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 األوضاع والتحديات الرئيسية  
 

لقدققد أأز أ كققو اققمقتنققاب كققدققاققرنققو  ققال ققدكققو  لققاقق   قق ققر  لقق ققا 
 لدطاع  لفالح ب إلى أخمل  القا اأ  لمغرب  ف  حالو قاقمأ 
عميق ف  ظل  نحد ق ك دالز  لنمم طميلو  لقمقد و تق قن أن 

ب 1991 النكماش  ألخير  لذي ش ده  لقمقغقرا اقان فق  عقا  
فإن  لنشاط  القا اأي اان قد فدد  خمق   قالقفق قل ققيقل  قفقشق  
 لجائحوب  سيب  لظرتف  لمناخيو  لم اكسقوب ت نقاقفقا  نقمقم 

  إلنااجيو  لكليو ل م كل  إلنااجو
ت  كف  لقحقكقمكقو حقالقيقاض عقلقى ت قم بقرنقاكق  طقمقم  لقاق ق يق  
 لنممب تبرناك  إصالحاز كن فب للحد كن  آلثقاق  ل قحقيقو 
ت القا اأيو للجائحو تأعقن  لقاق قافق و اقمقا  قدقم   ق قد   قد بقيقر 
أخر  كن ا  طمير أنظمو  لحمايو  الجاقمقاةقيقوب لقحقفق   قكقميقن 
قأس  لمال  لبشريب تأعن قسملو  لقدقطقاع  لقاقاخ كقن خقالل 
إنشاء صندتق كحمد  لساأس لالساثماقب ت لن م   سياسا  ا 
 ل ناةيو ت لفالحيوو تكن  لممقكقن أن دق أي  قنقفقيقذحقا بقنقجقا  

 إلى  ياأ  إككاناز  لنمم ف   القا اأ  لمغرب و
لكن  لا اف ب على  لقمقد   ألق قرب سقيقكقمن  قدقيقجقيقاضو فق قلقى 
 لر ن كن  ال جاحاز  لمبائيو  لمشج وب تبدء  م يقم  لقلقدقاحقاز 
بنجا ب فال    ل حقالقو عقد   لقيقدقيقن  قكقاقنقف  لقيقيق قو  لق قالقمقيقوب 
فضالض عقن  لضق قف  لقذي ألقنن  قالقنقشقاط  الققاق قاأي لشقراقاء 
 لققمققغققرا  لققاققجققاقيققيققنب عققلققى نققحققم دقق ثققر عققلققى  قق ققافقق  قققطققاع 
 لسياحوو تقد ألحدت جائحو اقمقتنقا اثقاق ض سقلقيقيقو عقلقى قفقاحقو 
 ألسر  لمعيشيو تعمدت كقن عقد   لقمقسقات  و تتفقدقاض لقلقمقنقدتبقيقو 

% كن  لق قمقال  لقمقنقاقمقيقن إلقى 17 لساكيو للااطيطب فدد ش د 
ققمققيققا  ألأنققى  نققاققفققا ققاض فقق   لققدخققلب كققدققابققل  % فقق  77 لققاي

 لايميا  ألعلىب طم ل فار   لحظرو تاذلك اانت  لاساق  ف  
ققمققيققا  ألأنققى كققدققاقنققو   لققدخققل  لشقق ققري أكققثققر ت ققمحققاض فقق   لققاي

 %ب على  لار يبو22% كدابل 66 الايميا  ألعلى: 

 

 
 التطورات األخيرة  
 

أأز إجقر ء ز  لقحقظقر  ل قاقكقوب ت نق قيقاق إدقر أ ز  لسقيقاحقوب 
ت  طل سالسل  لقيمو  ل الميوب ت ل دكو  لفالحيو ف  حقدت  
قامأب ال يمكن ف ن أسباا حجم  إال ف   مء حذه  لق قم كقلو 

ب  نقكقمقج إجقمقالق   لقنقا ق  2222فاالل  لربم  لثان  كن عا  
% عقلقى أسقاس سقنقمي كقدقاقنو 1و.1 لمحل   لحقيد  بنسبو 

