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 «  إن عملنــا ال يقتــر عــى مواجهــة هــذا الوبــاء
فقــط ،وإمنــا يهــدف أيضــا إىل معالجــة انعكاســاته
االجتامعيــة واالقتصاديــة ،ضمــن منظــور مســتقبيل
شــامل ،يســتخلص الــدروس مــن هــذه املرحلــة
واالســتفادة منهــا».
«...لــذا ،ينبغــي أن نجعــل مــن هــذه املرحلــة
فرصــة إلعــادة ترتيــب األولويــات ،وبنــاء مقومــات
اقتصــاد قــوي وتنافــي ،ومنــوذج اجتامعــي أكــر
إدماجــا».
« ويف مقدمتهــا ،إطــاق خطــة طموحــة لإلنعــاش
االقتصــادي متكــن القطاعــات اإلنتاجيــة مــن
اســتعادة عافيتهــا ،والرفــع مــن قدرتهــا عــى توفــر
مناصــب الشــغل ،والحفــاظ عــى مصــادر الدخل».
«لــذا ،نعتــر أن الوقــت قــد حــان ،إلطــاق عمليــة
حازمــة ،لتعميــم التغطيــة االجتامعيــة لجميــع
املغاربــة ،خــال الخمــس ســنوات املقبلــة».

مقتطفــات مــن الخطــاب امللــي مبناســبة الذكــرى  21لعيــد
العــرش ،ل 29يوليــوز .2020
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ينــدرج التقريــر الوطنــي حــول إنجــاز أهــداف التنميــة
املســتدامة يف إطــار تطبيــق مقتضيــات قرار الجمعيــة
العامة لألمــم املتحــدة « 1/70تحويــل عاملنــا :خطــة التنميــة
املســتدامة لعــام  ،»2030ودعوتهــا ،يف الفقــرة  ،79للــدول
األعضــاء يف األمــم املتحــدة للقيــام بتتبــع منتظــم للتقــدم
املحــرز يف تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة .كــا يســتجيب
ألحــكام املرســوم رقــم  2.19.452بتاريــخ  17يوليــوز 2019
بتنظيــم اللجنــة الوطنيــة للتنميــة املســتدامة وخاصــة املــادة
 9التــي تســند للمندوبيــة الســامية للتخطيــط مهمــة إعــداد
التقاريــر الوطنيــة حــول أهــداف التنميــة املســتدامة بتنســيق
مــع هــذه اللجنــة.
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يســتعرض هــذا التقريــر برســم ســنة  ،2021الــذي
أتــرف بتقدميــه ،إنجــازات بالدنــا يف ميــدان أهــداف
التنميــة املســتدامة إىل غايــة متــم هــذه الســنة .وقــد
تــم إعــداده بنــاء عــى حصيلــة األنشــطة القطاعيــة
ملختلــف القطاعــات الوزاريــة ونتائــج األشــغال
اإلحصائيــة والدراســات املنجــزة مــن طــرف املندوبيــة
الســامية للتخطيــط.

الفــوارق االجتامعيــة واملجاليــة يف ولــوج الســاكنة إىل
الخدمــات االجتامعيــة األساســية.
وقــد توجــت هــذه السياســة اإلراديــة ،بــن ســنتي
 2000و ،2019بنمــو اقتصــادي بلــغ يف املتوســط
الســنوي  ،%4,1وتراجــع البطالــة مــن  %13,4إىل
 ،%9,2وارتفــاع متوســط االســتهالك النهــايئ لــأرس
بنســبة  %3,9مصحوبــا بتحســن يف القــدرة الرشائيــة
بنســبة  ،%2,6وانخفــاض معــدل الفقــر مــن %15,3
إىل  %1,7وتقليــص معــدل الهشاشــة مــن %22,8
إىل  ،%7,3يف حــن بــدأت الفــوارق تتجــه نحــو
االنخفــاض.

ويف ســياق التطــرق لهــذه املرحلــة عــى مــدى
حــوايل عقــد مــن الزمــن منــذ تبنــي أهــداف التنميــة
املســتدامة مــن طــرف املجتمــع الــدويل ،أســتحرض
نــداء صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس أمــام
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ســنة  ،2010الــذي
دعــا فيــه املجموعــة الدوليــة إىل اعتــاد مقاربــة
مســتقبلية ملــا بعــد أهــداف األلفيــة للتنميــة مــن
أجــل تحصــن املكتســبات املحققــة بخصــوص هــذه
األهــداف ورفــع تحديــات تنميــة عامليــة أكــر
شــمولية واســتدامة وإدماجــا.

