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الملخص
اتســمت ســنة 2021 بديناميــة تعــاٍف اقتصــادي همــت المســتويين الوطنــي والدولــي علــى حــد ســواء، وذلــك بالنظــر إلــى 

كونهــا جــاءت فــي أعقــاب ســنة شــهدت أزمــة صحيــة حــادة ذات تأثيــرات شــديدة الوطــأة علــى جميــع المســتويات.

فعلــى الصعيــد الدولــي، ســجل النمــو االقتصــادي انتعاشــاً بلــغ زائــد 6.1 فــي المائــة، بعــد انكمــاش قــوي بلغــت نســبته 
ناقــص 3.1 فــي المائــة ســنة 2020. غيــر أن وتيــرة التعافــي االقتصــادي، التــي تفاوتــت حســب القــدرات الماليــة للبلــدان 
اء موجــة المتحــور «أوميكــرون» وكــذا  وإمكاناتهــا اللوجيســتيكية، تباطــأت خــالل األشــهر األخيــرة مــن الســنة، الســيما جــرَّ
ــت الشــحن والجوانــب اللوجيســتيكية المتعلقــة بالنقــل الدولــي. وبالمــوازاة مــع  بســبب اســتمرار االضطرابــات التــي همَّ
ذلــك، شــهدت ســنة 2021 صدمــة كبــرى علــى مســتوى أســواق المــواد األوليــة الطاقيــة والغذائيــة، حيــث ســجلت األســعار 

ارتفاعــاً معممــاً ومتواصــًال، فــي البلــدان المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء.

علــى الصعيــد الوطنــي، مكنــت التطــورات التــي ُســجلت خــالل ســنة 2021 مــن الوقــوف علــى مــدى قــدرة اقتصادنــا علــى 
الصمــود بعــد ســنة 2020 التــي شــهدت انخفاضــاً حــاداً فــي الناتــج الداخلــي اإلجمالــي، جــراء تداعيــات األزمــة الناجمــة 
عــن تفشــي كوفيــد-19. وفــي هــذا الصــدد، ســجل االقتصــاد الوطنــي انتعاشــاً واضحــاً فــي 2021، بمعــدل نمــو فــي الناتــج 
الداخلــي اإلجمالــي بلــغ 7.9 فــي المائــة، الســيما بفضــل موســم فالحــي جيــد وكــذا نتيجــة االنتعــاش القــوي الــذي شــهده 

النشــاط االقتصــادي فــي معظــم القطاعــات، باســتثناء الســياحة واإليــواء والمطاعــم والنقــل. 

وحســب التوقعــات التــي صــدرت فــي دجنبــر 2021، مــن المرجــح أن يبلــغ معــدل النمــو حوالــي 2.9 فــي المائــة فــي 2022
ــد  ــة هــذا المعــدل، خــالل ســنة 2022، ليســتقر عن ــه تمــت مراجع ــى أن ــك المغــرب). وتجــدر اإلشــارة إل ــات بن (معطي
حوالــي 1.2 فــي المائــة، وفــق بعــض المؤسســات الوطنيــة والدوليــة. وقــد يعــزى هــذا التراجــع إلــى تداعيــات الحــرب فــي 
ــع أن يســتعيد  أوكرانيــا، فضــًال عــن آثــار موجــة الجفــاف الحــادة التــي تشــهدها البــالد. وفــي ظــل هــذه الظــروف، ال يُتوقَّ
نصيــب الفــرد مــن الناتــج الداخلــي اإلجمالــي المســتوى الــذي بلغــه قبــل األزمــة إال فــي حــدود ســنة 2023، وهــو مــا 
يتطلــب مضاعفــة الجهــود مــن أجــل تفــادي أي تأخيــر فــي تحقيــق أهــداف النمــوذج التنمــوي الجديــد، التــي ترمــي إلــى 

ل فــي ســنة 2019، بحلــول ســنة 2035.  مضاعفــة نصيــب الفــرد مــن الناتــج الداخلــي اإلجمالــي المســجَّ

لت ســنة 2021 انخفاضــاً فــي عجــز الميزانيــة مقارنــًة بســنة   وبخصــوص المؤشــرات الماكرو-اقتصاديــة األخــرى، َســجَّ
2020، حيــث تراجعــت نســبته مــن 7.1 فــي المائــة إلــى 5.5 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي اإلجمالــي، كمــا تراجعــت 
نســبة ديــن الخزينــة مــن الناتــج الداخلــي اإلجمالــي مــن 71.1 فــي المائــة ســنة 2020 إلــى 68.9 فــي المائــة خــالل ســنة 
2021. ويالَحــظ أن ديــن الخزينــة يمتــد فــي معظمــه علــى المدييــن المتوســط والطويــل وأن حصــة الديــن الخارجــي فيــه 
ال تتعــدى 23 فــي المائــة، وهــي نســبة قريبــة مــن تلــك المســجلة فــي الســنة التــي ســبقت األزمــة (21.6 فــي المائــة فــي 
ــة الســامية للتخطيــط، حيــث  ســنة 2019). أمــا بخصــوص معــدل التضخــم، فقــد تضاعــف حســب معطيــات المندوبي

انتقــل مــن 0.7 فــي المائــة فــي 2020 إلــى 1.4 فــي المائــة فــي 2021.

وعلــى صعيــد التجــارة الخارجيــة، ســجلت الــواردات خــالل ســنة 2021 ارتفاعــاً هامــا يعكــس العــودة إلــى وضعيــة هيكليــة 
ــم الــذي ســجلته  لنمــٍو قائــٍم علــى كثافــة المدخــالت المســتوردة. وفــي ظــل هــذا الســياق، ورغــم التطــور اإليجابــي والمعمَّ
الصــادرات، الســيما نتيجــة االرتفــاع المهــم ألســعار الفوســفاط ومشــتقاته، عــرف العجــز التجــاري تفاقمــاً بمقــدار 39

لت تحويــالت المغاربــة المقيميــن بالخــارج ارتفاعــاً ملموســاً بنســبة 37.5 فــي المائــة  مليــار درهــم. فــي المقابــل، َســجَّ
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ــة  ــات االســتثمارات األجنبي ــت تدفق ــك، أبان ــى ذل ــار درهــم. وعــالوة عل ــادل 93.7 ملي ــا يع ــة بســنة 2020، أي م مقارن
المباشــرة عــن قــدرة قويــة علــى الصمــود، حيــث ســجلت زيــادة بنســبة 43.6 مقارنــة بســنة 2020.