تق ن بدء  نا اش  لنشاط ف   لقربقم  لقثقالقيب  شقيقر  لقاقدقددقر ز 
 ألتلققيققو إلققى أن إجققمققالقق   لققنققا قق   لققمققحققلقق   لققحقققققيققدقق   ققدققلقق  

و تعلى جانب  إلنااجب اقان  قيثقيقر 2222% ف  عا  1 بنسبو
 أل كو شددد ض على صناعو  لضيافو تقطاع  لقنقدقلب  قاألخق ب 
تعلى قطاعاز  ل ناعاز  لاحميليو  ألكثر عيقر قو لقمقاقاطقر 
 لاجاق   لدتليوو تباإل افو إلى ذلكب  نكمشت  لقيمو  لفقالحقيقو 

%  سقيقب كقمجقو  لقجقفقاف  لقاق   قربقت 1و1 لمضافو بنسبقو 
 لققيققالأو تعققلققى جققانققب  لققطققلققبب  ققر جققم  السققاقق ققال   لققاققاخ 

%ب تإن شقق ققد  قق ققميضققاض جقق ئققيققاض  ققفققضققل  يققاأ  7و9 بققنققسققبققو
%و تف  حذ   لسياقب بلغ كامسقط 2و6 السا ال   ل ا  بنسبو 
ب ت ق ققفقق ققت نسققبققو 2222% فقق  عققا  1و2 لققاققضققاققن  لققكققلقق  

% كققن كققحققفققظققو  لققيققنققم  7و4 لققدققرت   ققيققر  لقق ققاكققلققو إلققى 
 (و 2219% ف  أيسمير/كانمن  ألتل 6و1   الئامانيو )

تاانت  الساجا و لق قذه  لقجقائقحقو عقلقى صق قيقد  لقمقالقيقو  لق قاكقوب  
 لممملو ف  أ لي ا  االقار  ب سيباض فق  أعقن  لشقراقاز ت ألسقر   
لا ميض ا عن  لاسائر ف  إدقر أ  ق قاو تققد أأز  لق يقاأ   لقنقا قجقو  
ف   لم رتفازب ت النكماش  لحاأ ف   إلدقر أ ز  لضقريقيقيقو إلقى  

% كن إجقمقالق   لقنقا ق   لقمقحقلق  فق   1و1   دحمق عج   لمم  نو ) 
(ب اققمققا  ق ققفقق ققت نسققبققو  لققددققن إلققى إجققمققالقق   لققنققا قق   2222عققا   

% كقن إجقمقالق   4و11ندقطقو كق قميقو إلقى    12 لمحل   يكثر كن  
 لنا    لمحل و تحذه ح  أكير  ياأ  كسجقلقو عقلقى  إلطقالق فق   
نسبو  لددن إلى إجمال   لنا    لمحل  فق  عقا  ت حقد كقنقذ  قمفقر  
حذه  لسلسلو كن  لييانازو تأ لق  لحساا  لجاقي على عجق  ال  

 المغرب

(ب كدارنو 19-أف ت جائحو فيرتس امقتنا )كمفيد
  دكو فالحيوب  القا اأ  لمغرب  إلى حم  قامأ عميق 

و بيد أن  ساجا و  لحكمكو لأل كو اانت 2222ف  عا  
كناسبوب تكن شين  إلصالحاز  لطممحو  لا  يجري 
 نفيذحا أن  م د  لساحو لاحديق   اٍف قميو تكن 

ب 2221% ف  عا  2و7 لمامقم أن داساقع  لنمم إلى 
على  لر ن كن تجمأ كااطر لحدت   طمق ز سلييو 

كيير و تكن  لممكن أن داسيب  لا اف   لادقيج  ت باط  
ت ير  خلق فرخ  لشغل ف   يخير  ل مأ  إلى كسامياز 

  لفدر  لا  اانت سائد  قيل  ناشاق  لجائحوو 

 ك دالز  لفدر  لف ليو ت لمامق و تن يب  لفرأ كن إجمال   لنا    لمحل   لحقيد   /المغرب   2الشكل     اٍف  ير كاماثل يظ ر ف  سلم   لحساا  لجاقي /المغرب  1الشكل 