ويف هــذا الســياق ،عرفــت الظــروف الصحيــة ،خــال
هــذه الفــرة ،تحســنا ملحوظــا .فقــد انخفــض معــدل
وفيــات األمهــات إىل  72,6حالــة وفــاة لــكل 100.000
والدة حيــة وتراجعــت وفيــات األطفــال دون ســن
الخامســة إىل  22,2لــكل  1000والدة حيــة .وبخصــوص
التعليــم العمومــي ،فقــد تــم توســيع الولــوج إليــه
بالتعليــم األويل وتعميمــه يف الســلك االبتــدايئ
وتحســن مؤرشاتــه بشــكل كبــر يف الســلكني الثانــوي
والعــايل ،مــع تحقيــق املناصفــة بــن اإلنــاث والذكــور
تقريبــا يف جميــع األســاك التعليميــة.

ويف هــذا الســياق ،كان مــن الطبيعــي أن تنضــم اململكــة
املغربيــة ســنة  2015إىل برنامــج أهــداف التنميــة
املســتدامة بعــد انخراطهــا الفاعــل يف أشــغال إعــداده
املنجــزة مــن طــرف األمــم املتحــدة ،وأن تعتــر ،منــذ
البدايــة ،مكوناتــه مبثابــة رافعــات لـــهيكلة منوذجهــا
التنمــوي وإرســاء أســس مرشوعهــا املجتمعــي.

و اســتفاد التقــدم املحــرز يف املجــاالت االقتصاديــة
واالجتامعيــة مــن ســياق متيــز بإصالحــات مؤسســاتية
منصــوص عليهــا يف دســتور  2011وبوضــع آليــات
وهيئــات كرســتها مقتضياتــه ،يف مياديــن املنافســة
وحريــة األســعار ،وحقــوق اإلنســان أو محاربــة الرشــوة،
إىل جانــب مؤسســات أخــرى ذات طبيعــة تشــاركية تتوىل
النهــوض بحقــوق املــرأة وحاميــة الطفولــة ومســاعدة
األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.

وهكــذا ،مــع بدايــة عهــد امللــك محمــد الســادس،
تــم تســخري مجهــود اســتثامري كبــر منــذ ســنة
 ،2000تطلــب ســنويا ،تعبئــة ثلــث الناتــج الداخــي
اإلجــايل للبــاد بهــدف تعزيــز ،عــى املــدى البعيــد،
البنيــات التحتيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،وحــوايل
 %40مــن امليزانيــة العامــة مــن أجــل تقليــص
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و عــى صعيــد آخــر ،انضمــت اململكــة املغربيــة ،طبقــا
لتعليــات صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس
حفظــه اللــه وبالتزامــه الشــخيص الفاعــل ،لالتفاقيــات
الدوليــة حــول املنــاخ ،ونظمــت يف  2016مبراكــش
الــدورة  22ملؤمتــر األط ـراف (كــوب  )22والتــي متيــزت
أشــغالها ببعــد تضامنــي جنوب-جنــوب ،وخاصــة لفائــدة
الــدول اإلفريقيــة .وعــى الصعيــد الوطنــي ،شــكل
اعتــاد امليثــاق الوطنــي للبيئــة والتنميــة املســتدامة،
إطــارا إلعــداد سياســة وطنيــة للتخفيــف والصمــود
يف محاربــة آثــار التغــرات املناخيــة مــن خــال وضــع
املخطــط الوطنــي للمنــاخ  2030واالسـراتيجية الوطنيــة
لتدبري مخاطر الكــوارث الطبيعيــة واملســاهمة املحــددة
وطنيــا التــي تهــدف إىل تقليــص انبعاثــات الغــازات
الدفيئــة بنســبة  %45,5يف أفــق  .2030ويف هــذا الصــدد،
يقــدم الربنامــج الطمــوح لتحســن املزيــج الطاقــي
الوطنــي الــذي تــم اعتــاده منــذ ســنة  ،2009مقياســا
لهــذا البعــد البيئــي يف النمــوذج الوطنــي للتنميــة.
ويتوفــر املغــرب ،حاليــا ،عــى قــدرة كهربائيــة وطنيــة
مــن مصــادر متجــددة متثــل أكــر مــن  %34مــن القــدرة
الكهربائيــة الوطنيــة ،يف أفــق تحقيــق ،عــى املــدى
البعيــد ،االكتفــاء الــذايت يف إنتــاج الكهربــاء وتعزيــز
إمكانياتــه التصديريــة لهــذه الطاقــة.

