﺘﻤﺎ

واﻟﺒﻴ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻮ ﺾ ﻋﻦ ﻓﻘﺪان

اﻟﺸﻐﻞ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﳌﺤﺎور ر ﻌﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺎر
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻛﺬا ﺿﺮورة ﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
وﺗﺤﺴ ن ﻇﺮوف ﻋﻤﻠ ﺎ

ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدة ﺎﻟﻔﻨﺎدق واﳌﻄﺎﻋﻢ واﻟﻄ ان

وو ﺎﻻت ﺳﻔﺎرواﳌﺮﺷﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴ ن.
وﺗﻤﺖ إﺛﺎرة ﻧ ﺒﺎﻩ أﻳﻀﺎ إ

ﻐﻴ ﺐ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟ ام ا

ﻮﻣﻲ

اﳌ اﻧﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ا ﺎص ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺴﺒﺔ ﺸﻐﻴﻞ اﻟ ﺴﺎء ﻣﻦ  %20إ .%30
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺬي ﻌﺪ ﺛﺎ ﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﺸﻐﻞ
اﳌﻐﺮب ﻛﻤﺎ ﺟﺎء

إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺤﺘﻀﻦ ﻣﺎﻳﻘﺎرب  1.3ﻣﻠﻴﻮن

ﻋﺎﻣﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﺗﻀﺮرا ﻛﺒ ا ﻧ ﻴﺠﺔ ﺟﺮاءات ﺣ از ﺔ

ﻇﻞ ا ﺎﺋﺤﺔ

ﺧﺼﻮﺻﺎ وأن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎع ﺗﺘﻤ وﺿﻌﻴ ﻢ ﺑﺎﻟ ﺸﺎﺷﺔ ،ﻛﻤﺎ ان
ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺴﺎ ﻢ

ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻗﻼع اﳌ ﺸﻮد وﺗﺤﺴ ن

وﺿﺎع ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌ ﻨﻴﺔ ﻟ ﺎﺗﮫ اﻟﻔﺌﺔ ،ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا ﺮف
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣ ﺪدة ﺑﺎﻻﻧﺪﺛﺎر ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺮاﺟﻊ إﺳ ﻼك اﳌﻨﺘﻮج اﻟﻮﻃ

اﻟﺴﻮق

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن اﳌﻨﺘﻮﺟﺎت ﺳﻴﻮ ﺔ واﻟ ﻛﻴﺔ وﻏﻴﺎب

ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺘ ﺎرﻣﻤﺎ ﻳﻘﺘ

ﻋﺼﺮﻧﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﺘﺎج وﻇﺮوف اﺷﺘﻐﺎل اﻟﺼﻨﺎع

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ن دون ﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﻄﺎ ﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي و ﺻﻴﻞ ﳌﻨﺘﻮج اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ووﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮ ﻞ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع.
و ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻧ ﺖ إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت إ اﳌﻮاد اﳌﻀﺮة ﺑﺎﻟﺒ ﺌﺔ
ﺴﺘﻌﻤﻠ ﺎ ﻓﺮﻧﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺈﻃﺎرات اﻟ ﻼت ﻟﺬا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﻊ

واﻟ
ﺬﻩ

ﺸﻄﺔ داﺧﻞ ﻗﺮى ﺳﻮﺳﻴﻮ ﻴ ﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﳌﺰ ﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح ﺳﻮاء

اﳌﻐﺎر ﺔ أو ﺟﺎﻧﺐ ،وﻣﺤﺎر ﺔ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﺮﺳﻴﺦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ا ﻴﺪة

ﻤﺎﻳﺔ

اﻟﺒ ﺌﺔ واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻓﺮﻧﺔ ﻏﺎز ﺔ.
و ﻠﺖ إﺣﺪى اﳌﺪاﺧﻼت ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻌﺰ ﺰ اﻟ ﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋ

اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  50.17اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ أ ﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻏ أﻧﮫ ﺗﻤﺖ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻀﺮورة:
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺣﺼﺎء ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺼﻨﺎع اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ن ﻋ ﻣﺴﺘﻮىﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﻤﻜﻴ ﻢ ﻣﻦ ا ﺼﻮل ﻋ اﻟ

ﻞا ﺮ

وﺗﻨﻮ ﻊ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻐﺮف واﺳﺘﻔﺎدة ﻣ اﻧﻴﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮ ﺒﺔ ﻋ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ

ﺸﻄﺔ ا ﺮﻓﻴﺔ.

 إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﺎرض اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔداراﻟﺼﺎ ﻊ وإﺷﺮاك اﻟﻐﺮف ﺗﺪﺑ ﺎ.
 -دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎو ﻲ

ﻣﺠﺎﻻت ﻧﺘﺎج واﻟ ﺴﻮ ﻖ وﺗﻮﻓ اﳌﻮاد

وﻟﻴﺔ ،وﻛﺬا إﺣﺪاث ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص ﻟﺪﻋﻢ وراش اﻟﻜ ى ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺈﺣﺪى اﻟﺪﻋﺎﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟ

اﳌﻄﺎرات

ﺸﺘﻐﻞ ﻋ

واﳌﻮا ﺊ.
و ﺳﻴﺎق آﺧﺮ ،ﺗﻤﺖ ﺷﺎدة ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﳌﻀﻄﺮد اﻟﺬي ﻌﺮﻓﮫ ﻗﻄﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟ ﺴﻮ ﻖ اﻟ

ﻌﺘﻤﺪ ﻋ ﻧ

ﺳﻴﺎﺳﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎرض اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟ أﺛﺮت ﺸ ﻞ إﻳﺠﺎ ﻲ ﻋ
اﻟﺼﺎ ﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﻛﺬا ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻘﻴ ﺲ وإﺷ ﺎد ا ﻮدة ،ﻣﻊ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ ﺿﺮورة

ﺘﻤﺎم ﺑﺎ ﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ذات ا ﻤﻮﻟﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺑﺒﻼدﻧﺎ ﺎﻟﻔﺨﺎر واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮ ﻘﺔ اﻟ ﺑﺪأت ﻛﺬﻟﻚ

ﻌﺾ اﳌﺪن،

وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻇﺮة وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن واﳌ ﻨﻴ ن واﻟﻐﺮف ا ﻮ ﺔ.
وﺗﻤﺖ ﺷﺎدة أﻳﻀﺎ ﺑﻮرش ﻌﻤﻴﻢ ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن
واﳌ ﻨﻴ ن واﻟﺬي ﺳ ﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﮫ ﺣﻮا  2.5ﻣﻠﻴﻮن ﺻﺎ ﻌﺔ وﺻﺎ ﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪي
وﻓﻖ ﻣﺎﺟﺎء اﻟﺘﻮﺟ ﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋ أ ﻤﻴﺔ ﻌﻤﻴﻢ
اﻟﻠﻘﺎح و ﻠﻮغ اﳌﻨﺎﻋﺔ ا ﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺟﻌﻞ اﻟﻮزارة اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻌﻤﻞ وﻓﻖ

ﻣﺎﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ ﻣ ﺎﻧﻴﺎت واﻟﻘﺪرات ﻟﻠ ﻮض ﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺳ اﺗﻴ
ا ﻴﻮي.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻄﺎع ﻗﺘﺼﺎد ﺟﺘﻤﺎ

واﻟﺘﻀﺎﻣ  ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ

اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﻋ أ ﻤﻴﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎ ﻤﺘﮫ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺴﺐ اﻟﻔﻘﺮ واﻟ ﺸﺎﺷﺔ وإﻧﺘﺎج ﻗﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺒ ﻴﺔ ﻋ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺂزر واﻟﺘﻌﺎﺿﺪ و ﺨﻠﻖ اﻟﻜﺜ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ ،ﻣﻤﺎ
ﺴﺘﺪ

ﺿﺮورة إﻳﻼء اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﮫ ﻛﺮاﻓﻌﺔ ﻹدﻣﺎج اﻟ ﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب

اﻟ ﺸﺎط ﻗﺘﺼﺎدي ،وﻛﺬا دﻋﻢ ا ﻤﻌﻴﺎت اﳌ ﻨﻴﺔ اﳌﺤﺪﺛﺔ وﻣﻮاﻛﺒ ﺎ،
وﺳﻦ ﺗﺤﻔ ات

ﻴﻌﻴﺔ ﳌﺒﺎدرات اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت واﳌﻘﺎوﻻت

ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﺪم ﺴﻴ ﺴ ﺎ أو إﺧﺮاﺟ ﺎ ﻋﻦ ﻃﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺴﻴﺎق
اﻟﻄﺒﻴ ﻹﺣﺪا ﺎ.

ﺟﻮاب اﻟﺴﯿﺪة وزﯾﺮة اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ:
ﺑﺪاﻳﺔ ،ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋ ﺲ
وﻟﻠﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﻋ ﻣﺪاﺧﻼ ﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﺒﻨﺎءة واﻟ ﺗﺪل
ﻋ

ﻤﻴﺔ اﻟ ﻳﻮﻟﻮ ﺎ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا ﻴﻮ ﺔ ،ﺬﻩ ﺧ ة اﻟ ﺗﻠﻌﺐ

دورا ﺣﻴﻮ ﺎ

إ ﻌﺎش ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ  ،ﺑﺤﻴﺚ ﺴﺎ ﻢ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧ

ا ﺎم واﻟ ﺸﻐﻴﻞ وﺟﻠﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إ دور ﺎ ا ﻔﺎظ ﻋ
ﺻﺎﻟﺔ واﻟ اث اﻟﻮﻃ واﻟﺘﻌﺒ ﻋﻦ ﻗﻴﻤﻨﺎ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﳌﺒ ﻴﺔ ﻋ ﺣﺴﻦ
ﺳﺘﻘﺒﺎل وﺣﺴﻦ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
وأﻛﺪت ﻛﺬﻟﻚ ،ﺑﺄﻧﮫ رﻏﻢ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟ

ﻌ ﺸ ﺎ ﺑﻼدﻧﺎ وﻣﺤﺪودﻳﺔ

ﻣ ﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻮزارة ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺟﺎ ﺪة ﻹﻋﺎدة ﻋﺎﻓﻴﺔ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع
وﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﻌﺎون وا ﻮد إﻃﺎر ﻨﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟ ﺗﻢ وﺿﻌ ﺎ
ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﺼﺮﻩ ﷲ،
ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن

ﺬا اﻟﻘﻄﺎع وﻛﺬا اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺑﺄن اﻟﻮزارة

واﻋﻴﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋ إرﺟﺎع إﻗﻼع ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟ ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا ﻴﻮ ﺔ

وإرﺟﺎع أ ﺸﻄ ﺎ ﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ رﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋ اﻟﻨﻘﻞ ا ﻮي
ﺎص ﺑﻤﺎ

وﺗﻨﻘﻞ

واﳌﻮاﻃﻨ ن ،ﻣﺸ ة

ذﻟﻚ ا ﻔﺎظ ﻋ
ﺬا اﻟﺼﺪد إ

ﺳﻼﻣﺔ و

ﺔ اﻟﺴﻴﺎح

ﺟﺮاء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻓﻊ ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل

اﻟﻠﻴ  ،آﻣﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ و ﻔﻀﻞ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻮﻓﻴﺪ19-
واﻟ

ﺑﻔﻀﻠ ﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ا ﻤﻠﺔ

اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻘﻴﺢ و ﺟﺮاءات ﺣ از ﺔ ﺧﺮى ،ﻣﺘﻮﺟ ﺔ ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ إ
اﳌ ﻨﻴ ن ﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺨﺮﻃﻮا

إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟ ﺮوج ﻣﻦ

أزﻣ ﻢ اﻟﺼﻌﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻛﺪت ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻀﻄﺮد ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟ
ﻣﻤﺎ ﺳ ﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋ اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑ ن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺑﺄن
اﻟﻮزارة ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻌﻤﻞ

إﻃﺎر ﻨﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ

ﺟﺮاءات ﺣ از ﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ ﻮﻓﻴﺪ  ،19ﻋ وﺿﻊ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠ ﻮض ﺬﻩ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ وﻋ رأﺳ ﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،ﻣﺆﻛﺪة ﺑﺄن
ﻗﻄﺎ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ و ﻗﺘﺼﺎد ﺟﺘﻤﺎ

اﺳ اﺗﻴﺠﻴ ﻤﺎ

واﻟﺘﻀﺎﻣ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ

ﻣﺮاﺣﻠ ﺎ ﺧ ة وﺳ ﺘﻢ ﺗ ﻳﻠ ﻤﺎ ﻋ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺮ ﺒﺎ،

و ذات ن ﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻋ

ﺴﺮ ﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻘﻮد اﻟ اﻣﺞ اﻟ ﺗﻢ

ﺗﻮﻗﻴﻌ ﺎ ﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وزارة ﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌ ﻨﻴ ن واﻟ

ﻢ اﳌﻘﺎوﻻت

اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻓﺮوﻋ ﺎ و ﻌﻤﻴﻢ
اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟ

ﻴﺔ.

وأﺷﺎرت أﻳﻀﺎ إ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻮزارة ﻵﻟﻴﺔ ﺟﺪ ﻣ ﻤﺔ ﺗﻢ وﺿﻌ ﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ أﻻ و "ﺻﻨﺪوق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻟﻼﺳ ﺜﻤﺎر" واﻟﺬي ﺳﻴﻤﻜﻦ
ﻣﻦ إﻋﻄﺎء دﻓﻌﺎت ﻗﻮ ﺔ ﻟﺒﻼدﻧﺎ وﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺑﺄن
اﻟﻮزارة ﻋﺎزﻣﺔ وﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋ اﺳ ﺜﻤﺎر ﺬﻩ ﻟﻴﺔ اﳌ ﻤﺔ ﻣﻊ ﻌﺰ ﺰ ﺗﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ ﻟﻠ ﻨﺪﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

ﺬا اﳌﺠﺎل.

وذﻛﺮت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة أﻳﻀﺎ ﺑﺒﻌﺾ وراش اﳌ ﻤﺔ واﻟ ﺳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
إﻋﻄﺎء ﺟﺎذﺑﻴﺔ ووﺟﮫ ﺟﺪﻳﺪ ﻟ ﺎﺗﮫ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت و ورش إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺗﺼ ﻴﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت

ﻳﻮاء اﻟﺴﻴﺎ

وو ﺎﻻت ﺳﻔﺎر وﻣ ﻨﺔ اﳌﺮﺷﺪﻳﻦ

اﻟﺴﻴﺎﺣﻴ ن وﻛﺬا ورش ﺗﻨﻈﻴﻢ أ ﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ا ﺎص ﺎ واﻟﺬي ﺎن ﻣﻄﻠﺒﺎ
وذﻟﻚ ﻋ وﺿﻊ

ﻤﻴﻊ اﳌ ﻨﻴ ن وﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

ﻞ وﻃ إﻟﻜ و ﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﻄﺎع

وﺗﺤﺴ ن ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ن وﻛﺬﻟﻚ ورش ا ﻤﺎﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻟ ﺎﻓﺔ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ن اﻟﺬي ﻳﻨﺎ ﺰ ﻋﺪد ﻢ ﺣﻮا  2.5ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ
اﻟﻘﻄﺎع واﻟ وﺿﻌﺖ ﻟ ﻢ اﻟﻮزارة اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وزارة

ﻗﺘﺼﺎد

واﳌﺎﻟﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟ ﺴ ﻴﻞ ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟ
ﺳﺘ ﻮن ﳌﺆﺳﺴﺔ دار اﻟﺼﺎ ﻊ وﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون دور ﺣﻴﻮي

ﺬا

اﳌﺠﺎل.
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص

ﻗﺘﺼﺎد

ﺟﺘﻤﺎ

واﻟﺘﻀﺎﻣ  ،ﻓﺴ ﻛﺰ اﻟﻮزارة

ﻣﺠ ﻮدا ﺎ ﺬا ا ﺼﻮص ﻋ ﺗﺄ ﻴﻞ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع وإﻋﻄﺎﺋﮫ اﳌ ﺎﻧﺔ اﻟ
ﺴﺘﺤﻘ ﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن ﻣﺴﺎ ﻤﺘﮫ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧ ا ﺎم

ﻌﺾ اﻟﺪول

اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﻦ  %10إ  %12ﻟﺬﻟﻚ ﺳ ﺘﻢ وﺿﻊ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن إﻃﺎر
ﺧﺎص ﺑﮫ ﻟﺘﺤﻔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻘﺎوﻻت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺘﺼﺎد ﺟﺘﻤﺎ
ﻌﻠﮫ ﻳﻠﻌﺐ دورﻩ ﺎﻣﻼ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺑﺄن اﻟﻮزارة واﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﻣ ﺎﻧﻴﺎت اﻟ
ﻳﻤﻨﺤ ﺎ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟ ﺸﻐﻴﻞ وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟ ﺴﺎء ،ﻣﺸ ة أﻳﻀﺎ إ
أن اﻟﻌﺮض ﻳﺤﺘﻮي ﻋ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﻣ ﻤﺔ ﻢ ﻻﺳ ﺜﻤﺎر واﻟ و ﺞ واﻟﺒ ﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻴﺔ وﻟ ﺴﻮ ﻖ وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘ ﻮ ﻦ وﻏ ﺎ.

و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟ ﺸﺎط ﻟ ﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻓﻘﺪ أﺑﺮزت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺷﺮات ﺳﻨﺔ  2019ﺑﺄﻧﮫ ﺳ ﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟ ﺎ وﻋ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻤﻮح وﻣﻜﺜﻒ ﺷﺮا ﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄ ان
وﻣﻨﻈ و ﺎﻻت ﺳﻔﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻛﺬا اﳌﻨﺼﺎت ﻟﻜ وﻧﻴﺔ ﻟﺘﻮز ﻊ ﺳﻔﺎر
وإ ﻌﺎش اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺸﺮا ﺎت ﻣﻊ اﳌﺮاﻛﺰ ا ﻮ ﺔ و ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ.
و ا ﺘﺎم ،ﻓﻘﺪ وﻋﺪت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ أﺟﻮ ﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ووﺿﻌ ﺎ
ر ﻦ إﺷﺎرة اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﺗﺠﻴﺐ ﻋ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺴﺎؤﻻ ﻢ
وﻣﻼﺣﻈﺎ ﻢ اﳌﻄﺮوﺣﺔ وذﻟﻚ أﻗﺮب ﺟﺎل.

ﻋﺮض اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻮزﯾﺮة

المملكة المغربية
---------------

وزارة السياحة والصناعة التقليدية
واالقتصاد االجتماعي والتضامني

Royaume du Maroc
--------------Ministère du Tourisme, de l’Artisanat
et de l’Economie Sociale et Solidaire

َمشروع ميزانية الوزارة لسنة 2022

اإلنجازات و برامج العمل

عرض أمام لجنة القطاعات اإلنتاجية بمجلس املستشارين

الرباط ،اإلثنين  22نونبر 2021
0

التوجهات واملبادئ العامة
التوجيهات امللكية السامية ،وخاصة التي جاءت في خطاب صاحب الجاللة امللك محمد السادس
نصره هللا ،بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية األولى من الوالية الحادية عشر ة.
ثالث أبعاد رئيسية للمرحلة الجديدة التي يدشنها املغرب :


تعزيز مكانة املغرب والدفاع عن مصالحه العليا،



مواصلة تدبير االزمة الوبائية ومواصلة إنعاش االقتصاد،
التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد وإطالق مجموعة متكاملة من املشاريع واإلصالحات من الجيل الجديد.



وتحديات ورهانات كبرى يجب إنجاحها ،وعلى رأسها :


وضع األولويات واملشاريع وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها،
استكمال املشاريع الكبرى ،التي تم إطالقها ،وفي مقدمتها تعميم الحماية االجتماعية،



إصالح املؤسسات واملقاوالت العمومية،



اإلصالح الضريبي ووضع ميثاق جديد ومحفز لالستثمار.



1

تذكيربالرهانات القطاعية
تعتبر السياحة و الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني ،قطاعات حيوية بالنسبة لالقتصاد
الوطني تتميز بصلة وطيدة فيما بينها و هي تساهم في خلق مناصب الشغل و جلب العملة الصعبة و تساهم
كذلك في التنمية االقتصادية و االجتماعية و الترابية للمملكة

الصناعة التقليدية

السياحة
7%

من الناتج الداخلي الخام
خالل سنة 2019

 223.9مليار درهم من العملة
 €/$الصعبة بين 2017و 2019
(منها 78.8مليار درهم في سنة
)2019
بلغ متوسط معدل النمو
السنوي  ٪8ما بين سنة
 2016و 2019

7%

من الناتج الداخلي الخام
 2,4مليون منصب شغل منها :
•  1,1مليون  :الصناعة التقليدية اإلنتاجية ( %70في الوسط
الحضري و  %30في الوسط القروي)
•  1,3مليون  :الصناعة التقليدية الخدماتية
مع مساهمة مهمة في االقتصاد الوطني :
 73 +مليار درهم رقم معامالت ()1( )2018
 36 +مليار درهم قيمة مضافة ()1( )2018
 800 مليون درهم صاد ات ( )2019و  600مليون سنة )1( 2020
ر

( )1أرقام خاصة بالصناعة التقليدية اإلنتاجية (ذات الحمولة الثقافية  +النفعية)

االقتصاد االجتماعي
2%
5%

من الناتج الداخلي الخام
النسبة في الساكنة
النشيطة
 40.500 +تعاونية + /
 647.000متعاون
~  210.000جمعية
(جميع القطاعات)

2

الفهرس
1

التذكير بتداعيات أزمة كوفيد 19
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تداعيات أزمة كوفيد 19
السياحة (على املستوى العاملي)

عرفت مؤشرات قطاع السياحة تراجعا ملحوظا ،حيث انخفض عدد السياح الوافدين بمختلف الوجهات السياحية
عدد السياح خالل سنة
2020

 2,8مليون
7,2مليون
 5,5مليون

 15,9مليون
 2مليون
 0,6مليون
 6,5مليون
 3,8مليون
المصدر :بيانات المنظمة العالمية للسياحة

تطور عدد السياح خالل سنة
*2020

تطور عدد السياح خالل  7أشهر األوىل لسنة
**2021

ما يعادل

ما يعادل

-78,5%

* +16%

*-11%
إىل متم شهر غشت 2021

ما يعادل

-77%

ما يعادل

+51,4%

ما يعادل

-68%

ما يعادل

+57,3%

ما يعادل

-69%

ما يعادل

+86,3%

ما يعادل

ما يعادل

-78,7%

-12,5%

ما يعادل

ما يعادل

-84.1%

+99,1%

ما يعادل

ما يعادل

-73,7%

-32,1%

ما يعادل

ما يعادل

-70,9%

-60,4%
*مقارنة مع مستويات سنة 2019
**مقارنة مع مستويات سنة 2020
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تداعيات أزمة كوفيد 19
السياحة )على املستوى الوطني(

استئناف النشاط السياحي بشكل مهم

الوضعية
يناير– غشت 2021
مقارنة مع
يناير– غشت 2020

مقارنة بمستويات
يناير– غشت 2019

املصدر  :قطاع السياحة

عدد السياح بمراكز الحدود

لياىل المبيت بمؤسسات اإليواء
ي
السياح المصنفة
ي

نسبة الملء

اإليرادات السياحية

 2,5مليون

 5,6مليون

٪24

 20,3مليار درهم

أي +16%

أي -1%

 ٪31نهاية غشت 2020

أي -18%

-73%

-67%

 ٪48نهاية غشت 2019

-61%
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تداعيات أزمة كوفيد 19
الصناعة التقليدية

1

تأثر قطاع الصناعة التقليدية كذلك بشكل كبير بأزمة كوفيد  ،19خاصة خالل سنة ،2020
ومازال في حاجة ماسة للدعم من أجل استرجاع كامل لعافيته ما قبل االزمة ،ثم من أجل املزيد من التطور واملردودية

سنة
2020






إغالق فضاءات التسويق
تراجع أو إلغاء الطلبيات
إلغاء املعارض والتظاهرات
غياب السياح واملغاربة القاطنين بالخارج

سنة
2021

استعادة بعض العافية خالل  ،2021تتجلى في
األداء الجيد لصادرات القطاع خالل ال9
أشهر األولى من السنة
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اإلنجازات خالل سنة 2021

السياحة – مخطط اإلنعاش  /البرنامج – العقد
للتذكير ،تم توقيع البرنامج – العقد  2022-2020الخاص بمخطط اإلنعاش،
يوم  6غشت  ،2020والذي يؤطرالتزامات القطاع العام والقطاع الخاص
تم اعتماد  21تدبير و هيكلتهم حول  5محاور :
 .1الحفاظ على مناصب الشغل  :ضمان دخل أدنى ملستخدمي القطاع و تسريع إدماج املستخدمين في وضعية هشة في القطاع املهيكل
 .2الدعم االقتصادي واملالي لإلنعاش  :الحفاظ على خزينة املقاوالت و التوفر على املوارد املالية الضرورية الستئناف األنشطة و ضمان
استئناف األنشطة في ظروف اقتصادية سليمة ومستدامة
 .3تحفيز االستثمارات وتحويل أداة اإلنتاج  :اغتنام الفرص املتاحة من طرف السياق الجديد و تلبية الحاجيات املتعلقة برؤوس األموال
الذاتية (إعادة الهيكلة والتحويل والتنويع)
 .4تفعيل وتعزيز الطلب السياحي  :تأهيل املنتوج السياح املغربي على جميع املستويات ،والسيما على مستوى السالمة الصحية و وضع
السياحة الداخلية كمحور رئيس ي من أجل تقوية تنافسية و صمود القطاع
 .5تدابير شمولية على األمد الطويل  :تحديث التجربة السياحية و الرفع من مهنية نسيج الفاعلين
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اإلنجازات خالل سنة 2021

2

السياحة  -مخطط اإلنعاش  /البرنامج – العقد
نظرا للتبعات االقتصادية لجائحة كورونا ،تم التوقيع على ملحق للبرنامج التعاقدي ،يوم  06يناير .2021بهدف تمديد
سريان بعض اإلجراءات املنصوص عليها في العقد البرنامج ،وتشمل :

1

تمديد سريان بعض اإلجراءات االجتماعية املنصوص عليها لصالح العاملين في القطاع ،بغية الحفاظ على مناصب الشغل ،بما في
ذلك املتعلقة بمنح التعويض الشهري لفائدة املنخرطين في الصندوق الوطني للضمان لالجتماعي ،الذي تم تمديده إلى غاية شهريونيو
 .2021ويشمل التمديد أيضا آليات الضمان املختلفة التي تم اعتمادها ملواجهة آثار األزمة لفائدة املؤسسات واملقاوالت.

2

توسيع الفئة املستفيدة من الدعم الشهري لتشمل األجراء واملتدربين قصد التكوين ،التابعين لشركات العمل املؤقت  ،واملزاولون في
املقاوالت السياحية املنصوص عليها في العقد البرنامج.

3

تمكين األجراء واملتدربين قصد التكوين ،املتوقفين عن العمل في شهر فبراير  2020ألسباب صحية ،من االستفادة من التعويض.

4

منح إمكانية للمرشدين السياحيين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم و تجديد وثائق عملهم قبل  31مارس  ،2021من االستفادة من
التعويض.
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اإلنجازات خالل سنة 2021
السياحة – أهم اإلنجازات في إطارالبرنامج التعاقدي

إجراءات اقتصادية








منح تعويض جزافي شهري لفائدة األجراء العاملين بالقطاع و املرشدين السياحيين املستقلين للفترة ما بين فاتح يوليوز
 2020إلى  30يونيو 2021
تأجيل أداء االشتراكات املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
تمديد آجال سداد القروض البنكية
تمديد اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات اإلضافية لفائدة األجراء
تمديد آجال سداد الديون املتعلقة ب”ضمان أكسيجين“ لفائدة املقاوالت السياحية
إرساء ثالثة آليات جديدة للضمان.

املجال االجتماعي

نشر بالجريدة الرسمية للمرسوم رقم  2.20.659بتطبيق القانون رقم  98.15املتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساس ي عن
املرض و القانون رقم  99.15بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات املهنيين و العمال املستقلين و األشخاص غير األجراء
الذين يزاولون نشاطا خاصا ،فيما يتعلق باملرشدين السياحيين.

إجراءات السالمة
الصحية

وضع الشارة " مرحبا بكم بأمان " ) )Welcome Safelyو التي تهدف إلى تعزيز تنافسية مؤسسات اإليواء السياحي و جعلها
تنخرط في دينامية تمكنها من تلبية انتظارات السياح املغاربة و األجانب خاصة منها ذات الصلة بحفظ الصحة والسالمة
الصحية وستشكل كذلك هذه الشارة فرصة لتمييز و تثمين مؤسسات اإليواء السياحي التي تمتثل لهذه املتطلبات.
و قد تم وضع املنصة الرقمية  www.welcomesafely.maفي خدمة مؤسسات اإليواء السياحي املغربية بهدف مواكبتها
ومساعدتها للحصول على هذه الشارة التي تعتمد على مبدأين أساسيين و هما االمتثال ملرجع السالمة الصحية و تكوين
وتقوية قدرات املستخدمين.

إجراءات لتعزيز السياحة تمت مصادقة البرملان على مشروع "الشيكات السياحية" ضمن مقتضيات مشروع القانون املالي املعدل لسنة 2020
الداخلية
و تواصل هذه الوزارة مشاورات مع املؤسسات املعنية إلصدار النصوص التنظيمية للشيكات السياحية .
10
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اإلنجازات خالل سنة 2021
السياحة – أهم اإلنجازات في إطارالبرنامج التعاقدي




نشر القانون رقم  30,20بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود األسفار واملقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين،
تم إدراج مشروع املرسوم العام املتعلق باستغالل مؤسسات اإليواء السياحي في مسطرة املصادقة
تم إعداد الصيغة النهائية ملشروع املرسوم املتعلق بضابط البناء العام الخاص بمؤسسات اإليواء السياحي والذي يستم
إدراجه في مسطرة املصادقة
تم صياغة مشاريع القرارات الخاصة بتطبيق القانون رقم  80.14املتعلق باملؤسسات السياحية و أشكال اإليواء السياحي
األخرى  ،سيتم إدراجها في مسطرة املصادقة
تم صياغة مشروع املرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم القانون رقم  11.16املتعلق بتنظيم مهنة وكيل األسفار والذي
يستم إدراجه في مسطرة املصادقة
تم إدراج مشاريع النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم  93.18بتغيير القانون رقم  05.12املتعلق بتنظيم مهنة املرشد
السياحي في مسطرة املصادقة.

إجراءات تقوية قدرات 

تم وضع منصة  https://tourisme.academyو هي منصة رقمية تهدف إلى مواكبة ودعم قدرات مهنيي قطاع السياحة
(من مؤسسات اإليواء السياحي املصنفة ،وكاالت األسفار ،املرشدين السياحيين املعتمدين) عن طريق وحدات تكوين
إلكترونية ،تمنح املنصة كذلك ملنهي القطاع إمكانية تقييم قدراتهم التنظيمية وانخرط  1033فاعل سياحي في هذه املنصة
تم إجراء دراسة لوضع آلية " إنماء سياحة " ملواكبة املقاوالت السياحية بجهة سوس ماسة من خالل اتفاقية شراكة بين
هذا القطاع و وزارة االقتصاد و املالية ووالية جهة سوس ماسة و شركة التنمية الجهوية السياحية بجهة سوس ماسة.
وتهدف هذه اآللية إلى تحسين تنافسية املقاوالت السياحية وجودة خدماتها بصفة مستدامة من خالل مواكبتها في إنجاز
تحولها عبر تطبيق برنامج ذو معايير دولية تمت مالئمته بشكل كبير مع السياق املحلي.

إجراءات تشريعية






الفاعلين
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اإلنجازات خالل سنة 2021
السياحة – أهم اإلنجازات في إطارالبرنامج التعاقدي
تم توقيع البرنامج – العقد  2022-2021الخاص باملخطط الخاص بقطاع املطاعم ،يوم  6يناير ،2021والذي
يؤطرالتزامات القطاع العام والقطاع الخاص
تم اعتماد تدابير من أجل الحفاظ على مناصب الشغل عبر ضمان دخل أدنى ملستخدمي القطاع و تسريع إدماج املستخدمين في وضعية هشة في
القطاع املهيكل ,و همت املطاعم املصنفة (قطاع السياحة) و املطاعم الغير املصنفة (قطاع التجارة) الواقعة بأربع مدن هي الدار البيضاء و طنجة
و مراكش و أكادير

اإلجراءات

 منح تعويض جزافي شهري لفائدة األجراء العاملين بالقطاع للفترة ما بين فاتح يناير  2021إلى  31مارس 2021
 تأجيل أداء االشتراكات املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 تمديد اإلعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات اإلضافية لفائدة األجراء.
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اإلنجازات خالل سنة 2021

السياحة  -أهم اإلنجازات في إطارالبرنامج التعاقدي

تحسين و تجويد
منظومة التكوين
الفندقي و السياحي



تفعيل إطارعام للشراكة والتعاون مع قطاع التربية الوطنية  :تفويت  9مؤسسات للتكوين الفندقي والسياحي إلى هذا
القطاع منذ فاتح يوليوز  ،2021بهدف توحيد الحكامة و ترشيد النفقات مع تمكين قطاع السياحة من التركيز على
مؤسسات ذات قيمة مضافة ووضع مناهج دراسية لخلق شعب التميز الغير متوفرة على الصعيد الوطني .واستغالل 3
مؤسسات أخرى في إطار شراكة قطاع خاص – قطاع عام في أكادير ومراكش وفاس.