 و 2 لم دق:  لينك  لدتل و كالحظو:  نظر  لجدتل   لم دق: ككاب  ل رف  لمغرب و 
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% كقن إجقمقالق   1و7  % كن إجمال   لقنقا ق   لقمقحقلق  ) 2داجات   
(ب تذلقك  سقيقب  قر جقم  لقم قأ ز  2219 لنا    لمحل  فق  عقا   

ت سادر ق  حميالز  لمغقاقربقيقنو تققد حقافقب  لقمقغقرا عقلقى ققدق ق   
عققلققى  لققحقق ققمل عققلققى  لققاققمققميققل  لققاققاقجقق ب حققيققي ح ققل عققلققى  
ققرت  اقيقيقر  كقن كق سقسقاز كقاق قدأ   ألطقر فب تنقفقذ طقرحقيققن  
ناجحين للسند ز  لسقيقاأيقو فق   ألسقم ق  لقدتلقيقو ) قققيقمقو كقلقيقاق  

كلياق ز أتالق فق  أيسقمقيقر/   2ت   2222دمقت ف  سيامير/أدلمل  
كققانققمن  ألتل(ب ت ققمققاققم  ققاسققاققدققر ق نسققيقق  فقق  صققافقق   ققدفققدققاز  
 الساقثقمقاق  ألجقنقيق   لقمقبقاشقرو اقمقا  ق قفق قت  حقاقيقاطقيقاز  لقنقدقد  

%  22ب لقاق قل إلقى  2222% فق  عقا   6و26  ألجني  بنقسقبقو 
 كققن إجققمققالقق   لققنققا قق   لققمققحققلقق ب أي أكققثققر كققن سققبقق ققو أشقق ققر 

 كن  لم قأ زو  
تب د عد  سنم ز كن  لار جمب  شير  لادقددقر ز إلقى أن كق قدل 

أتالق ز لقلقفقرأ دقمكقيقاض عقلقى  2و2 لفدر )تفداض لاط  لفدر  لبقالقغ 
% فق  عقا  4و.أساس   قاأل  لقدقم   لشقر ئقيقو( ققد  ق قفقم كقن 

ب فق   يقاأ  اقان كقن  لقمقمقكقن 2222% ف  1و1إلى  2219
أن  ققكقمن أكقيققر لققمال بققر كق   لقاققحقميققالز  لققنقدققديقو  لقاقق  نققفقذ قق ققا 

% فق  2و9  % ) 9و11 لحكمكقوو ت ق قفقم كق قدل  لقبقطقالقو إلقى 
(ب تيشير كسح أجر    لمندتبيو  لساكيو للقاقاقطقيقط 2219عا  

% كن  لشرااز ققد خقفقضقت ققم   لق قمقل لقددق قا .و21إلى أن 
(ب 2219) المقدقاقنقو  ق قا   2222ف   لن ف  لثان  كن عا  

كما اان  لار جم بنسبو أكير فيما بين  لشرااز  ل قغقيقر  جقد ض 
 تكنشآز  ألعمال  ل غير  ت لمامسطوو

 

 
 اآلفاق المستقبلية  
 

كن  لمامقم أن داساقع نمم إجمال   لنا    لمحل  لقيق قل إلقى 
و تفق  حقذ   لسقيقنقاقيقم  لقمقرجق ق ب سقيق قمأ 2221% فق  2و7

 إلنااج  لفالح  إلقى   قجقاحقا ق   لقاقاقيقاقيقوب تسقاقمقضق  حقمقلقو 
 لالقيح  د فيرتس اقمقتنقا تفقدقاض لقاقطقط  لقحقكقمكقوب تيسقاقمقر 
 ل مل  السياسو  لندقديقو  لقاقيقسقيقريقو ت قد بقيقر  لقاقحقفقيق   لقمقالق و 
تلكن ديامقم أن يكمن  لا اف  ف  قطاع   ل ناعاز  لاحميليو 
ت لادكقاز  قدقيقجقيقاضب  لقلقذدقن ت جق قا كقنقذ  لقيقد يقو ققيقمأ ض  سقيقب 
 باط   لنشاط  الققاق قاأي لقد   لشقراقاء  لقاقجقاقيقيقن لقلقمقغقرا 
تطمل أكد  نا اش  لسياحو  لدتليوو تكن  لمامقم أن يظل نمم 
إجمال   لنا    لمحل   لحقيد  أعلى ققلقيقالض كقن   قجقاحق  ققيقيقل 
 لجائحو خالل فار   لامق از كم  دل  فقجقم   لقنقا ق   قدقيقجقيقاض 
تبققدء ظقق ققمق اثققاق  إلصققالحققاز  لققجققاقيققوو تكققن  لققمققاققمقققم أن 