وفــي مــا يتعلــق بوضعيــة النســيج اإلنتاجــي، تميــزت ســنة 2021 باســتمرار إغــالق بعــض المقــاوالت، الســيما الصغيــرة 
ــى مســتوى المقــاوالت  ــة. وعل ــا الســلطات العمومي ــي بذلته ــود إنعــاش االقتصــاد الت ــى الرغــم مــن جه ــك عل جــداً، وذل
حديثــة النشــأة، يالحــظ ارتفــاع حصــة األشــخاص االعتبارييــن (69 فــي المائــة) مقارنــة بحصــة األشــخاص الذاتييــن (31
فــي المائــة) فــي هــذه الفئــة مــن المقــاوالت منــذ تفشــي أزمــة كوفيــد.  ويمكــن أن يعــزى هــذا التغييــر إلــى عــدة أســباب 
ــل حاملــي المشــاريع الجــدد إلــى اختيــار أشــكال قانونيــة أكثــر تنظيمــاً وهيكلــًة إلنشــاء المقاولــة، بعــد أن  مــن بينهــا ميْ

وقفــوا علــى الصعوبــات التــي واجههــا المقاولــون األفــراد وأصحــاب المشــاريع متناهيــة الصغــر خــالل األزمــة.

وبخصــوص ســوق الشــغل، ورغــم مناصــب الشــغل الصافيــة التــي تــم إحداثهــا خــالل ســنة 2021، انتقــل معــدل البطالــة 
ــدل النشــاط ظــل فــي  ــا أن مع ــة خــالل ســنة 2021. كم ــى 12.3 فــي المائ ــة خــالل ســنة 2020 إل مــن 11.9 فــي المائ
مســتوى أقــل ممــا ســجل فــي ســنة 2019. وتتجلــى هــذه الوضعيــة، التــي تعكــس غيــاب انتعــاٍش كلــيٍّ فــي مجــال التشــغيل 
خــالل ســنة 2021، بحــدة أكبــر فــي القطاعــات األكثــر تضــرراً مــن األزمــة، ال ســيما فــي قطاَعــْي اإليــواء والبنــاء، حيــث 

تراجــع عــدد العامليــن فيهمــا بمقــدار النصــف. 

علــى الصعيــد االجتماعــي، اتســم قطــاع التربيــة والتعليــم بمواصلــة تنفيــذ مقتضيــات القانــون اإلطــار رقــم 51.17
ــة محــاور رئيســية أال وهــي: اإلنصــاف  ــى ثالث ــذي يرتكــز عل ــي، ال ــن والبحــث العمل ــة والتكوي ــق بمنظومــة التربي المتعل

وتكافــؤ الفــرص، واالرتقــاء بجــودة التربيــة والتكويــن، وحكامــة المنظومــة والتعبئــة.

مــن جهــة أخــرى، اتســم تدبيــر الحيــاة المدرســية خــالل ســنة 2021، بشــكل خــاص، بالعــودة التدريجيــة للدراســة 
الحضوريــة، وبتأجيــل موعــد الدخــول المدرســي برســم موســم 2021-2022 لمــدة شــهر، وذلــك فــي إطــار التدبيــر 

االســتباقي للوضعيــة الوبائيــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19.

ــة، التــي  ــة، ال يــزال قطــاع التربيــة والتعليــم يعانــي مــن عــدد مــن االختــالالت البنيوي ويذكــر أنــه رغــم الجهــود المبذول
ــم مكتســبات التالمــذة  ــي لتقيي ــى جــودة تعلمــات التالمــذة.  فقــد كشــفت مخرجــاُت البرنامــج الوطن تنعكــس ســلبا عل
ــــٍم فــي المكتســــبات اللغويــــة والرياضيــــة والعلميــــة للتالمــــذة عنــد  (PNEA) التــي نشــرت ســنة 2021، عــــن ضعــــف ُمَعمَّ
نهايــة الطــور االبتدائــي واإلعــدادي. ولتجــاوز هــذه الوضعيــة، يتعيــن مباشــرة إصــالح جــريء لمنظومــة التربيــة والتعليــم 
يرمــي، بشــكل خــاص، إلــى تحســين تكويــن األســاتذة، بمــا فــي ذلــك علــى مســتوى التكويــن المســتمر، مــع االرتقــاء 

ــات األساســية. ــز التعلمــات والكفاي ــي ذي جــودة، وتعزي ــم أول ــم تعلي بوضعهــم، وتعمي

مــن جهــة أخــرى، تميــزت ســنة 2021 بإطــالق جاللتكــم للــورش المهيــكل لتعميــم الحمايــة االجتماعيــة. ويرمــي هــذا 
الــورش الوطنــي إلــى تحقيــق األهــداف التاليــة، فــي بحــر الســنوات الخمــس المقبلــة:

تعميم التأمني اإلجباري األساسي عن املرض سنة 2022؛� 

تعميم التعويضات العائلية خالل سنتي 2023 و2024؛ � 

توســـيع قاعدة املنخرطني يف أنظمة التقاعد لتشـــمل األشـــخاص الذين ميارســـون عمال وال يستفيدون من � 
أي معاش؛

تعميم االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.� 
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وقــد جــرى اتخــاذ عــدد مــن التدابيــر والمبــادرات فــي إطــار تنزيــل هــذا الــورش، تجلــت علــى الخصــوص فــي نشــر القانون 
ــة المتعلقــة  ــد مــن النصــوص التشــريعية والتنظيمي ــة وإصــدار العدي ــة االجتماعي ــق بالحماي اإلطــار رقــم 09.21 المتعل
بــه. كمــا أعلنــت الحكومــة فــي نهايــة ســنة 2021، عــن مخطــط إلصــالح المنظومــة الصحيــة يهــدف إلــى تجــاوز مختلــف 
أوجــه الخصــاص التــي يعانــي منهــا قطــاع الصحــة. ومــن بيــن التدابيــر الكبــرى المنصــوص عليهــا فــي هــذا المخطــط، 
نذكــر الرفــع مــن الميزانيــة المخصصــة لقطــاع الصحــة العموميــة، والتعميــم التدريجــي لطــب األســرة، وتعزيــز صحــة 
األم والطفــل. وإن تفعيــل هــذا المخطــط علــى الوجــه األمثــل يقتضــي تحديــد أهــداف مرقمــة تســمح بتقييــم جداوئيتــه 

مــع تحديــد المــوارد المعبــأة مــن أجــل تمويلــه. 