تطوير شراكة عامة  /خاصة إلعادة تموقع املعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بطنجة
وورزازات.
 ترسيخ نهج الشراكة عام-خاص الرفع من جودة البنية التحتية تقوية مهارات األطقم اإلدارية والبيداغوجية وضع آليات ووسائل التسيير والتواصل واملتابعة والتقييم وفق منهج النوع واالدماج االجتماعي -إحداث برامج جديدة للتكوين وذلك وفق املقاربة بالكفايات



تطوير املعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة
 إعادة تموقع املؤسسة كمعهد عالي مرجعي متميز ذو طابع إفريقي تحسين البنية التحتية واملعدات و القدرات البيداغوجية مراجعة وحدات اللغات الحالية (عربية ،إنجليزية ،فرنسية ،أملانية وإسبانية) -وضع وحدات مخصصة للسياحة الرقمية والتعلم عن بعد
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اإلنجازات خالل سنة 2021
السياحة – املشاريع االعتيادية
 ...كما واصلت الوزارة جهودها لتشجيع االستثمارالسياحي وتطويراملنتوج

 .1تطويراملنتوج
02

01

املنتوج الثقافي

املنتوج القروي والجبلي

 تطوير املنتوج الثقافي – التثمين السياحي للمدن العتيقة
(برنامج مدينتي) ،من خالل :

مواصلة تطوير املنتوج القروي والجبلي  -برنامج
قريتي ،من خالل :

تقديم الدعم التقني و املالي لتنفيذ البرامج السابقة (على
مستوى  8مدن عتيقة  :مراكش ،الصويرة ،فاس ،مكناس،
الرباط ،سال ،تطوان ،طنجة)

االستمرار في تقديم املساعدة التقنية والدعم
املالي لتنفيذ برامج التنمية السياحية بالجهات
الجنوبية للمملكة ( 09اقاليم) وجهة بني مالل
خنيفرة

املنتوج الشاطئي
 مواصلة تطوير محطة تغازوت (إفتتاح 03
وحدات فندقية( Hyatt Regency, Fairmont et
)Sentido Pickalbatros
 تهيئة وتجهيز املنطقة الشاطئية الغروض من
خالل عقد شراكة مع الجهة (استثمار اجمالي
1,5مليار درهم  /مساهمة الشركة املغربية
للهندسة السياحية  600 :مليون درهم ،على
الفترة )2026-2022
 تهيئة وتجهيز املنطقة الشاطئية تاغزوت  ،2من
خالل عقد شراكة بين وزارة السياحة والفاعلين
املحليين ( 56مليون درهم  15 /مليون درهم :
مساهمة )SMIT
 تهيئة وتجهيز موقع الشاطئ األبيض ،من خالل
توقيع شراكة في إطار البرنامج الجهوي لجهة
كلميم واد نون ،إلنجاز املرحلة األولى (130
مليون درهم  55 /مليون درهم على الفترة
 : 2023-2022مساهمة )SMIT

03

•

•

عقد برنامج تنويع وإثراء العروض الترفيهية والسياحية
ملدينة ورزازات ،بشراكة مع الفاعلين املحليين ( 38مليون
درهم  /مساهمة SMIT : 20مليون درهم)

 تسريع تطوير منتوج سياحي اصيل عبر برنامج تحويل
القصور الى فنادق ذات طابع ثقافي اصيل  :عقد اتفاقية
تمويل مع وزارة االقتصاد و املالية (150مليون درهم) ←
تسليم وحدتين متم ( 2021ايت عبو ودار الهيبة)
 تطوير املنتوج على مستوى وجهة مراكش من خالل خلق
مركز املؤتمرات واملعارض بمراكش  :اعداد شراكة تمويل مع
املديرية العامة للجماعات الترابية وصندوق االيداع والتدبير
( 937مليون درهم  40 /مليون درهم  :السياحة)



عقد شراكات جديدة :


•

•



لجماعة أوملاس والدوائر الطبيعية في املناطق
الخلفية إلقليم الخميسات ( 78مليون درهم /
 4مليون درهم  :مساهمة )SMIT
مسارات طبيعة في جهة فاس مكناس (11.8
مليون درهم  4,5 /مليون درهم  :مساهمة
)SMIT

تنمية مشاريع السياحة الطبيعية والثقافية في
إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة فاس مكناس
( 100مليون درهم  25 /مليون درهم  :مساهمة
)SMIT
14
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اإلنجازات خالل سنة 2021
السياحة  -املشاريع االعتيادية
 ...كما واصلت الوزارة جهودها لتشجيع االستثمارالسياحي وتطويراملنتوج

 .2تشجيع االستثمارات السياحية
برنامج دعم ومواكبة املقاوالت السياحية

تحسين املنتوج السياحي ألكادير
إنجاز دراسة لتحسين املنتوج السياحي ألكادير  :وضع رأيا
جديدة وبلورة برنامج حول فرص االستثمار للقطاع العام
والخاص مع تحديد حجم االستثمارات الالزمة

ترويج االستثمار السياحي
التنظيم واملشاركة في العديد من ملتقيات االستثمار
السياحي ،منها :
 مناظرة عن بعد حول االستثمار السياحي الصيني املغربي
 منتدى عن بعد  -االستثمار الفندقي اإلفريقي
 املؤتمر العربي الفندقي لالستثمار  AHIC -بدبي
 يوم إعالمي عن االستثمار السياحي باملغرب  -اكسبو دبي
2020

1
4

2
3

 التوقيع على اتفاقية مع وزارة االقتصاد واملالية
لتمويل الشطر  )2022-2021( 1من البرنامج بقيمة
 90مليون درهم ،ملواكبة املقاوالت لتحسين
تنافسيتها ،وحاملي املشاريع لخلق مقاوالت جديدة
 توقيع اتفاقية مع جهة سوس ماسة ب 100مليون
درهم (مساهمة  50 : SMITمليون درهم) ،لتفعيل
البرنامج على مستوى الجهة

تطوير السياحة اإلكولوجية
إنجاز دراسة لتنمية السياحة اإليكولوجية باملنتزه الوطني
إلفران بشراكة مع املياه والغابات

 ...باإلضافة الى بلورة أدوات تحفيزاالستثمارالسياحي

إنجاز دراسة جدوى لخلق صندوق قطاعي للسياحة في إطار صندوق محمد السادس لالستثمار ،ملواكبة نمو القطاع الخاص (تحديد املفهوم ،كيفية التدخل ،حجم
التمويل ،الحكامة )... ،
15
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السياحة  -املشاريع االعتيادية

 ...مع مواصلة الجهود لدعم االستثمارالسياحي
االتفاقيات االستثمارية السياحية املصادق عليها من طرف لجنة االستثمارات خالل 2021

مصدراالستثمار

االستثماربمليون درهم

االمارات العربية املتحدة

1445

انجاز فندق من  5نجوم  /املضيق

املغرب

750

تجديد فندق املوحدين وإعادة تهيئته الى فندق  5نجوم  /طنجة

اسبانيا

192

تجديد فندق القصر الجامعي ومرافقه الترفيهية والتنشيطية  /فاس

املغرب

720

تجديد فندق اتالنتيك بالص ومرافقه الترفيهية والتنشيطية  /اكادير

املغرب

217

انجاز فندق حياة بارك من فئة  5نجوم ومرافق ترفيهية وتنشيطية  /مراكش

املغرب

375

تجديد فندق Club Medومرافقه  /مراكش

املغرب

98

تجديد فندق كلوب ياسمين ومرافقه  /املضيق

املغرب

38

انجاز فندق من 4نجوم  /طنجة
ملحق اضافي فندق ماندارين أورينتال/مراكش

املغرب

107

املغرب

175

البرنامج
انجاز فندق من  5نجوم ومرافق ترفيهية وتنشيطية  / ...الرباط

4117

املجموع



االستثمارالسياحي املغربي يضل في الصدارة مما يدل على صموده
مشاريع أخرى أقل حجما تم إعطاء انطالقها في وجهات سياحية أخرى
16
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اإلنجازات خالل سنة 2021

السياحة  -املشاريع االعتيادية

مقتطف من اإلنجازات السياحية 09/2021

فندق وسبا فالور تاون الرباط

فندق هيلتون جاردن إن الدار البيضاء




فيرمونت تغازوت باي

برج شالالت اوزود

فندق حياة ريجنسي تغازوت باي

فندق ويفز أكوابارك القنيطرة

فندق جاردينيا الرباط

راديسون بلو ريزيدنس  ،الحسيمة

االستمرار في استقطاب عالمات تجارية مهمة بالوجهات الشاطئية
إنجاز فنادق و أكوابارك للمساهمة في الترفيه و الرفع من جاذبية الوجهات
منتوج سياحي متنوع (بروز استثمارات في مختلف األصناف)
17
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اإلنجازات خالل سنة 2021
السياحة  -املشاريع االعتيادية

حصيلة اإلنجازات إلى متم  09/2021في أرقام

اإلستثمارات املنجزة
 2,4ملياردرهم

إحداث
 3 600سرير

 %31من
صنف *،5
* 4وفنادق
أندية

1600
منصب شغل
مباشر
 % 54من
صنف مساكن
الفنادق ودور
الضيافة

%15من
صنف *،1
*3*،2

في ظل االزمة الصحية  ،عرف حجم االستثمار انخفاضا بنسبة  %60مقارنة مع معدل االستثمار لسنوات ما قبل األزمة
18
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اإلنجازات خالل سنة 2021
السياحة  -املشاريع االعتيادية
بالنسبة للتسويق  ،قام املكتب الوطني املغربي للسياحة بمواصلة الجهود لدعم الترويج للوجهة
السياحية املغرب

 املرحلة األولى  :إنجازدراسات حول السياحة الداخلية و الدولية من أجل
تحسين معرفة الزبون النهائي :
قام املكتب الوطني للسياحة بالعديد من دراسات السوق من أجل تحديد
الديناميكيات الناشئة والتحوالت واالتجاهات الجديدة التي تحدد سلوك السائحين
وتوقعاتهم .لقد مكنت هذه الدراسات من تحديد التصورات حول الوجهة ،وتحديد
مواقعها ودوافع زوارها املحتملين .كما قدمت نتائج هذه الدراسات رؤى دقيقة
ومعرفة مفصلة ودقيقة عن عوامل الجذب السياحي.
باإلضافة إلى ذلك ،عمل املكتب على استغالل فترة توقف األنشطة إلجراء دراسة
مهمة ركزت هذه املرة على السياحة الداخلية واملغاربة في جميع أنحاء العالم ،في نفس
الوقت وبما يتماش ى مع استمرار مبادرات املكتب الوطني املغربي للسياحة كجزء من
نشر اإلستراتيجية العاملية الجديدة للترويج للوجهة املغربية  ،كما قام املكتب بحملة
ترويجية مخصصة لهذا الهدف ،والتي جاءت في وقت مهم إلعادة إطالق الوجهة
السياحية واستئناف النشاط السياحي باململكة .بحيث أعرب مهنيو القطاع السياحي
ببالدنا على أنها لحظة حاسمة للغاية تتطلب القيام بحملة ترويجية قوية لضمان
موسم الصيف

 املرحلة الثانية إعادة هيكلة بنية العالمات التجارية :على ضوء ما تم
استخالصه من الدراسات التي تم إجراؤها  ،يعتمد املكتب الوطني املغربي
للسياحة اآلن ،بنية عالمة تجارية جديدة ً ،
بناء على تقسيم جمهوره إلى ثالث
فئات رئيسية :

 العالمة التجارية املؤسساتية ONMT :مكرسة للتفاعل مع النظام
البيئي املنهي واملؤسس ي للمكتب  ،على الصعيدين الوطني والدولي بهوية
مرئية ومنصة جديدة
 العالمة التجارية Ntla9awfbladna:مخصصة لترويج السياحة
الداخلية للمغاربة (السكان املحليين واملغاربة في جميع أنحاء العالم).
هدفت هذه الحملة الترويجية  ،التي انطلقت في مايو  ، 2021إلى إلهام
واكتشاف املغرب بشكل مختلف .ويهدف إلى جعل املغاربة يرغبون في
استكشاف املزيد من ثروات اململكة  ،وتجربة املغرب في تنوعه
االستثنائي
 العالمة التجارية الدولية للسياحة :مكرسة للترويج لوجهة املغرب
للسياح الدوليين ،والتي استفادت من إصالح شامل لتقوية أهميتها .كما
سيتم دعم حملة الترويج الدولية الجديدة هذه من خالل استراتيجية
رقمية من الجيل الجديد  ،تهدف إلى زيادة حركة الولوج إلى بوابة
" "Visitmoroccoمن خالل تطويره بشكل قوي ونوعي
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اإلنجازات خالل سنة 2021
السياحة  -املشاريع االعتيادية
 ...مع مواصلة جهود املكتب لدعم الترويج لوجهة املغرب
املعارض والتظاهرات التجارية
املشاركة في  7معارض تجارية
(بشكل مباشر أو مشاركة رقمية)
تم تدبير البرامج والتخطيط لها حسب تطور
الحالة الوبائية

الشراكة اإلقليمية:

دعم التظاهرات
دعم أكثر من  10تظاهرات

الرحالت الصحفية املختصة

قيادة قوة املبيعات
باملغرب تمت دعوة  860من الفاعلين في مجال األسفار
السياحية إلى املغرب أثناء رحالت التنقيب والتعريف على الرغم
من القيود الصحية.
باألسواق تمت دعوة أكثر من  15000الفاعلين في مجال
األسفار السياحية إلى أوراش عمل افتراضية  ،ندوات عبر اإلنترنت
 ،استطالع آراء  ،أحداث افتراضية ...

توقيع  35اتفاقية شراكة
ً
لتغطية  12جهة و  15شريكا





 37رحلة صحفية مختصة
 236صحفي
 30مؤثر
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اإلنجازات خالل سنة 2021
السياحة  -املشاريع االعتيادية
استعادة النشاط السياحي  :تأمين السفرالجوي وبرمجة الوجهة السياحية املغرب
فترة صيف 2021
النقل الجوي  :مواكبة أكثرمن  3.5مليون مقعد ( ٪80من املقاعد في .)2019
الفاعلين في مجال األسفارالسياحية عبراإلنترنت : OTAهدف إقامة مليون ليلة ( ٪40مقارنة
بصيف .)2019

منظمي الرحالت  431 :TOألف في صيف  ٪25( 2021باملقارنة مع )2019

إنشاء قاعدة جوية جديدة لشركة « ريان اير» بأكادير
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اإلنجازات خالل سنة 2021
الصناعة التقليدية
 ...بالنسبة للصناعة التقليدية ،واصلت الوزارة القيام بالتدابير الالزمة بالتنسيق مع جميع الفاعلين،
للحد من أثرالجائحة و إعادة إقالع القطاع





تكوين حوالي  16.200شابا وشابة في إطار التكوين األولي ،
تقوية وتعزيز القدرات املهنية واملعرفية لفائدة أكثرمن  10.000صانعة وصانع تقليدي،
إصدار النصوص التنظيمية إلحداث مجلس املؤسسة لتأطير مساهمة القطاع الخاص في
تدبير مؤسسات التكوين املنهي بالقطاع.
22
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اإلنجازات خالل سنة 2021
الصناعة التقليدية
 ...بالنسبة للصناعة التقليدية ،واصلت الوزارة القيام بالتدابير الالزمة بالتنسيق مع جميع الفاعلين،
للحد من أثرالجائحة و إعادة إقالع القطاع



العمل على العرض  :من خالل توفير منتوجات تمويلية
أكثر مالءمة (تم التفاوض والتوقيع على اتفاقية شراكة
مهمة مع التجاري وافا ينك في مارس )2021



العمل على الطلب  :من خالل مواصلة تقديم الدعم
واملساعدة والتكوينات الالزمة لتعزيز قدرات الفاعلين
(املواكبة الغير مالية الحضورية وعن بعد ،لفائدة
1255مستفيد (حاملي املشاريع ،مقاوالت جديدة و
وحدات قائمة) ،من طرف مؤسسة دار املقاول



مواصلة التحسيس واملواكبة للفاعلين بالقطاع من
أجل االستفادة من العروض التمويلية املتوفرة
(منتوجات «انطالقة» ،منتوجات  CVEالى غاية يونيو
 ،2021قروض الشرف)... ،
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اإلنجازات خالل سنة 2021
الصناعة التقليدية

2

 ...بالنسبة للصناعة التقليدية ،واصلت الوزارة القيام بالتدابير الالزمة بالتنسيق مع جميع الفاعلين،
للحد من أثرالجائحة و إعادة إقالع القطاع
.1

.2
.3

.4

انجاز املوجة االولى املتعلقة بالشراكة مع  7منصات للتجارة
اإللكترونية و التحضير للموجة الثانية،
انجاز املرحلة االولى لعملية التسويق مع مجموعة ARADEI
حيث تم تسويق منتجات الصناع التقليديين والتعاونيات في
املساحات الكبرى وشبكات التوزيع،
انجاز عملية عرض وتسويق الزربية القروية (تازناخت) في
السوق التضامني بالدار البيضاء،
انجاز الحملة اإلعالمية  ART_IS_ANAالنعاش الصناعة
التقليدية

 ...باإلضافة الى عمليات أخرى :




إطالق دراسة ملعرفة األسواق الدولية
إطالق دراسة تحضيرية إلطالق البرامج الجديدة للمؤسسة (مراكز التميز ،مواكبة املجمعين ،املواكبة في التصدير)

24
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.1

انجاز املوجة االولى املتعلقة بالشراكة مع  7منصات للتجارة اإللكترونية

املتاجرااللكترونية املحدثة
260

الصناع املسجلين
937
املبيعات املحققة
5235

25
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.2

انجاز املرحلة االولى لعملية  ARADAEIحيث تم تسويق منتجات الصناع التقليديين في املساحات الكبرى وشبكات التوزيع

عملية » « ARADEI

 10مدن

 90عارض

34 360
منتوج بالرمزالشريطي

2 146
مرجع خاص بنقط البيع

 41مليون شخص
بمو اقع التواصل
االجتماعي

26
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.3

انجاز عملية عرض وتسويق الزربية القروية (تازناخت) في السوق التضامني بالدار البيضاء

عملية السوق التضامني

 7تعاونيات

االشخاص بمو اقع التواصل
االجتماعي
1,12 MILLION

الزرابي املعروضة 76 :
الزرابي املباعة )%33( 25 :

27
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.4

انجاز الحملة اإلعالمية  ART_IS_ANAالنعاش الصناعة التقليدية
CAMPAGNE #ART_IS_ANA

تفاعالت

مشاهدات

نقرات

طباعة

313.740

303.361

48.673

1.228.644

Facebook

208.702

200.037

558

668.278

Instagram

-

756.458

7163

1.568.920

YouTube

522.442

1.259.856

56.394

3.465.842

املجموع
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 ...وباملوازاة مع هذه التدابير ،واصلت الوزارة جهودها فيما يخص قانون  17-50املتعلق بممارسة أنشطة الصناعة
التقليدية ،الصادر سنة  ،2020وتم وضع جميع النصوص التطبيقية املتعلقة به والتي توجد في طوراملصادقة

في هذا اإلطارأعدت الوزاة خالل سنة 2021مشاريع النصوص التالية :








مرسوم بتطبيق القانون  50-17املتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
قرار بتحديد شكل البطاقة املهنية والبيانات املتضمنة فيها
قرار بتحديد نموذج شهادة إثبات مزاولة نشاط الصناعة التقليدية
قرار بتحديد قائمة الوثائق الواجب اإلدالء بها من أجل التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية
قرار بتحديد نموذج تقرير لجنة التأهيل الحرفي ونموذج شهادة االعتراف بصفة صانع تقليدي ملعلم

قرار بتحديد أصناف وقوائم أنشطة الصناعة التقليدية التي يمكن إحداث هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية
خاصة بها



قرار بتحديد األنظمة األساسية النموذجية للهيئات الحرفية اإلقليمية والجهوية والوطنية للصناعة التقليدية

29
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 ...وباملوازاة مع هذه التدابير ،واصلت الوزارة جهودها فيما يخص قانون  17-50املتعلق بممارسة أنشطة الصناعة
التقليدية ،الصادر سنة  ،2020مع وضع جميع النصوص التطبيقية املتعلقة به والتي توجد في طوراملصادقة
تعميم الحماية االجتماعية

إعادة هيكلة التجمعات الحرفية

توقيع اتفاقيتين مع جميع املتدخلين أمام أنظارصاحب
الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا ،لتعميم
التغطية الصحية على الصناع التقليديين
املنجزات :
 وضع برنامج عمل لتنزيل هذا الورش ،يتضمن عددا
من املحاور تهم التواصل والتنسيق واملواكبة
 وضع هيكلة تنظيمية خاصة بعملية التنزيل والتتبع
تعتمد اشراك جميع املصالح محليا ومركزيا
 الشروع في تنفيذ برنامج العمل من خالل عمليات
التكوين ووضع أدوات التحسيس والتواصل
 الشروع في عمليات التحسيس ،بتنسيق مع مختلف
الشركاء املحليين والوطنيين



قانون 17-50
االوراش االولوية





وضع الئحة لفروع أنشطة الصناعة
التقليدية التي يمكن إحداث هيئات
حرفية خاصة بها إقليميا وجهويا ووطنيا
وضع أنظمة نموذجية تحدد قواعد
تنظيمها وكيفيات سيرها
الشروع في وضع تصور إلحداث هذه
الهيئات

السجل الوطني للصناعة التقليدية







إحداث املنصة اإللكترونية للسجل التي سيتم من خاللها ،استقبال طلبات التسجيل و معالجتها
ودراستها ،منح شهادة التسجيل والرقم الحرفي املوحد) ... ،
وضع برنامج عمل لتفعيل التسجيل بالسجل ،يتضمن عمليات حول التواصل والتنسيق واملواكبة
وضع هيكلة تنظيمية وطنيا ومحليا خاصة بعملية املواكبة والتسجيل والتتبع
الشروع في تنفيذ برنامج العمل من خالل عمليات التكوين والتواصل
30
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الصناعة التقليدية – االستراتيجية الجديدة في مراحلها االخيرة

كما واصلت الوزارة في إعداد االستراتيجية الجديدة ( )2030-2021للقطاع وهي في مراحلها النهائية  :استراتيجية شاملة ،متكاملة ومدمجة
 3مبادئ توجيهية
الشمولية

استراتيجية لجميع مكونات القطاع (إنتاجية (ذات الحمولة الثقافية  +النفعية) وخدماتية)

الو اقعية

اعتماد مقاربة التشارك والتعاون الستغالل جميع الفرص املتاحة ،و منهجية التنفيذ التدريجي للبرامج (املشاريع النموذجية قبل التعميم)

املرونة

تنفيذ االستراتيجية على ثالثة مراحل  :إعادة اإلقالع  /التحول  /التسريع ،مما يمكنها من التكيف مع املتغيرات املحتملة

 ...مع االعتماد على مقاربة ثالثية "الفاعلون  /الفروع  /سلسلة القيمة”
مقاربة حسب
الفاعلين

تكييف املواكبة حسب حجم ونوعية ،ونضج الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية :
 مقاوالت حيوية وذات امكانات نمو  /تصدير قوية
 مقاوالت صغيرة و تعاونيات
 صناع تقليديون فرادى مهيكلون
 صناع تقليديون فرادى غير مهيكلون

تصنيف فروع الصناعة التقليدية من أجل تحديد أنجع لتدابير الدعم املناسبة :
 فرص النمو على املستوى املحلي والتصدير
 تواجد فاعلين مهيكلين
مقاربة حسب الفروع
 مستوى التنظيم والنضج
 مستوى تحديد اإلشكاليات والعوائق
مقاربة حسب سلسلة
القيمة

اعتماد منهجية شاملة لدعم ومعالجة أهم اإلشكاليات في سالسل القيمة املرتبطة بالقطاع (التزويد ،التصميم ،اإلنتاج ،الجودة ،التسويق)... ،
31
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الصناعة التقليدية – التوقيع على مخطط االقالع
كما تم التوقيع في يوليوز ،2021على  4اتفاقيات مع وزارة االقتصاد واملالية إلعادة إقالع القطاع ،تضم البرامج التالية :
 برنامج اإلقالع الشامل لقطاع الصناعة التقليدية
 برنامج دعم تنافسية الفاعلين

 البرنامج الوطني إلقالع فرع الزربية القروية
 البرنامج الوطني إلقالع فرع الفخار والخزف

املكونات األساسية ملخطط إنعاش قطاع الصناعة التقليدية ،بميزانية إجمالية بلغت  77,9مليون درهم
تعميم الحماية
االجتماعية على الفاعلين
بالقطاع

1

2
دعم تنافسية
الفاعلين

تطويروتأهيل فروع الصناعة التقليدية
فرع الفخار -الخزف

 ...باإلضافة الى أوراش أفقية
التكوين املنهي
التمويل

3

فرع الزربية القروية

4
5
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 ...باإلضافة الى مختلف املشاريع األخرى التي تقوم بها الوزارة ملواكبة وتنمية القطاع ،منها :
 مواصلة مشاريع البنيات التحتية التي في طور اإلنجاز ،خاصة املشاريع املندرجة في إطار برامج تثمين وإعادة تأهيل
املدن العتيقة،



مواصلة إحداث وتجهيز دور الصانعة لتشجيع الصانعة التقليدية خاصة بالعالم القروي ومراكز الدعم التقني لدعم
الصناع وتبادل الخبرات،

 مواصلة إحداث أقطاب للتكوين في الصناعة التقليدية ب 7مدن للمهن والكفاءات مع الشركاء بكل من أكادير
والعيون وبني مالل والدار البيضاء وفاس ومراكش والرشيدية،



مواصلة إحداث وتوسيع  7مؤسسات للتكوين للرفع من الطاقة االستيعابية خاصة في إطار برنامج التنمية املندمجة
لألقاليم الجنوبية وبرنامج تحدي األلفية،



إعداد وتحيين  41برنامجا للتكوين (منها  9خاصة بمدن املهن والكفاءات و  24في إطار برنامج تحدي األلفية).
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خارطة البنيات
التحتية املنجزة

34
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خارطة املشاريع
التي في طور
االنجاز
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 ...فيما يخص االقتصاد االجتماعي والتضامني  ،قامت الوزارة بمجموعة من املبادرات املبتكرة لدعم القطاع التعاوني بشكل خاص
دعم التعاونيات في التسويق





مواكبة التعاونيات لتسويق منتوجاتها بالسوق التضامني
تخصيص فضاءات لتمكين التعاونيات من تسويق
منتجاتها بمجموعة من املحالت التجارية الكبرى خالل
فترة شهر رمضان
تخصيص فضاءات أكبر للتعاونيات باملحالت التجارية
الكبرى



توفير التكوين عن بعد للتعاونيات لدعم قدرات
أعضائها ومسيريها ،بتنسيق مع الشركاء في مواضيع
مختلفة (التسويق ،املحاسبة ،الرقمنة ،االطار
القانوني للتعاونيات ،مخططات العمل )...
 oأزيد من  4000تعاونية مستفيدة،
 oأزيد من  16.600مشارك،
 600 oحصة تكوين

فتح بوابة خاصة الستقبال التعاونيات الراغبة في
االستفادة من خدمات التمويل "انطالقة" وربط
االتصال باملؤسسات البنكية املعنية

مواكبة التعاونيات


التكوين ودعم القدرات


دعم التمويل





مواصلة تنفيذ برنامج "مر افقة" الشطر الثاني
والثالث وإعطاء االنطالقة لتنفيذ الشطر الرابع
بشراكة مع مؤسسة املجمع الشريف للفوسفاط
وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بابن
جرير
تنظيم الدورة الثانية لجائزة احسن مشروع تعاوني
نسائي « اللة املتعاونة » بمناسبة اليوم العاملي
للمرأة بشراكة مع القطاع الخاص
تنظيم النسخة األولى من جائزة " الجيل املتضامن"
لدعم وتمويل مشاريع الشباب بمناسبة االحتفال
باليوم العاملي للتعاونيات

 ...باإلضافة الى إطالق بوابة رقمية "صوت املتعاون" خاصة لإلنصات إلى حاجيات التعاونيات بهدف
تحديد برامج عملية ملواكبة التعاونيات
36
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 ...كما واصلت الوزارة دعم ومواكبة مختلف مكونات االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل عقد
الشراكات مع الفاعلين الوطنيين والجهويين
الشراكة مع مجالس الجهات والجامعات










توقيع االتفاقيات الخاصة املتعلقة باملخطط
الجهوي للتنمية بجهة فاس-مكناس.
توقيع اتفاقية شراكة مع جهة الدار البيضاء-
سطات.
توقيع ملحقات التفاقيات الشراكة املبرمة مع جهة
طنجة -تطوان -الحسيمة .وجهة بني مالل –
خنيفرة.
إنجاز الشطر الثاني من برنامج تقوية القدرات خالل
مارس ، 2021لفائدة  100تعاونية ومقاولة في مجال
االقتصاد االجتماعي في إطار برنامج تنمية االقاليم
الجنوبية .
تتبع إنجاز وتقييم مشاريع اتفاقية الشراكة مع كلية
العلوم القانونية واالقتصادية عين الشق بالدار
البيضاء ،بخصوص إحداث مرصد وحاضنة مشاريع
في مجال االقتصاد االجتماعي بجهة الدار البيضاء –
سطات  .وكذا تتويج ثالثة افواج املاستر في االبتكار
االجتماعي .

الشراكة مع الجمعيات التنموية






مواكبة تنفيذ وتقييم مشاريع النسخة األولى من برنامج "مؤازرة " لسنة  ،2020التي استفاد منها
 42مشروعا تنمويا في مجاالت مختلفة من االقتصاد االجتماعي ،.في مختلف جهات اململكة.
إعطاء انطالقة النسخة الثانية من برنامج "مؤازرة " لسنة  ،2021بشراكة مع مجالس الجهات،
لتمويل ما يزيد على  120مشروعا يهم قطاعات كالسيكية وجديدة (الصناعة التقليدية ،السياحة،
الفالحة التضامنية ،الصحة ،البيئة والطاقات املتجددة ،التجارة اإللكترونية )،...
توقيع  3اتفاقيات شراكة مع جمعيات تنموية بهدف تقوية قدرات الفاعلين واملساهمة في تطوير
ريادة األعمال والتمكين االقتصادي للمرأة في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني.

الشراكة مع القطاعات واملؤسسات العمومية






توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة والوزارة املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج من أجل تعبئة املغاربة
املقيمين بالخارج للمساهمة في دعم التعاونيات.
توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة ومؤسسة محمد الخامس ودار الصانع  :لتنفيذ برنامج دعم
تعاونيات الصناعة التقليدية.
توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة ووزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد البحري واملياه والغابات
(اتفاقية إطار) وبين مكتب تنمية التعاون واملكتب الوطني لالستشارة الفالحية (اتفاقية خاصة) بهدف
إحداث تعاونيات فالحية من جيل جديد في إطار برنامج "الجيل األخضر"
37
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 ...كما واصلت الوزارة دعم ومواكبة مختلف مكونات االقتصاد االجتماعي والتضامني من خالل عقد الشراكات
مع الفاعلين الدوليين
الشراكات الدولية
مع كندا

 تتبع تنفيذ اتفاقية التعاون حول التمكين االقتصادي وريادة األعمال النسوية املستدامة بالعالم القروي ،بجهة مراكش -آسفي
( 7500مستفيدة بصفة مباشرة  ،و  20000شخص بصفة غير مباشرة  ،بغالف مالي قدره  5.5مليون دوالر كندي),
 تم إحداث خالل املراحل الثالث  53جمعية قروية لالدخار والتمويل ،لفائدة  739منخرطة وإحداث  112نشاطا مدرا للدخل
ومواكبة  25تعاونية نسوية تضم  211امرأة.