% كقن 7يسادر عج   لحساا  لجاقي عند كسام  أأنقى كقن 
إجمال   لنا    لقمقحقلق ب فق  حقيقن دقاقمققم أن دقنقاقفق  عقجق  

  لمم  نو  دقيجياضو 
تحنا  كااطر كقن حقدت   قطقمق ز سقلقيقيقو اقيقيقر و فقمقا   لقت 
 طمق ز  لجائحو كقحقاطقو  قالقغقمقم  نقظقر ض النقاقشقاق سقالالز 
جددد  كن  لفيرتس  لااج  )فيرتس امقتنا( ف  جمقيقم أنقحقاء 
 ل النب  ألكر  لذي قد يسادع  فر   د بير  حام ء جددد  ف  
 لققمققغققرا أت أي كققكققان اخققرو ت  أز  الحققاققيققاجققاز  لققاققمققميققلققيققو 

 إلجماليو  لكيير  كن   ر   القا اأ ل دكاز خاقجيوب اقمقا 
يمكن لل ياأ   لمسامر  ف   لقدقرت   لقمقاق قثقر  أن  قثقدقل اقاحقل 
 لمي  نياز  ل ممكيو للم اقفو تكن شين  لقمفقاء  قااللقاق  كقاز 
 لطاقئو  لمر بطو بيرناكق   قمقان  الئقاقمقان إلقى  قدحقمق افقاق 

  لماليو  ل اكوو 
أن دناف  ك دل  لفقدقرب تلقكقنق   2221تكن  لمامقم ف  عا  

لن ي مأ إلى كسامياز كا ققيقل  أل كقوو تسقيقظقل كق قدل  لقفقدقر 
أتالق لقلقفقرأ دقمكقيقاض عقلقى  9و1 لمدقم )تفداض لاط  لفدقر  لقبقالقغ 

%ب فق  حقيقن دقاقمققم أن 1أساس   األ  لقدقم   لشقر ئقيقو( أتن 
أتالق ز  2و2دناف  ك قدل  لقفقدقر )تفقدقاض لقاقط  لقفقدقر  لقبقالقغ 

لققققلققققفققققرأ دققققمكققققيققققاض عققققلققققى أسققققاس  قققق ققققاأل  لققققدققققم   لشققققر ئققققيققققو( 
تأن ي ققل إلققى  2221نققدققطققو كقق ققميققو فقق  عققا   .و2  ققمققدققد ق
%و تكققن  لققمققاققمقققم أن  ققنققاققفقق  نسققبققو  لسققكققان   ألتلققى 6و6

إلقى نقحقم  2221 الرعايقو ت ألكقثقر  حقاقيقاجقاض  بقبقطء فق  عقا  
و 2222% فق  عقا  6.و29% كن كسقاقم حقا  لقبقالقغ .2و24

 2222تكقن  لققمققاققمقققم أن يسققاققمققر حققذ   ال ققجققاه خققالل عققاكق  
ب تلكن ك شر ز  لفدر قد ال   مأ إلى أت اع كا قيقل 2222ت

و تكقن شقين  لقاقنقفقيقذ  لقنقاجقح 2222جائحو امقتنا حاى عقا  
 إلصالحاز  لحمايو  الجاماةيو أن ي جل بذلكو

  لاغير  لسنمي  النسبو  لم ميو كا لن ديذَار  ير ذلك( ) ك شر ز افاق  القا اأ  لكل  ت لفدر /المغرب  2الجدول 