غيــر أن نجــاح تعميــم الحمايــة االجتماعيــة، بوصفــه مشــروعا مجتمعيــا ذا أهميــة بالغــة لمســتقبل بالدنــا، يظــل رهينــا 
بمــدى قــدرة الفاعليــن المعنييــن علــى رفــع عــدد مــن التحديــات، التــي تهــم علــى الخصــوص، تعبئــة المــوارد البشــرية 

والماليــة الالزمــة والتقيــد بالبرنامــج الزمنــي المحــدد. 

وبخصــوص إشــكالية مشــاركة النســاء فــي ســوق الشــغل، يالحــظ أنــه علــى الرغــم مــن التحســن الظرفــي الــذي شــهدته 
ســنة 2021، إال أن معــدل نشــاط النســاء يظــل بشــكل بنيــوي ضعيفــا جــدا، وبالتالــي تظــل النســاء علــى هامــش التنميــة، 
ــى ســوق  ــوج النســاء إل ــة لول ــل المعرقل ــن العوام ــن بي ــة والشــغل الناقــص. وم ــن البطال ــن متأرجحــة بي ــى وضعيته وتبق
الشــغل، والتــي أثــارت النقــاش خــالل ســنة 2021، نذكــر، علــى وجــه الخصــوص، مشــكل التحــرش الجنســي، ال ســيما فــي 
أماكــن العمــل والوســط الجامعــي. وقــد ســلط المجلــس فــي هــذا الصــدد الضــوء علــى االختــالالت التــي تطبــع مســار 
تقديــم النســاء لشــكاية بســبب تعرضهــن للتحــرش، بحيــث تضطــررن غالبــا إلــى التــزام الصمــت إمــا خوفــا مــن التعــرض 
ــة، أو بســبب عــدم تمكــن  ــة معين ــه محكومــة بتراتبي ــن المتحــرش وضحيت ــة بي ــا تكــون العالق ــام، ال ســيما عندم لالنتق

الضحيــة مــن إثبــات مــا تعرضــت لــه مــن تحــرش.

علــى مســتوى الحــوار االجتماعــي، لــم يُســجل خــالل ســنة 2021 أي تقــدم ملمــوس ســواء علــى صعيــد الحــوار االجتماعــي 
الثنائــي أو ثالثــي األطــراف أو علــى مســتوى النصــوص القانونيــة األساســية المؤطــرة للعالقــات المهنيــة. أمــا بخصــوص 
القانــون التنظيمــي المتعلــق بممارســة حق اإلضــراب، المنصــوص عليــه فــي دســتور المملكــة، فــإن هــذا النــص األساســي 
فــي التشــريع االجتماعــي لــم يخــرج بعــد إلــى حيــز الوجــود، بالنظــر إلــى غيــاب توافــق بيــن الشــركاء االقتصادييــن 

واالجتماعييــن حولــه.

مــن جهــة أخــرى، كشــفت أزمــة كوفيــد-19 عــن اســتعجالية مراجعــة مدونــة الشــغل بمــا يســمح بمواكبــة التحــوالت 
المتســارعة التــي يشــهدها ســوق الشــغل، خاصــة التأطيــر القانونــي لديناميــة الرقمنــة المتزايــدة للعمــل. كمــا يتعيــن أن 
يمكــن هــذا اإلصــالح مــن تعزيــز حمايــة حقــوق العامــالت والعامليــن ووضــع اآلليــات الحمائيــة الالزمــة لتفــادي تســبب 

األزمــات التــي قــد تحــدث مســتقبال فــي وقوعهــم فــي الهشاشــة.

بخصــوص المحــور البيئــي، تميــزت ســنة 2021 بعقــد المؤتمــر الســادس والعشــرين لألطــراف فــي اتفاقيــة األمــم 
المتحــدة اإلطــار بشــأن تغيــر المنــاخ (الكــوب 26) الــذي اســتضافته غالســكو بمشــاركة 196 دولــة، مــن بينهــا بالدنــا، 
َجــت أشــغاله باعتمــاد ميثــاق غالســكو للمنــاخ. وينــص هــذا الميثــاق علــى مجموعــة مــن االلتزامــات تهــم علــى  وتُوِّ
ــاس الحــراري،  ــازات االحتب ــات غ ــص انبعاث ــة، وتقلي ــات المناخي ــام التقلب ــود أم ــى الصم ــدرة عل ــز الق الخصــوص تعزي

وتعبئــة التمويــالت الالزمــة لتحقيــق ذلــك. 

وقــد قــام المغــرب بتحييــن مســاهمته المحــددة وطنيــا فــي 2021 فــي مجــال مكافحــة التغيــر المناخــي، حيــث التــزم 
بتخفيــٍض غيــر مشــروط بالدعــم الدولــي النبعاثــات غــازات الدفيئــة بنســبة 18.3 فــي المائــة مقارنــة بالســيناريو 
األساســي، الــذي يتوافــق مــع «المســار الطبيعــي لألعمــال». كمــا رفعــت بالدنــا ســقف التزاماتهــا باســتهداف تخفيــض 
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إجمالــي النبعــاث غــازات الدفيئــة يصــل إلــى 45.5 فــي المائــة فــي أفــق 2030، وهــو مــا يســتلزم حصــول المغــرب علــى 
ــة ضمــن المشــاريع المشــروطة. ــار دوالر كمســاعدة إضافي 24 ملي

ــراوح بيــن  ــاً ســنوياً يت ــع األخيــرة عجــزاً مائي وفــي مجــال تدبيــر المــوارد المائيــة، عــرف المغــرب خــالل الســنوات األرب
54 و85 فــي المائــة، وهــي وضعيــة مقلقــة تشــكل تهديــداً حقيقيــاً مــن شــأنه أن يعيــق مســار التنميــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والبيئيــة لبالدنــا. وهــو مــا يســتدعي العمــل بشــكل اســتعجالي علــى مباشــرة اإلصالحــات الالزمــة، تفعيــال 
لتوجهــات وتدابيــر البرنامــج الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه الســقي وتوصيــات النمــوذج التنمــوي الجديــد، وذلــك 

مــن أجــل تحســين حكامــة قطــاع المــاء ونجاعــة تدبيــره، الســيما مــا يتصــل باألنشــطة الفالحيــة والمنزليــة. 