مع الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ))AECID

 تتبع تنفيذ اتفاقية تعاون املوقعة خالل شهر أكتوبر  2020تتعلق بالتمكين االقتصادي للنساء والشباب ،من خالل ريادة األعمال
في مجال االقتصاد االجتماعي بجهات الدار البيضاء -سطات و سوس ماسة والشرق وطنجة -تطوان – الحسيمة (  600.000أورو
 /مدة 36شهرا),
 تتبع إعداد امللتقى املغربي -االسباني في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني املزمع تنظيمه بوجدة  ،يهم اختتام البرنامج األول
للتعاون مع الوكالة اإلسبانية لسنوات .2020-2015

مع الوكالة الفرنسية للتنمية )(AFD

 توقيع اتفاقية شراكة في أبريل  ،2021متعلقة بإعادة هيكلة وتقوية اإلطار القانوني والتنظيمي لالقتصاد االجتماعي والتضامني
باملغرب ومواكبة إحداث أقطاب االقتصاد االجتماعي على املستوى الجهوي ،بغالف مالي يبلغ  1،5مليون أورو.
 إعـالن عـن طـلب عـروض مفتـوح خالل شهر غشت ،2021الخاص بالدراسة املتعلقة بإعادة الهيكلة املذكورة.
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برنامج العمل 2022

السياحة – مواصلة تفعيل العقد البرنامج

القيام بتكثيف الجهود في إطار لجنة اليقظة االقتصادية ملواكبة القطاع السياحي في أحسن الظروف وكذلك مواكبة
إعادة إقالع القطاع
دراسة حول االستراتيجية 

الجديدة للقطاع

اعتماد استراتيجية جديدة للقطاع بعد انتهاء رؤية  ،2020تأخذ بعين االعتبار تداعيات أزمة كوفيد  19التي أدت
إلى تغيرات مهمة ال سيما في سلوك السياح و عادات السفر.

إجراءات السالمة
الصحية



مواصلة مواكبة بعض مؤسسات اإليواء السياحي للحصول " مرحبا بكم بأمان " وضع الشارة " مرحبا بكم بأمان "
) )Welcome Safelyو حث الفاعلين في قطاع اإليواء السياحي لإلنخراط و الحصول على الشارة خالل سنة .2022

إجراءات تشريعية



التسريع بنشر النصوص التطبيقية لتنزيل اإلصالحات القانونية املنظمة للمهن السياحية

إجراءات تقوية قدرات
الفاعلين





تحفيز الفاعلين السياحيين لالنخراط في منصة https://tourisme.academy
تسريع تحيين مرجع الجودة الخاص بقطاع السياحة بشراكة مع املعهد الوطني للتقييس
تفعيل آلية " إنماء سياحة " ملواكبة املقاوالت السياحية الصغرى واملتوسطة والصغيرة جدا بجهة سوس ماسة
بشراكة مع جهة سوس ماسة و الشركة الوطنية للهندسة السياحية .



إصالح النظام املعلوماتي وتعميم التصريح عن بعد وذلك عبر إنشاء منصة لتجريد العمليات املتعلقة بجمع وإنتاج
مؤشرات النشاط السياحي من طابعها املادي.



تقوية التعاون مع البلدان الشريكة وتوطيده عبر تبادل الخبرات في مجال السياحة.

إعادة تصميم قاعدة
البيانات اإلحصائية
مواصلة جهود
التعاون الدولي
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برنامج عمل 2022
السياحة – التوجهات الجديدة في مجال االستثمار السياحي وتطوير املنتوج
بالنسبة لسنة  ،2022سيتم توجيه تدخل الشركة املغربية للهندسة السياحية بشكل خاص نحو انعاش ديناميكية االستثمار
السياحي مع اخد بعين االعتبار توجهات النموذج التنموي الجديد من خالل :
دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة في مجال الخدمات السياحية وتعزيزالكفاءات

01

 تنزيل برنامج دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة على مستوى الجهات ذات األولوية (مراكش،
اكادير) من اجل تحسين تنافسية وجودة املنتوج وخلق مقاوالت جديدة خلصة في مجال التنشيط.
خلق شراكات لتطويرمشاريع سياحية مهيكلة ومبتكرة

02

03

 الشروع في شراكات مثمرة لتطوير مشاريع سياحية مهيكلة جديدة ،مبتكرة و تستجيب لتحديات
االزمة الحالية (مشاريع سياحية ايكولوجية بيئية السيما املنتزه الوطني بإفران ،تثمين السياحة في
املنتجعات الساحلية الناشئة ال سيما منتجع الوليدية ،التنمية الساحلية للمناطق الجنوبية
بالخصوص كلميم ،تنمية السياحة الطبيعية خاصة بمراكش (اوكيمدن) ،تعزيز املنتوج الثقافي في
املدن العتيقة الشمالية وفي مدينة اسفي)... ،
تموقع عاملي لالستثمارالسياحي
 إعطاء تموقع عاملي لالستثمار السياحي لجلب استثمارات سياحية جديدة تمكن خصوصا من خلق
عرض ترفيهي وتجارب سياحية مختلفة .وفي هده االطار  ،يطمح املغرب لخلق مكتب جهوي
لالستثمار كتمثيلية للمنضمة العاملية للسياحة

 ...باإلضافة الى رقمنة الخدمات عبرمنصة رقمية مخصصة ملواكبة االستثمارالسياحي
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السياحة -االستثمارالسياحي وتطوير املنتوج

.1

تطويراملنتوج

تطويراملنتوج الشاطئي
•

إعطاء االنطالقة لبرنامج تهيئة وتجهيز املنطقة الشاطئية الغروض بإقليم اكادير(خلق الشركة الجهوية " "aménagement Aghroud
 ،إنجاز الدراسات التقنية ،رخص التجهيز ، )…،

•

مواصلة برنامج تهيئة وتجهيز منطقة تاغازوت ، 2

•

عقد شراكة مع الجهة إلنجاز برنامج التنمية السياحية للمركز الشاطئ الصاعد الوليدية  ،استثمار اجمالي يبلغ  500مليون درهم مع
مساهمة الشركة املغربية للهندسة السياحية ب 20-مليون درهم

تطويراملنتوج الطبيعي
•
•

مواصلة برنامج الدعم التقني واملالي ملشروع خلق مدارات سياحية على مستوى جماعة أوملاس بإقليم الخميسات ،
مواصلة برنامج الدعم التقني واملالي للمشاريع املبرمة في إطار املخطط التنموي الجهوي فاس مكناس.
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السياحة -االستثمارالسياحي وتطوير املنتوج

تطويراملنتوج الطبيعي
•
•
•

مواصلة الدعم التقني واملالي لتطوير مسارات طبيعة في جهة فاس مكناس ،
عقد شراكة من أجل تمويل وتنفيد برنامج تنمية السياحة اإليكولوجية باملنتزه الوطني إلفران (مع املياه والغابات) باستثمار اجمالي يبلغ 700
مليون درهم مع مساهمة الشركة املغربية للهندسة السياحية ب 20-مليون درهم
تفعيل الشراكة من أجل تنفيد مشروع هيكلة منطقة أكايمدن

تطويراملنتوج الثقافي
•
•
•
•

مواصلة تقديم الدعم التقني واملالي إلنجاز مشروع (مركز املعارض والتظاهرات بمراكش) ،
عقد شراكات جديدة من أجل التنمية السياحية لباقي املدن العتيقة السيما املدن الشمالية (العرائش ،القصر الكبير) ومدينة أسفي
مواصلة تقديم الدعم التقني واملالي لتسريع وتيرة إنجاز برنامج تحويل القصور الى فنادق ذات طابع ثقافي
مواصلة تقديم الدعم التقني و املالي لتنفيذ برامج التنمية السياحية للمنتوج الثقافي املبرمة سابقا (على مستوى  9مدن عتيقة) :مراكش ،الصويرة،
فاس ،مكناس ،الرباط ،سال ،تطوان ،طنجة  ،ورزازات  ،استثمار إجمالي يبلغ حوالي  5ملياردرهم مع مساهمة الشركة املغربية للهندسة السياحية
ب 180,5-مليون درهم

تطوير املنتوج (الثقافي /الطبيعي  /الشاطئي )
•
•
•

إنجاز دراسة لتحسين املنتوج السياحي لوجهة فاس لتحسين جاذبيتها وجعلها تاني وجهة تقافية بعد مراكش
إنجاز دراسة لتنمية السياحة اإليكولوجية باملنتزه الوطني توبقال بشراكة مع املياه والغابات
إنجاز دراسة لبلورة برنامج لتنمية السياحية ملوقع منطقة ميناء سيدي إفني السابق
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السياحة -االستثمارالسياحي وتطوير املنتوج

 .2تشجيع االستثمارات السياحية
تطويرحو افزمالية لفائدة االستثمارالسياحي
•
•

تفعيل الصندوق القطاعي للسياحة من أجل مواكبة نمو القطاع الخاص
تفعيل برنامج دعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة عبر خلق شركة تنمية جهوية خاصة بمواكبة البرنامج وخلق  technopôleسياحي
بجهة سوس ماسة وجهة مراكش باستثمار اجمالي يبلغ  140مليون درهم

تطويرالسياحة العالجية
•

إنجاز دراسة لبلورة خطة لتطوير السياحة العالجية من خالل تهيئة بيئة مناسبة لتطوير هذا املنتوج و ذلك من أجل تعزيز تموقع املغرب
كوجهة ناشئة للسياحة العالجية عن طريق تزويدها بمزايا تنافسية حقيقية (إمكانات نمو سنوي بنسبة (.٪30

ترويج االستثمارالسياحي
•

ترويج االستثمار عبر تنظيم واملشاركة في ملتقيات االستثمار السياحي على مستوى املحلي (مع مراكز الجهوية لالستثمار) والخارجي

مواكبة االستثمارالسياحي
•
•

تشغيل املنصة الرقمية املخصصة ملواكبة االستثمار السياحي عبر توفير معلومات وخدمات رقمية
تحسين وإغناء البيانات الخاصة بالقطاع عبر توفير»  »compte satellite tourismeبشراكة مع املندوبية السامية للتخطيط
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برنامج عمل 2022
السياحة –التسويق والترويج
اسثتمار الدراسات و اطالق الحمالت التواصلية

1
معرفة الزبون النهائي و التحكم
في الطلب
 مواصلة استثمار نتائج
الدراسات املنجزة التي
تخول معرفة دقيقة
ملتطلبات زبائن السوق
الداخلية و االسواق الدولية

2
ترسيخ العالمات املؤسساتية و
التجارية للمكتب
 ترسيخ عالمة السياحة الداخلية
"نتالقاو في بالدنا" عبرحمالت
تواصلية تعززمكانة هاته العالمة
في محيطها املحلي و كذلك بالنسبة
ملغاربة العالم

3
اطالق و تفعيل حملة تواصلية في
اتجاه االسواق الدولية من اجل:
 تثبيت التموقع الجديد للعالمة التجارية الدولية
 تحسين مؤشرات اعتبار العالمة التجارية لدى
مختلف شرائح الزبائن
 اكتساح االسواق العاملية املستهدفة بشكل سريع
و فعال يضمن اقالع فعلي و ناجح للوجهة
السياحية
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برنامج عمل 2022
السياحة -االستثمارالسياحي وتطوير املنتوج
استعادة حصص املغرب من االسواق الدولية عبرعقد شراكات استراتيجية بمعية :

شركات الطيران الجوي -وكاالت االسفار الرقمية  -منظمي االسفارالدوليين
مما سيمكن الوجهة السياحية املغربية من تحقيق اقالع حقيقي و فعلي عبرالشراكات املبرمة بالنسبة
ملوسم شتاء 2022-2021
1
النقل الجوي
 مواكبة الفاعلين الجويين من اجل
وضع سعة تقدرب  3,5مليون مقعد
باتجاه مختلف الوجهات املغربية،
وهو ما يمثل اكثرمن  %168مما تم
انجازه سنة 2019

2
منظمي الرحالت
 توقيع اتفاقيات تخول وصول
اكثرمن  126الف سائح اجنبي،
اي بمقدار %48من االهداف
املحققة في صيف 2019

3
وكاالت االسفارالرقمية
 توقيع شراكات ستمكن من
تحقيق ما يفوق  1.200.000ليلة
مبيت ،اي ما يشكل حوالي %62
من االهداف املحققة في شتاء
.2019

بالنسبة لصيف : 2022
مواصلة البحث عن شراكات جديدة مع فاعلين دوليين لالسفارمن اجل ضمان اقالع حقيقي و مستدام للوجهة املغربية و الوصول
 ،على االقل ،لتحقيق اهداف السنة املرجعية 2019
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مخططات إنعاش القطاعات وبرامج العمل ابتداء من 2022

قطاع الصناعة التقليدية
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برنامج العمل 2022
الصناعة التقليدية
االستراتيجية الجديدة 2030

 االنتهاء من االستراتيجية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية ،بما فيها العقد – البرنامج
الشامل لتنميته
 الشروع في تنفيذ املشاريع الغير مندرجة في مخطط اإلقالع ،حسب األولويات
 ...مع الحرص على تعميم مقاربة الفروع املتبعة في إطارمخطط اإلقالع ،على باقي
فروع الصناعة التقليدية ،من خالل :

 بلورة تشخيصات لهذه الفروع لتحديد اإلشكاليات ومواطن التحسين -صياغة عقود برنامج خاصة بها والتوقيع عليها مع الجهات املعنية.
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برنامج العمل 2022
الصناعة التقليدية
 ...كما ستواصل الوزارة جهودها ملواكبة إعادة إقالع القطاع وتنفيذ البرامج واملشاريع املهيكلة

مخطط إعادة االقالع

البرامج االخرى

 مواصلة تفعيل برنامج تعميم الحماية
االجتماعية
 تفعيل املخطط الخاص بدعم تنافسية
الفاعلين  :االنتهاء من الدراسات التحضيرية
والشروع في تنفيذ املشاريع
 تفعيل املخططين الخاصين بإعادة تأهيل
فرعي الزربية القروية والفخار









تنظيم القطاع

مواصلة مشاريع البنيات التحتية ،خاصة
املندرجة في إطار برامج تثمين وإعادة تأهيل
املدن العتيقة،
مواصلة إحداث أقطاب الصناعة التقليدية
بمدن للمهن والكفاءات
مواصلة إحداث وتوسيع مؤسسات للتكوين،
برامج الدعم للصناع والفروع (املعدات
واالليات ،املواد األولية ،التحسيس)... ،
برامج الجودة (املواصفات والعالمات
وعمليات التصديق ،البحث والتنمية)

 مواصلة تنفيذ مقتضيات قانون  ،17-50وخاصة ،برنامج العمل
املتعلق بالتسجيل باملنصة اإللكترونية للسجل الوطني للصناعة
التقليدية ،و برنامج هيكلة التجمعات الحرفية إقليميا وجهويا ووطنيا.
 العمل على إخراج النصوص التطبيقية املتعلقة بتنفيذ مقتضيات
القانون ،17-50
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مخططات اإلنعاش القطاعية و برامج العمل

قطاع االقتصاد االجتماعي
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برنامج العمل 2022
االقتصاد االجتماعي والتضامني  -املخطط
برنامج عمل يرتكزعلى  3دعامات أساسية
3
2

1

إعطاء دفعة لالقتصاد
االجتماعي والتضامني




التشجيع واملواكبة إلحداث تعاونيات ومقاوالت
اجتماعية من جيل جديد.
التحسيس بدور االقتصاد االجتماعي والتضامني
في تحسين املستوى االقتصادي واالجتماعي
لصغار الفاعلين،
تشجيع منظمات االقتصاد االجتماعي والتضامني
على اعتماد تقنيات التصديق والترميز لتثمين
منتجاتها,

1

2



الحكامة الجيدة

تنويع مجاالت التدخل واالستجابة
للتحديات الجديدة التي تواجه املغرب

هيكلة الفاعلين ومواكبتهم عبر استغالل
املؤهالت املتاحة على الصعيد الترابي

إدماج فاعلين جدد


الهيكلة والتنظيم





تعزيز الترسانة 3
القانونية

التنويع والتوجيه



تثمين املوارد البشرية والطبيعية املحلية عبر مكونات
القطاع.
تأهيل الفاعلين والعاملين في هذا املجال,
التشجيع على التكتل وإحداث شبكات العاملين بالقطاع.
إحداث آليات مشجعة لالستثمار والتمويل في جميع
مراحل املشروع




التعريف باملجاالت االستثمارية الواعدة ذات
مؤهالت وقيمة مضافة عالية اقتصاديا
واجتماعيا وبيئيا.
تطوير الشراكات بين املؤسسات العمومية وبين
القطاع العام والخاص وكذا التعاون الدولي
مواكبة إحداث فاعلين مرجعيين خاصة في
امليدان التعاوني ،كرافعة إلحداث مناصب شغل.

 ...و  6محاورأفقية
اليقظة والتتبع

4

التمويل

5

الحماية
االجتماعية

6

الشراكة
والتنزيل التر ابي
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برنامج العمل 2022
االقتصاد االجتماعي والتضامني – التدابيراالعتيادية

3

تنفيذ برامج التعاون الدولي

اعتماد برامج مواكبة للتعاونيات







برنامج انطالق املتعاون  :تقديم الدعم لحاملي املشاريع ومواكبتهم في
إعداد مخططات عمل والتوجيه نحو مصادر التمويل.
برنامج مر افقة ملواكبة التعاونيات الحديثة التأسيس  :إنجاز عمليات
التشخيص االستراتيجي والتكوين الجماعي والفردي بخدمات محسنة،
مع إمكانية تمويل مخططات تطويرها مع القطاع الخاص في الشطر
الرابع.
برنامج انفتاح املتعاون  :مواكبة التعاونيات لتسويق منتجاتها عبر
توسيع قاعدة زبنائها واالنفتاح على أسواق خارجية خاصة اإلفريقية.
تعزيزالتدبير الالمادي عبر رقمنة مسطرة تأسيس التعاونيات
وتبسيطها ،وتوسيع تجربة التكوين عن بعد لفائدة التعاونيات،







الشراكة مع كندا  :مواصلة تتبع تنفيذ اتفاقية التعاون الخاصة بالتمكين
االقتصادي للنساء بالعالم القروي التابع لجهة مراكش-آسفي.
الشراكة مع الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية  :مواصلة
تتبع تنفيذ االتفاقية الخاصة بالتمكين االقتصادي للنساء والشباب،
الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية  :مواصلة تتبع تنفيذ اتفاقية
الشراكة املتعلقة بإعادة هيكلة اإلطار القانوني والتنظيمي لالقتصاد
االجتماعي والتضامني باملغرب  :إنجاز الدراسة املتعلقة ببإعادة الهيكلة
املذكورة
الشراكة مع والوني بروكسل  :مواصلة تتبع تنفيذ اتفاقية التعاون املتعلقة
بالتمكين االقتصادي للنساء

دعم املشاريع التنموية للتعاونيات والجمعيات

إبراز مكانة االقتصاد االجتماعي والتضامني على املستوى التر ابي

 إطالق النسخة الثالثة من برنامج مؤازرة للمساهمة في تمويل مشاريع
تنموية لفائدة منظمات االقتصاد االجتماعي والتضامني.
 تنظيم الدورة الثالثة للجائزة الوطنية ألحسن فكرة تطوير مشروع
تعاوني نسوي ”اللة املتعاونة“.
 إطالق النسخة الثانية من الجائزة الوطنية" الجيل املتضامن" لدعم
وتمويل مشاريع الشباب بمناسبة االحتفال باليوم العاملي للتعاونيات.

 تنفيذ املشاريع املدرجة في إطار االتفاقيات املوقعة بين الوزارة ومجالس
الجهات (دعم إحداث أقطاب وفضاءات وحاضنات االقتصاد االجتماعي
والتضامني والتشجيع على تسويق وترويج منتوجات التعاونيات).
 مواصلة تفعيل اتفاقيات الشراكة املبرمة مع الوزارتين املكلفتين باملغاربة
املقيمين بالخارج و الفالحة  ،ومع مؤسسة محمد الخامس للتضامن
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1

التذكير بتداعيات أزمة كوفيد 19

2

اإلنجازات خالل سنة 2021

3

برنامج العمل خالل سنة 2022

4

امليزانية املرتقبة لسنة 2022
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4

امليزانية املرتقبة لسنة 2022

توزيع امليزانية االجمالية للوزارة حسب القطاعات (بالدرهم) )*(
السياحة

679 807 000

الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي

333 797 000

)*( دون احتساب نفقات املوظفين

55

4

امليزانية املرتقبة لسنة 2022
ميزانية قطاع السياحة (بالدرهم) )*(
%

التسيير (العتاد و مصاريف مختلفة)

9

63 140 000

اإلستثمارات

91

616 667 000

679 807 000

)*( دون احتساب نفقات املوظفين
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4

امليزانية املرتقبة لسنة 2022
ميزانية قطاعي الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي (بالدرهم) )*(
%

التسيير (العتاد و مصاريف مختلفة)

46

152 665 000

اإلستثمارات

54

181 132 000

333 797 000

)*( دون احتساب نفقات املوظفين
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4

امليزانية املرتقبة لسنة 2022
توزيع ميزانية قطاع السياحة (بالدرهم) )*(
التسيير واإلستثمارات
2021

التسيير واإلستثمارات
2022

اإلدارة املركزية

62 623 462

107 677 962

72

مؤسسات التكوين

49 275 538

17 429 038

-65

إعانة املكتب الوطني املغربي للسياحة

300 000 000

300 000 000

-

إعانة الشركة املغربية للهندسة السياحية

214 700 000

254 700 000

18

املجموع

626 599 000

679 807 000

8

22/21

)*( دون احتساب نفقات املوظفين
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4

امليزانية املرتقبة لسنة 2022
توزيع ميزانية قطاعي الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي (بالدرهم) )*(
التسيير واإلستثمارات
2021

التسيير واإلستثمارات
2022

اإلدارة املركزية

220 485 000

230 247 000

4%

إعانة مكتب تنمية التعاون

33 000 000

34 000 000

3%

إعانة دارالصانع

40 000 000

40 000 000

-

إعانة لفائدة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها

26 300 000

27 600 000

5%

إعانة لفائدة مر افق الدولة املسيرة بصورة مستقلة
(مؤسسات التكوين املنهي)

1 710 000

1 950 000

14%

321 495 000

333 797 000

4%

املجموع

22/21

)*( دون احتساب نفقات املوظفين
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شكرا على حسن تتبعكم
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اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﯿﺔ
ﻟﻠﺴﯿﺪة وزﯾﺮة اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ

ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﺑﺘﻨﺴﯿﻖ ﺗﺎم ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎء  ،ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و ﺟﻌﻠﮭﺎ راﻓﻌﺔ ﻹﻧﻌﺎش
اﻟﻘﻄﺎع ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻠﻮرة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺸﺮوع ﻓﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺰﯾﻠﮭﺎ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺒﺮ إطﻼق ﺣﻤﻼت ﺗﺮوﯾﺠﯿﺔ وﺣﻮاﻓﺰ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎح اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
»اﻟﺸﯿﻜﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ«  ،وﻛﺬا ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﺔ.
و ﻓﻲ ھﺬا اﻻطﺎر ،أﻋﺪﺗ ﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﮭﻨﺪﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻮﺟﮭﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ،ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺮؤﯾﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻷوﻟﻮﯾﺎت
ﻧﻈﺮا ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن.
ﻓﺒﺨﺼﻮص ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﺴﯿﺎح ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،ﯾﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﻌﺎش وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻮﺟﮭﺎت ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ وﺣﺪات ﻓﻨﺪﻗﯿﺔ وﻗﺮى ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ھﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎح اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ
)ﻓﻨﺎدق  2و 3ﻧﺠﻮم ،إﻗﺎﻣﺎت ﻓﻨﺪﻗﯿﺔ ،(... ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﺛﻼﺛﺔ ) (03ﻣﺤﻄﺎت ﺑﺠﮭﺎت ﺟﺪ ﺟﺎدﺑﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ
اﻟﻮطﻨﻲ :ﻣﺤﻄﺔ إﯾﻤﻲ ودار ﺑﺄﻛﺎدﯾﺮ ،ﻣﺤﻄﺔ إﻓﺮان وﻣﺤﻄﺔ ﻣﮭﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﻨﯿﻄﺮة.
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﺎذﺑﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ
ﻟﺒﻠﻮرة وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺘﺜﻤﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﻌﺘﯿﻘﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﻮج اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
اﻟﻠﺬان ﯾﺴﺘﮭﻮﯾﺎن اﻟﺴﺎﺋﺢ اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.

اﻧﺠﺎز دراﺳﺎت ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ

ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك واھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎح  ،ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﺈﻧﺠﺎز دراﺳﺎت اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﯿﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ
ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎح اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎرج وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﯿﺎح اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎﺗﮭﻢ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺪى
ارﺗﯿﺎﺣﮭﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﻟﻠﻮﺟﮭﺔ وﺗﻜﯿﯿﻔﮫ ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ.

1

ﺗﺘﻠﺨﺺ أھﺪاف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ:
 ﺳﻠﻮك اﻟﺴﯿﺎح )اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﺤﻀﯿﺮ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺴﻔﺮ( ، اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺘﻮج )اﻹﯾﻮاء واﻟﻤﻄﻌﻤﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ(، ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎم ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺘﻮج وﺣﺴﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺰاﺋﺮ، ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﻧﻮاﯾﺎ اﻟﻌﻮدة.اﻧﻌﺎش اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ

ﺗﺰاﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎء اﻹطﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي )رؤﯾﺔ  (2020ﻣﻊ أزﻣﺔ ﻛﻮﻓﯿﺪ  19اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮭﺎ ﺗﺪاﻋﯿﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺧﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ .و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻼزم وﺿﻊ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺳﺘﻌﺠﺎﻟﯿﺔ ﺑﮭﺪف
دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ و اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ،
وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي  2022-2020اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أھﺪاف ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﯿﺞ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ،ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻗﻼع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ،و وﺿﻊ أﺳﺲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺴﺘﺪام ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب.
و ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ  ،أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻋﺘﻤﺎد أھﺪاف
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت و اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ ،و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻮزارة
ﺗﻌﻤﻠﻌﻠﻰ وﺿﻊ ﺧﺎرطﺔ طﺮﯾﻖ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ و إرﺳﺎء أﺳﺲ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﻘﻄﺎع و ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ داﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع.

ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮاﻟﺒﯿﺌﻲ
ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮزارة اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮاﻟﺒﯿﺌﻲ  ،واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ دﻋﻢ ﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ و اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﺗﻄﻮﯾﺮه ﻟﻜﻲ
ﯾﺼﺒﺢ راﻓﻌﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺒﻼدﻧﺎ.
و ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،وﺳﯿﺘﻢ أﺧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﯿﻦ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ وﺿﻊ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ و إرﺳﺎء
أﺳﺲ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ.
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أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺒﯿﺖ ﺑﺎﻟﻔﻨﺎدق
ﯾﺨﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  104-12اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﻟﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻨﺪﻗﯿﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺴﻌﺮ
اﻟﺬي ﺗﺮﯾﺪه ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﮫ ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻮق واﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ.
وﯾﺘﺠﻠﻰ دور ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄطﯿﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ وﺗﺘﺒﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﺒﻊ وﻣﺮاﻗﺒﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻠﺠﻦ اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺮأﺳﮭﺎ ﻣﻨﺪوب
اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺪ واﻟﻲ اﻟﺠﮭﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ﻣﻨﺪوﺑﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وداﺋﻤﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﺣﻤﻼت
ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ،وﺗﻨﺠﺰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺗﺮﻓﻌﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻛﻠﻤﺎ دﻋﺖ اﻟﻀﺮورة إﻟﻰ ذﻟﻚ.

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ
ﻣﻦ أھﻢ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﺧﻼل ھﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ھﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﻗﻠﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻗﺮوﺿﮭﻢ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذھﺎ.
وھﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ أن ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻘﺪ وھﻲ:
 ﻣﻨﺢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﺰاﻓﻲ ﺷﮭﺮي ﻣﻘﺪاره  2000درھﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻮﻟﯿﻮز  2020إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ
 30ﯾﻮﻧﯿﻮ  2021ﻟﻸﺟﺮاء واﻟﻤﺘﺪرﺑﯿﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﻢ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﻗﻠﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﯿﻦ؛


ﺗﺄﺟﯿﻞ أداء اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛

 ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﻢ ﻟﺪى
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 إﻋﻔﺎء وﻋﺎء واﺟﺒﺎت اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋ ﺪة اﻷﺟﺮاء اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﻢ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺰﯾﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﯿﻦ وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ وﺿﻤﺎن إﻋﺎدة إﻗﻼﻋﮫ.
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 ﺗﺄﺟﯿﻞ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  31ﻣﺎرس  2021واﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﺰﯾﻠﮫ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
ﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﻐﺮب.
ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ أھﻤﮭﺎ إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  30.20ﺑﺴﻦ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد اﻷﺳﻔﺎر واﻟﻤﻘﺎﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﻋﻘﻮد اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ،اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت )أرﺑﺎب اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ و وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ و أرﺑﺎب اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ(  ،ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺰﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺻﻞ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ،
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻗﺘﺮاح ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﻌﺎدﻟﺔ دون أي زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺮ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ و ﻣﮭﻨﯿﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد
ﺣﻠﻮل ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت و اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﻨﺎﻗﺶ و
ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت و ﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎع.

ﺗﻨﺰﯾﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ
ﯾﻌﻤﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺚ وﺗﺤﯿﯿﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﮭﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﺄطﯿﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ
ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إطﻼق ورش إﺻﻼح اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﮭﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻤﮭﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻷﺳﻔﺎر
واﻹرﺷﺎد اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ واﻹﯾﻮاء اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺗﺤﯿﯿﻨ ﮭﺎ ﻟﻤﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺴﻮق ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة.
وﺗﺸﺘﻐﻞ اﻟﻮزارة ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺑﻤﻌﯿﺔ ﺷﺮﻛﺎﺋﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﯾﻊ إﺻﺪار اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬه
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ.
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺرﺷﺎد اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ،ﺗﻢ ﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻧﺮﻗﻢ  93.18وھﻲ ﻓﻲ طﻮر ﺗﺤﯿﯿﻦ
اﻟﺘﻮﻗﯿﻌﺎت ﻓﻲ أﻓﻖ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻷﺳﻔﺎر ،ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11.16وﺗﻢ إدراﺟﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮة
اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ.
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﯾﻮاء اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ  ،ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  80.14اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وأﺷﻜﺎل اﻹﯾﻮاء اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ اﻷﺧﺮى ،و ھﻲ ﻓﻲ طﻮر ﺗﺤﯿﯿﻦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻌﺎت ﻓﻲ أﻓﻖ
إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮة اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.
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وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﮭﺎ
وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر  ،ﻧﺪﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ:

اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ:
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  30.20ﺑﺴﻦ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮد اﻷﺳﻔﺎر واﻟﻤﻘﺎﻣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ وﻋﻘﻮد اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺠﻮي ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﻟﺬي ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر ،ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻟﺰﺑﻨﺎﺋﮭﻢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺻﻞ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻗﺘﺮاح ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﻌﺎدﻟﺔ دون أي زﯾﺎدة ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﺮ .و ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ:
 ﺗﺠﻨﺐ ﺧﻄﺮ إﻓﻼس ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺰﺑﻨﺎء؛
 اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺄﺛﯿﺮه ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ.
ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻗﺪرات اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﯿﻦ:
ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ رﻗﻤﯿﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ،ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر ،ﻋﺒﺮ ﻋﺮض ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت رﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺗﮭﻢ اﻟﺘﻤﯿﺰ ﻋﺒﺮ اﻟﺠﻮدة واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻤﻮد
اﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺘﮭﺎ.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎدت وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺟﺎءتﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻘﺪﻣﻨﮭﺎ :ﻣﻨﺢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﺰاﻓﻲ
ﺷﮭﺮي ﻣﻘﺪاره  2000درھﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻮﻟﯿﻮز  2020إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  30ﯾﻮﻧﯿﻮ 2021
ﻟﻸﺟﺮاء واﻟﻤﺘﺪرﺑﯿﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﻢ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻻت اﻷﺳﻔﺎر ؛


ﺗﺄﺟﯿﻞ أداء اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛

 ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﻢ ﻟﺪى
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
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 إﻋﻔﺎء وﻋﺎء واﺟﺒﺎت اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﻀﺎت
اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺟﺮاء اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﻢ ﻟﺪى اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺰﯾﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻻت واﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﯿﻦ وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ وﺿﻤﺎن إﻋﺎدة إﻗﻼﻋﮫ.

