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3 
 

 

 والتي كان ،تمثل العمود الفقري لالقتصاد الوطني املغربيان القطاعات الانتاجية 

توليها اهتماما خاصا من حيث حجم املوارد املالية  أنمن املفروض على الحكومة 

من ملرتكزات ودعائم التنمية  ألاساسيةشكل اللبنات تباعتبارها  ،املخصصة لها

الى كونها تالمس بشكل مباشر واقع و  إضافة ،خالل تحسين مناخ الاستثمار ببالدنا

  . املغربية ألاسرمعيش 

 والتي ،الظروف التي مرت فيها مناقشة مشاريع هذه امليزانيات إلى  شار لا والبد من  

جل أالوقت الكافي ملناقشتها بنوع من التأني من  إعطاءتميزت بنوع من التسرع وعدم 

تعميق النقاش حول توجهات واستراتيجية الحكومة لتدبير هذه القطاعات وربطها 

 .بما جاء في البرنامج الحكومي 

 :قطاع الفالحة صوص بخ : أوال 

الزلنا في الفريق الاستقاللي نؤكد على ضرور  وضع برنامج إستراتيجي يرمي إلى تحديد 

وهو ما سيؤثر  ،املعامالت فقط أرقامبدل الاقتصار على  ،علمي ملؤشرات التنمية

 ايجابيا على تنافسية املقاوالت الفالحية التي الزالت تتخبط في مجموعة من املشاكل

وهو ألامر الذي يؤثر بشكل غير مباشر على  ،بعراقيل التسويق تعلقة خاصة امل

املغرب بلد  أنيلعبها على اعتبار  أنألدوار الطالئعية التي يمكنه نظرا ل املستهلك

 . فالحي بامتياز

ن أجل الوقوف على إنجازات هذا بالنسبة لقطاع الصيد البحري فقد آن ألاوان م أما

ثم تقييمه وتقويم الاختالالت التي حالت  ،بدعم ملكيالذي حظي  اليوتيس شروعم

وخصوصا في مجالي تثمين املنتوج  ،دون بلوغ ألاهداف الاقتصادية التي جاء من أجلها

بات من بحيث  ،السمكي الوطني، ومحاربة الهشاشة التي تعاني منها قرى الصيادين
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هيزات ألاساسية ومدها بكافة التج ،وتقوية بنياتها التحتية ،الضروري تجهيزها

 املنتوج السمكي الرفع من حجم معامالت القطاع وتوفير من أجل  ،ةكيواللوجيستي

رنامج حوت نتساءل عن مآل ب فإنناوبهذه املناسبة  ،بشكل أساس ي للسوق الداخلية

النتائج املرجو  التي تحققت منه؟ وهل سيظل تشجيع استهالك املغاربة بالدي، وعن 

 نية مقتصرا على السردين فقط؟لثروتهم السمكية الوط

 :قطاع السياحة: ثانيــــــــــا

  يعتبر مطلبا اقتصاديا مهما قتصاديةلتنمية الارافعة لإن الاهتمام بالسياحة ك

 ز الاستثمار في ألاماكن السياحية الطبيعية، والبيئية والثقافية، كمصدر مهميلتحف

 .للعملة الصعبة 

ف الحكومة لهذا التراجع تظل غير مقنعة على التبريرات املقدمة من طر كما أن 

يشكل مؤشرا أن  اعتبار أن الظروف ألامنية والاستقرار الذي تعرفه البالد من شأنه 

  :حيث نالحظ مايلي،  وهو ما لم يحصل ،وعامال الستقطاب السياح

 وغياب طير البرامج وفق أهداف معينةأغياب الحكامة الجيد  فيما يتعلق بت،

تشاركية مع مختلف القطاعات املتدخلة في املجال؟ فما هي التدابير املقاربة ال

 املستقبلية التي تنوي الوزار  اتخاذها لتجاوز ألامر؟

 القانون التنظيمي املتعلق و  برامج تأهيل وتكوين املرشدين السياحيين؛ غياب

 بهم ؟

  الخدمات املرتبطة بالسياحة سيما السياحة الجبلية وما تعرفه من ضعف

برامج استعجالية لتفادي مثل هذه وغياب في البنيات التحتية،  ضعف

 الاختالالت؟

 

 :قطاع  التجارة الخارجية : ثالثا
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دورا مهما في تعزيز قدرات الاقتصاد  -كما هو معلوم  -يلعب قطاع التجار  الخارجية 