وبخصــوص الطاقــات المتجــددة، تشــكل القــدرة المركبــة للطاقــات المتجــددة حوالــي 38 فــي المائــة مــن المزيــج 
الطاقــي، علمــاً أن اإلنتــاج الكهربائــي مــن المــوارد المتجــددة علــى الصعيــد الوطنــي ال يتجــاوز 20 فــي المائــة. وهــو مــا 
يقتضــي تســريع مسلســل تطويــر الطاقــات المتجــددة مــع الحــرص علــى تنويــع المــوارد الطاقيــة. وفــي هــذا الصــدد، 
تجــدر اإلشــارة إلــى أن القطــاع الحكومــي الوصــي أطلــق خارطتــي طريــق تتعلقــان بتثميــن الكتلــة الحيويــة والهيدروجيــن 
ــات فــي مجــال  ــه مــن إمكان ــى مــا يتيحان ــن بالنظــر إل ــن القطاعي ــر هاذي ــم تطوي ــة بمــكان أن يت األخضــر. ومــن األهمي

مكافحــة انبعاثــات غــازات الدفيئــة وخلــق فــرص الشــغل وتعزيــز حصــة الطاقــات المتجــددة فــي المزيــج الطاقــي.

كمــا تميــزت نهايــة ســنة 2021 بتقديــم المغــرب الســتراتيجية خفــض الكربــون علــى المــدى الطويــل بحلــول 2050 علــى 
أنظــار األمــم المتحــدة. وتتمحــور هــذه االســتراتيجية الجديــدة حــول ســبعة توجهــات اســتراتيجية، يهــم أولهــا اإلســراع 
ــج الطاقــي  ــة مــن المزي ــى 80 فــي المائ ــر الطاقــات المتجــددة مــن أجــل رفــع حصــة الطاقــات المتجــددة إل فــي تطوي

بحلــول ســنة 2050. 

وفــي مــا يتعلــق بتقييــم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة، الســيما مــا يتصــل بالمحافظــة علــى 
البيئــة، ســجل التقريــر الوطنــي الــذي أصدرتــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط خــالل ســنة 2021 حــول هــذا الموضــوع 

ضعــف وتيــرة تطــور المؤشــرات الخاصــة بتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 

يواجــه المغــرب، علــى غــرار بقيــة بلــدان العالــم، تداعيــات األزمــة الصحيــة التــي تحولــت إلــى أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
عميقــة ذات تأثيــرات شــديدة الوطــأة ومتعــددة األشــكال. وفــي هــذا الســياق، عمــل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
ــى مجموعــة مــن  ــى تســليط الضــوء عل ــرة، عل ــة األخي ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــي، فــي ضــوء التطــورات االقتصادي والبيئ

نقــاط اليقظــة ذات الطبيعــة الظرفيــة والهيكليــة.

وتتعلــق نقطــة اليقظــة األولــى بصدمــة التضخــم التــي شــهدها المغــرب مؤخــراً علــى غــرار بقيــة بلــدان المعمــور، ممــا 
أثــر بشــكل كبيــر علــى القــدرة الشــرائية للمواطنــات والمواطنيــن.

وبالنســبة لبالدنــا، فــإن االرتفــاع الهــام فــي األســعار الــذي ســجل مؤخــراً يعــزى باألســاس إلــى عوامــل خارجيــة. غيــر أن 
ذلــك ال ينفــي تأثيــر عوامــل داخليــة، ال ســيما إشــكالية ضعــف تنظيــم األســواق الخاصــة بالمنتجــات الفالحيــة وكثــرة 

الوســطاء.

ــر مــن أجــل  ــى المــدى القصي ــة مــن اإلجــراءات عل وبخصــوص أســعار المحروقــات، اتخــذت الســلطات العموميــة جمل
المحافظــة علــى القــدرة الشــرائية للمســتهلك وعلــى تنافســية المقــاوالت المغربيــة، غيــر أن الوضعيــة الحاليــة تقتضــي 

اعتمــاد إجــراءات ذات وقــع أقــوى. 

ومــن أجــل تقليــص آثــار التضخــم الــذي تشــهده بالدنــا، اقتــرح المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي جملــة مــن 
التوصيــات علــى المدييــن القصيــر والمتوســط.
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فعلــى مســتوى اإلجــراءات ذات الطابــع اآلنــي، يتعيــن التفكيــر فــي توزيــع مســاعدات تســتهدف الفئــات األكثــر هشاشــة، 
واإلبقــاء علــى الرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى أســعار بعــض المنتجــات األساســية المســتوردة فــي مســتوى منخفــض، 
وتعزيــز مراقبــة مــدى احتــرام قواعــد المنافســة فــي مختلــف القطاعات، ال ســيما قطاعات الســلع والمنتجات األساســية، 

مــع الحــرص علــى أن تكــون العقوبــات فــي حالــة انتهــاك هــذه القواعــد رادعــة بمــا فيــه الكفايــة. 