اﻟﻤﺮﺷﺪون اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﻮن
ﺗﻔﻌﯿﻼ ﻟﻠﺘﻮﺟﯿﮭﺎت اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺧﻄﺎب ﻋﯿﺪ اﻟﻌﺮش اﻟﻤﺠﯿﺪ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  29ﯾﻮﻟﯿﻮز  ،2020ﺣﯿﺚ دﻋﺎ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﺼﺮه ﷲ إﻟﻰ " إطﻼق ﺧﻄﺔ طﻤﻮﺣﺔ ﻟﻺﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻤﻜﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺎدة ﻋﺎﻓﯿﺘﮭﺎ ،واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ،واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ" ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻟﺪﻋﻢ وإﻧﻌﺎش ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ، 2022-2020اﻟﺬي ﯾﺮوم
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي و ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﻄﻠﺐ وإﺣﺪاث ﺗﺤﻮل ھﯿﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺴﯿﺎﺣﻲ.
ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺮﺷﺪون اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﻮن ﻧﺠﺪ ﻣﻨﺢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺟﺰاﻓﻲ ﺷﮭﺮي ﻣﻘﺪاره
 2000درھﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ ﻓﺎﺗﺢ ﯾﻮﻟﯿﻮز  2020إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  30ﯾﻮﻧﯿﻮ .2021
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎداﻟﻤﺮﺷﺪون اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ
 2.20.659ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  98.15اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺮض واﻟﻘﺎﻧﻮن
رﻗﻢ  99.15ﺑﺈﺣﺪاث ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺨﺎﺻﯿﻦ ﺑﻔﺌﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ و اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﯿﻦ و اﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ
اﻷﺟﺮاء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺰاوﻟﻮن ﻧﺸﺎطﺎ ﺧﺎﺻﺎ.
وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،ﺗﻢ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺔ رﻗﻤﯿﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ) (tourisme academyو ﺗﻢ وﺿﻌﮭﺎ رھﻦ
إﺷﺎرة اﻟﻤﺮﺷﺪﯾﻦ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﯿﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﯾﺔ ﻗﺪراﺗﮭﻢ ﻋﺒﺮ ﻋﺮض ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت رﻗﻤﯿﺔ ﻓﻲ أزﯾﺪ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺠﺎﻻت
أھﻤﮭﺎ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎدات و ﺳﻠﻮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎح ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻘﺔ و ﺗﻨﺸﯿﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎح اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ.
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اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2016ﺑﺒﻠﻮرة اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ،
وﯾﺘﻤﺤﻮر اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺣﻮل أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎدئ ھﻲ:
 (1ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ.
 (2ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮاث.
 (3إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﺣﺘﺮام اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻀﯿﻔﺔ.
 (4اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﺰاھﺔ واﻷﺧﻼق واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ.
ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻹﺷﺎرة أﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﯿﯿﻦ ھﺬا اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل.

إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ واﻟﺴﯿﺎﺣﻲ
ﻓﻲ إطﺎر إﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ واﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ،وﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ 2.21.451
ﺑﺘﻔﻮﯾﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ واﻟﺴﯿﺎﺣﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ،ﻋﻤﻠﺘﺎﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ ھﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎر واﻟﻤﻨﻘﻮﻻت واﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﺘﺴﻊ ) (09ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،ﺑﮭﺪف ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻧﻤﻮذج ﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻣﻮﺣﺪ وﺗﺮﺳﯿﺦ ﺣﻜﺎﻣﺔ ﺟﯿﺪة ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ،وھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﻲ:
 اﻟﻤﻌﮭــﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﯿــﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿــﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻤﺪﯾﺔ؛ اﻟﻤﻌﮭــﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﯿــﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿــﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﯿﺪﯾﺔ؛ اﻟﻤﻌﮭــﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﯿــﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿــﺔ ﺑﺎﻟﺠﺪﯾﺪة؛ ﻣﻌﮭــﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ اﻟﻔﻨﺪﻗﯿــﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿــﺔ ﺑﻔﺎس أطﻠﺲ؛ ﻣﻌﮭــﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ اﻟﻔﻨﺪﻗﯿــﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿــﺔ ﺑﺄرﻓﻮد؛ ﻣﻌﮭــﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ اﻟﻔﻨﺪﻗﯿــﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿــﺔ ﺑﺴﻼ؛ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ واﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﺑﺒﻨﺴﻠﯿﻤﺎن؛ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ واﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﺑﺄﺻﯿﻼ؛ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ واﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﯿﻀﺎء.7

ﻛﻤﺎ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﺛﻼث ) (03ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ واﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﺎم-ﺧﺎص،
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﺤﺎﺟﯿﺎت ﻣﮭﻨﯿﯿﻲ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ،وھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﻲ:
 اﻟﻤﻌﮭــﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﯿــﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿــﺔ ﺑﻔﺎس أﻧﺲ؛ اﻟﻤﻌﮭــﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﯿــﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿــﺔ ﺑﻤﺮاﻛﺶ؛ اﻟﻤﻌﮭــﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﯿــﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿــﺔ ﺑﺄﻛﺎدﯾﺮ.وﺳﯿﺸﺮف ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ ھﻲ:
 اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺴﯿﺎﺣﺔ ﺑﻄﻨﺠﺔ؛ اﻟﻤﻌﮭــﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﯿــﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿــﺔ ﺑﻄﻨﺠﺔ؛ اﻟﻤﻌﮭــﺪ اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻔﻨﺪﻗﯿــﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﯿــﺔ ﺑﻮرزازات؛ -ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ واﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ﺑﺘﻮارﻛﺔ.

وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف اﻷﺳﻤﻰ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي وﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﻼﻣﺎدي  ،ﻓﺈن
ﻗﻄﺎع اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ واﻟﺴﯿﺎﺣﻲ ،اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ
اﻟﺮﻛﯿﺰة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺣﯿﺔ ،ﺑﺮﻣﺞ ﻋﺪة ﻣﺸﺎرﯾﻊ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ وﺗﺄھﯿﻞ ﻣﻌﮭﺪي طﻨﺠﺔ
وورززات ﻓﻲ إطﺎر "ﺻﻨﺪوق ﺷﺮاﻛﺔ ،ﺑﮭﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ وإﻏﻨﺎء ﻋﺮض اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺟﻮدﺗﮫ
وإرﺳﺎء ﻧﻤﻮذج ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم.
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ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ
دﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺎع اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ،ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ:
 ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻧﻄﻼﻗﺔ" ،ﻋﺒﺮﻣﺪﯾﺮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺮاﺑﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎﺋﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻣﻠﻔﺎت
اﻟﻘﺮوض ﻣﻊ ﻣﺨﻄﻄﺎت اﻻﻋﻤﺎل "  "business plansاﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

 ﺗﻜﯿﯿﻒ اﻟﻌﺮض ﻣﻊ ﺣﺎﺟﯿﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻋﺒﺮ ﺷﺮاﻛﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻨﻜﯿﺔ ،ﻛﺎن اﺧﺮھﺎ ﺧﻼلﺷﮭﺮ ﻣﺎرس  ، 2021ﺗﮭﺪف إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎت ﺑﻨﻜﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع وﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ.
 اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﺘﺤﺴﯿﺲ :اﺳﺘﻔﺎد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  28100ﺻﺎﻧﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  2020-2014ﻣﻦ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت ﻓﻲاﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) .(FMEFﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎد اﻻف اﻟﺼﻨﺎع ﻣﻦ
ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ وﻓﺮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﯿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﺧﺮى )ﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﻀﯿﺮ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ،ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻻت،
اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻰ اﻷﺳﻮاق.(... ،
ﺗﻨﻈﯿﻢ إﺣﺼﺎء ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺼﻨﺎع اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ
ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن  50-17اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﺠﻞ وطﻨﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎع
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ وﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﻢ ﺑﮫ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺻﺎﻧﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪي .ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺿﺒﻂ أﻋﺪاد
اﻟﺼﻨﺎع ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﮭﻢ وﺣﺼﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ ،ﻣﻤﺎ ﺳﯿﺠﻌﻞ اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم
ﺑﺈﺣﺼﺎء ﻟﻠﺼﻨﺎع ﺳﯿﻤﺎ أﻧﮫ ذو ﻛﻠﻔﺔ ﻣﺎدﯾﺔ وﻟﻮﺟﺴﺘﯿﻜﯿﺔ ﺑﺎھﻀﺔ.
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮب
اﺗﺴﻤﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻮزارة ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮب ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻠﻠﺖ ﺟﮭﻮد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﻋﺪاد
وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة
ﻣﻦ .2015-2008
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اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺪرج اﻟﻤﮭﻨﻲ
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻂ اﻟﺘﺪرج اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺑ ﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻨﻤﻂ اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﺎرف وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﺸﻐﻞ
واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ادﻣﺎج اﻟﺸﺒﺎب ،وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻮزارة إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ،وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺨﻄﻂ
ﻟﺘﻨﻤﯿﺘﮫ ﯾﺸﻤﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻨﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺻﻨﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﯿﺔ وﯾﺴﺘﮭﺪف
ﺑﺎﻷﺳﺎس:
 ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  30أﻟﻒ ﻋﻮض  15أﻟﻒ ﻣﻘﻌﺪ ﺑﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ؛
 إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﯿﺔ و ﻣﻼءﻣﺘﮭﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﯿﺎت
اﻟﻘﻄﺎع؛
 ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص ﻏﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ؛
 ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪرات اﻟﺼﻨﺎع اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ اﻟﻤﺆطﺮﯾﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎﺗﯿﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺟﯿﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ.

دﻋﻢ وﺗﻄﻮﯾﺮ ورش اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺎع اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ
ﺑﮭﺪف ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎع اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ ،واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﻨﺘﻮﺟﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺠﻮدة
واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ،وﻛﺬا ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻓﺮص اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﻨﮭﻢ ،ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻮزارة ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﮭﻢ ﺑﻤﻌﺪل  10.000ﯾﻮم/
ﺷﺨﺺ /ﺗﻜﻮﯾﻦ ،ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺼﻨﺎع اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻓﺘﺮة  2008و 2021ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
 43.596ﻣﺴﺘﻔﯿﺪا.
ﯾﻨﺠﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺎع اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﺮي
وﻋﺒﺮ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮوي واﻟﺸﺒﮫ اﻟﺤﻀﺮي ،وﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺮف ﻣﻌﻨﯿﺔ،
وﺗﻜﻮﯾﻨﺎت اﻓﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ ،وﺗﻘﻨﯿﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد ﻣﺨﻄﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺴﺘﮭﺪف ﺑﻠﻮغ  15.000ﺷﺨﺺ/ﯾﻮم /ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ،
ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻮﯾﻊ ﻋﺮض اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪة ﻛﺘﺮوﯾﺞ اﻟﻤﻨﺘﻮج واﻟﺒﺤﺚ واﻻﺑﺘﻜﺎر،
و اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﯾﺪة أﻣﺎم اﻟﺼﻨﺎع اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻏﻤﺎر اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ
أﻧﺸﻄﺘﮭﻢ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ دﺧﻠﮭﻢ اﻟﻔﺮدي.
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اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮف اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض

ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟ ﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻣﻦ أھﻢ اﻷوراش اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻐﻞ
ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻮزارة ،وذﻟﻚ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﻜﻮ ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد إﻧﺠﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ وﺗﺜﻤﯿﻦ اﻟﻤﻮروث اﻟﺤﺮﻓﻲ ،وﻛﺬا ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮫ ﻋﺒﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﮭﺎرات
واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ إﻟﻰ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق:
 ﺗﺪوﯾﻦ وﺗﻮﺻﯿﻒ اﺛﻨﻲ وﺛﻼﺛﯿﻦ ) (32ﺣﺮﻓﺔ وإدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻟﻨﻘﻠﮭﺎ ﻟﻸﺟﯿﺎلاﻟﻨﺎﺷﺌﺔ؛
-

اﻹﻋﺪاد ﻹﻧﺠﺎز ﺟﺮد وطﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﺮف اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ،ﻓﻲ إطﺎر ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﮭﺪف ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺣﺮف أﺧﺮى ﻣﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ اﻟﺤﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﮭﺬا
اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ أﻓﻖ ﻣﻨﺤﮭﻢ ﺻﻔﺔ "ﻛﻨﻮز إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺣﯿﺔ".

-

ﻧﻘﻞ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮف اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻨﺎﺷﺊ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻮﺻﯿﻔﮭﺎ وﺗﻮﺛﯿﻘﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻠﺼﻨﺎع اﻟﺤﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﮭﺎرات ،ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ
اﻟﺼﻨﺎع اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل .وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﯿﻮﻧﯿﺴﻜﻮ ﺑﺈطﻼق ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﺮﻓﺔ "اﻟﺒﺮوﻛﺎر" ،ﻧﻈﺮا ﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ھﺬه اﻟﺤﺮﻓﺔ.

-

ھﺬا وﯾﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت وطﻨﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﮭﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﮭﺪف
ﺗﻜﺮﯾﻢ اﻟﺼﻨﺎع اﻟﻤﮭﺮة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ واﻟﺘﻮﺻﯿﻒ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻮزارة إﻟﻰ إﻋﻄﺎء ﺑﻌﺪ ﻗﺎري ودوﻟﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ دار اﻟﺼﺎﻧﻊ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﻌﺎرض دوﻟﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺤﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﮭﺪدة ،ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﺬا اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻟﺤﻀﺎري واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
وﺗﺜﻤﯿﻨﮫ وﺗﺮوﯾﺠﮫ ،ﻛﺎﻟﻤﻌﺮﺿﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ أﻧﻐﻮﻻ وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﻨﺔ .2019
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أوراق إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻀﻮر
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ﺗﻘــــرﯾـــــر

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮل
ﻣﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة ﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻄﺮﻣﻮﻧﻴﺔ

أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻋﺒﻴﺪ

اﻷﻣـــــــﺎﻧــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ

اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2027 – 2021

ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻣراﻗﺑﺔ

اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 2022 – 2021

ﻗﺳم اﻟﻠﺟﺎن

 -دورة أﻛﺗوﺑر -2021

ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ

اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ 2022

ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ

ﺸﺮﻓ أن أﻋﺮض ﻋ أﻧﻈﺎرﻣﺠﻠﺴﻨﺎ اﳌﻮﻗﺮﻧﺺ اﻟﺘﻘﺮ ﺮاﻟﺬي أﻋﺪﺗﮫ
ﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ دراﺳ ﺎ ﳌﺸﺮوع اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة
ﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ  ،2022وذﻟﻚ ﺧﻼل
اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎ اﳌﻨﻌﻘﺪ ﻳﻮم ا ﻤ ﺲ  25ﻧﻮﻧ  ،2021ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺴ ﺸﺎر
اﳌﺤ م ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻄﺮﻣﻮﻧﻴﺔ رﺋ ﺲ

ﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﺤﻀﻮر

اﻟﺴﻴﺪة ﻟﻴ ﺑﻨﻌ وز ﺮة ﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،اﻟ ﻗﺪﻣﺖ
ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﺗﻨﺎول ﻣﺤﻮر ﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎ وﻣﺤﻮر اﳌﻌﺎدن وﻣﺤﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺒﻼدﻧﺎ.
 -1ﻣﺤﻮر ﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎ :
ذﻛﺮت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﺑﺎﻹﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أر ﻌﺔ أ ﺪاف رﺋ ﺴﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.

ﺗﺮوم

ﻌﻤﻴﻢ اﻟﻮﻟﻮج إ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر

 ﺗﺄﻣ ن ﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ واﻟ ود ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ. -اﻟﺘﺤﻜﻢ

اﻟﻄﺎﻗﺔ وا ﻔﺎظ ﻋ اﻟﺒ ﺌﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ

ﺗﻮﺟ ﺎت اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ و :
وﺿﻊ ﺑﺎﻗﺔ ﻃﺎﻗﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻌﺘﻤﺪ ﺧﻴﺎرات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ
وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
 ﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت
اﳌﺘﺠﺪدة.
ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ أوﻟﻮ ﺔ وﻃﻨﻴﺔ.
 ﻌﺰ ﺰ ﻧﺪﻣﺎج ا

ﻮي.

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وأﺷﺎرت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة إ أﻧﮫ ﺗﻢ إﻃﻼق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﺎت
واﻟ اﻣﺞ واﳌﺸﺎر ﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف وﺗﻮﺟ ﺎت ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﺘﺪر
ﻣﺘﺠﺪدة وذﻟﻚ ﻟﺒﻠﻮغ

ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜ ﺮﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر

ﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻋ إﺻﻼح ﻃﺎر اﻟ ﺸﺮ  ،وﻓﺘﺢ

اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜ ﺮ ﺎﺋﻴﺔ ذات ا ﺪ اﳌﺘﻮﺳﻂ أﻣﺎم اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ،وإرﺳﺎء

ﻴ ﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﺗ ﻳﻞ ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻄﺮ ﻖ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮ ﺮ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺰ ﺞ
اﻟﻄﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟ ﻴﺪروﺟﻴ ﻴﺔ واﻟﺘﺜﻤ ن اﻟﻄﺎ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ ا ﻴﻮ ﺔ ،وﻛﺬا
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴ

ووﺿﻊ

ﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮ ﻲ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻮﺟﺴ ﻴﻜﻴﺔ

اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ،ﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﺗ ﻳﻞ اﻟﺮؤ ﺔ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ

اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أوردت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ ا ﺪﻳﺪة ﻟﺘﻄﻮ ﺮ
و ﺴﺮ ﻊ

ﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎ

ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮ ﻴﺔ ،اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ

اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﳌﺴﻄﺮة ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ

رﻓﻊ ﺳﻘﻒ

ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ،واﳌﺪﻋﻮة إ

ﺗﺠﺎوز اﻟ ﺪف ا ﺎ ل  52ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺰ ﺞ اﻟﻜ ﺮ ﺎ ﻲ اﻟﻮﻃ

أﻓﻖ

.2030
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﺗﻜﺜﻴﻒ و

ﻴﻊ ﻗﻮة ﺗﺤﻮل دارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إ ﻧﻤﻮذج

ﻳﺤﺘﺪى ﺑﮫ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ﻮء إ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ،واﻋﺘﻤﺎد
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺪﻣﺞ إﺿﺎ ﻳﺮوم ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺤﻠﻴﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﳌ ﻣﺠﺔ
ﺑﻮﺣﺪات ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ،ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻜﻴ ﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎد

اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﺸ ﻞ أو ﻋ اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﳌﺤﻄﺎت
ﻋ

ﻏﺮار ﺣﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮ ﺤﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ،واﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺼﺎدر

ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﺜﻤ ن اﻟﻄﺎ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺎﳌﺪن اﻟﻜ ى.
و

ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ذﻛﺮت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﺑﺄ ﻤﻴﺔ

اﻟ ﺸﺮﻌﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ

ﺻﻼﺣﺎت

ﻣﺠﺎل اﻟﻜ ﺮﺎء واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة وﻋ ﺳ ﻴﻞ

اﳌﺜﺎل:
 ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  40.19اﻟﺬي ﻐ و ﺘﻤﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 13.09اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﺬي ﺪف إ ﺗﺤﺴ ن ﻣﻨﺎخ ﻋﻤﺎل
وﺿﻤﺎن اﻧﻔﺘﺎح أﻛ ﻋ اﻟﻘﻄﺎع ا ﺎص ﻟﻠﻤﺴﺎ ﻤﺔ
ﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة

اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ

اﻟﻘﺪرة اﻟﻜ ﺮ ﺎﺋﻴﺔ اﳌ ﺸﺄة ﻟﺒﻼدﻧﺎ

ﻟﺘﺘﺠﺎوز  %52أﻓﻖ .2030
 ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﺬا ﻲ ﻟﻠﻜ ﺮ ﺎء ﺪف ﺗﻨﻈﻴﻢﺸﺎط ﻧﺘﺎج اﻟﺬا ﻲ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮوﻃﮫ وأﺣ ﺎﻣﮫ ،وﺿﻤﺎن
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻏ ﺗﻤﻴ ﻳﺔ ﺑ ن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن اﳌﻌﻨﻴ ن ﺑﺎﻟﻜ ﺮ ﺎء،
وﻛﺬا ﺗﺤﺪﻳﺪ دور ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪﺧﻠ ن.

 ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺆﻃﺮ إﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰ ﻦ اﻟ ﻴﺪروﺟ ن وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﻷ ﻤﻴﺔاﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟ ﻴﺪروﺟﻴ ﻴﺔ ﻟﻠ ﺴﻴﺞ ﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃ .
ﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل

ﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴ

واﳌﺆﺳﺴﺎ ﻲ ا ﺎص

ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار أو إﻋﺪاد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺳﻴﻢ،
ﺎﳌﺮﺳﻮم اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷداء اﻟﻄﺎ
ﺑﺎﻟﻜ ﺮ ﺎء أو ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴ

د ﻰ ﻟﻸﺟ ﺰة واﻟﺘﺠ ات اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

أو اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒ وﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ أو اﻟﻐﺎز ﺔ أو

ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ أو ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻮق اﻟ اب اﻟﻮﻃ  ،وﻏ ﻩ
ﻣﻦ اﳌﺮاﺳﻴﻢ واﻟﻘﺮارات.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺒ وﻟﻴﺔ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴ  ،أﺑﺮزت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة
اﳌﺠ ﻮدات اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮزارة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮ ﺮ ﻗﻄﺎع اﳌﺤﺮوﻗﺎت
وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻞ اﳌﺴﺘﺠﺪات واﻟﺘﻐ ات اﻟ

ﻌﺮﻓ ﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻮاء ﻋ اﳌﺴﺘﻮى

ﻮي أو اﻟﺪو  ،وأﺷﺎرت

ﺬا اﻟﺴﻴﺎق إ أﻧﮫ ﻳﺘﻢ ﺗﺰو ﺪ

اﻟﻮﻃ  ،ا

اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺒ وﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺳﺘ اد اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟ ﺬﻩ
اﳌﻮاد ،وﳌﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻄﻠﺐ

اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺮﻣﻲ اﻟﻮزارة إ إ ﺸﺎء ﻗﺪرات

ﺗﺨﺰ ﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺼﻞ إ  904أﻟﻒ ﻣ ﻣﻜﻌﺐ و ﺎﺳ ﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻳﻨﺎ ﺰ 3
ﻣﻠﻴﺎردر ﻢ أﻓﻖ ﺳﻨﺔ .2023
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴ

ﻓﻴﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋ إﺣﺪاث

ﻣﺸﺮوع وﺣﺪة ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰ ﻦ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻐﻮ ﺮ « Floating Storage
»  and regasifacation unitﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﻣﺘﺎ ﻌﺔ دراﺳﺔ ﻣﺸﺮوع
أﻧﺒﻮب اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴ

ﻧﻴﺠ ﻳﺎ-اﳌﻐﺮب واﻟﺬي وﺻﻞ إ ﻣﺮﺣﻠﺔ

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ.
 -2ﻣﺤﻮر اﳌﻌﺎدن وا ﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ:
ﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺠﺎل اﳌﻌﺪ ﻲ ﺗﺘﺠ

ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺮﺎدة

ﻃﺮ ﻖ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻐﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﻗﻄﺎع ﻣﻌﺪ ﻲ ﺗﻨﺎﻓ
ﻣﺠﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ

ﺪاف

ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﺠﺎل اﻟﻔﻮﺳﻔﺎط ﻋﻦ

ﻧﺪﻣﺎج اﻟ ﺎﻣﻞ

ﺳﻠﺴﻠﺔ

ﺪف إ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ

أﻓﻖ ﺳﻨﺔ  2030وﻛﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﺴﻴﺪة

اﻟﻮز ﺮة ﻷ ﻢ إﻧﺠﺎزات وآﻓﺎق ﻗﻄﺎع اﳌﻌﺎدن واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﻟ ﻴﺪرو ﺎر ﻮرات.

وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟﻮزارة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺒﻠﻮرة اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮﻃ ﻟ ﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 2030-2021واﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إ ﺗﻤﻜ ن ﺑﻼدﻧﺎ ﻣﻦ ﺑ ﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺟﻴﻮ ﻋﻠﻤﻴﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺘﻄﻮرة ﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ا ﻴﻮ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﺒﺎ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻜﺰ ﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﻋ أر ﻊ ﺗﻮﺟ ﺎت
اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺪف إ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ا ﺎذﺑﻴﺔ ا ﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺒﻼدﻧﺎ وﺟﻠﺐ
ﺳ ﺜﻤﺎرات إﻟ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮ ﺮ اﻟﺒ ﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ا ﻴﻮ ﻋﻠﻤﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ووﺿﻌ ﺎ ر ﻦ إﺷﺎرة اﻟﺒﺎﺣﺜ ن واﻟﻔﺎﻋﻠ ن ﻋ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﻣﺘﻄﻮرة.
 -3ﻣﺤﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ:
ﺬا اﳌﺤﻮر ذﻛﺮت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﺑﺎﻻﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻃﺎر ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻴﺜﺎق وﻃ ﻟﻠﺒ ﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،
واﻟ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزاري ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﻧﺼﺮﻩ ﷲ  25ﻳﻮﻧﻴﻮ .2017

وﺗﺮوم ﺬﻩ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﺴﺮ ﻊ ﻧﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ اﻗﺘﺼﺎد أﺧﻀﺮ وﺷﺎﻣﻞ
 7ر ﺎﻧﺎت ﻛ ى و :

وﻣﻨﺪﻣﺞ ﺑﺒﻼدﻧﺎ أﻓﻖ  ،2030ﺑﻨﺎء ﻋ
 -ﻌﺰ ﺰﻣ ﺎﻧﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.

 إﻧﺠﺎح ﻧﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ ﻗﺘﺼﺎد ﺧﻀﺮ. ﺗﺤﺴ ن ﺗﺪﺑ وﺗﺜﻤ ن اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،و ﻌﺰ ﺰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋاﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮ .
 ﺗ ﻳﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻐ اﳌﻨﺎ . ﺗﻄﻮ ﺮاﳌﻌﺎرف اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.-

ﻴﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟ ﺸﺮ ﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟ اﺑﻴﺔ.

 إﻋﻄﺎء أ ﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟ ﺸﺔ.وأﺷﺎرت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ،إ أن اﻟﻮزارة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺪاد ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﻄﺮ ﻖ
ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻼءﻣﺔ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﻟ اﻣﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ

ﻌﺒﺌﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وا

ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ دارة ﻋ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃ وا

ﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗ ﻳﻞ ﻣﺨﻄﻂ
ﻮي.

و ﻌﺰ ﺰ ﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮ ﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎ ﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﻄﺮة
اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﻘﻮاﻧ ن اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺒ ﺌﺔ و ﺎﳌﻮارد ا ﻴ ﻴﺔ
واﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎدل واﳌﻨﺼﻒ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣ ﺎ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺒﻴ واﳌﻨﺎخ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت .وﻛﺬا اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋ ﻣﺸﺎر ﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴ واﻟ ﻮاء واﻟﺴﺎﺣﻞ وا ﺪود اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﻘﺬوﻓﺎت
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ،ﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟ اﻣﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺑ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت،
واﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ وﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث ،وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺎر ﺔ ﻐ اﳌﻨﺎخ و ﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﺜﻤ ن وﺳﺎط اﻟﺒﻴ ﻴﺔ واﻟﺘﻨﻮع
اﻟﺒﻴﻮﻟﻮ  ،و ﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪﺑ اﳌﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﺴﺎﺣﻞ ،و ﻌﺰ ﺰ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺮﺻﺪ
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴ واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴ ﺲ واﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴ ﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة أن اﻟﻮزارة ﻌﻤﻞ ﻋ

ﻌﺰ ﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠ ن وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل:
 إﻋﺪاد إﻃﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔﺗ ﻳﻞ أ ﺪاف ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
 -إﻃﻼق

ﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟ ﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ

اﳌﺠﺎل اﻟﺒﻴ .

 إﻃﻼق اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Cleantechﻟﺪﻋﻢ اﳌﺸﺎر ﻊاﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻛ اﺑﺘ ﺎرا.
ﻌﺰ ﺰاﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل:

ﻛﻤﺎ ﻌﻤﻞ اﻟﻮزارة ﻋ
 -اﳌﺸﺎرﻛﺔ

ﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣ ﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻢ

اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒ ﺌﺔ.
 -ﻣﺘﺎ ﻌﺔ ﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋ

اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪو ﻟﺪﻋﻢ

ﺗ ﻳﻞ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ اﻣﺎت
اﳌﻐﺮب إﻃﺎر ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ﻃﺮاف.

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻟﻮزارة
اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎﻗﻲ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 2022
ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌ اﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻮزارة ﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺴﻴﺪات اﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﺑﺎﻟ ﻨﺌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة
ﻋ

اﻟﺜﻘﺔ اﳌﻮﻟﻮ ﺔ اﻟ

ا ﻮ ﺮ ﺔ اﻟ

ﺣﻈﻴﺖ ﺎ ﺑﺘﻌﻴﻴ ﺎ ﻋ

رأس أﺣﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت

اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ

ﺑﺒﻼدﻧﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة
ﻋ اﻟﻌﺮض اﻟﻘﻴﻢ واﻟ ﺎم ،اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﮫ أﻣﺎم اﻟ ﻨﺔ ﻣﻨﻮ ن ﺑﺎ ﻮد
اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أ ﺪاف ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ
ﻧﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ اﻗﺘﺼﺎد أﺧﻀﺮ ﺷﺎﻣﻞ وﻣﻨﺪﻣﺞ ﺑﺒﻼدﻧﺎ
ﺟﺎءت

ﺴﺮ ﻊ

أﻓﻖ  ،2030واﻟ

إﻃﺎر اﻟﺮؤ ﺔ اﳌﺘﺒﺼﺮة ﻟﺼﺎﺣﺐ ا ﻼﻟﺔ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس

ﻧﺼﺮﻩ ﷲ ،و ﺪف ﺑﺎﻷﺳﺎس إ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻄﺎ و ﻌﺰ ﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة،

واﻟ ﺗﺘﺨﺬ ﻛﺮ ﺎن ﺑﻠﻮغ  %52ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة ،وﺗﺄﻣ ن

ﻣﺪاد

اﻟﻄﺎ و ﻌﻤﻴﻢ اﻟﻮﻟﻮج إ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ا ﻔﺎظ ﻋ اﻟﺒ ﺌﺔ.
واﻋﺘ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون أﻧﮫ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي
ﺗﻢ إﺣﺮازﻩ ،ﻓﻤﺎزاﻟﺖ ﻨﺎك ﻌﺾ ا ﻮاﻧﺐ اﻟ
ﻣﻌﺎ

ﻳﺠﺐ

ﻧﻜﺒﺎب ﻋ

ﺎ ،وﻋ رأﺳ ﺎ ﻌﺾ ﺧﺘﻴﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌ ﻠﻔﺔ،وﺿﻌﻒ ﺴﺒﺔ

ﻧﺪﻣﺎج اﻟﺼﻨﺎ

اﳌﺤ  ،و

ﺬا ﻃﺎر ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة إ اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣﻦ ﺟﺮاءات ﺳﺘ ﺎﻟﻴـﺔ ،ﻣ ﺎ:
 -ﺿﺮورة اﻟﺴ

ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼ

ﻋ

اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت

اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﻔﺎدي اﺳﺘﺨﺪام ﻏﺎزاﻟﺒﻮﻃﺎن.
-

ﺳﺘﻤﺮار

ﺳﻴﺎﺳﺔ دﻋﻢ و

ﻴﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﻃﻨﻴﺔ

اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ) ﻟﻮاح واﻟ

ﻣﺠﺎل ﺟ ﺰة

ﺎﻧﺎت اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ.(...

 ﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ وا ﺪ ﻣﻦاﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ اﳌﺘﻮ ﺔ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﺤﺴ ﺴﻴﺔ ﻐﺎﻳﺔ ﺣﺚ
اﳌﻮاﻃﻨ ن ﻋ

ﻧﺨﺮاط

ﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ.