 الوطني املغربي، من حيث املساهمة الفعلية في جلب العملة الصعبة بناء على تسويق

املنتوجات الوطنية داخل ألاسواق الدولية، عالو  على تفعيل مجموعة من الشراكات 

الثنائية القائمة على التعاون الثنائي بين اململكة املغربية ومجموعة من الدول 

 :ومن هنا نتساءل عن ،ألاخرى 

  استراتيجية الحكومة لترسيخ تعاون جنوب جنوب خاصة ما يتعلق بتطوير

نموذج جديد للتعاون الاقتصادي مع الدول لافريقية سيما في ظل نتائج 

الزيارات امللكية ملجموعة من البلدان والتي فتحت آفاقا جديد  للتعاون أمام 

 الاقتصاد الوطني؟ 

  من العجز التجاري خاصة على التدابير التي اتخذتها الحكومة للتقليص

 مستوى الصادرات؟ 

  التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها ملواكبة املقاوالت املصدر ، وكذا دعم

 ومواكبة الجمعيات املهنية؟

  الوزار  الوصية بدراسات لتتبع أثر اتفاقية التبادل الحر املعمق عما إذا قامت

 ات املعتمد  في ذلك؟والشامل مع الاتحاد ألاوروبي وما هي املؤشر 

  وقائية لحماية املنتوجات الوطنية من املنافسة الو  حترازيةالا  جراءاتلا

 التجارية غير املشروعة؟ 
 

 :قطاع الصناعة والاقتصاد الرقمي: رابعا

والتي تعرف نموا  ألاجنبيةارتياحا من خالل حجم تنمية الاستثمارات وان كنا نسجل 

 إلى باإلضافة ألاجانبوع جنسيات املستثمرين وكذلك تن أخرى متزايدا سنة بعد 
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نتساءل عن حجم هذه فإننا الزلنا   ،تنوع القطاعات الاقتصادية املستهدفة

 الاستثمارات ؟ وبالخصوص حجم اليد العاملة املمكن تشغيلها؟

  ألاجانبج واللقاءات الثنائية مع مجموعة من الفاعلين يأما بالنسبة لعملية الترو

تدخل ضمن اتفاقيات أو ثنائية مع بالدنا إما الدول لها  اتفاقيات  كون مجموعة من

تقدموا لنا نتائجها  أنالحظنا تعدد هذه اللقاءات دون  بحيث ،لاطرافمتعدد  

وكذلك حجم العمالة   من حيث حجم الاستثمارات ،على الاقتصاد الوطنيها وتأثير 

 .املستهدفة 

تقديم  لمهمة من خال آليةتكون  انها أنبإمكف الصغرى واملتوسطةأما املقاوالت 

 إذكاءوكذلك  ،ة بنياتها وتنافسيتهايوالعمل على عصرنتها وتقو  لهاالدعم املناسب 

وضعت خريطة جديد  املختصة ى الفاعلين ، إال أن الوكالة دالروح املقاوالتية ل

 تقييم للخطة السالفة  تقدم الوزار  أي أندون   5102-5151

 :مبالغ ل  أيالوزار  لم ترصد  أنالل وثائق ميزانية القطاع الحظنا من خ كما

التكنولوجيا  –التجار   – انجاز البحث السنوي حول قطاع الصناعة -

 الحديثة

 : قطاع الصناعة التقليدية: خامسا

مجموعة من املالحظات الرئيسية املتعلقة  فقد قدمنابالنسبة لهذا القطاع الحيوي 

هذه السنة بأي  تأتلم ، بحيث أن الحكومة ة تدبيره طريقو  بإستراتيجية القطاع

بالرغم من املالحظات التي أبديناها  5102في إتمام مشاريع  مرتستس أنهاجديد سوى 

 . في ما قبل حول هذه املشاريع

في بطيئة  بخطىسير يتدبير الحكومة بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية  أن اكم

عناية خاصة  للعاملين  ي الحكومةأن تولوما أحوجنا  التغيرات التي يعرفهاطيها مع تعا
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و ضعف   ،صحيةالتغطية الهشاشة و غياب ال ه الفئة تعيش في ظل غياب ذفه ،به

  .العتبارات عديد  الدخل

قطاع الصناع التقليدية بإمكانه ان يكون إحدى الركائز ألاساسية لتقوية  إن

الفالحة و الصيد البحري و قطاع الاقتصاد املغربي إضافة إلى قطاعات أخرى مثل 

السياحة نظرا للمؤهالت الوطنية و الطبيعية التي تتوفر عيها بالدنا ،إذ لم نالحظ أي 

خلقه بين الصناعة التقليدية و القطاعات الحكومة تقاطع استراتيجي تنوي 

ين القطاعين ذكون ه اع السياحةطالحكومية ألاخرى مثل التجار  الخارجية و ق

ى تحسين الصناعة التقليدية الوطنية و بالتالي تتمكن من املنتوجات قادرين عل

 .الاقتصاد الوطني  يحتاجهاالوطنية من جلب العملة الصعبة التي  

 

 

 

 

 