وعلى المدى المتوســط، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل لألســعار مســتقبًال، يوصي المجلس االقتصادي واالجتماعي 
والبيئــي بمــا يلي:

اإلسراع بتنزيل السجل االجتماعي املوحد من أجل استهداف أمثل للدعم املوجه للفئات األكثر هشاشة؛� 

Fonds)؛�  de stabilisation) دراسة إمكانية إحداث صندوٍق دائٍم للتصدي للصدمات الكبرى

القيـــام باملزيـــد من االســـتثمارات يف القـــدرات الوطنية يف مجال تخزين املنتجات الطاقية ودراســـة الســـبل املمكنة � 
لتعبئـــة قدرات التخزين املتوفرة لدى شـــركة «ســـامير»؛

إصالح وتنظيم فضاءات تسويق املنتجات الفالحية؛� 

دراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري؛� 

إحداث مرصد لألسعار وهوامش الربح املتعلقة باملواد األساسية.� 

ــة  ــة وطني ــر صناعــة صيدلي ــة بتطوي ــر الظــروف الكفيل ــم ضــرورة توفي أمــا فــي مــا يتعلــق بنقطــة اليقظــة الثانيــة، فته
تنافســية مــن أجــل تعزيــز الســيادة الصحيــة لبالدنــا. وانطالقــا مــن تحليــل االختــالالت التــي يعانــي منهــا هــذا القطــاع 

بالمغــرب، يوصــي المجلــس باتخــاذ التدابيــر التاليــة ذات األولويــة:

مالءمـــة اإلطـــار القانونـــي مـــن أجـــل تيســـير تطويـــر منتجـــات جديدة، ال ســـيما مـــا يتعلـــق باألدوية الجنيســـة أو � 
المثيالت الحيوية؛ 

إرســـاء أفضليـــة وطنيـــة لفائـــدة المنتجـــات المصنعـــة محلًيا مـــع مراعاة تحقيـــق حد أدنـــى من القيمـــة المضافة � 
؛ لمحلية ا

تقليص اآلجال القانونية لدراسة ملفــــات طلــــب الترخيص بالعــــرض فـي الســــوق، والحرص على االحترام الصارم � 
لهذه اآلجال، ونزع الطابع المادي عن عمليتْي تسجيل طلــــبات ُرَخص العــــرض فــــي الســــوق ومنحها؛

ضمـــان االلتـــزام الصـــارم بقواعد المنافســـة الســـليمة والحـــرص على أن تكـــون العقوبـــات في حالـــة انتهاك هذه � 
القواعـــد متناســـبة ورادعة بما فيـــه الكفاية؛ 

مراجعـــة المقاربـــة المعتمـــدة وآلية المقارنة الدوليـــة من أجل تحديد األســـعار المرجعية لألدويـــة، وتعزيز قدرات � 
المصالـــح المكلفـــة بجمع ومعالجة والتحقق من المعلومات الالزمة لتحديد مســـتويات األســـعار المناســـبة.

أمــا نقطــة اليقظــة الثالثــة، فتتعلــق بضــرورة إرســاء تحــول للمنظومــة الفالحيــة بمــا يعــزز بعدهــا الدامــج وقدرتهــا علــى 
الصمــود، وذلــك فــي ظــل فتــرات الجفــاف المتواتــرة التــي تهــدد اإلنتــاج الفالحــي والســيادة الغذائيــة للبــالد، وتكــرس 
ارتهانهــا بالــواردات مــن المــواد الغذائيــة وتنعكــس ســلباً علــى وضعيــة الســاكنة القرويــة التــي ترتهــن بشــكل قــوي 

ــة. باألنشــطة الفالحي
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ومــن أجــل التصــدي بشــكل ناجــع لمكامــن الضعــف الرئيســية التــي تكرس هشاشــة المنظومة الفالحية وصغــار الفالحين 
علــى وجــه الخصــوص إزاء التقلبــات المناخيــة، يقتــرح المجلــس االقتصادي واالجتماعي والبيئــي التوصيات التالية: 

دراســـة جدوائيـــة إدخـــال أصناف مـــن الحبوب أكثـــر مقاومة للجفاف، ال ســـيما تلك المنتشـــرة فـــي إفريقيا، مثل � 
أصنـــاف الدخـــن أو الـــذرة الرفيعـــة، وإيـــالء أهميـــة أكبـــر لزراعة الشـــعير، مع الحرص علـــى توفيـــر كل اإلعانات 

والتحفيـــزات المطلوبـــة لتطوير هـــذه الزراعات؛ 

إعطـــاء مكانـــة مركزيـــة للبحـــث والتطويـــر فـــي مجال اختيـــار البـــذور والزراعـــات األكثـــر مقاومة للجفـــاف، وفي � 
الجوانـــب المتعلقـــة باســـتعمال األســـمدة، وكذا فـــي تطوير تقنيات الســـقي. وهـــذا يقتضي تعزيـــز ميزانية البحث 

فـــي هـــذه المجـــاالت، وكذا المـــوارد الماليـــة والبشـــرية لمعاهد البحـــث المتخصصة؛

تحسين إمكانية ولوج الفالحين للمدخالت والبذور المنتقاة؛� 

تنفيذ سياســـة تحسيســـية واســـعة النطاق ومعتمدة على مبدأ القرب حول ضرورة ترشـــيد اســـتهالك الماء، وإعادة � 
exportations)؛ d’eau virtuelle) توجيه الزراعات للحد من التصدير غير المباشـــر للميـــاه

تعزيـــز مصـــادر دخل ســـاكنة المناطـــق القرويـــة وقدرتها على الصمـــود أمام التقلبـــات، وذلك من خـــالل (أ) وضع � 
مخططـــات فـــي العالم القروي لتنويع األنشـــطة االقتصاديـــة باالنفتاح على قطاعات غير فالحيـــة؛ (ب) زيادة دعم 
الصناعـــة الغذائيـــة من أجل تثميـــٍن أفضل للمنتجات الفالحيـــة؛ (ج) إجراء مراجعة عميقـــة لصيغة عقود التجميع 
فـــي المجـــال الفالحـــي؛ (د) تقليص تكاليف المدخالت بالنســـبة للفالحين، من خالل تخصيص مســـاعدات خالل 

فتـــرات االرتفاع المفرط ألســـعار هذه المدخالت؛

فـــي مـــا يتعلق بالحكامة، يتعين إجراء تقييم اســـتباقي الســـتراتيجية الجيـــل األخضـــر 2020-2030 وبرمجة عمليات 
تقييـــم مرحليـــة لتقدم إنجاز االســـتراتيجية، علـــى أن يعهد بهذا العمل لهيئات مســـتقلة.