 ا ﺮص ﻋاﻟﻜ ﺮ ﺎﺋﻴﺔ ،ﻋ

ﻧﺨﺮاط اﻟﻔﻌ

ﻴﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات

واﻟﻌﻤ

اﻋﺘﺒﺎر أن ﺬا ﺳ ﺜﻤﺎر ﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎر ﻊ اﻟﻮاﻋﺪة

اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮ ﺐ ،ﻟﺬا ﻳﺠﺐ اﻟ ﻛ ﻋﻠ ﺎ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات

اﻟﺼﻠﺔ.
 ا ﺮص ﻋ اﻧﺨﺮاط دارة واﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻘﺎوﻻت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وا ﻤﺎﻋﺎتاﻟ اﺑﻴﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ.
 -اﻟﺴ

ﻧﺤﻮ إﻧﺠﺎز ﻗﺪرات إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎ ﺔ إﺷ ﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑ ن اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﻌﺪل اﻟﻄﻠﺐ ﻋ اﻟﻜ ﺮ ﺎء
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺸ ﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ

اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻓ

ﺎﻣﺶ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣ ﻢ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ا ﺎﺟﻴﺎت اﳌﻨﺘﻈﺮة وﻣﻮاﺟ ﺔ زﻣﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ.
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋ ﺗﻘﻮ ﺔ وﺗﻄﻮ ﺮ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜ ﺮ ﺎﺋﻴﺔ ،ﻐﺎﻳﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔاﳌﻨﺘﺠﺔ إ اﳌﺴ ﻠﻚ ﻇﺮوف ﺗﺘﻤ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ و ﺎ ﻮدة اﳌﻄﻠﻮ ﺔ.
 ﺗﺤﺴ ن ﻗﺪرات ﺗﺨﺰ ﻦ اﳌﻮاد اﻟﺒ وﻟﻴﺔوا ﻔﺎظ ﻋ

ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

اﺗﺠﺎﻩ ﻌﺰ ﺰ اﳌﺨﺰون ﺳ اﺗﻴ

ﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃ

ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ ن ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﺑﻼدﻧﺎ ﻌﺘﻤﺪ ﻋ

وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ

ﺳﺘ اد اﳌﺒﺎﺷﺮ.

 إﻋﻄﺎء اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع ا ﺎص ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻜ ﺮ ﺎء ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦﺬا ﻧﺘﺎج وﺗﻔﻮ ﺖ اﻟﺒﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
 ﺿﺮورة اﻟﺘﻮﻓﺮﻋ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳ ﺒﺎﻗﻴﺔ ﳌﻮاﺟ ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺸﺎ ﻞ اﻟﻄﺎرﺋﺔاﻟ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮﺳﻠﺒﺎ ﻋ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت ا ﺮار ﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻻ ﺣﻆ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون أن ﻧﺠﺎزات اﳌﺤﻘﻘﺔ،
رﻏﻢ أ ﻤﻴ ﺎ ،ﺗﺜ أﺳﺌﻠﺔ ﺟﻮ ﺮ ﺔ ﺑﺨﺼﻮص آﺛﺎر ﺎ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻋ اﳌﻮاﻃﻨ ن ،ﺣﻴﺚ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻜ ﺮ ﺎء ﻻ زاﻟﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،و ﻼدﻧﺎ ﺗﺼﻨﻒ
اﳌﺮاﺗﺐ و ﻋﺮ ﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻏﻼء اﻟﻜ ﺮ ﺎء اﳌﻮﺟﮫ إ اﺳ ﻼك ﺳﺮ ،ﻛﻤﺎ
أن آﺛﺎر ﺎ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ

ا ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﻻ زاﻟﺖ ﻏ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺴ ﺐ اﻋﺘﻤﺎد

ﺑﻼدﻧﺎ ﻋ اﻟﻔﺤﻢ ا

ﺮي ﻹﻧﺘﺎج أﻛ ﻣﻦ  %50ﻣﻦ اﻟﻜ ﺮ ﺎء ﻣﻊ ﻣﺎ ﻌﻨﻴﮫ

ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت

اﳌﻮاﻃﻨ ن ﺑﻔﻌﻞ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎ ﻲ

ﻴﺔ ﺧﻄ ة ﻋ

أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜ ﻳﺖ ﻣﻦ اﳌﺤﻄﺎت ا ﺮار ﺔ ﺑ ﻞ ﻣﻦ آﺳﻔﻲ واﳌﺤﻤﺪﻳﺔ وا ﺮف
ﺻﻔﺮ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻼدﻧﺎ ﺗﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ  24ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﻦ ﺑ ن اﻟﺪول ﻛ ﺗﻠﻮ ﺜﺎ
ﻟﻠ ﻮاء.

ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺴﺮ اﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﻋﻦ ﻣﺼ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣ
ﻮﻣﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﻣﺎﻟﻚ

وﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮ ﺮ اﻟﺒ ول ﺑﺎﳌﻐﺮب ،وﻋﻦ اﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ ا

ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وﻋﻦ اﳌﺎ ﻊ ﻣﻦ ﺗﺄﻣﻴﻤ ﺎ ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋ ﻣﺼﻔﺎة ﻮ
ﻋﻨﻮان ﻟﻠﺴﻴﺎدة وﺳﻴﻀﻔﻲ ﻋ ﻗﻄﺎع اﳌﺤﺮوﻗﺎت أﺧﻼﻗﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة ودﻳﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ،وﺳﺘ ﻮن درﻋﺎ واﻗﻴﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨ ن ﻣﻦ ﺟﺸﻊ ﺷﺮ ﺎت اﳌﺤﺮوﻗﺎت.
وأﺛﺎر اﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون

ﻧ ﺒﺎﻩ إ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟ

ﻴﺔ اﻟ

ﻳﻮاﺟ ﺎ ﻋﻤﺎل وﻋﺎﻣﻼت ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد ) ،(35000واﻟ ﻳﺼﻞ ﻋﺪد ﺎ إ
 2600ﻣﺤﻄﺔ وﻗﻮد ،وﻣﺎ ﻳﻮاﺟ ﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎق واﻟ

ﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ،وﻣﻦ

ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻤﺎل

ﺗﺤﻤﻠﮫ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻌﺪ ﺗﻘﺪﻣ ﻢ اﻟﺴﻦ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﻘﺪ

ﻞ اﻟﺴﻴﺪات

واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون ﺑ ﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺎر إﺻﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ ﺸﺮﻌﻴﺔ
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ اﻟ ﻋﺮﻓ ﺎ ﻣﺠﺎل ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺳﻮاء
ﻌﻠﻖ ﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴ  ،أو اﻟ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻐ اﳌﻨﺎخ أو اﻟ ﺗﺨﺺ ﺗﺪﺑ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﺎ ،أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻮاﺻﻔﺎت ا ﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻊ وﻧﻘﻞ وﺗﺨﺰ ﻦ

وﻣﻌﺎ ﺔ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻴ ﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪد اﻟ ﻠﻮر ،واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣ ﺎ،
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ إﺣﺪاث اﻟﻮ ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒ ﺌﺔ واﳌﻨﺎخ.
ﻛﻤﺎ أﻛﺪوا ﻋ ﺿﺮورة اﻟﺘ ﻳﻞ ﻣﺜﻞ ﻟ ﺬا ﻃﺎر اﳌﺮﺟ
اﻟﺬي ﻳﺆﺳﺲ

ﺎﻣﺔ ﺗﺪﺑ ﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ

ا ﺪﻳﺪ

ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴ  ،ﻛﻤﻨﻄﻠﻖ

و ﺪﻳﻞ ﻣﺘﺠﺪد ،ﻟﺘﻌﺰ ﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ا ﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮ ﻲ
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،وا

ﺎﻣﺔ ،ووﺻﻮﻻ إ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘ ﺒﻊ اﳌﺴﺘﻤﺮ واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ

واﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ،واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﳌﺤﺼﻞ ﻋﻠ ﺎ ،و ﻮ ﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻌﺒﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟ ﺸﺮ ﺔ وا
وا ﺎﺻﺔ ﻟﺘﻨ

ﺑﻼدﻧﺎ

ات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺬﻩ اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮ ﺔ اﳌ ﺸﻮدة.

ﻛﻤﺎ ﺛﻤﻦ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون اﻧﺨﺮاط ﺑﻼدﻧﺎ
ﻣﻦ اﻟ اﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟ

اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃ ﻟﺘﺪﺑ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﳌ ﻟﻴﺔ. -اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃ ﻟﺘﺜﻤ ن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﺗﺨﺺ اﳌﺠﺎﻻت

 اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ وﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث.و

ﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮫ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

ﺎر

واﻟﻮدﻳﺎن واﳌﺠﺎري ﻣﻦ ﻇﺎ ﺮة اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻤﺎدة اﳌﺮﺟﺎن ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﻞ ﻣﻮﺳﻢ
ﺟ اﻟﺰ ﺘﻮن ،إذ ﻳﺘﻢ ﻃﺮح ﻣﺎدة اﳌﺮﺟﺎن ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰ ﺘﻮن وأر ﺎب
اﳌﻄﺎﺣﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟ
أ

ﻳﻔﻮق ﻋﺪد ﺎ اﳌﺌﺎت ،واﻟ

ﻌﻤﺪ

ﺎ ﺎ إ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﳌﺮﺟﺎن اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ اﳌﻠﻮﺛﺔ ﺑﻄﺮﺣ ﺎ ﺑﺎﻷ ﺎر ،ﻣﻦ

ﺧﻼل ﻗﻨﻮات اﻟﺼﺮف اﻟﺼ  ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل إﻟﻘﺎ ﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻷودﻳﺔ اﻟ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺨ ق ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺪواو ﺮ وا ﻤﺎﻋﺎت ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺼﻞ إ
ﻣ ﻘﺔ أﺿﺮارا ﺑﺎﻷرا
ودﻋﻮا

ﺎر،

اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﻔﺮﺷﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻟﻶﺑﺎراﳌﺠﺎورة.

ﺬا اﻟﺼﺪد إ ﺿﺮورة ﺗﻘﻨ ن ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ رﺧﺺ إﺣﺪاث

ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻟﺰ ﺘﻮن ،وﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﻌﺎﺻﺮ اﳌﺘﻮاﺟﺪة

اﳌﺠﺎل ا ﻀﺮي إ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﻧﺎﺋﻴﺔ وﻏ ﻣﺄ ﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴ ﺎن وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳ ﻋﻠﻤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺤ م اﻟﺒ ﺌﺔ.
ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎرون إ ﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻤﺖ اﻟﻨﻘﻂ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

 -ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋ

ﺗﻄﻮ ﺮ ﻣﺸﺎر ﻊ ﺗﺮاﺑﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺧﻀﺮ ﺗﺮا

ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺆ ﻼت ﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋ ﺣﺪى.
 ﻌﺰ ﺰ اﻟﻜﻔﺎءات وﺗﻮﻓ اﻟﺘ ﻮ ﻦاﻟﻀﺮور ﺔ ﻟ

اﳌ ﻦ ا ﻀﺮاء ،ﻣﻊ وﺿﻊ ﺟﺮاءات

ﻴﻊ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮو ﺑﺘ ﺎر

ﺬا اﳌﺠﺎل.

 ﻌﺰ ﺰ اﻟ ﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴ ﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴ ﺲ ﺑﺄ ﻤﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋ اﻟﺒ ﺌﺔ و ﻧﺨﺮاطﻣﺠ ﻮدات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴ ﻴﺔ.
 -ﻌﺰ ﺰ اﻧﺨﺮاط اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ

ﻣﺠ ﻮدات اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋ اﻟﺒ ﺌﺔ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ

ﻟﺪورﻩ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺘﺄﻃ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﳌﺴﺎ ﻤﺔ ا ﻔﺎظ ﻋ اﻟﺒ ﺌﺔ.

ﺟﻮاب اﻟﺴﯿﺪة وزﯾﺮة اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ.

ﻣﺴ ﻞ ﺟﻮا ﺎ ،ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﺑﺠﺰ ﻞ اﻟﺸﻜﺮ و ﻣﺘﻨﺎن
ﻟﻠﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﻋ

ﺗﻔﺎﻋﻠ ﻢ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺌﻠ ﻢ

اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻗ اﺣﺎ ﻢ اﻟ ﺎدﻓﺔ اﻟ ﺗﺪل ﻋ ﻣﺪى ا ﺘﻤﺎﻣ ﻢ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع
ا ﻴﻮي و ﺳ اﺗﻴ  ،واﻟﺬي ﻳﺤ
اﻟﻔﻌﺎل و ﺳﺎ

ﺗﺤﺮ ﻚ

ﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻮﻟﻮ ﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ،اﻋﺘﺒﺎرا ﻟﺪورﻩ
ﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺑﺒﻼدﻧﺎ.
وأﻛﺪت ﻋﺰﻣ ﺎ وإﺻﺮار ﺎ ﻋ ﺑﺪل اﳌﺰ ﺪ ﻣﻦ ا

ﻮد ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ وﺗ ﻳﻞ

وراش اﻟﻜ ى اﻟ ﻟ ﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ
ﻋﺰﻣ ﺎ ﻋ ﺗﺠﺎوز اﻟﺼﻌﻮ ﺎت و ﻛﺮا ﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻋ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃ
واﻟﺼﻌﻴﺪ ا

ﻮي واﻟﺪو  ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟ ﻛ ﻋ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺪاف اﳌﺴﻄﺮة

وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ ﻖ ﺗﺄﻣ ن ﺗﺰو ﺪ اﻟﺒﻼد ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻄﻠﻮ ﺔ
و أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف و ﻠﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،و ﻤﺮوﻧﺔ اﳌﺰ ﺞ اﻟﻄﺎ  ،وﺗﻨﻮﻋﮫ،
وﻣﺮﺗﻜﺰا ﻋ

ﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و ﻌﺰﺰ ﺣﺼﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة

ﺬا

اﳌﺰ ﺞ و ﻌﺾ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﺧﺮى ﺑﻤﺎﻓ ﺎ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴ  ،وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﺪاﺑ
اﻟﻨﺠﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺳ ﻼك اﻟﻄﺎ دون ﻏﻔﺎل ﻋﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋ اﻟﺒ ﺌﺔ وﻣﺤﺎر ﺔ اﻟﺘﻠﻮث ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋ اﻟﻐﺎز
وﺗﻄﻮ ﺮ اﳌ ﺸﺂت اﻟﻀﺮور ﺔ ﻟﺘﻌﺰ ﺰ ﻗﺪرات اﻟﺘﺨﺰ ﻦ واﺳﺘﻘﺒﺎل

اﻟﻄﺒﻴ

اﻟ ﻴﺪرو ﺎر ﻮرات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ا ﺎذﺑﻴﺔ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ وا ﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻼد.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،أﺷﺎرت
اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة إ أﻧﮫ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘ ﺎﻣﻠﺔ ﺪف إ
اﳌﺴﺎ ﻤﺔ
اﻟﺒﻴ

ﺗﺤﺴ ن ﻃﺎر اﻟﺒﻴ ﻟﻌ ﺶ اﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄ ﻴﻞ

وﺗﻄﻮ ﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺜﻤ ن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت و

واﻟﻔﺮز ﻐﻴﺔ

ﻴﻊ ﻧﻈﺎم ا ﻤﻊ

ﻧﺘﻘﺎ ﻲ

ﻧﺘﻘﺎل ﻧﺤﻮ ﻗﺘﺼﺎد ﺧﻀﺮ واﻟﺪاﺋﺮي ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دﻋﻢ

ﻣﺸﺎر ﻊ ﻣ ﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺼﻨﺎ

ﻋ آﻟﻴﺎت ﺗﺤﻔ ﻳﺔ

ﺪف ﺗﺄ ﻴﻞ

اﻗﺘﺼﺎدﻧﺎ اﻟﻮﻃ ورﻓﻊ ﻗﺪراﺗﮫ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة أن ﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ارﺗﻜﺰت ﻋ
واﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻴ ﻴﺔ واﳌﺴﺎ ﻤﺔ

ﻌﺰﺰ اﻟﺮﺻﺪ

ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺳﺎط اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻨﻮع

اﻟﺒﻴﻮﻟﻮ  ،ﻣﻊ اﻟﺴ ﺮ ﻋ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻣﺠﺎل ﻣ ﺎﻓﺤﺔ ﻐ

اﳌﻨﺎخ.
وأو

ﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة أﻧﮫ ﻟﻠﻤﺴﺎ ﻤﺔ

ﺧﻠﻖ ﻌﺒﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل

اﻟﺒ ﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺗﻢ وﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟ اﻣﺞ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
واﻟﺘﺤﺴ ﺲ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺧﻠﻖ دﺑﻠﻮم اﳌﺎﺳ

ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻐ اﳌﻨﺎ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ

ﻌﺰ ﺰ دور ﺟﻤﻌﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠ ن أﺳﺎﺳﻴ ن
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ

ﻟﺘﻘﻮ ﺔ اﻟﻘﺪرات واﻟﺘ ﻮ ﻦ ودﻋﻢ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ا ﻤﻌﻴﺎت

اﻟ ﻴﺌﺎت اﻟ ﻟ ﺎ ا ﺘﻤﺎم ﺸﺆون اﻟﺒ ﺌﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻤﻮ ﻞ اﳌﺸﺎر ﻊ اﻟﺒﻴ ﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ
ﺟ ﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ.
و ﺎﻟ ﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﻋ
اﻟﺜﻨﺎ ﻲ واﻟﺘﻌﺎون اﳌﺘﻌﺪد ﻃﺮاف وﺗﻘﻮ ﺔ ﻧﺪﻣﺎج ا

ﻌﺰ ﺰ اﻟﺘﻌﺎون

ﻮي وإﻋﻄﺎء ﻧﻔﺲ

ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ وراش اﻟ ﻟ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮ ﺮ و ﺑﺘ ﺎر
ﺬﻩ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﺘﻌﺪدة ﻃﺮاف.

ﻞ

ﻛﻤﺎ رﻛﺰت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﻋ

ﻌﺰﺰ آﻟﻴﺎت ا

ﺎﻣﺔ ﻋ

ﺎﻓﺔ

اﳌﺴﺘﻮ ﺎت ﻣﻊ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻞ وراش ﺑﺎﳌﻮاﻛﺒﺔ واﻟﺘ ﺒﻊ ﻣﻊ إﺟﺮاء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺻﻼﺣﺎت اﻟ ﺸﺮ ﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻋ ت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻌ ﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟ ﳌﺎن ﻟﺒﻠﻮرة
وﺗﺠﻮ ﺪ وإﺧﺮاج اﻟﻨﺼﻮص اﻟ

ﻟ ﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻄﺎ

واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
و ﺨﺼﻮص ﻣﻌﺎﺻﺮاﻟﺰ ﺘﻮن ،أﻛﺪت اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة أن ﺬﻩ ﺷ ﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﻜﺮر ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ،و

ﺟ ﺔ ﻓﺎس -ﻣﻜﻨﺎس .وﺗﺆدي إ ﺗﻠﻮث اﳌﻴﺎﻩ

ﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻃﺎر ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ وﻣﻌﺎ ﺔ

وﺗﺜﻤ ن اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع ز ﺖ اﻟﺰ ﺘﻮن ،ﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮو ﺔ ،ووزارة اﻟﺘﺠ ووزارة
اﻟﺘﺠ

ووزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎ ﻤﻌﻴﺔ اﳌ ﻨﻴﺔ ﻟﻠﺰ ﺘﻮن ﻟﻠﻔ ة 2024-2020

ﺑﺘ ﻠﻔﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪر ﺎ  185ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ﻣ ﺎ 60ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ﻣﺴﺎ ﻤﺔ ﻣﻦ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ  20ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ

إﻃﺎر اﳌﺨﻄﻂ

اﳌﺪﻳﺮي ا

ﻮي

ﺔ ﻓﺎس ﻣﻜﻨﺎس ﻣﻊ إﺻﺮار اﻟﻮزارة ﻋ ﻣﺘﺎ ﻌﺔ ﺬﻩ

اﳌﺨﻄﻄﺎت وﺗ ﻳﻞ ﺬﻩ ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻃﺎر.
وﺳ ﺘﻢ ﻌﻤﻴﻢ ﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮ ﺔ

ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺠﺎﺣ ﺎ ﻋ

ﺟ ﺎت أﺧﺮى

وﺧﺎﺻﺔ ا ﺎت اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث وا ﻔﺎف ﺧﺼﻮﺻﺎ ا ﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
وﻋﻦ ﺗﺪﺑ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت أو
واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋ

ﺖ أﻧﮫ ﻟﺘﺪارك ا ﺼﺎص

ﺬا اﳌﺠﺎل

ﺷ ﺎﻟﻴﺎت اﻟﺒﻴ ﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺪﺑ وﻣﻌﺎ ﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺗﻢ ﻋﻘﺪ

ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺪاد اﻟ ﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃ ﻟﺘﺪﺑ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
اﳌ ﻟﻴﺔ واﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟ ﺎ ﺑﻠﻎ

ﻢ ﺳ ﺜﻤﺎر إﻃﺎر ﺬا اﻟ ﻧﺎﻣﺞ إ ﺣﺪود ﺳﻨﺔ

 21 ،2021ﻣﻠﻴﺎر در ﻢ ،وﻋﺮﻓﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻄﺎع ﺗﺪﺑ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺗﻄﻮرا
ﻣ ﻮﻇﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺴﺒﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت إ  %96إ ﺣﺪود ﺳﻨﺔ
 2021واﳌﺴﺎ ﻤﺔ ب  75ﻣﻠﻴﻮن در ﻢ ﻟ ﻤﻊ واﻟﺘﺜﻤ ن اﻟﻄﺎ ﻟﻸﻛﻴﺎس
اﻟﺒﻼﺳ ﻴﻜﻴﺔ.

و أﻓﻖ وﺿﻊ إﻃﺎر ﺣ ﺎﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺪﺑ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺗﻢ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺪراﺳﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟ ﻧﺎﻣﺞ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺆﺳﺴﺎ ﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮ ﻲ واﳌﺎ
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺪﺑ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺒﻼدﻧﺎ.
وﻋﻼﻗﺔ ﺑﻮﺿﻌﻴﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣ  ،أو

ﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة أن ﺬا

ﻛﺮاﻩ اﻟﻜﺒ اﳌﻄﺮوح ﻋ ﺑﻼدﻧﺎ ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺘﺄﺛ ﻩ ﻋ ا ﺎﻧﺐ ﺟﺘﻤﺎ
أﻛ ﻣﻦ ا ﺎﻧﺐ ﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑ ن ﻳﺪي اﻟﻘﻀﺎء.
و ا ﺘﺎم ،أﻋﺮ ﺖ اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻮز ﺮة ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎوب
اﻟﻔﻌﺎل واﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺴﻨﺎ اﳌﻮﻗﺮ ،ﻟ ﻣﺠﺔ أﻳﺎم دراﺳﻴﺔ أو ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟ ﻨﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ،او ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺰ ﺎرات
ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮ ﺐ اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة اﳌﺴ ﺸﺎر ﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﺷﺘﻐﺎل
اﻟﻮزارة واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎ ﻌﺔ ﻟ ﺎ.

ﻋﺮض اﻟﺴﯿﺪة اﻟﻮزﯾﺮة

تقديم مشروع الميزانية الفرعية
لوزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة
برسم السنة المالية 2022
لجنة القطاعات اإلنتاجية

بمجلس المستشارين

السيدة ليلى بنعلي
وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة
1

نونبر 2021

2

االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في افق 2030
1

تم اعداد االستراتيجية بناء على عدة مرجعيات مهيكلة (دستور المملكة الذي كرس الحق في التنمية المستدامة و
القانون إاالطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي الزم الحكومة بوجب اعتماد االستراتيجية
الوطنية للتنمية المستدامة
2

اعتماد ا إالستراتيجية من طرف المجلس الوزاري برائسة صاحب الجاللة الملك
محمد السادس نصره هللا

 25يونيو2017

لتحقيق الرؤية االستراتيجية المتمثلة في تسريع االنتقال نحو اقتصاد اخضر شامل ومندمج ببالدنا في افق  ،2030تم تحديد  7رهانات كبرى و 31محور استراتيجي و  137هدف
تعزيز حكامة التنمية المستدامة

إانجاح االنتقال نحو االقتصاد االخضر

الرهان
1

اقتصاد اخضر وشامل

تحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز
المحافظة على التنوع البيولوجي

تنزيل السياسة الوطنية لمكافحة التغير المناخي

3

تطوير المعارف المرتبطة بالتنمية
المستدامة

تشجيع التنمية البشرية وتقليص
الفوارق االجتماعية والترابية

إاعطاء اهمية خاصة
للمجاالت الهشة

االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في افق 2030
حصيلة :2021
• اعداد التقرير السنوي للتقدم المحرز في تنزيل هذه االستراتيجية خالل سنة  2020وتقديمه للجنة تتبع ومواكبة االستراتيجية الوطنية
للتنمية المستدامة ؛
• إنجاز دراسة تقييمية لالستراتيجية تفعيال لتوصية اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة.

برنامج عمل :2022
• إعداد خارطة الطريق تبعا لمخرجات الدراسة من اجل مالئمة االستراتيجية مع المستجدات الوطنية وااللتزامات الدولية؛
• تعبئة القطاعات والجهات المعنية من اجل تسريع تنزيل مخطط مثالية اإلدارة على المستوى الوطني والجهوي.
,

4

االستراتيجية الطاقية الوطنية
األهداف الرئيسية والتوجهات االستراتيجية

 4أهداف رئيسية

 5توجهات استراتيجية
باقة طاقية متنوعة تعتمد خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية

تعميم
الولوج إلى الطاقة
بأسعار تنافسية

تأمين
اإلمدادات الطاقية
و التزود بالطاقة

الحفاظ على البيئة

التحكم في الطاقة

تعبئة الموارد الطاقية الوطنية عبر النمو المتصاعد للطاقات المتجددة
جعل النجاعة الطاقية أولوية وطنية
تعزيز االندماج الجهوي

التنمية المستدامة

إطالق إصالحات وبرامج ومشاريع لتحقيق أهداف وتوجهات االستراتيجية الطاقية الوطنية
يتعلق األمر بمواصلة الفتح التدريجي للسوق الوطنية للكهرباء من مصادر متجددة وذلك لبلوغ األهداف المسطرة من خالل إصالح اإلطار التشريعي ،وفتح الشبكة
الكهربائية ذات الجهد المتوسط أمام الطاقات المتجددة ،وإرساء هيكلة مؤسساتية جديدة للقطاع ،باإلضافة إلى تنزيل خرائط الطريق الوطنية المتعلقة بتطوير مصادر
الطاقات النظيفة لضمان استدامة المزيج الطاقي خاصة الطاقة الهيدروجينية والتثمين الطاقي للكتلة الحيوية ،وكذا اعتماد الغاز الطبيعي ووضع اإلطار القانوني
والوسائل اللوجستيكية المتعلقة به ،هذا باإلضافة إلى تنزيل الرؤية االستراتيجية في مجال النجاعة الطاقية.
5

تعليمات ملكية جديدة لتطوير وتسريع االنتقال الطاقي بالمملكة المغربية
 رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة ،والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي لـ 52
بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق .2030
 تكثيف وتشجيع قوة تحول اإلدارة العمومية إلى نموذج يحتذى به ،من خالل اللجوء قدر اإلمكان إلى استعمال
الطاقات المتجددة ،ومن ثم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي.
 اعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات إلنتاج الطاقات
المتجددة ،قصد تمكينها من استقاللية واقتصاد في الطاقة ،وذلك من خالل االعتماد بشكل أولوي على
المخزونات المتوفرة بالقرب من المحطات ،على غرار حقل الطاقة الريحية بالداخلة.
 استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التثمين الطاقي للنفايات (الكتلة الحيوية) بالمدن الكبرى مثل التجمع
الحضري للدار البيضاء.
"...
ترأس جاللة الملك محمد السادس ،نصره هللا ،لجلسات
عمل خصصت لقطاع الطاقات المتجددة

الخطاب السامي لصاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نصره هللا ،إلى
أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية
األولى من الوالية الحادية عشرة
الجمعة  08أكتوبر 2021

وقد أبانت األزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة ،والتسابق من أجل تحصينها ،في مختلف أبعادها،
الصحية والطاقية ،والصناعية والغذائية ،وغيرها ،مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض.
وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته  ،وتزويد األسواق بالمواد األساسية ،بكميات كافية ،وبطريقة عادية،
فإن العديد من الدول سجلت اختالالت كبيرة ،في توفير هذه المواد وتوزيعها.
لذا ،نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ،تتعلق بالمخزون االستراتيجي للمواد األساسية ،السيما
الغذائية والصحية والطاقية ،والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ،بما يعزز األمن االستراتيجي للبالد.
"...
مقتطف من الخطاب السامي لصاحب الجاللة الملك محمد السادس ،نصره هللا ،إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية
األولى من الوالية الحادية عشرة ،الجمعة  08أكتوبر 2021

6

7

8

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة
(نصوص في طور اإلعداد أو المصادقة)

إصالح اإلطار التشريعي
للطاقات المتجددة
مشرررروع القرررانون رقررر  40.19يغيرررر ويرررتم القرررانون رقررر 13.09
المتعلرررق بالطاقرررات المتجرررددة (تمررر المصرررادقة عليررره مرررن طررررف
المجلس الحكومي وتم إحالته علرى البرلمران) ،يهدف إلىدتإس دينإ
مناخإاألعمالإوضمانإانفتاحإأكبرإعلتإاىقطاعإاىخاصإىلم اهمة فد إ
اىرفعإمنإحصةإاىطاقاتإاىمتجفدةإف إاىقفرةإاىكهربائيةإاىمنشأةإىبالدناإ
ىتتجاوزإ % 52ف إأفقإسنةإ.2030

اإلنتاج الذاتي للكهرباء
مشررروع القررانون المتعلررق باإلنترراج الررذاتي للكهربرراء،إبهددف إسنظددي إ
نشددااإاتنتدداذإاىددناس إعددنإاريددقإس فيددفإهددروااإوأحكامددا،إوضددمانإ
معاملةإعادىةإوغيدرإسمييييدةإبدينإعميدعإاىفداعلينإاىمعنيدينإباىكهربدا،،إ
وكناإس فيفإدورإمختلفإاىمتفخلينإ(تم المصادقة عليره مرن طررف
المجلس الحكومي وستت إحالته على البرلمان).

استغالل الهيدروجين
مشروع قانون يؤطر إنتاج وتخزين الهيدروجين (في طور اإلعداد).
وذىك نظدراإألهميدةإاىطاقدةإاىهيفروعينيدةإىلن ديقإااقتصداد إاىدوان إ
وخاصةإاىقطداعإاىصدناع إاىدن إيتطلدتإاعتمدادإأنجدعإاى لدولإوسعبئدةإ
كلإاتمكانياتإاىالزمةإىتعيييإقفرساإاىتناف يةإوااستجابةإىلمتطلبداتإ
اىجفيفةإبهف إسطويرإاىصادراتإاىوانية.

تقنين قطاع الكهرباء

–
مسطرة خاصة بنزع الملكية ألجل المنفعة
العامة لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب

مشررروع قررانون يررتم ويغيررر القررانون رق ر  40.09المتعلررق بالمكتررب
الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وذىكإمنإأعلإس ريعإوثيرةإ
سعبئةإاألوعيةإاىعقاريدةإاىالزمدةإتنجدازإاىمشداريعإاىمبرمجدةإاىمتعلقدةإ
باىكهربددا،إواىمددا،إواىتطهيددرإف د إا عددالإاىم ددفدةإ(وهررو حاليررا لررد
األمانة العامة للحكومة قصد وضعه في مسطرة المصادقة).

منح الصفة الضبطية
ألعوان المكتب الوطني للكهرباء
والماء الصالح للشرب

تنظي مهنة الكهربائي المعتمد

مشررروع قررانون يغيررر ويررتم القررانون رق ر  40.09السررالا الررذكر ،إلعطرراء
الصفة الضبطية ألعوان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب منإ
أعددلإس ريددرإاىم اضددرإواتبددالجإعددنإاىتجدداوزاتإاىتد إسل ددقإأضددراراإمادي دةإ
باىمعددفاتإاىمتعلقددةإباىكهربددا،إواىمددا،إواىتطهيددرإأوإسددمد إلىددتإاسددتعماىهاإغيددرإ
اىمشروعإ(ت إعداده ويت حاليا تعمي هذا القرانون علرى المؤسسرات المكلفرة
بررالتوزيع فرري إطررار مشررروع إعررادة هيكلررة قطرراع توزيررع المرراء والكهربررراء
والتطهيررر السررائل ومررن ت ر إعادترره إلررى األمانررة العامررة مررن أجررل وضررعه فرري
مسطرة المصادقة ).

مشروع قانون متعلق بتنظي مهنة الكهربائي المعتمد وكرذا مشرروع
مرسرروم بتطبيررق المررواد  14و 19و 20منرره (ت ر إعرردادهما وسرريت
إحالتهما على األمانة العامة للحكومة من أجل وضعهما فري مسرطرة
المصادقة) بهف إس فيثإاىن يقإااقتصاد إاى اى ،إمنإخداللإسنظدي إ
اىمهنددددةإولدماعهدددداإضددددمنإاىقطدددداعإاىمددددنظ إوموا،مددددةإنظددددا إاعتمددددادإ
اىكهربددددائيينإعلددددتإاىم ددددتورإاىددددوان إواىرفددددعإمددددنإاىتناف دددديةإبددددينإ
اىكهربائيينإوبينإاىشركاتإاىعاملةإف إمجالإسوزيعإاىكهربا.،

–

–
تتبع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة
في إطار القانون رق 13.09
مشرروع مرسرروم بتنفيررذ القررانون رقر  ،38.16يتعلررق بر عالم "الوكالررة المغربيررة
للطاقررة المسررتدامة" مددنإاددر إم دديرإاىشددبكةإاىكهربائيددةإاىوانيددةإىلنقددل،إىلتددفخلإ
بتن يقإمعإاىمكتتإاىوان إىلكهربا،إواىما،إاىصاىحإىلشربإمنإأعلإإنجاز منشآت
الطاقات المتجددة الالزمة ،ف إحاىةإعف إاسدتجابةإقدفراتإلنتداذإاىكهربدا،إاىتد إسد إ
سطويرهددداإفددد إلادددارإاىقدددانونإرقددد إ 13.09اىمتعلدددقإباىطاقددداتإاىمتجدددفدةإألهدددفا إ
اىبرمجةإاىمتعفدةإاى نواتإىقدفراتإاتنتداذإاىكهربدائ إاىمصداديإعليهداإمدنإادر إ
اتدارةإ(سيت إرساله إلرى األمانرة العامرة للحكومرة مرن أجرل وضرعه فري مسرطرة
المصادقة بعد أن ت األخذ بعين االعتبار جميع مالحظات الفاعلين).
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فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد
المتوسط أمام الطاقات المتجددة

مشرروع قررار مشررترح لتحديرد مسرار األظرفررة اىمتعلقدةإب قدنإاىطاقددةإ
اىكهربائيددةإاىمنتجددةإانطالقدداإمددنإمصددادرإاىطاقددةإاىمتجددفدةإفد إاىشدبكةإ
اىكهربائيةإذاتإاىجهفإاىمتوس إىلفترةإاىممتدفةإمدنإ 2022لىدتإ2031
(ت التوقيع عليه مرن طررف هرذه الروزارة وتمر إحالتره علرى وزارة
الداخلية للتوقيع عليه ومن ت نشره بالجريدة الرسمية).

نقل األنشطة المتعلقة بالطاقات المتجددة
من المكتب الوطني للكهرباء والماء
الصالح للشرب إلى الوكالة المغربية
للطاقة المستدامة
ت إبرام االتفاقيرة الثالييرة برين الدولرة والمكترب والوكالرة وكرذا نشرر
مشررروع المرسرروم الررذ يهرردف إلررى المصررادقة علررى هررذه االتفاقيررة،
ويت إحاىياإإاى هرإعلتإسفعيدلإم دامينهاإىمواكبدةإوس دهيلإعمليدةإنقدلإ
األنشطةإاىمنكورة.

مشرررروع مرسررروم بتطبيرررق المرررادة  10مرررن القرررانون رقررر
 48.15اىقاض إبت فيفإسعريفةإاىطاقةإاىكهربائيدةإاىتكميليدةإ
وكيفيددداتإاحت دددابهاإ(سرررتت إحالتررره علرررى وزارة الداخليرررة
للتوقيع عليه بالعطا فور المصادقة عليه من طررف هرذه
الوزارة)؛
مشررروع مرسررروم بتطبيرررق المررادة  11مرررن القرررانون رقررر
 48.15اىم فدإىلمواصفاتإاىتقنيةإاىمتعلقدةإبشدرواإاىدرب إ
واىوىددوذإوقواعدددفإاسددتعمالإاىشدددبكاتإاىكهربائيددةإىلتوزيدددعإ
ذاتإاىجهددفإاىمتوس د إ(ت ر التوقيررع عليرره مررن طرررف هررذه
الرروزارة وإرسرراله إلررى وزارة الداخليررة مررن أجررل التوقيررع
عليه بالعطا قصد وضعه في مسطرة المصادقة)؛
مشررررروع مرسرررروم بتطبيررررق المررررواد  37و 39و 54مررررن
القانون رقر  48.15اىقاضد إبت فيدفإسدقفإمبلداإم داهمةإ
األارا إاىت إأحاىد إاىندياعإعلدتإاىهيئدةإإاىوانيدةإى دب إ
اىكهربددا،إوسددقفإن ددبةإم دداهمةإم دديرإاىشددبكةإاىكهربائيددةإ
اىوانيدددةإىلنقدددلإوم دددير إهدددبكاتإسوزيدددعإاىكهربدددا،إفددد إ
مددفاخيلإاىهيئددةإوكددناإاىفتددرةإاانتقاىيددةإاىتدد إسدديتوىتإفيهدداإ
م يرإاىشبكةإاىكهربائيةإاىوانيةإىلنقدل،إسدفبير عقدودإهدرا،إ
اىكهربا،إاىمبرمدةإ(سرتت إحالتره مرن علرى وزارة الداخليرة
للتوقيع عليه بالعطا بعد دراسة مالحظاتها عليه).

استكمال اإلطار التنظيمي والمؤسساتي الخاص بالنجاعة الطاقية
(نصوص في طور اإلعداد أو المصادقة)

األداء الطاقي األدنى
لألجهزة والتجهيزات
تررر لصررردار المرسررروم رقررر  2.20.716المتعلرررق بررراألداء الطررراقي األدنرررى
لألجهزة والتجهيزات اىم تعملةإباىكهربا،إأوإباىغازإاىطبيع إأوإباىمنتجداتإ
اىبتروىيددةإاى ددائلةإأوإاىغازيددةإأوإبدداىف إأوإباىطاقدداتإاىمتجددفدةإواىمعروضددةإ
ىلبيعإفويإاىترابإاىوان ،إفي الجريدة الرسمية بتاريخ  5ابريل .2021

االفتحاص الطاقي اإللزامي
وهيئات االفتحاص الطاقي
ف لاار فعيل مقت يات اىمرسو اىمتعلق باافت اص اىطاق اتىيام وكفا
هيئات اافت اص اىطاق  .،توصل الوزارة باينين وياليين ( )32طلبا
للحصول على االعتماد ،وقد ت منح  20اعتمادا للهيئات المعنية من أجل
إنجاز االفتحاص الطاقي اإللزامي

الوكالة المغربية الطاقية
إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رق  2.20.393بتطبيق
القانون رق  16.09المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية سنفينا
ألحكا اىمرسو رق  2.21.839اىمتعلق باختصاصات وزيرة اانتقال
اىطاق واىتنمية اىم تفامة ،فيما يتعلق بوصاية اىفوىة علت اىوكاىة اىمغربية
ىلنجاعة اىطاقية.
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دفتر تحمالت
مقاوالت الخدمات الطاقية
تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم  2.18.165بتحديد دفتر
تحمالت مقاوالت الخدمات الطاقية بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ
 21نونبر  .2019وبعد دراسة مالحظات وزارة الداخلية المتعلقة بدفتر
التحمالت ،تمت إحالة هذا المشرو على رئاسة الحكومة من طرف
األمانة العامة للحكومة بتاريخ  17شتنبر  ،2021قصد طلب التحكيم
نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق مشترك بين األطراف المعنية.

دراسة التأيير الطاقي
والموافقة الطاقية

تم ر بلررورة مشررروع مرسرروم متعلررق بدراسررة التررأيير الطرراقي وقرررار
الموافقة الطاقية معإاألخنإبعينإااعتبارإمقترحاتإاىوزاراتإاىمعنية.

إعادة تموقع
شركة الهندسة الطاقية
سدديت إسفعيددلإإعررادة تموقررع شررركة الهندسررة الطاقيررة كشررركة للخرردمات
الطاقية ستوىتإاتهرا إاىتقن إعلتإاىطلبياتإاىعموميدةإتنجدازإمشداريعإ
اىنجاعةإاىطاقيةإىفائفةإاتداراتإاىعموميةإواىجماعاتإاىترابية.

ترشيد استهالح للطاقة
تمت بلورة مشروع مرسوم متعلق بتحديد قائمة اإلدارات
والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية الملزمة بترشيد
استهالكها للطاقة مع األخذ بعين االعتبار مقترحات الوزارات
المعنية.

األداء الطاقي األدنى
والعنونة الطاقية
تم بلورة مشااريع القارارات لتحدياد األداء الطااقي األدناى والعنوناة
الطاقية للثالجات والمكيفات والمحركات الكهربائية وذلك بالتنسييق ميع
وزارة الصييناعة والتجييارة .كمااا ساايتم الشااروع فااي إعااداد مشااااريع
القاارارات لتحديااد األداء الطاااقي األدنااى والعنونااة الطاقيااة للييدراجات
ثالثية العجالت واليدراجات وبعيض التجهييزات المسيتعملة فيي القطيا
الفالحي كالمضخات ووحدات التبريد.

اإلصالحات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية في مجال المواد البترولية والغاز الطبيعي
(نصوص في طور اإلعداد أو المصادقة)

اإلصالح العميق لقطاع المحروقات
سيت العرض على مسطرة المصادقة مشروع قانون يغير ويتم القانون رق
 ،67.15ويهف لىت فتح المجال أمام استيراد الغاز الطبيعي المسال ،وإحداث
نشاط جديد يقتصر على تخزين المواد البترولية فقط ،قصف خلق فرص هغل
عفيفة وسعييي رب اىمغرب باى ل لة اىلوع تيكية اىعاىمية.

الغاز الطبيعي ما بعد اإلنتاج
س إعداد المشروع النهائي للقانون رق  94.17المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي ولحاىتا
من عفيف علت مجلس اىمناف ة ،بعف اانتها ،من اىمشاورات اىممس اسية .ويهف لىت

سنظي أنشطة هرا ،اىغاز اىطبيع واستيراده وس ويلا ونقلا وسخيينا وسوزيعا
وبيعا وكنىك لىت سقنين ومراقبة بنا ،وسشغيل اىبنيات اىت تية اىالزمة.

نشاط نقل وتخزين الغاز الطبيعي
س إصدار مرسوم رق  2.21.594في  09غش  2021يؤذن بموجبه للمكتب الوطني
للهيدروكاربورات و المعادن ب حداث شركة المساهمة المسماة « ONHYM Midstream
»  Co SAيتمثل نشاطها بنقل الغاز الطبيعي ،خصوصا سفبير ولنشا ،وسطوير هبكات اىنقل
وصيانة ولصالح وسشييف اىبنيات اىت تية اىمتعلقة بنقل اىغاز ،باتضافة لىت األنشطة اىمرسبطة
بتخيين اىمواد داخل خيانات أو سجاويف عيوىوعية س األرض .وينفرذ مشروع لحفاث هنه
اىشركة ف لاار ااستراسيجية اىوانية ىتطوير اىغاز.
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تعزيزمراقبة جودة المواد البترولية
وتبسيط المساطر
سيت العرض على مسطرة المصادقة مشروع مرسوم تطبيقي للقانون رق
 ،67.15واىن يهف لىت تنظيم كيفيات مراقبة جودة المواد البترولية
وشروط اعتماد مختبرات التحاليل وإجراءات وشروط وضع نظام للتتبع
والوس وكذا تبسيط مساطر الحصول على رخص المنشآت.

المخزون االحتياطي من المواد البترولية
سيت لخراذ اىورقة اىمرععية للمخزون االحتياطي ومواكبتها باىنصوص
اىتشريعية واىتنظيمية اى رورية ف لاار اىتوعيهات اىملكية اى امية.

التقييس
ت إصردار قارار رقام  1948.21فاي  16يولياو  2021يتعلاق بمميازات المنتوجاات
النفطية الكبرى ،وذىكإىمالئمةإهدنهإاىمميدياتإباىمعيدار األوربد  Euro 6اىدن إيهدف إ
لىتإاى يطرةإعلتإسلوثإاىمركبات.
وسدديت إاىعمددلإخدداللإسددنةإ 2022علددتإإعررداد المواصررفات القياسررية المتعلقررة بمعررايير
السالمة لقطاع الغاز الطبيعي المسال.

أهم اإلصالحات التشريعية والتنظيمية في مجالي المعادن والمراقبة والوقاية من المخاطر
(نصوص في طور اإلعداد أو المصادقة)

المعادن
النصوص التي تم إصدارها سنة :2020 - 2021


−

مرسوم رقم  2.19.543بشأن مسطرة منح السندات المنجمية؛

−

مرسوم رقم  2.19.1021بشأن مسطرة منح رخص البحث ورخص استغالل التجاويف؛

−

قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة رقم  2221.20بشأن مسطرة

المراقبة والوقاية من المخاطر
 سنة :2021
إعداد مشروعي مرسومين بتطبيق القانون رقم  22.16يتعلق بالمواد المتفجرة ،ووضعهما قيد مسطرة المصادقة،
−
متعلقين ب:

منح السندات المنجمية؛

•

مشرو مرسوم متعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات االستعمال المدني والشهب االصطناعية الترفيهية
والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية؛

•

مشرو مرسوم بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات االستعمال المدني والشهب االصطناعية الترفيهية
والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها وتصديرها وشرائها
وبيعها ونقلها واستعمالها وإتالفها.

−

استكمال إعداد النصوص التنظيمية للقانون رقم  22.16والمتمثلة في إعداد مشاريع القرارات.

−

إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالنظام العام الستغالل المناجم.
إعداد  6مشاريع قرارات وزارية بتطبيق مشروعي المرسومين السالفي الذكر.

−

قرار رقم  1924.20بتقسيم المنطقة المنجمية لتافيالت وفجيج إلى أجزاء؛

−

قرار رقم  2239.20بشأن إعادة منح رخص البحث ورخص االستغالل المسحوبة أو المتخلى عنها الى غاية دجنبر

−

.2019

−

استكمال إعداد مشروع مرسوم متعلق بالنظام العام الستغالل المناجم.

−

إعداد قرار رقم  1845.21المتعلق بتحديد شروط وكيفيات اعتماد هيئات مراقبة آالت الضغط.

−

إعداد دورية مشتركة بين الوزارة ووزارة الداخلية المتعلقة بإشكالية مستودعي قنينات غاز البوطان.

−

قرار رقم  2357.21بشأن إعادة منح رخص البحث ورخص االستغالل المسحوبة أو المتخلى عنها الى غاية
دجنبر .2020



نصوص في طور المصادقة :

النظام األساسي لمستخدمي الشركات المنجمية
ت إعداد مشروع القانون رق  49.20المتعلق بالنظام األساسي لمستخدمي الشرركات المنجميرة (تمر إحالتره علرى
األمانة العامة للحكومة بعد تحيين اإلمضاء).

استغالل الهيدروجين الطبيعي
تم ر إحالررة مشررروع قررانون بتغييررر وتتمرري القررانون رق ر  21.90المتعلررق بالبح ر عررن حقررول الهيرردروكاربورات
واستغاللها على مسطرة المصادقة والذ يهدف الى تقنين البح واستغالل الهيدروجين الطبيعي

إصالح اإلطار التشريعي المتعلق بقطاع المناج
تم المصادقة على مشروع القانون رق  46.20الذ يغير ويتم القرانون رقر  33.13المتعلرق بالمنراج بمجلرس
الحكومة يوم فاتح يوليوز  2021وقد تم إحالته على البرلمان.
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سنة :2022

−

إصدار النصوص التنظيمية للقانون رقم  ،22.16ويتعلق األمر بصفة خاصة بمشاريع القرارات والدوريات الضرورية
لدخول القانون رقم  22.16حيز التنفيذ.

−

إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم  67.15القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.255
( 22فبراير  )1973المتعلق بمواد الهيدروكاربور.

−

إصدار مشروع المرسوم المتعلق بالنظام العام الستغالل المناجم.

−

وضع إطار قانوني وتنظيمي متعلق بآالت الضغط الغازي والبخاري عبر تحيين ومراجعة الترسانة التشريعية
والتنظيمية المؤطرة لصناعة واستعمال وتشغيل ومراقبة هذه اآلالت لتتماشى والتطور الحاصل في هذا المجال.

−

إصدار قرار رقم  1845.21المتعلق بتحديد شروط وكيفيات اعتماد هيئات مراقبة آالت الضغط.

−

دراسة إمكانية إدخال في النصوص القانونية المنظمة للقطاع األحكام التنظيمية المتعلقة بفرض إجراء دراسة المخاطر
للمنشآت الطاقية والمعدنية ذات خطورة.
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تعزيز ا إالطار القانوني والمؤسساتي
الحكامة

التقييم البيئي
-

إعداد مشاريع المراسيم التطبيقية للقانون رقم  49.17المتعلق بالتقييم البيئي ويتعلق االمر ب:
•مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق بعض احكام القانون المتعلق بالتقييم البيئي؛
•مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات إجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التاثير على البيئة؛
•مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات منح االعتماد لمكاتب الدراسات إلنجاز التقييم البيئي.

التنوع البيولوجي

استكمال دراسة مشروع القانون رقم  56.17المتعلق بالحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن
استخدامها.

التغير المناخي

متابعة دراسة مقترح قانون يتعلق بتغير المناخ؛

النفايات
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 إعداد مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للبيئة والمناخ

 متابعة دراسة مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم  28.00المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
 نشر القرار رقم  422.21بإجبارية تطبيق المواصفة القياسية المغربية  NM EN 15359المتعلقة بالمحروقات البديلة )(RDF
الخصوصيات واالصناف بالجريدة الرسمية عدد  6974بتاريخ فاتح ابريل .2021
 إعداد قرار بشان تحديد المواصفات الخاصة بجمع ونقل وتخزين ومعالجة نفايات المركبات الثنائية الفينيل متعدد الكلور والتخلص منها،
الذي تم إعداده للوفاء بالتزامات بالدنا اتجاه اتفاقية استكهولم بشان الملوثات العضوية الثابتة (في طور النشر بالجريدة الرسمية).

تعزيز ا إالطار القانوني والمؤسساتي
الساحل

اعداد مشروع مرسوم متعلق بالمخطط الوطني للساحل؛

•
•
•

الهواء

مدونة البيئة
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•

نشر قرارين ،القرار االول رقم  2323.20متعلق بتحديد الحدود القصوى للمقذوفات الغازية الناتجة عن انشطة قطاع السيراميك والقرار
الثاني رقم  21.2251يهم تحديد شروط المصادقة على المركبات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود (معيار اورو  )6؛
إعداد مشروع مرسوم يغير ويتمم المرسوم رقم  2-09-286المتعلق بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة؛
مراجعة المعايير المتعلقة بالقرار المشترك رقم  1504-18الذي تحدد بموجبه الحدود القصوى القطاعية لالنبعاثات المتاتية من منشات
إنتاج اإلسمنت والمنشات المنتجة لإلسمنت المثمنة للنفايات باإلحراق؛
إعداد الحدود القصوى للمقذوفات الغازية المتعلقة بقطاعات االجور والصناعات المعدنية وقطاع الفوسفاط والمحطات الحرارية والسكر.

اعداد مشروع قانون بمثابة مدونة للبيئة لتجميع النصوص القانونية والمقتضيات البيئية المتفرقة وتسهيل الولوج إليها.

تعزيز ا إالطار القانوني والمؤسساتي
برنامج عمل :2022

 استكمال مسطرة المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بمدونة البيئة وبالموارد الجينية والتقاسم العادل
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والتقييم البيئي والمناخ والنفايات؛
 المصادقة على مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالتقييم البيئي والهواء والساحل والحدود القصوى للمقذوفات
القطاعية.
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مساهمة مشاريع الطاقات المتجددة في تحسن الوضعية الطاقية الوطنية
القدرة المنشأة من مصادر متجددة (بالميغاواط)
شمسية
751
ميغاواط

 3951ميغاواط كقدرة منشأة من أصل متجدد ،ما يمثل حوالي  %37,2من
إجمالي القدرة الكهربائية المنشأة.

3950
ميغاواط
ريحية
1430
ميغاواط

كهرومائية
1770
ميغاواط

مساهمة الطاقات المتجددة بحوالي  % 20في تلبية الطلب الكهربائي.

توفير هامش مريح مهم لتدبير التوازن بين العرض والطلب.

LEGENDE
تراجع نسبة التبعية الطاقية.

parcs_eoliens
90,57%

En développement
 4037ميغاواط إضافية بحلول عام  2025من مصادر متجددة.

2020

2008

En service

إنجاز وسائل إنتاج مرنة لمواكبة الطبيعة المتذبذبة للمصادر المتجددة وخاصة محطات
توليد الطاقة عن طريق الضخ ومحطة حرارية باستعمال الغاز الطبيعي ( 450ميغاواط).
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97,50%

350 MW

1873 MW

1814 MW

تقوية القدرات اإلنتاجية الكهربائية من مصادر متجددة
 دخول حيز التشغيل الحقلين الريحين جبل خالدي ( 120ميغاواط) والحقل الريحي ميدلت ( 210ميغاواط)،
سنة .2020
 متابعة تطوير وإنجاز مختلف الحقول الريحية المرخصة في إطار القانون رقم  13.09المتعلق بالطاقات
المتجددة 9 ،مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ  794ميغاواط واستثمار اجمالي يناهز  11,86مليار درهم.








تشغيل المحطة الشمسية "نور تافياللت-أرفود" بقدرة  40ميغاواط.
متابعة تطوير وإنجاز محطتين شمسيتين بقدرة إجمالية  40ميغاواط وباستثمار إجمالي يناهز  340مليون
درهم ،في إطار القانون  13.09المتعلق بالطاقات المتجددة.
متابعة تطوير وإنجاز في إطار اإلنتاج الذاتي مشاريع الطاقة الشمسية  :ابن جرير (  18ميغاواط) و  4محطات
أخرى ( 6,19ميغاواط) من طرف القطا الصناعي ،وتشغيل محطة شمسية فوتوضوئية بقدرة  1ميغاواط
بالجديدة من طرف القطا الصناعي.
بلورة واإلعالن عن طلبات العروض إلنجاز برنامج من الطاقة الشمسية الفتوضوئية ،بقدرة إجمالية تناهز 400
ميغاواط وذلك في إطار القانون رقم .13-09وسيتم الشرو في استغالل هذه المشاريع في سنة .2023

 متابعة أشغال إنجاز محطة تحويل الطاقة عبر الضخ «عبد المومن» بقدرة  350ميغاواط وباستثمار يناهز  3,2مليار درهم ،ومن المرتقب أن تدخل
حيز التشغيل سنة .2022
 متابعة أشغال تطوير  17مشروع محطة كهرومائية صغرى بقدرة إجمالية تناهز  230ميغاواط وباستثمار يقدر بحوالي  5،76مليار درهم ،في إطار
القانون  13.09المتعلق بالطاقات المتجددة.
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أهم البرامج والمشاريع في إطار التوجهات االستراتيجية لتسريع االنتقال الطاقي
 س يينإاىمخط إاىمتعفدإاى نواتإىلتجهييإاىكهربائ )*( وبرمجة إنجاز قدرة إضافية تصل إلرى  4487ميغراواط
خالل الفترة  ،2025-2021منهرا  4037ميغراواط مرن مصرادر متجرددة ( %90مرن القردرة اإلضرافية) و450
ميغاوااإباستعمالإاىغازإاىطبيع إىمواكبةإاىطبيعةإاىمتنبنبةإىلمصادرإاىمتجفدة،إحي سيسراه المكترب الروطني
للكهرباء والماء الصالح للشرب بغالف مالي يقدر ب  7,1مليار دره  .ومواكبة تنفيرذ هرذا المخطرط ببرنرامج
استثمار يه تطوير وتقوية وإعرادة تأهيرل وصريانة منشرآت شربكة النقرل الكهربائيرة ،خرالل الفتررة -2021
 ،2024بكلفة إجمالية تقدر ب  8,76مليار دره .
 استكمالإلنجازإاىفراسةإاىمتعلقةإبتحديد القدرة االساتيعابية للشابكات الكهربائياة ذات الجهاد الجاد عاالي والعاالي
والمتوسط من أجل استقبال مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر متجاددة،إحيدثإسدتمكنإهدنهإاىفراسدةإمدنإلعدفادإ
منهجيةإونموذذإمرعع إىت فيفإاىقدفرةإااسدتيعابيةإىلشدبكاتإاىكهربائيدة،إبهدف إسجندتإاىممارسداتإاىتمييييدةإفيمداإ
يتعلقإبمعاىجةإالباتإاىترخيصإىتطويرإمشاريعإلنتاذإاىكهربا،إمنإاىمصادرإاىمتجفدةإ (منإاىمرسقتإاانتها،إمنإ
لنجازإهنهإاىفراسةإمعإمت إسنةإ.)2022
 لنجازإدراسةإمتعلقةإبوضاع نظاام إلصادار شاهادات أصال الكهربااء المنتجاة مان مصاادر الطاقاات المتجاددة فاي
المغرب ،وذلك من أجل تشجيع تصدير الكهرباء المنتجة انطالقا مان مصاادر متجاددة إلاى أوروباا،إممداإسديمكنإ
اىمغددربإمددنإاىت ددولإمددنإوضددعيتاإكبلددفإم ددتوردإلىددتإبلددفإمصددفرإىلكهربددا .،كمدداإسدديمكنإهددناإاىنظددا إمددنإدر،إ
اىصعوباتإاىت إسواعههاإاىشركاتإاىمغربيةإاىمصفرةإبشدكلإأساسد إلىدتإدولإااس دادإاألوروبد ،إواىتد إس دتخف إ
مصادرإاىطاقةإف إعملياسهاإاىصناعية،إوكناإاىرفعإمنإسناف يتها .ويت إحاىياإلعفادإاىشرواإاىمرععيةإىهنهإاىفراسةإ
(يمكنإلنجازإهنهإاىفراسةإخاللإاىنصفإاألولإمنإسنةإ 2023بإيجادإاىتمويلإاىالز ).

 لنجازإدراسةإمتعلقةإبإعفادإاتاارإاىتشريع إواىتنظيم لتطوير التنقل الكهربائي في المغارب ،مان أجال تساريع
االنتقال الطاقي من خالل االقتصاد في استهالك الوقاود األحفاوري ،واساتخدام الماوارد الوطنياة والحفااظ علاى
البيئة .ويت إحاىياإلعفادإاىشرواإاىمرععيةإىهنهإاىفراسةإ(يمكنإلنجازإهنهإاىفراسةإخداللإاىنصدفإاألولإمدنإسدنةإ
 2023بإيجادإاىتمويلإاىالز ).
 بلورة استراتيجية وطنياة لتخازين الطاقاة الكهربائياة (بحليول منتصيف سينة  )2023ىمواكبدةإاىطبيعدةإاىمتنبنبدةإ
ىلطاقاتإاىمتجفدةإوسطويرإوسائلإمرنةإتنتاذإاىطاقةإاىكهربائيةإبهف إضمانإاستقرارإاىشبكةإاىكهربائيةإاىوانيدةإ
وس ريعإوثيرةإاانتقالإاىطاق إاىن إسعرفاإاىبالد.

 اىعملإعلتإسنييلإبرنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية تنافسية من أصل متجدد من أجل تحقيياق
اإلقااالع الصااناعي ومواكبااة التحااديات الخارجيااة خاصااة تطبيااق االتحاااد األوروبااي ضااريبة الكربااون الحدوديااة
انطالقا مان سانة ،2023إحيدثإسعتبدرإاىمنطقدةإاىصدناعيةإىمفيندةإاىقنيطدرةإاىمرحلدةإاألوىدتإمدنإهدناإاىمشدروع
(اىشطرإاألولإ 160عيغاواا ساعة .وباق إاىمنااقإاىصناعيةإذاتإاألوىويةإإف إاىمرحلدةإاى انيدةإبطاقدةإسقدفرإبإ
 800عيغاواا ساعة).
 تزويد محطات تحلية مياه البحر باللجوء إلى الطاقات المتجددة وخاصة الريحية والشمسية (أول مشيرو يوجيد
قيد التطوير بمنطقة الداخلة ،وقد تم الترخيص للحقل الريحي الذي سييزود هيذا المشيرو بالطاقية الكهربائيية مين
مصدر ريحي خالل سنة  2021ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل سنة .)2024
 الشروع في تنزيل خارطة الطريرق الوطنيرة للطاقرة الهيدروجينيرة علرى المرد القريرب  2030والمتوسرط 2040
والبعيد  2050والتي تروم تأطير اإلنتاج واللوجستيك وتصيدير الهييدروجين ،حييث أن المغيرب يمكنيه اسرتقطاب
ما يناهز  % 4من السوق الدولية للطاقة الهيدروجينية.
 بلررورة خارطررة طريررق وطنيررة للتثمررين الطرراقي للكتلررة الحيويررة فرري أفررق سررنة  ،2030بهددف إااسددتغاللإاألم ددلإ
ىلممهالتإاىمهمةإاىت إستوفرإعليهداإبالدنداإمدنإاىطاقدةإاى يويدةإواىمتم لدةإفد إوعدودإمكمرن طراقي هرام ينراهز 20
مليررون ميغرراواط سرراعة فرري السررنة (النفايررات المنزليررة والمتأتيررة مررن قطرراعي الفالحررة والغابررات وكررذا المي راه
العادمة).
 الشروع خالل سنة  2022في بلورة مشروع خارطة طريق لتطوير طاقة التيارات البحرية.
 سفعيلإمشروعإ"الرؤية االستراتيجية للمركز الاوطني للطاقاة والعلاوم والتقنياات النووياة فاي أفاق سانة "2030
وذىدددكإفددد إلادددارإااسدددتعمالإاى دددلم إىلتقنيددداتإاىنوويدددةإوسشدددجيعإاىتطبيقددداتإاىنوويدددةإفددد إمختلدددفإاىمجدددااتإ
اى وسيواقتصادية.

تحيين االستراتيجية الطاقية الوطنية لألخذ بعين االعتبار التوجهات االستراتيجية لتسريع االنتقال الطاقي
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)*( :في انتظار المصادقة على مخطط التجهيز الكهربائي من طرف المجلس اإلداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

البحث والتطوير واالبتكار في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية



اىشدددروعإفددد إاسدددتغاللإمنصدددةإاىب دددثإواىتطدددويرإىلطاقدددةإ
اىخ را،إ( 210مليدونإدرهد ) وبندا،إمنصدةإأخدررإخاصدةإ
باىبناياتإاىخ درا،إواىشدبكاتإاىنكيدةإ( 252مليدونإدرهد )،إ
واىشروعإف إسطويرإمنصاتإأخررإ(أك درإمدنإ 500مليدونإ
دره ).

01

02
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مواكبدددةإأك دددرإمدددنإ 60مشدددروعاإىلب دددثإواىتطدددويرإ
( %70منهاإسوفرإمدمهالتإهامدةإىلتطدويرإواىت مدين)،إ
بغددال إمدداى إيندداهيإ 285مليددونإدره د إمنهددا،إ%47
مموىددةإمددنإاددر إمعهددفإاىب ددثإف د إاىطاقددةإاىشم دديةإ
واىطاقدددداتإاىجفيددددفةإواىبدددداق إمددددنإاددددر إاىفدددداعلينإ
اىصناعيينإواىتعاونإاىفوى

03



اعتمددددادإاسددددتراسيجيةإعفيددددفةإفدددد إمجددددالإاىب ددددثإ
واىتطدويرإىلفتدرةإ،2030-2021إسهدف باألسدا إ
سرسيخإمكاندةإاىمغدربإعلدتإاىم دتورإاىدفوى فد إ
مجددددالإاانتقددددالإاىطدددداق ،إوكددددناإاىتركيدددديإعلددددتإ
مواضيعإذاتإاألوىويةإىلمنظومةإاىطاقيةإاىوانية.