ــل  ــى ضــرورة اإلســراع بتفعي ــم التشــديد عل ــث ت ــا تهــم موضــوع التقاعــد، حي وبخصــوص نقطــة اليقظــة الرابعــة، فإنه
اإلصــالح الهيكلــي والشــمولي لقطــاع التقاعــد. وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي 

باتخــاذ جملــة مــن اإلجــراءات نذكــر منهــا مــا يلــي: 

العمـــل، بتشـــاور مع الشـــركاء االقتصاديين واالجتماعيين، علـــى التعجيل بتحديد جدول زمني دقيـــق وملزم لجميع � 
األطـــراف لتنفيذ المراحل الكبرى إلصـــالح منظومة التقاعد؛

استصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لضمان التقائية أنظمــة التقاعــد؛� 

العمـــل، فـــي مرحلـــة الحقـــة، ووفـــق الجدولة الزمنيـــة المحـــددة لإلصالح الشـــمولي، علـــى إحداث نظــــام وطني � 
موحد للتقاعد يقوم على ثالث دعامات: (أ) دعامة إجبــــارية أساســــية يتــــم تدبيـرها وفــــق قاعـدة التوزيـع، وتشمل 
األشخاص النشــــيطين مــــن القطاعيـن العــــام والخــــاص وغير األجراء؛ (ب) دعامـة إجباريــــة تكميلية قائـمة علـى 
مبـدأ المسـاهمة بالنسبة للدخول التـي تفـوق السـقف المحـدد؛ (ج) دعامـة اختيارية تقوم علـى الرسـملة في نطـاق 

التأميــــن الخاص الفـــردي أو الجماعي؛

إحـداث حـد أدنـى للدخـل فـي سـن الشـيخوخة ال يقل عن عتبـة الفقـر؛� 

وضـــع آليـــات لحكامـــة وقيادة فعالـــة ألنظمة التقاعـــد، بقوة القانـــون، بهدف الحـــرص على اســـتدامتها ومالءمتها � 
للتطـــورات الماليـــة واالقتصادية واالجتماعيـــة والديموغرافية.
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على مستوى التمويل: (أ) األخذ بعين االعتبار القـــدرات التمويلية للمشـــغلين والقــــدرة المساهماتية للمنخرطيـــن؛ (ب) 
إعــادة النظــر فــي سياســـة توظيـــف األمــوال المتأتيـــة مـــن االحتياطيــات، واعتمــاد مقاربـــة موحـــدة للجوانـــب المتصلــــة 
بالغايــــات والتأثيــــرات المنشــــودة والتدبيــــر والمراقبــــة؛ (ج) تخصيــص مــا بيــن 2 إلــى 4 فــي المائــة مــن الضريبــة علــى 

القيمــة المضافــة لتمويــل الحمايــة االجتماعيــة بمــا فيهــا منظومــة التقاعــد.

أمــا نقطــة اليقظــة األخيــرة التــي يتناولهــا هــذا التقريــر، فتتعلــق بموضــوع االنتقــال الطاقــي، باعتباره ورشــاً اســتراتيجياً 
مــن شــأن إنجاحــه أن يســاهم بشــكل قــوي فــي تطويــر التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة لبالدنــا. وفــي هــذا 
الصــدد، ســجل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي أن االســتراتيجية الطاقيــة لســنة 2009، عرفــت تأخــراً علــى 
مســتوى التنفيــذ،  الســيما فــي مــا يتعلــق بالغايــات المتصلــة بالطاقــات المتجــددة والنجاعــة الطاقيــة. وفــي ظــل األزمــات 
المتتاليــة، بــدءاً باألزمــة الصحيــة إلــى األزمــة الحاليــة فــي مجــال الطاقــة، تفاقمــت هشاشــة قطــاع الطاقــة، ممــا انعكــس 
بشــدة علــى القــدرة الشــرائية للمســتهلك والنســيج االقتصــادي وميــزان األداءات فــي بالدنــا، كمــا أن ذلــك يحمــل مخاطــر 
علــى مســتوى ســيادتها الطاقيــة. وعــالوة علــى ذلــك، يعانــي قطــاع الطاقــة، ال ســيما قطــاع الطاقــات المتجــددة، اليــوم 
مــن غيــاب قيــادة اســتراتيجية تعتمــد إجــراءات منســقة تقــوم علــى االلتقائيــة بيــن مختلــف الفاعليــن المعنييــن، باإلضافــة 

إلــى وجــود ترســانة قانونيــة غيــر مالءمــة.

وفــي ظــل هــذه الظــروف، ال يــزال المزيــج الطاقــي فــي بالدنــا يتســم بهيمنــة الطاقــات األحفوريــة، كمــا أن جهــود الرفــع 
مــن حصــة الطاقــات المتجــددة تواجــه صعوبــات تحــول دون تحقيــق تقــدم ملمــوس فــي هــذا المجــال.

أخــذاً بعيــن االعتبــار هــذه الوضعيــة، يتعيــن علــى بالدنــا العمــل بشــكل اســتعجالي علــى مباشــرة اإلصالحــات الالزمــة فــي 
هــذا الشــأن، مــع العمــل علــى توخــي الحــذر فــي تقييــم مختلــف خيــارات االســتثمار التــي تعتــزم اعتمادهــا مســتقبًال مــن 
أجــل إنجــاح انتقالهــا الطاقــي وتعزيــز اعتمــاد اقتصادهــا علــى الكهربــاء. وفــي هــذا الصــدد، يقتــرح المجلــس االقتصــادي 

واالجتماعــي والبيئــي مــا يلــي:

العمـــل وفـــق مقاربـــة منســـقة علـــى وضع اســـتراتيجية وطنية طاقيـــة متجددة، وذلك في انســـجام تام مـــع التوصيات � 
الـــواردة فـــي النمـــوذج التنمـــوي الجديـــد. ولبلوغ هذه الغايـــة، ينبغي اتخاذ اإلجـــراءات التالية:

وضع هيكلة مؤسساتية جديدة لقطاع الطاقة تنتظم حول هيئة قوية ومستقلة للتقنين؛- 

إعــادة تشــكيل مزيــج طاقــي أمثــل يرتكــز علــى تســريع وتيــرة تطويــر الطاقــات المتجــددة والرفــع مــن حصــة الغــاز - 
الطبيعــي، باعتبــاره طاقــة انتقاليــة، لتحــل محــل مصــادر الطاقــة األحفوريــة، التــي تعــد أكثــر تلويثــاً؛

اإلســراع بإصــالح المقــاوالت والمؤسســات العموميــة العاملــة فــي القطــاع الطاقي، بما يكفل مواكبة االســتراتيجية - 
الطاقيــة الوطنية الجديدة.