تعزيز االندماج الجهوي لألسواق والشبكات الكهربائية

إسبانيا

الجزائر

البرتغال

المغرب

موريتانيا

التنزيل الفعلي لإلعالن المشترك الموقع بين المغرب والدول األوروبية (إسبانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال) من أجل تعزيز التبادل المستدام للكهرباء بين الدول الموقعة،
حيث تم إعداد الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم من أجل رفع المعيقات التقنية والقانونية أمام تبادل الكهرباء ذات أصل متجدد بين هذه الدول ،في انتظار توقيعها.
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التقنيات النووية




اإلنجازات



مواصلة سأهيل اتاار اىتنظيم ىلقانون رق  142.12اىمتعلق باى المة واألمن ف اىمجاىين اىنوو واتهعاع من خالل :
إعداد ونشر في الجريدة الرسمية نصين تطبيقيين لهذا للقانون ( المرسوم رقم  2.20.131المتعلق بالتراخيص والتصاريح باألنشطة والمنشـآت ومصادر
–
اإلشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية وقرار لرئيس الحكومة رقم  3.12.21بشأن تحديد مستويات اإلعفاء المتعلقة باألنشطة والمنشـآت
ومصادر اإلشعاعات المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية)
دراسة ثالث مشاريع مراسيم إضافية ف لاار اىمجلس اىوان ىلطاقة اىنووية.
–
سأهيل اتاار اىقانون اىمتعلق باىم موىية اىمفنية ف حاىة وقوع أضرار نووية:
الشرو في تعديل القانون  12.02المتعلق بالمسؤولية المدنية في حالة حدوث ضرر نووي وذلك من أجل األخذ بعين االعتبار لمقتضيات اتفاقية التعويض
–
اإلضافي في حالة الضرر النووي.
إعداد المرسوم الذي تمنح بموجبه ضمانات الدولة في حالة وقو أضرار نووية للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لسنة .2021
–
سشجيع اىتطبيقات اىنووية ف مختلف اىمجاات اى وسيواقتصادية:
–

تنزيل البرنامج اإلطار الوطني للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة  2023-2018في مجال االستعمال السلمي للطاقة النووية من خالل إدارة
وتقييم المشاريع المبرمجة في مختلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية برسم الدورتين  2018/2019و .2020/2021

–

ترسيخ المكانة الجهوية للمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية من خالل برامج التكوين والخبرة في العلوم والتكنولوجيا النووية ،حيث يستفيد سنويا
أكثر من  200مهنيا من مختلف المؤسسات اإلفريقية من برامج التكوين ،باإلضافة إلى تقديم أكثر من  30خبرة على المستوى الجهوي.

–

مواكبة التطور الذي يعرفه الطب النووي بالمغرب من خالل تغطية أكثر من نصف احتياجات مختلف أقسام الطب النووي بالمواد الصيدالنية المشعة المستوردة
والعمل على تطوير اإلنتاج المحلي لهذه المواد ،وقد حصل المركز على رخصة إنتاج و تسويق مادة اليود  131المشع بالمفاعل النووي.

 مواصلة سأهيل اتاار اىتنظيم اىمتعلق باألمن واى المة ف اىمجاىين اىنوو واتهعاع وكنا باىم موىية اىمفنية ف حاىة وقوع أضرار نووية،

 مواصلة سعييي اىتعاون اىتقن بين اىمغرب واىوكاىة اىفوىية ىلطاقة اىنرية وكنا اىتعاون اىجهو من خالل برامق اىتكوين واىخبرة ف مجال اىعلو واىتكنوىوعيا اىنووية اىمقفمة ىفائفة اىفول
اتفريقية،

اآلفاق

 سجويف سفبير اىتراخيص اىمتعلقة باىمجال اىنوو ،
 ستبع سفعيل مشروع "اىرؤية ااستراسيجية ىلمركي اىوان ىلطاقة واىعلو واىتقنيات اىنووية ف أفق سنة  "2030وذىك ف لاار ااستعمال اى لم ىلتقنيات اىنووية،
 سعييي سأهيل اىموارد اىبشرية اىوانية ف مختلف مجاات اىتطبيقات اىنووية،

 سعييي برامق اىتكوين اىمهن ف مجال األمن واى المة ف اىمجال اىنوو واتهعاع ،
 مواصلة سنفين مشاريع سطوير ولنتاذ اىمواد اىصيفانية اىمشعة ،بما ف ذىك لنتاذ م لول اىيود اىمشع .131
26
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اعتماد مقاربة جديدة لتعزيز النجاعة الطاقية

 إدماج إلزامية احترام النجاعة الطاقية على
مستوى النفقات العمومية والبرامج المستفيدة من
دعم الدولة.
 هيكلة وتطوير المهن المتعلقة بالنجاعة الطاقية.
 جعل النجاعة الطاقية في صلب اهتمامات
المهنيين والمواطنين.
 تقوية القدرات المالية والمؤسساتية وتقييم برامج
النجاعة الطاقية.
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جرد  80تدبيرا ستمكن من تحقيق اقتصاد في
االستهالح الطاقي يقدر بحوالي  20%في أفق 2030

 احترام المشاريع االستثمارية الجديدة لمبادئ
النجاعة الطاقية.

الفالحة واإلنارة
العمومية
%8

النقل
%38

الصناعة
%21

البنايات
%33

المشاريع والبرامج المنجزة والمرتقبة في مجال النجاعة الطاقية

 بلورة برنامج النجاعة الطاقية في اإلدارات والبنايات والمؤسسات العمومية ف لاار م اىية اتدارة اىعمومية باىتن يق مع
عفة وزارات وممس ات عمومية
 سأهيل  1500مسجد وبرمجة سأهيل  1300مسجد  ،ف اااربرنامج التأهيل الطاقي للمساجد على الصعيد الوطني.
 وضع برنامج وطني يروم الرفع من نسبة استعمال الطاقات المتجددة في القطاع الفالحي خاصة استعمال سقنيات اىطاقة
اىشم ية ف ضخ اىما.،
 لدماذ تقنيات النجاعة الطاقية في اإلنارة العمومية من خالل اىم اهمة ف سنييل اىبرنامق اىوان ىإلنارة اىعمومية باىتعاون
مع اىوزارات اىمعنية.
 لبرا اتفاقيات للشراكة لتطوير النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة ،ابقا ىلمي اي اىجماع  . ،وقف س اىتوقيع علت 5
اسفاقيات ىلشراكة ف انتظار اىمصادقة علت باق ااسفاقيات من ار اىمجاىس اىجهوية اىمعنية.
 سنييل م امين مخطط العمل المنبثق عن اتفاقية الشراكة بين وزارة االنتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة إعداد
التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ىتطوير اىبنايات اىم تفامة
 يت ف لاار البرنامج السنو للمواصفات القياسية دراسة مواصفات متعلقة باىطاقات اىمتجفدة واىنجاعة اىطاقية من أعل
اىمصادقة عليها ونشرها.
 سعييي أنشطة التواصل والتحسيس في مجال النجاعة الطاقية ىفائفة مختلف اىفاعلين ف اىقطاعين اىعا واىخاص واىمواانين.

تنزيل االستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية
29
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األنشطة االقتصادية واالستثمار
المواد البترولية

الغاز الطبيعي
محطات
الخدمة

224
الرخص الممنوحة
إلى غاية أكتوبر2021

9
6

تعزيز قدرات تخزين المواد البترولية :
 مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة في أفق سنة : 2023
• قدرة إجمالية
• استثمار

 904 :ألا متر مكعب؛
 3 :مليار دره .

الموافقة
المبدئية
لمزاولة نشاط
التوزيع

إذن
بمزاولة
نشاط
التوزيع

 تنزيل التوجه االستراتيجي لتطوير الغاز الطبيعي في أفق سنة
.2050

 إطالق "طلب إبداء االهتمام" لمعرفة الفاعلين الدوليين الراغبين في
إنجاز مشروع وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز "Floating
": Storage and Regasification Unit
‒ أثارت أهمية هذا المشرو اهتمام عدد كبير من الشركات
الوطنية والدولية؛
‒ منحت الوزارة للشركات فترة إضافية تمكنها من االستجابة
لطلب معلومات إضافية تخص المشرو ؛
‒ سيتم التواصل مع الشركات التي أعربت عن اهتمامها
لتحسين العروض وتقديم أحسن نموذج يسمح بتأمين تزويد
البالد في أحسن الظروف.

توزيع المحروقات :

 س لىت غاية أكتوبر 2021
• إحداث
• استثمار
• فرصة شغل
31

 224 :محطة لبيع الوقود؛
 670 :مليون دره ؛
.1000 :

 تتم متابعة دراسة مشروع أنبوب الغاز الطبيعي نيجيريا – المغرب
والذي وصل إلى مرحلة الدراسات الهندسية التقنية.
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الظرفية العالمية للمعادن
 الفوسفاط ومشتقاته
– سمييت األههر اى مانية األوىت من سنة  2021بارسفاع مل وظ ألسعار اىفوسفاا واألسمفة ( )DAPمقارنة
مع نفس اىفترة من سنة  2020حيث بلغ ن بة ارسفاع األسعار علت اىتواى  %+45.3و.% +93.5
– ومن اىمتوقع أن سيداد اىقفرة اتنتاعية اىعاىمية ى مض اىفوسفوريك بما يعادل  3,6مليون ان خالل
اىخمس سنوات اىمقبلة .وف نفس اى ياي ،ستكون كل من لفريقيا و أسيا اىشرقية من بين أكبر اىم اهمين
ف نمو هنه اىقفرة اتنتاعية.
– وأن ييداد اىعرض اىعاىم ى مض اىفوسفوريك بن بة  1.6%سنوياإ (خالل اىفترة اىممتفة ما بين 2019
و .)2024أما فيما يخص اىطلت ،فبعف اىقفية اىنوعية ( )%+7اىت عرفها ما بين سنت  2020و،2021
فإنا سيعر نموا بطيئا خالل اى نوات اىخمس اىمقبلة ىيبلا  %1سنويا.

تطور معدل أسعار الفوسفاط الخام وسماد DAP
خالل الفترة 2021*- 2013
552,9
306,35

393

312,42

473 458

345 323

445
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112
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110
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148
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فوسفاط دوالر للطن

)*( :إلى غاية غشت 2021

تطور معدل أسعار المعادن النفيسة
خالل الفترة 2021* - 2006

 المواد المعدنية األخر

3900

– ههفت أسعار اىمعادن األساسية زيادات كبيرة خالل األرباع اى الثة األوىت من سنة  .2021مع استمرار
اانتعاش ااقتصاد بف ل لعادة اانفتاح اىتفريج ىالقتصادات اىمتقفمة ،كما ا ييال اىطلت اىصين
علت اىمعادن اىصناعية قوياإ حيث من اىمتوقع أن يظل كنىك حتت نهاية سنة  ،2021مشيرا بنىك لىت
سوقعات ليجابية بشأن أسواي اىمعادن األساسية.

3400
2900
2400
1900

– ف اىمقابل سترسفع قيمة مييانية ااست مارات اىعاىمية ف مجال اىتنقيت عن اىمعادن بن بة  %15اىت
 %20خالل اى نة اىجارية.
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األهداف االستراتيجية للمجال المعدني
اإلجراءات المواكبة

 مواصلة الريادة المغربية في مجال الفوسفاط
–

سوايف وسرسيخ ريادة اىمغرب ف اى وي اىعاىمية ىلفوسفاا.

–

اىتكيف مع سقلبات اى وي من خالل اانفماذ اىكامل ف سل ة اىقيمة.

–

مواصدددلةإسعييددديإاىمروندددةإاىتجاريدددةإىلمجموعدددةإبف دددلإاىتندددوعإاىجغرافددد إاىهدددا إ
ىصادراسهاإمعإسنميةإرق إمعامالسها.

–

مواصددلةإاىتوعدداإن ددوإعددرضإىاسددمفةإاىخاصددةإاىتد إسلبد إأك ددرإفددأك رإاحتياعدداتإ
اىتربةإواىيراعات.

–

اىتركييإعلتإاابتكارإواىتطويرإىتلبيةإاحتياعاتإاى ويإواىميارعين.

–

برنامقإاست مار إيفويإ 200مليارإدره إ(.)2030-2008

 قطاع معدني تنافسي يهدف إلى تحقيق تنمية مجالية مندمجة ومستدامة
في أفق سنة 2030

الركائز

 سطوير ن يق سناف

من اىفاعلين؛

 اىمعادن ااستراسيجية  :لحفاث ىجنة وانية بين وزارية متخصصة سعنت بت فيف
واقتراح اىمعادن ااستراسيجية ووضع اتاار اىقانون ىعملها ،وذىلك بغية
ااستغالل األم ل ىهنه اىمعادن بما يتناست واىتوعهات ااستراسيجية ىلمغرب خاصة
ف مجال اانتقال اىطاق وحرص اىمغرب علت سواين صناعة م لية ف هنا
اتاار.
 سطوير اىبنية اىت تية اىجيوعلمية.


لحفاث اىمختبر اىوان ىلمعادن.



مواكبة اىشركات اىمعفنية اىصغيرة واىمتوسطة.



سطوير اىتكوين واىموارد اىبشرية اىممهلة بما يتناست مع احتياعات اىقطاع
وسأاير دور اىفاعلين اىمنجميين ف اىتنمية اىم لية.



سعييي ظهور صناعة س مينية وس ويلية ىلمواد اىمعفنية (لرسا ،مرونة قانونية
ىتعييي اىت مين واىت ويل و لرسا ،لعرا،ات عبائية ىتعييي سطوير اىت مين
واىت ويل).

 لعادة اىتنظي اىممس اس ىلقطاع؛
 سعييي اىوقع ااعتماع واىطابع اىم مول واىم تفا ىلقطاع؛
 سكييف اتاار اىتشريع
ىلطموحات اىجفيفة ىلقطاع.
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وا ىيات اىتمويلية واى ريبية

سعييي دور اىمكتت اىوان ىلهيفروكربورات واىمعادن ف
وااستكشا اىمعفن علت اىم تور اىوان .

مجال اىب ث

أهم إنجازات وآفاق قطاع المعادن والبحث عن الهيدروكاربورات
 تأهيل التراث المعدني الوطني
−

إعادة منح  2984رخصة بحث و 163رخصة استغالل وذلك بهدف إعطاء دينامية للبحث واالستغالل المعدني.

−

العمل على إطالق عملية إعادة منح  350رخصة بحث و 27رخصة استغالل بعد نشر القرار رقم  2357.21بالجريدة الرسمية بتاريخ  11أكتوبر .2021

 مواصلة تنزيل مشروع إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليد
−

االنتهاء من العملية األولى للمنافسة التي تم إطالقها سنة  2020همت  294جزء .وقد تم منح  38جزء للمستثمرين الراغبين في االستثمار بالمنطقة المنجمية لتافياللت وفجيج

−

نشر اإلعالن العمومي الثاني للمنافسة بالبوابة االلكترونية للوزارة يهم  361جزء.

 مواصلة تكثيا أشغال االستكشاف والبح عن الهيدروكاربورات ،حي ت إصدار  34قرارا إداريا سنة  2020و  57قرارا عند مت شهر أكتوبر .2021

 اإلنجازات واآلفاق في مجال البح عن المعادن
 شملت أشغال األبحاث المنجزة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركائه خالل سنة
 2021ما مجموعه  45مشروعا بغالف استثماري يقدر بحوالي  97,54مليون درهم أنجز منه 54,77
مليون درهم إلى غاية متم شهر غشت .2021

 من المتوقع أن تشمل أشغال األبحاث المزمع إنجازها من طرف المكتب الوطني
للهيدروكاربورات والمعادن وشركائه خالل سنة  2022ما مجموعه  36مشروعا بغالف
استثماري يقدر بحوالي  92,89مليون درهم.

 اإلنجازات واآلفاق في مجال التنقيب واستغالل الهيدروكاربورات
 حصيلة اإلنجازات في مجال التنقيب واستغالل الهيدروكاربورات خالل التسع األشهر األولى:
‐ منح ( )01امتياز االستغالل؛

 -وتأويل المعطيات االهتزازية الثنائية والثالثية األبعاد

‐ منح رخصتي استكشاف وتمديد  3رخص استكشاف؛

 -دراسات تحليلية للمعطيات الجيولوجية والجيوكيميائية وإعداد خرائط باليوجيوغرافية؛

‐ حفر  4آبار استكشافية بحوض الغرب؛

 -إنجاز  4مهام ميدانية؛

‐ إعادة معالج وتأويل المعطيات االهتزازية الثنائية والثالثية األبعاد؛

‐ القيام بدراسات وتقييمات جيولوجية وجيوفيزيائية.
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 إنجازات المكتب ب مكانياته الذاتية :

 -إنهاء أشغال إعادة معالجة المعطيات االهتزازات لحوض الميزوريف.

أهم اإلنجازات والتوقعات في مجال الفوسفاط
 أه اإلنجازات
تأثرت مشاريع التنمية الصناعية بالسياق الوبائي لفيروس كوفيد ،19-إذ شهدت جميع هذه المشاريع توقفا تاما في االنجاز منذ مارس  ،2020مما أثر على
برمجتها األولى وأسفر عن تأجيل مواعيد تشغيلها المقررة .وتجدر اإلشارة إلى أن بعض المشاريع قد عرفت استئناف تدريجي ألنشطتها.

وتهم اإلنجازات المسجلة خالل الفترة  ،2021-2020مشرو توسع مستودعات تخزين فوسفاط ثنائي األمومنيوم " ." DAP
ويبلغ المبلغ االستثماري المخصص لهذا المشرو  563مليون درهم تم االلتزام ب  541مليون درهم حتى اآلن.

 من بين أه المشاريع المبرمجة برس سنة 2022
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

36

مشرو مغسلة بن جرير بمبلغ استثماري يصل إلى  3748مليون درهم تم االلتزام لحد اآلن ب  1972مليون درهم.
مشرو منجم مزيندة بغالف استثماري يصل إلى  736مليون درهم تم االلتزام بها بالكامل.
مشرو منجم بن جرير بمبلغ استثماري يصل إلى  274مليون درهم تم االلتزام لحد اآلن ب  225مليون درهم.
مشرو كهرباء منطقة الكنتور بغالف استثماري إجمالي يصل إلى  75مليون درهم تم االلتزام لحد اآلن ب  63مليون درهم.
مشرو معالجة مياه الصرف الصحي " "STEPبكل من قصبة تادلة والفقيه بن صالح وخريبكة بمبلغ استثماري يصل إلى  665مليون درهم تم االلتزام
ب  77مليون درهم لحد اآلن.
برنامج انتاج ثالثة ماليين طن من األسمدة بالجرف األصفر بغالف استثماري يصل إلى  13 721مليون درهم تم االلتزام ب  11 118مليون درهم
لحد اآلن.
مشرو تكييف لخطوط األسمدة NPKبمبلغ استثماري يصل إلى  200مليون درهم تم االلتزام ب  168مليون درهم لحد اآلن.
مشرو تحلية مياه البحر بالجرف األصفر-المرحلة الثانية بغالف استثماري محدد في  380مليون درهم تم االلتزام ب  98مليون درهم لحد اآلن.
مشرو وحدة الحامض الكبريتي  PS4بآسفي بمبلغ استثماري يصل إلى  1 185مليون درهم تم االلتزام ب  996مليون درهم لحد اآلن.
وحدة إزالة الكادميوم من الحامض الفوسفوري بالجرف األصفر بغالف استثماري محدد في  260مليون درهم تم االلتزام ب  4ماليين درهم حتى اآلن.
برنامج فوسبوكرا  -وحدة الغسل والتعويم بمبلغ استثماري يصل إلى  1 442مليون درهم تم االلتزام به بالكامل وسيتم تشغيل هذه الوحدة خالل الربع
الثاني من سنة .2022

المخطط الوطني للجيولوجيا 2030-2021
التحديات االستراتيجية ذات البعد الوطني

التحديات االستراتيجية ذات البعد الدولي

الطلب المتزايد على
مختلف المواد
األولية

CO²

!

السياسات المتبعة
للتخفيف من تداعيات
التغيرات المناخية

الوقاية من المخاطر
الطبيعية

الطبيعة األفقية لمهام
مديرية الجيولوجيا

التحول الرقمي تطور أشكال تدخل
الدولة والجهات
الترابية

التوجهات األربعة الكبرى

التوجه األول
المقاربة بين تطوير البنية التحتية
الجيوعلمية الوطنية وتثمين المعلومة
الرقمية ثالثية االبعاد :الجيولوجية
والجيوفيزيائية والجيوكيميائية
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التوجه الثاني
إنشاء بنية تحتية رقمية
مناسبة وخدمات تحليل
متقدمة

التوجه الثالث
تنفيذ التطبيقات الجيولوجية التي
تقدم عناصر المساعدة في
مختلف الميادين

التوجه الرابع
تطوير القدرات

تنزيل المخطط الوطني للجيولوجيا 2030-2021
استهداف تسعة مناطق بالتغطية الجيوعلمية
ثالثية المواضيع

التخريط الجيولوجي
التغطية الحالية والبرنامج المسطر2030 -2021
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 6مشاريع
 59خريطة مبرمجة
غالف مالي  55,8 :مليون دره

التخريط الجيوكيميائي
التغطية الحالية والبرنامج المسطر2030 -2021





 9مشاريع
 124خريطة مبرمجة
غال ماى  167 :مليون دره

المعلومة الجيوعلمية الرقمية

التراث الجيولوجي الوطني

النظام الوطني للمعلومات الجيولوجية

مشرو قانون حول التراث الجيولوجي الوطني

سيتم وضع نظام وطني للمعلومة الجيوعلمية ،الذي
سيشتمل على قاعدة بيانات قوية وقابلة للتبادل والذي
سيتيح التحليل الموضوعاتي ذا البعد الفضائي للمعلومات
الجيوعلمية.



يدخل هذا المشرو في إطار حماية وتثمين التراث
الجيولوجي الوطني.

التخريط الجيوفيزيائي
التغطية الحالية والبرنامج المسطر2030 -2021





 3مشاريع
 37خريطة مبرمجة
غالف مالي  30 :مليون دره

التعاون الوطني والدولي
 تم التوقيع على  5اتفاقيات إطار و 5اتفاقيات خاصة بين الوزارة
ومجالس الجهات الداخلة وادي الذهب ،الشرق ،فاس – مكناس،
سوس – ماسة والعيون  -الساقية الحمراء.
 عرف التعاون المغربي الصيني في المجال الجيوعلمي ،إنجاز
عدة مشاريع آخرها المشرو الضخم للتخريط الجيوكيميائي،
الذي أعطيت انطالقته في شهر شتنبر  ،2021بغالف مالي يقدر
ب  75مليون درهم.
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تدبير النفايات
اهداف البرنامج  :إانجاز مراكز لطمر وتثمين النفايات المنزلية لصالح كل المراكز الحضرية وتاهيل واغالق جميع المطارح العشوائية ورفع نسبة التثمين والتدوير الى  ٪20في افق 2022

• تاهيل وإغالق 12مطرح عشوائي برسم سنة  2021؛
• متابعة إنجاز 15مركز طمر وتثمين النفايات ؛
• مواصلة المساعدة التقنية لفائدة الجماعات الترابية ؛
• انجاز دراسة تقييم البرنامج وإصدار توصيات متعلقة بالجانب المالي والمؤسساتي والتقني.
مجموع االعتمادات  251,13 :م.د (بما فيها  200مليون درهم برسم سنة )2021

البرنامج الوطن ـ ـ ـ ـ ــي لتدبير
النفاي ـ ـ ـ ـ ـ ــات المنزلي ـ ـ ـ ـ ــة
• برمجة تاهيل وإغالق  11مطرح العشوائي ؛
• مواصلة الدعم إلنجاز  10مراكز في طور اإلنجاز ؛
• تفعيل مخرجات دراسة تقييم البرنامج لصياغة برنامج جديد.
مجموع االعتمادات  200 :م.د.

•
•
•
•
•
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البرنامج الوطني لتثمين
النفايات
متابعة انجاز مراكز فرز وتثمين النفايات بالمطارح المراقبة ؛
اعداد دراسات إلنجاز مشروع الفرز االنتقائي للنفايات بجماعة المشور القصبة بمراكش؛
اعداد مخطط مديري لتدبير وتثمين السيارات والشاحنات المنتهية الصالحية؛
التوقيع على اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتدبير وتثمين نفايات التجهيزات الكهربائية
واإللك ترونية؛
إنجاز خطة عمل وطنية لتثمين النفايات المعدنية وإعادة تاهيل مواقع المناجم المغلقة للحد من
اثارها السلبية على المحيط البيئي وصحة المواطن.

,

العمل على تحقيق اهداف االستراتيجية الوطنية لتقليص وتثمين النفايات عبر انجاز مجموعة من االنشطة
من بينها :
• تتبع انجاز مشاريع مراكز فرز وتثمين النفايات بالمطارح المراقبة التي استفادت من الدعم خالل
االربع سنوات االخيرة ؛
• انجاز مشروع الفرز االنتقائي في المصدر بجماعة المشور القصبة بمراكش ؛
• مواصلة وضع المنظومة الخضراء لتثمين وإعادة تدوير النفايات مع إعداد اال ليات التقنية والمالية.

البرنامج الوطني للوقاية ومكافحة التلوث
التاهيل البيئي للوحدات
والمناطق الصناعية
المساهمة في إانجاز محطات معالجة المقذوفات السائلة للمجازر البلدية بسال والمناطق الصناعية
متابعة إانجاز محطات معالجة المقذوفات السائلة الصناعية بعن الشكاك وعين جوهرة وبوقنادل
بعين الشكاك وعين جوهرة واوالد تايمة وبوقنادل بغالف مالي قدره  46م.د
بغالف مالي يقدر بـ  30م.د
تثمين و إاعادة استعمال النفايات الناتجة عن قطاع
زيت الزيتون
المساهمة في إانجاز عدة مشاريع لمعالجة المرج بجهة فاس مكناس وجهة طنجة تطوان الحسيمة
دعم إانجاز مشروعين لمعالجة المرج بوزان وزاوية الشيخ بغالف مالي قدره  3,15م.د
بغالف مالي يقدر بـ  12م.د
مكافحة تلوث الهواء لقطاع الفخار
استبدال االفرنة التقليدية باالفرنة الغازية بالولجة بسال واكـفاي بمراكش بغالف مالي يقدر بـ  4.22م.د

استبدال االفرنة التقليدية باالفرنة الغازية بجهة مراكش اسفي بغالف مالي يقدر بـ  3م.د

التدبير المستدام لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور
((PCB
• اعداد جرد للمعدات الملوثة و انجاز التحاليل .
• جمع المعدات الملوثة وتصدير ها (250طن)؛
• تنظيم دورات تدريبية وتوعوية حول هذه إاشكالية بمختلف جهات المملكة.
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• معالجة المعدات والزيوت المتوسطة التلوث ومواصلة تصدير اكـثرها تلوثا (ـ 618طن).
• مواصلة دورات تدريبية وتوعوية العتماد افضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية من قبل
جميع حاملي المعدات الكهربائية.

تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة تغير المناخ
المشاريع المنجزة وا إالجراءات المتخذة على المستوى الوطني في مجال مكافحة االحتباس الحراري في
إطار تنفيذ اتفاقية االمم المتحدة بشان تغير المناخ :

 إعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون طويلة االمد في افق 2050؛
•تحيين المساهمة المحددة وطنيا NDC؛
•انجاز منصة رقمية لنظام المتابعة واإلبالغ والتحقق  MRVلتتبع تنفيذ المساهمة المحددة
وطنيا؛
•اعداد سبعة مخططات مناخية جهوية بكل من الجهات التالية :طنجة تطوان الحسيمة،
الدار البيضاء سطات ،درعة تافياللت ،كلميم واد نون ،العيون الساقية الحمراء وبني مالل
خنيفرة وجهة الشرق؛
•تقوية قدرات الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي (جماعات محلية ،قطاع خاص)...،؛

•

•
•
•
•
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المشاركة في اشغال مؤتمر كوب  26بوفد تراسه السيد رئيس الحكومة وهم
ممثلين عن القطاع العام والخاص والمنظمات غير الحكومية .
,



تنظيم انشطة موازية ولقاءات ثنائية مع مجموعة من الدول والمنظمات بالرواق
المغربي

مواكبة القطاعات المعنية لتنزيل االستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون ( )2050عبر
تعبئة الدعم التقني إلعداد مخططات قطاعية ذات بصمة كربونية منخفضة في افق
 ،2050والتي ستهم إنتاج الطاقة الكهربائية والفالحة والصناعة وقطاع اإلسكان والنقل
والنفايات ؛
استكمال اطار الشفافية المتكامل لتتبع تنفيذ "المساهمة المحددة وطنيا"؛
مواكبة الجماعات الترابية والقطاع الخاص لتعزيز قدراتها وتمكينها من تعبئة التمويل
المناخي ؛
إطالق دراسات من اجل إعداد مخططين ترابيين للمناخ لكل من جهة جهة فاس مكناس
وجهة الداخلة وادي الدهب؛
االعداد للمشاركة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر االطراف في اتفاقية التغير المناخي
(كوب )27

برنامج حماية وتثمين االوساط البيئية والتنوع البيولوجي
اهداف البرنامج :
•
•
•
•

تاهيل وحماية وتثمين  35موقع جديد ذي اهمية بيولوجية وإيكولوجية ( )SIBEمع االخذ بعين االعتبار التنمية الترابية واإليكولوجية والسوسيو اقتصادية والتوزيع الترابي
المساهمة ودعم الجماعات الترابية بخصوص تهيئة المناطق الخضراء؛
المحافظة على المجاالت الرطبة وجعلها احد ركائز جلب االستثمارات في المجال السياحي والترفيهي؛
تعزيز التربية البيئية والتوعية والتحسيس؛

المساهمة بغالف مالي قدره  27,7مليون درهم ،لتمويل عدة مشاريع من بينها:
• تنمية السياحة الطبيعية بجهة العيون وجهة الداخلة وادي الدهب وجهة
كلميم واد نون ؛
• حماية الطبيعة عبر التطهير السائل بالعالم القروي
• تاهيل و تهيئة غابة سيدي معافة بجهة الشرق؛
• تهيئة فضاء ترفيهي للتربية البيئية بجماعة تمنار بالصويرة؛
• تقليص اثار الكوارث الطبيعية بواحات جهة كلميم واد نون
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يقدر المبلغ المرصود للبرنامج برسم سنة  2022حوالي  6مليون درهم.
وذلك للمساهمة مع الجماعات الترابية ل :
• إنجاز حزام اخضر لمدينة العيون؛
• تاهيل منتزه عين فيتال واجعبو بإفران ؛
• تهيئة فضاءات ترفيهية وجنبات محيط واد بهت بمدينة سيدي سليمان ؛
•
•

إتمام التقييم الوطني للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛
التحضير والمشاركة في الجزء الثاني من المؤتمر الخامس عشر لالطراف في
اتفاقية التنوع البيولوجي الذي سيعقد حضوريا بالصين.

التدبير المندمج للساحل

• إعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل والمصادقة عليه
من طرف اللجنة الوطنية للساحل ؛
• إعداد اول تصميم جهوي لساحل هم جهة الرباط -سال -القنيطرة.

 إعداد التصميم الجهوي لساحل جهة طنجة تطوان الحسيمة.
 تنظيم تمرين ميداني لمكافحة التلوث البحري الطارئ.

الصيد البحري

جرف الرمال

التنمية العمرانية

المقذوفات السائلة

,
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التاثيرات السوسيو-اقتصادية

45

46

الرصد واالستشراف الطاقي

 توفير اإلحصائيات والتقارير المتعلقة بالطاقة بشكل دوري عبر الموقع
اإللكتروني للمرصد المغربي للطاقة.
 الشرو في تحرير دفتر التحمالت المتعلق بتصميم ووضع نظام معلوماتي
مندمج للمرصد المغربي للطاقة (في طور االنجاز).
 تحيين تقرير الدراسة االستشرافية حول الطلب على الطاقة في أفق 2050
على ضوء تعاليق الوكالة الدولية للطاقة والفاعلين المعنيين.

 تحرير مذكرة ومشرو دفتر التحمالت المتعلق بمرصد بالمعادن
والهيدروكربورات.
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 تفعيل المشرو المتعلق بوضع نظام معلوماتي مندمج للمرصد المغربي

للطاقة.
 إنجاز دراسات قطاعية ميدانية ذات أولوية حول االستهالك الطاقي (بحسب
االعتمادات المالية المتاحة).
 العمل على اقتناء نظام معلوماتي مناسب خاص باليقظة االستراتيجية بقطاع
الطاقة والمعادن والجيولوجيا .
 العمل على إحداث بوابة الكترونية لمرصد المعادن والهيدروكربورات.

 مواصلة العمل على تعزيز برامج الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية
(تقوية القدرات و تعزيز تبادل البيانات والخبرات في مجال الرصد
واالستشراف الطاقيين) .