تعزيز السيادة الطاقية للمغرب. ولبلوغ هذه الغاية، يوصي المجلس بما يلي:� 

العمــل علــى إرســاء حكامــة منســقة وموســعة علــى مســتوى المشــاريع الكبــرى المهيِكلــة فــي مجــال الطاقــة (أنبــوب - 
الغــاز المغاربــي األوروبــي – أنبــوب الغــاز بيــن نيجيريــا والمغــرب، البنيــات التحتيــة، وغيــر ذلــك)، مــع الحــرص 

علــى إشــراك جميــع األطــراف والكفــاءات المعنيــة؛

ــى التطــور -  ــاًء عل ــى غــاز طبيعــي، وذلــك بن ــل الغــاز المســال إل ــاء محطــة تحوي ــة بن ــم معمــق لجدوائي إجــراء تقيي
المســتقبلي للطلــب الوطنــي علــى الغــاز الطبيعــي، ومــن خــالل اختيــار االســتثمارات األقــل تكلفــة لبنائهــا، الســيما 

عبــر إرســاء شــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص؛
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تســريع إنجــاز مشــروع المقطــع األطلنتــي الــذي يربــط المغــرب وموريتانيــا والســنغال والــذي يعــد جــزءا مــن - 
مشــروع خــط أنبــوب الغــاز المغــرب- نيجيريــا؛

اإلسراع بإحداث الجهاز الوطني المسؤول عن تدبير المخزون األمني للمنتجات الطاقية؛- 

تنفيذ سياسة منسقة خاصة بالنجاعة الطاقية.- 

تعزيز مكانة المغرب في سوق الطاقات المتجددة، من خالل:� 

تســريع وتيــرة إصــالح القانــون المؤطــر لقطــاع الطاقــات المتجــددة والقانــون المتعلــق باإلنتــاج الذاتــي للطاقــة - 
الكهربائيــة ونصوصهمــا التطبيقيــة، مــع العمــل علــى إشــراك مجمــوع الفاعليــن المعنييــن بمجــال الطاقــات 

ــي هــذا المسلســل؛ المتجــددة ف

التحريــر الكامــل لقطــاع الكهربــاء المتأتيــة مــن مصــادر متجــددة ووضــع قواعــد واضحــة وشــفافة مــن شــأنها خلــق - 
ديناميــة حقيقيــة لتنميــة الطاقــات المتجــددة وجــذب المســتثمرين الدولييــن؛

وضــع خارطــة طريــق مشــتركة مــن أجــل عــرض تنافســي للكهربــاء المتجــددة وقائــم علــى المقاربــة الترابيــة - 
ومخصــص للمصنعيــن والمقــاوالت العاملــة فــي مجــال التصديــر، وذلــك مــن أجــل مواجهــة ضريبــة الكربــون التــي 

ســيفرضها االتحــاد األوروبــي ابتــداًء مــن ســنة 2023.

تنويـــع مزيـــج الطاقـــة المتجـــددة، مـــن خالل اإلســـراع بتطوير قطاع الهيدروجين األخضر، وتســـريع مسلســـل تثمين � 
الطاقـــة المســـتمدة مـــن الكتلة الحيوية، ودراســـة جدوائية تطويـــر الطاقة النووية.

فــي إطــار إنجــازه لتقريــره الســنوي، أفــرد المجلــس الموضــوَع الخــاَص للتقريــر لمســألة العمــل عــن بعــد. ذلــك أن 
ــة  ــات االقتصادي ــى التوازن ــم تقتصــر عل ــي واكبتهــا ل ــي الت ــر الحجــر المنزل ــات تفشــي جائحــة كوفيــد-19 وتدابي تداعي
فحســب، بــل تعدتهــا لتشــمل أيضــاً العالقــات االجتماعيــة والظــروف المعيشــية فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد اســتدعى 
هــذا الوضــع مــن العديــد مــن المقــاوالت اعتمــاَد نمــط العمــل عــن بعــد علــى نطــاق واســع، وهــو مــا شــكل بدايــة تغييــر 
هيكلــي أســس لواقــع جديــد فــي أماكــن العمــل. وفــي المغــرب، أملــت أزمــة كوفيــد-19 اللجــوء إلــى هــذا الشــكل الجديــد 
ــة الســامية للتخطيــط، قطــاع  ــات المندوبي مــن العمــل فــي عــدد مــن القطاعــات، وقــد شــمل أساســا، حســب إحصائي

الخدمــات وفئــة األطــر.

وقــد تمثــل الهــدف الرئيســي مــن االشــتغال علــى هــذا الموضــوع الخــاص فــي الوقــوف عنــد تطــور العمــل عــن بعــد فــي 
ســياق الواقــع المغربــي، وذلــك بغيــة تحديــد مــا إذا كان األمــر يتعلــق بظاهــرة ناشــئة أو بانتقــال مرتبــط باألزمــة الصحيــة؛ 
ورصــِد َمواطــن قــوة وضعــف هــذا النمــط مــن العمــل؛ وإبــراز مــا يحملــه مــن فــرٍص ومخاطــر. هكــذا، واسترشــادا 
بالــدروس المســتخلصة والتجــارب التــي جــرت مراكمتهــا علــى المســتويين العالمــي والوطنــي، يوصــي المجلــس بمــا يلــي:

مراجعـــة مشـــروع المرســـوم رقـــم 2.20.343 المتعلـــق بالعمـــل عـــن بُعـــد بـــإدارات الدولـــة، والعمل قـــدر اإلمكان � 
علـــى تســـريع وتيـــرة اعتمـــاده، مـــع الحرص علـــى إدراج العمل عن بعـــد كنمط عمل قائـــم الذات إلـــى جانب العمل 

الحضـــوري، وذلك بالتشـــاور مـــع الشـــركاء االجتماعيين؛

مالءمـــة مقتضيـــات مدونـــة الشـــغل مـــع خصوصيـــات العمل عـــن بُعـــد، وإدراج هـــذه المراجعة في جـــدول أعمال � 
االجتماعي؛ الحـــوار 

إعـــادة النظـــر فـــي طريقـــة تقديـــم اإلدارات العموميـــة لخدماتها من خـــالل إدماج آليـــة العمل عن بعـــد، مع وضع � 
البنيـــات التحتية الالزمـــة لتجويد العمـــل والتواصل؛
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تشـــجيع فضـــاءات العمـــل المشـــتركة (coworking) فـــي القطـــاع العمومي مـــن أجل تيســـير التعاون والتبـــادل بين � 
الموظفيـــن مـــن مختلـــف القطاعـــات الحكومية، وتقليـــص التنقـــل، وتخفيف الضغـــط عن المـــدن الكبرى؛

تحسين الولوج لألنترنت ذي الصبيب العالي وخفض تكلفته، ال سيما في المناطق النائية؛� 

إحـــداث مرصـــد مشـــترك (المشـــغلون، النقابـــات، المندوبيـــة الســـامية للتخطيـــط، الجامعات) يهدف إلـــى توفير � 
المعطيـــات الالزمـــة لألطـــراف المعنية للوقوف علـــى العوائق وعوامل نجـــاح تجربة العمل عن بعـــد في ارتباط مع 

خصوصية الواقـــع المغربي.

فــي مــا يتعلــق بالقســم األخيــر مــن التقريــر الســنوي، المخصــص ألنشــطة المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي 
خــالل ســنة 2021، فــإن الحصيلــة المنجــزة تكشــف المعطيــات التاليــة:

أوال، أنجز المجلس أربع إحاالت: 

إحالـــة واردة مـــن رئيـــس الحكومـــة، من أجـــل  إنجاز رأي حـــول مشـــروع القانون رقـــم 24.19 المتعلـــق بالمنظمات � 
النقابية؛

إحالـــة واردة مـــن رئيـــس مجلس النـــواب من أجل إعداد دراســـة حول موضـــوع «تقييـــم نَجاعـــِة أداِء َمرافق الدولة � 
الُمســـيََّرة بصورة مستقلة»؛

إحالتـــان واردتـــان مـــن مجلس المستشـــارين: األولى من أجل إنجاز دراســـة حـــول موضوع «تعزيز وتوســـيع الطبقة � 
لَـــة وُمزَدِهرة وُمبَـــاِدَرة»، والثانية إلعـــداد رأي حول  الوســـطى بالمغـــرب: رهانات وســـبل إرســـاء طبقة وســـطى ُمَؤهَّ
«التعويـــض عـــن فقدان الشـــغل: أية بدائل فـــي ضوء مقتضيـــات القانون اإلطـــار المتعلق بالحمايـــة االجتماعية؟».

وباإلضافــة إلــى التقريــر الســنوي للمجلــس برســم ســنة 2020، فقــد أنجــز المجلــس، فــي إطــار إحــاالت ذاتيــة، ســبعة 
آراء تتنــاول المواضيــع التاليــة: 

«مقاربة مندمجة للحد من حجم االقتصاد غير المنظم بالمغرب»؛� 

«اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للباعة المتجولين»؛� 

«مواجهة السلوكات اإلدمانية: واقع الحال والتوصيات»؛� 

«التنّقُل الُمستَداُم: نحو وسائل نقل ُمستدامة ومتاَحة»؛� 

«من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه»؛� 

«نحو تحّول رقمّي مسؤول وُمدِمج»؛� 

«من أجل مقاربة ُمبتََكرة ومندِمجة لتسويق المنتجات الفالحية».� 

مــن جهــة أخــرى، انكــب المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي خــالل ســنة 2021 علــى إعــداد حصيلــة مرحليــة توثــق 
لعشــر ســنوات مــن عملــه. ويتعلــق األمــر بعمــل اســترجاعي واستشــرافي فــي اآلن ذاتــه، يرمــي إلــى:

الوقوف عند التراكم الذي حققته المؤسسة منذ إحداثها على المستوى المعرفي والمؤسساتي والتدبيري؛� 

 تســـليط الضـــوء علـــى مختلـــف إســـهامات المجلس فـــي النهـــوض باألوضـــاع االقتصاديـــة واالجتماعيـــة والبيئية � 
ببالدنـــا، وإطالقهـــا أو إغنائهـــا للتفكيـــر حـــول جملـــة مـــن اإلشـــكاالت والقضايـــا المطروحة علـــى بالدنا؛
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تثمين الخبرة الجماعية المميزة التي تم تطويرها على امتداد سنوات من العمل؛� 

استشراف اآلفاق المستقبلية لعمل المجلس. � 

وفــي إطــار برنامــج العمــل برســم ســنة 2022، ســيتناول المجلــس، باإلضافــة إلــى التقريــر الســنوي، الموضوعــات 
التاليــة: «الصحــة العقليــة وأســباب االنتحــار بالمغــرب»؛ «تقييــم نجاعــة البرامــج الموجهــة للشــباب خــالل الواليــة 
الحكوميــة 2016-2021»؛ «اقتصــاد الرياضــة»؛ «االقتصــاد الدائــري»؛ «التهيئــة المســتدامة للســاحل»؛ «نقــل الكفــاءات 
ــة»؛  ــة الترابي ــة التنمي ــام فــي خدم ــق الع ــن الرأســمال البشــري»؛ «إصــالح المرف ــارف داخــل المؤسســات»؛ «تثمي والمع
ــة»؛  ــة الغابوي ــة السوســيواقتصادية لألنظمــة البيئي ــوع البيولوجــي والتنمي ــة االســتراتيجية»؛ «التن «المعــادن ذات األهمي

ــة». ــار الزائف «األخب