المراقبة والوقاية من المخاطر
مواكبة المشاريع الطاقية والمعدنية والشبه المعدنية
 إطالق طلب عروض يتعلق ب رساء وتدبير نظام التتبع والوس من أجل مراقبة توافر وجودة المواد البترولية
السائلة.
 تجديد اعتماد  3هيئات من أجل المراقبة القانونية المتعلقة بآالت الضغط البخار والغاز  36( ،هيئة سشغل
 161مفتشا معتمفا لىت غاية أكتوبر .)2021
 منح  62ترخيصا الستيراد المواد المتفجرة والمواد األولية التي تدخل في صناعتها واىمعفات اىت س تو علت
مواد بيروسقنية ،ومنح  106ترخيصا الستعمال المواد اىمتفجرة ح ت اريقة ااستعمال اىفور باىمكان.
 الترخيص بتشغيل مصنعين للمتفجرات و 8مستودعات لتخزينها ومستودع لتخزين المفجرات ،بسيد
بوعثمان (إقلي الرحامنة) ،بغالف استثمار يقدر ب  160مليون دره ؛

 تجويد والرفع من مستو أعمال مراقبة المنشآت الطاقية والمنجمية ومصانع
ومستودعات تخزين المواد المتفجرة وكذا المنشآت التي تتوفر على آالت
الضغط البخار والغاز ؛
 تجويد والرفع من مستو
واىكيفية.

أعمال مراقبة المواد البترولية من اىناحية اىكمية

 الترخيص ب نشاء  5مستودعات لتخزين المتفجرات والمفجرات ،بصاكا (إقلي كرسيا) ،بغالف استثمار يقدر
ب  60مليون دره ؛

 اقتناء المعدات التقنية من أجل تعزيز قدرات المختبر الوطني للطاقة والمعادن
وملحقاته وذىك ىتمكين اىم تهلكين من اىتيود بمواد مطابقة ىلمواصفات
اىقانونية.

 منح  75ترخيصا استثنائيا الستعمال معامل التلحي و/أو معامل السالمة و/أو اإلعفاء من االختبارات
الهيدروليكية عند االستيراد تخص  44978آلة الضغط البخار والغاز .

 اعتماد تقنيات متقدمة لمراقبة جودة المحروقات ،ستيح ستبع هنه اىمواد عن
اريق وسمها ف سبيل اتسها ف س فيف اىم موىية اىمتعلقة بمخاىفة عودة
اىم روقات.

 تحليل ما يقارب  3904عينة من المواد البترولية (لىت غاية مت هتنبر) وسبين أن معفل مطابقة اىمعايير اىقانونية
وصل إلى  97,5 %بالنسبة للغازوال و %97بالنسبة للبنزين.

 منح الموافقة المؤقتة الستعمال لولبي السالمة لضمان محتو قنينات غاز البوطان من فئة  12كلغ وقنينات
غاز البروبان من فئة  34كلغ ،وذلك لضمان محتو القنينات ؛
 تشغيل نظام معلوماتي يتعلق بآالت البخار من أجل التتبع الدقيق لكل األنشطة المرتبطة بهذه اآلالت من صناعة
واستعمال ومراقبة ،وذلك من أجل تحسين الخدمات المقدمة من طرف مديرية المراقبة والوقاية من ,
المخاطر.

 إعداد مواصفات قياسية متعلقة باىمواد اىمتفجرة ذات ااستعمال اىمفن
واىطاقات اىمتجفدة واىمواد اىبتروىية وزيوت اىتش ي واىتعفين.

 المصادقة على  19مواصفة قياسية متعلقة بالمواد البترولية وزيوت التشحي و 21مواصفة قياسية متعلقة
بالطاقات المتجددة و 32مواصفة قياسية متعلقة بالتعدين  ،وسيت خالل شهر أكتوبر عرض  85مواصفة
قياسية متعلقة بالمواد البترولية وزيوت التشحي على اللجنة المختصة قصد دراستها والمصادقة عليها

 مواكبة صانعي المتفجرات تنجاز مشاريعه اىمتواعفة بكل من أكادير ووجدة
بغالف مالي إجمالي يناهز  340مليون دره .

 انطالق أشغال بناء مقر جديد للمختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء بشراكة مع الوزارة المكلفة
بالتجهيز ،وتقدر تكلفة المشروع بـ  10مليون دره .
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 استكمال أشغال بناء المقر الجديد للمختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار
البيضاء.
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تعزيز المراقبة والرصد و التقييم البيئي
نظام المراقبة والتراخيص
• انجاز  379عملية مراقبة لمختلف االنشطة االقتصادية والمشاريع االستثمارية؛
• الترخيص ل  68شركة لجمع ونقل النفايات الخطرة و ل  27منشاة متخصصة في معالجة النفايات
الخطرة ؛
• احداث نظام معلوماتي للتراخيص المتعلقة بتدبير النفايات .



مجال المراقبة



متابعة تنفيذالمخطط على المستوى الوطني و الجهوي بتنسيق مع االجهزة المكلفة بالمراقبة البيئية؛
متابعة مراقبة وحدات إنتاج زيت الزيتون بتنسيق مع الجهات المعنية ؛
تعزيز التعاون والتنسيق بين االجهزة المكلفة بالمراقبة البيئية والنيابة العامة ووزارة العدل؛
مواصلة دعم القدرات في مجال المراقبة البيئية على الصعيد الجهوي.



مجال التراخيص



اطالق النظام المعلوماتي للتراخيص.





التقييم البيئي
• فحص  10مشاريع من طرف اللجنة الوطنية لدراسات التاثير على البيئة و 585مشروع على
المستوى الجهوي؛
• رقمنة مساطر التقييم البيئي ؛
• المساهمة في اشغال اللجنة الوزارية للقيادة المكلفة بالطعون ذات الصلة باالستثمار.
,
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تنزيل المساطر واال ليات لتفعيل القانون  49-17المتعلق بالتقييم البيئي (إنجاز الوثائق
التوجيهية القطاعية للتقييم البيئي واإلفتحاص البيئي) ؛
متابعة دراسة طلبات قرار الموافقة البيئية للمشاريع المعروضة على اللجنة الوطنية.

تعزيز المراقبة والرصد و التقييم البيئي






رصد الساحل

رصد جودة مياه الشواطئ 186 :شاطئ
رصد جودة الرمال  60شاطئ
رصد التلوث الناتج عن المقذوفات السائلة والرواسب بالواجهتين االطلسية والمتوسطية
 برنامج “  25 : ” MEDPOLمحطة الواجهة المتوسطية.
 برنامج »  34 : « ATLANTIQUE POLمحطة
رصد الملوثات العضوية الثابتة في إطار برنامج " الدعم اإلقليمي لرصد الملوثات العضوية الثابتة "POPs
المنبثق عن اتفاقية استوكهولم

متابعة تنفيذ رصد :
 جودة الشواطئ
 التلوث البحري
 الملوثات العضوية الثابتة POPs

رصد الهواء
 دعم الجهات القتناء  8محطات جديدة .

هدف البرنامج  :اقتناء ووضع 140محطة ثابتة لقياس جودة الهواء في افق .2030
الغالف المالي للبرنامج  367 :مليون درهم.
عدد المحطات المتوفرة إلى حدود  32 : 2021محطة.
ساهم القطاع في إاطار الشراكة مع الجهات في تمويل  36محطة جديدة الى حدود سنة .2021

عدد التحاليل المخبرية
عدد التحاليل (الماء والرواسب)
عدد القياسات (الغازات)
المجموع
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2021
43157
7200
50357

,

2022
45000
10000
55000

الحصول على شهادة االعتماد طبقا لمرجع االعتماد
 NM/ISO 17025الخاص بالمختبرات (،)2020
والعمل مستمر لتوسيع مجاالت التحاليل لالعتماد
(.)2022

المرصد الوطني والمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة
تدبير المعلومة البيئية

•
•
•
•

استكمال النظام الوطني للمعلومات البيئية

إنجاز التقرير الرابع حول حالة البيئة بالمغرب؛
إنجاز االنظمة الجهوية للمعلومات البيئية والتنمية المستدامة في جميع جهات
المملكة؛
إعداد التقارير الجهوية المتعلقة بالحالة البيئية؛
تنظيم دورات تكوينية في مجال استعمال واستغالل نظم المعلومات البيئية
لفائدة الممثلين الجهويين للقطاعات المعنية .

مكونات النظام

Administration

,
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SINE
Géoportail

Géo catalogue
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آفاق التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في مجاالت الطاقة والمعادن والجيولوجيا
 إيالء اهتمام بالغ لتطوير التعاون الثنائي مع البلدان اإلفريقية الصديقة في سياق تعاون مثمر ومستدام للمساهمة في دعم وتوفير إمكانات التنمية
والنمو لالقتصاديات اإلفريقية وتطوير الكفاءات البشرية بهذه القارة.

التعاون
الثنائي

 تعزيز هذا البعد الثنائي من خالل التعاون اإلقليمي والثالثي لتمكين البلدان اإلفريقية جنوب الصحراء من االستفادة من الخبرات المغربية المكتسبة
خاصة من قبل المؤسسات والشركات الوطنية في المجاالت التقنية المرتبطة بالطاقة والمعادن والجيولوجيا ،وكذا إلنجاز مشاريع ذات النفع
المشترك من خالل التمويل الثنائي والمتعدد األطراف.
 تقوية التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول االتحاد األوروبي وكذا مع بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية باإلضافة إلى كل من كندا
ودول أمريكا الالتينية من خالل خلق فرص تعاون جديدة في مجال الطاقة والمعادن والجيولوجيا وذلك لتكريس مكانة المغرب جهويا ودوليا.
 مواصلة تعزيز وتوطيد عالقات التعاون االستراتيجي المثمر والبناء مع كل من الصين والهند وروسيا من خالل تفعيل االتفاقيات المبرمة مع هذه
الدول في مجاالت الطاقة والمعادن والجيولوجيا.

 مواصلة تنفيذ المبادرات والبرامج الدولية التي انخرط فيها المغرب مع المنظمات الدولية والتجمعات اإلقليمية (االتحاد األوروبي واالتحاد اإلفريقي
والوكالة الدولية للطاقة والوكالة الدولية للطاقات المتجددة ،إلخ) ،وكذلك مع المانحين الدوليين.

التعاون
المتعدد
األطراف

 البحث عن فرص جديدة لهذا التعاون لمواكبة دعم تنفيذ االستراتيجيات القطاعية وتسريع االنتقال الطاقي وكذا تعزيز القدرات المؤسساتية والقانونية
والتقنية وتوطيد مكانة المغرب على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
 تعزيز إشعا المناطق الجنوبية المغربية من خالل إبراز مؤهالتها ومواردها في مجاالت الطاقة والمعادن والجيولوجيا وجعلها محورا للشراكات
المستقبلية.
,
 تعزيز آلية التنسيق بهدف تحقيق اإللتقائية في تدخالت الفاعلين في القطا على مستوى الترويج للمغرب على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
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تعزيز الشراكة والتعاون الدولي
الشراكة مع مختلف الفاعلين
•

•

•

التوقيع على 12اتفاقية اطار حول تزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على الصعيد الجهوي؛ و عدة
اتفاقيات موضوعاتية في مجال رصد جودة الهواء ،تاهيل المجاالت الطبيعية ،مكافحة التلوث الصناعي،
التنقل المستدام ،الخ...
تنظيم حوالي 20ورشة تكوينية لتعزيز قدرات مختلف الفاعلين في مجال البيئة والتنمية المستدامة همت 200
ممثل عن الجماعات الترابية ،والجمعيات البيئية ،و المقاولين الشباب.
تعزيز الشراكة مع كل من  :وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة ،المدرسة الوطنية
العليا للمعادن ،المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ،المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية،
قطاع التكوين المهني ،الخ...

•

•
•

اعداد إطار جديد للشراكة مع المجتمع المدني من اجل مواكبة تنزيل اهداف
للتنمية؛
اطالق نسخة جديدة لبرنامج دعم البحث العلمي في المجال البيئي؛
إطالق المرحلة الثانية من برنامج  Cleantechلدعم المشاريع المقاوالتية اال ك ثر ابتكارا.

االستراتيجية الوطنية

تعزيز التعاون الدولي
•

•

•

•
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تعبئة ما يقارب  13مليون دوالرفي إطار المرحلة السابعة لتمويل الصندوق العالمي للبيئة من اجل انجاز بعض
المشاريع (مراكش مدينة مستدامة ،التكنولوجيات النظيفة و المهن الخضراء ،التنوع البيولوجي ) ؛
متابعة تنفيذ عدة مشاريع في اطار برامج التعاون الدولي الثنائي والمتعدد االطراف مع كل من إيطاليا واليابان والمعهد
العالمي للنمو االخضر والبنك الدولي ،وبرنامج االمم المتحدة للبيئة؛
المشاركة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة والمناخ للمساهمة في اشعاع المغرب على
الصعيد اإلقليمي و الدولي؛
كوت
تفعيل االتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول اإلفريقية الصديقة (بوركينافاسو ،روندا ،سينغال ،الغابون ،غينيا, ،
ديفوار ،مدغشقر ،النيجر) من خالل تنظيم دورات تكوينية عبر تقنيات التواصل عن بعد في مجال التغير المناخي،
لتعزيز قدرات االطر التقنية لهذه الدول.

•

•

•

•

متابعة تفعيل برامج العمل المنبثق عن االتفاقيات المبرمة في إطار التعاون الثنائي مع دول الشمال (االتحاد
االوروبي ،ايطاليا ،المانيا ،سويسرا ،الواليات المتحدة ).…،؛
تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنائي الموقعة مع دول الجنوب ( 26اتفاقية) خاصة مع البلدان الشريكة في إفريقيا (8
بلدان) في إطار برنامج التعاون جنوب  -جنوب؛
المشاركة في االجتماعات الدولية ،خاصة منها اجتماع جمعية االمم المتحدة للبيئة؛
متابعة تعبئة الموارد المالية المتاحة على الصعيد الدولي لدعم تنزيل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة،
وتنفيذ التزامات المغرب في اطار االتفاقيات المتعددة االطراف.
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التوعية والتحسيس والتربية البيئية

•
•

•

•

•

تنظيم حفل تسليم جائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها  13التي توجت  10فائزين.
إنجاز كبسوالت تحسيسية وتوعوية حول عدة مواضيع بيئية ،وبثها عبر وسائل
اإلعالم السمعية البصرية واإللك ترونية
إحداث وتجهيز مجموعة من النوادي البيئية (بالوسائل السمعية البصرية،
المعلوماتية والك تب البيداغوجية) داخل مجموعة من المؤسسات التعليمية وبدور
الشباب  ،وتنظيم دورات تكوينية لفائدة منشطي النوادي البيئية.
تهيئة  6مؤسسات تعليمية وتجهيزها ببنيات تهم حماية البيئة والتنمية المستدامة
بجهة الدار البيضاء سطات (الواح شمسية إلنتاج الطاقة الكهربائية ،نظام تجميع
مياه االمطار ،نظام لفرز النفايات ،مساحات خضراء ونظام سقي بالتنقيط).
إنجاز مدعمات تربوية وبيداغوجية متطورة مثل الخرائط التفاعلية والمدعمات
الرقمية (.)Simulateurs 3D

,
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•

•

•

تنظيم سلسلة من الحمالت السمعية البصرية ،عبر إنتاج وصالت وكبسوالت
وبثها عبر وسائل اإلعالم السمعية البصرية واإللك ترونية ،حول مواضيع بيئية
ذات اولوية؛
تنظيم دورات تكوينية وزيارات ميدانية لفائدة الصحافيين وممثلي الجمعيات
البيئية من اجل المساهمة في تكريس الثقافة البيئية
متابعة إحداث وتجهيز االندية البيئية بالمؤسسات التعليمية ودور الشباب ودور
الطالبة ومراكز الرعاية االجتماعية ،ومواكبة انشطتها التوعوية
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التقدم المحرز على مستوى الوزارة
قطاع االنتقال الطاقي

01

02

قطاع التنمية المستدامة

التنزيل الفعلي لميث اق الالتمرك ز اإلداري والتصمي م المديري المتعلق
بالقطاع ،وذلك من خالل تسريع عملية النقل الفعل ي للس لطات وتوفير
الموارد المالية والبشرية الالزمة لذلك.

مراجعة وتحيين وتطوير المساطر اإلدارية المرتبطة باالستثمار في قطاعات
الطاقة والمعادن والجيولوجيا ورقمنة كافة المساطر اإلدارية والبالغ عددها
ازيد من  100مسطرة إدارية وذلك في افق سنة  ،2025باإلضافة إلى وضع
إجراءات لتتبع وتقييم جودة الخدمات المقدمة من طرف القطاع وذلك
باهداف قابلة للقياس.

تم تنزيل هذا الورش الوطني االستراتيجي من خالل نقل جل الصالحيات
ُالمبرمج نقلها إلى المصالح الالممركزة ،وذلك بموجب النص التنظيمي
المنظم لهذه المديريات وكذا عبر الية التفويض كما تم مدها بالموارد
البشرية.

العمل جاري لتنزيل التصميم المديري للنظم المعلوماتية من خالل تسريع
رقمنة المساطر الموضوعاتية والداعمة للوصول إلى معدل  %100في افق
.2024

03

تنزيل التصميم المديري للنظم المعلوماتية والرفع من معدل رقمنة
االجراءات العملياتية المهنية والداعمة من  25%إلى  95%في افق .2025

04

05
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قطاع االنتقال الطاقي
مقارنة مشروع ميزانية  2022بميزانية 2019
بدل  2021التي تأثرت بجائحة كورونا

ميزانيتي التسيير واالستثمار لسنة 2022
الموظفون  164.034.000 :درهم

ميزانية االستثمار
(شاملة المؤسسات تحت الوصاية)

ميزانية التسيير  408.384.000 :دره

123,586

)(-25,34%

المعدات والنفقات المختلفة  244.350.000 :درهم

2019

92,273

2022

ميزانية التسيير شاملة المؤسسات تحت الوصاية
(الـمـعــدات والـنـفـقــات الـمـخـتـلــفـة)

الموظفون
%40

264,619

ميزانية االستثمار  92.273.000 :دره

()-7,66%

ميزانية
التسيير
المعدات
والنفقات
المختلفة
%60

63

2019

244,35

2022

قطاع االنتقال الطاقي

توزيع اإلعانات  :ميزانية التسيير واالستثمار


مساهمة الدولة في ميزانية التسيير الخاصة بالمؤسسات العمومية وﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺒﺼـﻭﺭﺓ مستقلة
2019

2020

2021

2022

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

87,675

87, 675

83, 45

85,45

المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

78,63

78, 63

78

75

38
2,75
2,726
209,781

38
2,75
2,726
209,781

)*(
2,6
2,5
166,550

37
3
2,5
202,950

الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
معهد المعادن بمراكش
معهد المعادن بتويسيت
المجمــوع
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ب مليون درهم

مساهمة الدولة في ميزانية االستثمار الخاصة بالمؤسسات العمومية وﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺒﺼـﻭﺭﺓ مستقلة

بالمليون درهم

2019

2020

2021

2022

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

47

47

37, 1

45,1

الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

25

25

)*(

12

المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

5,637

5,637

4,600

7,600

معهد المعادن بمراكش
معهد المعادن بتويسيت
المجمــــــوع

1,38
0,19
80,207

1,38
5,19
85,207

1
0,38
43,08

1
1, 78
67,48

(**)

)*( برسم السنة المالية  2021تم تحويل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية إلى الوزارة المكلفة بالصناعة
(**) بالنسبة لميزانية االستثمار الخاصة بمعهد المعادن بتويسيت ،تم تضمينها مبلغ  5ماليين درهم برسم  2020موجه خصيصا لتوسعة هذا المعهد ،ومليون درهم برسم سنة  2022موجه لتجهيز المعهد بعد توسعته

65

تقديم ميزانية القطاع برسم سنة  2022ومقارنتها مع ميزانيته برسم 2019
مقارنة مشروع ميزانية  2022بميزانية 2019
بدل  2021التي تأثرت بجائحة كورونا

ميزانيتي التسيير واالستثمار لسنة 2022
الموظفون  90.371.000 :درهم

ميزانية االستثمار
(شاملة للمساهمات والتحويالت)
910

ميزانية التسيير  152.684.000 :دره

)(-68,21%

المعدات والنفقات المختلفة  62.313.000 :درهم

289,274

2022

2019

ميزانية التسيير شاملة المؤسسات تحت الوصاية
(الـمـعــدات والـنـفـقــات الـمـخـتـلــفـة)

الموظفون
%59,19

105,16

ميزانية االستثمار  289.274.000 :دره
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ميزانية
التسيير

()-40,74%

المعدات
والنفقات
المختلفة
%40,81

2019

62,313

2022

طبيعة النفقات المبرمجة برسم سنة 2022
توزيع اإلعانات  :ميزانية االستثمار


ميزانية االستثمار  :المساهمات الخاصة بالبرامج البيئية

الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية
المستدامة
(الحساب الخصوصي للخزينة)
مساهمات وتحويالت
من الميزانية العامة
-االستثمار-

( ب مليون درهم)

البرامج والمشاريع البيئية

2019

2020

 ( 2021ب مليون درهم)2022

البرنامج الوطني لتدبير النفايات
المنزلية والمماثلة لها

200

200

200

برنامج الوقاية ومحاربة التلوث
الصناعي بقطاعات الصناعة
والحرف التقليدية

4

1

البرنامج الوطني للتطهير السائل

600

600

200

14

42

المساهمات في البرامج البيئية األخرى
برنامج تثمين األوساط البيئية

المجموع

67

64

60

30,574

6

868

861

244,574

248

طبيعة النفقات المبرمجة برسم سنة 2022
توزيع اإلعانات  :ميزانية االستثمار


ميزانية االستثمار  :اإلعانات المرصدة للمرافق التابعة لقطاع التنمية المستدامة
( ب مليون درهم)

البرامج والمشاريع البيئية

مساهمات وتحويالت
من الميزانية العامة
-االستثمار-

المختبر الوطني للدراسات ورصد
التلوث
(مصلحة مسيرة بصورة مستقلة)

مركز الكفاءات للتغيرات المناخية ()4C

المجموع

68

تعزيز آليات رصد التلوث

مكافحة تغير المناخ

2019

1,5

2020

0,9

2021

0,9

2022

1,5

5

3

1,2

1,5

6,5

3,9

2,1

3

شكرا على حسن إصغائك

69

أوراق إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻀﻮر

~~I~I

'

.li. .11

ù~

~.)l!.i.J.I~

~b"Y\
ü~lkAlIa
".
.
2027- 2021 :~.;AlI1 ~'l1_,J1

...........................:4J.l1 .~i

ûA V'~WI

2022-2021 :~.;AlI1 eu...J1

~~

.....................:~_)~I~~
........................:~I

~~

~\~\

~~

:t~~

2021.f.Ù"; 25 ~I

Â.Lo~~

.............:4J.l1.~~'4--ü4_)~1'4-i
~
..~ ... :~jll

~J.

~:~_)t~1

o.u.1

~lk.l\ J\j;j~\ ô)j} ~_;J\ ~~\

/'A~ r\,('),~)('J)..I.,

U U /->

U_r,o

(..-ÛS

~\...i..ajl
~t.

~~I~

:J~~\ JJ~

.2022 ~\.l\

~\

"

Ç::~on ~1i)Ç!1()..»l~::~Jl -J~LJl
ëLûLl·lI4..c---tI
- ~
~jl9:~ i -. .:.t\

G·oJlJ
. ~l~
-:::.r--s:»:

~I

iiJ..9
l'~l .c..l.d~lc_er

~liJl ~WI
l~.c..l
. -'~

_J__J.---t--

6.~..:.1l

(__:-:--'"

.:.JliJl ~WI

~~l

J~~~l

_c...l ..:.~l ndll
----.?~
'C2!:ï

~WI~WI

~~\

4.(W.\

~l\t!\
~_.)L!.l..J.\ ~

.

~\:i'1\
ü~~\
_.

~J.

~\~\

J\.kJ\ J~:1\ OJ~}~_)J\ ~I).\

~~

u~

4.d...

f.Jj; :J~~\ JJ~

.2022 ~ll\ ~\
~_,;ùl

ëLull.r.J1
~~I .
*.

j

i ~*~I

~~

~~Jl~~
(:--~

~J...u..UI~

~Ü:!iJ~
{

(.$.)~

-

-

1 WC b

1° Q

J~I~I~

~uwl

-

~

JJ~~~

~~

.'

- - -

c;

~J(.$~

~

~..rtl

cLJ.U
. l ~ J~~~~l.,
.. .~

.'

~v.~
.

'..

~II.$~

..1 4-.! 4-> 1 ...\.Q.>

~~I.)~II.$~

~~l
~1":'~~1
.. ~

...uJ

.'
f ~l .ll.d~l

SLll G~-,lLJf~l .lld~~

u~~yI.$~J~~>

~1...\.Q.>i

i

l

~~\&l\
0~\
~_)~\~

6..-8":1\
... .. ~::)~tkAl\a.

('""""_j. ~\~\

~~

~lk.I\ J~}I\

~~}

~_ril\ ~I).\ U~

{-..R

:J~'i\ JJ~

.2022 ~U.\ ~\
ëLuUfi.1
~~I
".

~_,:ùl
/-,(Xlj

(

»:«:
---~

L

'-

1

~~ lJ,)
,?-.;Jv ~)

.

j

i ~"~I

cJ la j
\ E._;j \

~Y1

\

)~!I~~'
.
~J-.2_2)
"

'"

,

~\4Sl.l\

~\kJ\
!.NlJ.W\~

4-b'"Y\
.' uk;UMJI Ù.
.................................................
:4111
...........................
:4111 .~i

J ù-'~WI

~

ù-'~WI

.)~

2027-2021:~~I

ëI:!~_,J1

.)~

2022-2021:~~I

ëu......l1

..................... :v:J..i..L.t.!.I.)~

9:~Jt~1

........................ :~I.)~

.............:4111.~~

'4-ü4J~1

ô.tJ~_.L c:;.,.s;..J.-,..:~j11

~

o.ù.1

:J~~' JJ~

r-r.J..ol~ ...olll~~L:al~U;j~lW~_jll~~l~~~

.2022

~Wl ch...Jl

Ç::boH ~lC)C!.l" c,_j)l~::v.tJl ël.lUl
f.

/r
c-::

J~

rCl1

~~1~1~1

~1
J

l.J"-1.~;\11
..
~ a~~~Wl
..
~~~
. '..

..

f ~l "-l.d~~..

~lû~

ëu..:t..U1
~
•

~ ...o:.~L~

Jj~I~WI

~~Lb

~~Jl~~
~LW!_,JJ~~

l~.ll-,~l

G~-,l.LJf~l

~~~~Wl
.'

J_Ns-\

t~
l

.'

~

"-l.d~~
"Wl~

~ü1I~WI

~l

~1..rJI~WI
~WI~WI
~~I
•

~l~û~l

~~I~~

•

.)~I

~~J.l

"-l.d~~

~~

_!)

~ü1I~WI

~lu..,J~

~~~Wl
~~l

•

J~

J~~Wl
~l

1

0-,~~1~

~~l

»-: ,

~1

.)~I~~~

,J

~*~

~\

~l.U-L\~
~\:;~\ u\P\l.MJ\ ~

~

~l~~l ()J)l:~~~ol1ëli.LJl

~1

4(W.\
~~\

C'

'-J

.

r-r. .iol~,.,on ~W~l.i;j~l

W c4!Jll

~~1

~

~h.o

:J~~\ J_J~
,2022

~Wl J.;....Jl

~

J

rCJ1

~~1~1~1

~1

_;:_r ,

~

ff~Jll~~

-,~.,;Jl1~
•

~G>~L.b
V

~~

J~l~

C

/'\

'-

~uwl

j~

~~

~

l.1~~~

"

~~

e:

~~

(")

~1~0~
l.J~~1
..

~

ël~~~~l
"

"

~.o~l~l

J~l~l
..
.':.J

~~1

~1

L
..

~u..,J

~~~~1
~~~
.
...

~

•

J ~1 ~l.d~1

G~-,liJ J~l ~l.d~~

~J~~
~~n~l

•

~~\

~\JJ...J.\~
~b1\ ~~\l.ü1\ ~

r-.t? J..ol~":...ol1~~l.tàl~U;jC31

W ~....}l1~~1

~

~h.o

:J~'il JJ~

.2022

~Wl Lll

ﺟﺪول اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ

~~c
~1
~l;j
G:~lQ;:'60<:J""yl
~l
G:~ldi.1l
.L..a..l;j~1G~ldil1 ~
~&il1 GW~l

••

•

$-

•

_. ...J1 ~
2022lJW1l·
••
r
.:.u~I~

~

~~I

•

û_,.·n ClLI

14
1 14 Il
14
14
1 14 1
14
14
14
14
14
14
14

û~JWI

.

û _,.aj 1_,.t.1

hl;!

t4';1

hl;!

t4';11

..I..>I~

hl;!

t4';11

..I..>I~

hl;!

..I..>I~

hl;!

..I..>I~

hl;!

..I..>I~

hl;!

..I..>I~

hl;!

..I..>I~

hl;!

..I..>I~

hl;!

..I..>I~

hl;!

..I..>I~

'....
I;!

t4';11
t4';1
t4';1
t4';1
t4';1
t4';1
t4';1
t4';1
t4';1

hl;!
..I..>I~

1

baH

~~Itl

~I~I·

_ 'P-A

;)j~ d..:-c_rà.J1
~~I
d

_)~~I~~I

! ~j 1.1lj,-:?~I

~I~~

_)~~I~I·

!sollj~)W1

.J

.~~Wlj

Lf.o~ ~lffill
1

~~

o4.l.lj 4:j_r4J1

;_)~_,J d..:-c_rà.J1
~~I

~l4aJ1

~~
.;).~~:Jlj

-'P-A

Iffi1

Lf.o~ ~
~I~I·

_ 'P-A

_)~~I~I·

-'P-A

Lf.o~~~1
~I~I·

_ 'P-A

_)~~I~I·

-'P-A

Lf.o~ ~~I

;~')I·t,.l ëL..c_rà.J
_
1d...ù
_ ~ _ 1t;j~ :.
d..:~1

~l4aJlj

.~~Ij

if'~~1

J\..a1j~1;_)~_,J d..:-c
_rà.J1~~I
.4AI~1

~Ij

- ,,,JI
'"

L..>\

l

~~~Ij
~~
~L.bJI

أوراق إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻀﻮر

~.~

~GW1~

~L.u..J.\~
~b"V\ u~\l.üJ\ ~

J v:~WI

~~

2027- 2021 :~jAlJI4.:':i_,.!1

.w....i ù-" v:~WI

~~

2022-2021 :~~I

.................................................
:~I
...........................:~I

~~\

a~LJl

~l:~::~oH
.

107

-..;;J

.....................:v:J~I~~

'4--ülu~1

a.......J1

10 :~Jt41

........................:~I~~
.............:~I.w....~

.

~\W\

2021~~

03 ~1

:t4':i1

~I..WI~~

~

..............:~I;S..i.l1

~&1

~1

:J~~\ JJJ+

G~l.aml ~_}l1 G~Jr.:Jl ~~~1
.2022 ~Wl L...J~

~1

G~l~·~l

Ç:;~Jl ~1~~1'" c,J)l~::..aoH a~LJl
~

~1

.>

v

.)~I

~

~

.iJ"-1.~~1l
..
~ ~~~~~l
..
yJ~~
. ...

1'M1)
/
<,
1

.)~I

V'

~tr
/

l.oAJl

_rCJl

~~1~1~1
~

f Utll"-td~&~

~lû~

ëu.=t.Ul
~
•

~ ..,o;J:}L ~

J_jSJl ~Wl

ff~Jl~&
~~~JJ~~&

~~Lb

~Li11~Wl
•

1~~1-'~1~1

~~l

0-,~JJJ1~

J~~~l

J~

_!)

~Li11~Wl
~lyJl~Wl

./

yJl G~.Jl.iJ
fUtll"-td~

~WI~Wl

~lu..,J~

~SJl

(~

J~~~~~l~

»:

1/ il

~~~~l
~~l"-td~

•

~l~û~l

~~J.l
~~

•

~SJI~~
.;_;oill
.;_;oill ~~~

~\~\

~\L).\
~UJ...J.\~
~\:i~\ ~~u.J\ ~
~&ll.?yl

Glc.l.aii\l~_jJl GW~l
.2022

~~
~Wl

:J~~' JJ~

~1
cL.w.l~

~1

G~l

()';..Q,.,1

/

.)~I

~oo..l

C·.;.-'l.J.
~\~
Y-\!_,F

J ~l .ll.d~l

~1

•