وباعتبارهــا بلــدا معنيــا بشــكل قــوي بتدفقــات
الهجــرة مــن الجنــوب إىل الشــال ،اعتمــدت
اململكــة املغربيــة ،يف هــذا املجــال ،سياســة جــد
نشــيطة لفائــدة إدمــاج املهاجريــن املتواجديــن
عــى ترابهــا الوطنــي ،وســاهمت بشــكل فاعــل يف
التعــاون الــدويل مــن أجــل تحســن ظــروف تنقلهــم
يف محيطهــا االســراتيجي .وهكــذا متــت تســوية
وضعيــة عــرات اآلالف مــن املهاجريــن باملغــرب
بــن  2014و .2018ومببــادرة مــن صاحــب الجاللــة
امللــك محمــد الســادس ،املســؤول عــن ملــف الهجــرة
داخــل االتحــاد اإلفريقــي ،ســيمكن املرصــد اإلفريقــي
للهجــرة الــذي يوجــد مقــره حاليــا بالربــاط والــذي
تــم إحداثــه يف دجنــر  ،2020مــن إعطــاء ديناميــة
جديــدة لــدور القــارة اإلفريقيــة يف إعــداد سياســة
دوليــة يف خدمــة املهاجريــن.
وعــى ضــوء الحصيلــة الوطنيــة إلنجــاز أهــداف
التنميــة املســتدامة برســم ســنة  ،2021متكنــت اململكــة
املغربيــة مــن تحقيــق عــدة مرامــي كــا حددهــا
الربنامــج املعتمــد مــن طــرف املجموعــة الدوليــة يف
أفــق  ،2030وخاصــة تلــك املتعلقــة بالرأســال البــري،
وهــي يف طريقهــا نحــو تحقيــق بعــض املرامــي ذات
الصلــة بالرأســال املــادي ،يف حــن أن مرامــي أخــرى
متعلقــة مبكافحــة آثــار التغــر املناخــي ،بالرغــم مــن
التقــدم امللحــوظ ،ســتلتحق ،بفضــل املشــاريع املربمجــة
يف هــذا املجــال ،باملســار والوتــرة الرضوريــن لتحقيقهــا
يف اآلجــال املحــددة يف .2030

ويف ســياق يتســم بنقــص يف األمطــار وبطلــب متزايــد
يف اســتهالك املــوارد املائيــة مــن قبــل األرس واملقــاوالت،
وخاصــة يف امليــدان الفالحــي ،يتوفــر املغــرب حاليــا،
بفضــل نتائــج سياســته يف تشــييد الســدود الكــرى ،عــى
ســعة مائيــة مهمــة تبلــغ حــوايل  19مليــار مــر مكعــب
مصحوبــة بتعبئــة مــوارد مائيــة غــر تقليديــة ،تشــمل
أساســا ،تحليــة ميــاه البحــر وإعــادة اســتعامل امليــاه
العادمــة واعتــاد نظــام ري اقتصــادي يف اســتهالك املــاء.

وعــى غــرار جميــع بلــدان العــامل ،تعــرض املغــرب
النعكاســات جائحــة كوفيــد ،19-ســواء عــى العــرض
والطلــب الداخليــن أو عــى الطلــب الخارجــي املوجــه
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إليــه ،وال ســيام مــن االتحــاد األورويب .وتجــدر
اإلشــارة ،رغــم ذلــك ،إىل أن املغــرب كان مــن أرسع
البلــدان اســتجابة يف الحــد مــن آثــار هــذه الجائحــة
مــن خــال اللجــوء يف وقــت مبكــر إىل الحجــر الصحــي
لســاكنته و تخفيــف الضغــط عــى نظامــه الصحــي
وتقليــص كبــر يف عــدد الوفيــات .وتطبيقــا للتعليــات
امللكيــة الســامية ،متــت تعبئــة مــوارد مهمــة يف إطــار
الصنــدوق الخــاص بتدبــر جائحــة فــروس كورونــا
«كوفيــد ،»19-خصصــت لتحمــل النفقــات االســتثنائية
يف امليــدان الصحــي ودعــم أنشــطة املقــاوالت
ومســاعدة الفئــات األكــر هشاشــة املتــررة مــن
األزمــة ،مــن ضمــن األشــخاص الذيــن فقــدوا شــغلهم
أو تلــك التــي تشــتغل يف القطــاع غــر املنظــم.

وتنظيــم مبتكــر للمجــاالت الرتابيــة والحفــاظ عــى
مواردهــا الطبيعيــة ،مســاهمة بذلــك يف بــزوغ
«مغــرب الجهــات».
وآمــل يف أن ميكــن هــذا التقريــر مــن تقديــم صــورة
واضحــة حــول حصيلــة إنجــازات بالدنــا يف ميــدان
أهــداف التنميــة املســتدامة يف ســياق الجائحــة وآفــاق
الســبل للتعــايف مــن آثارهــا .إن اململكــة املغربيــة،
مبوقعهــا الجيوســراتيجي يف ملتقــى الفضاءيــن
املتوســطي واألطلــي وباملكانــة الدوليــة التــي يحظــى
بهــا صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس والتعــدد
الثقــايف لشــعبها ،عازمــة عــى تحقيــق مناعــة جامعيــة
اعتبــارا مــن هــذه الســنة ،مــن خــال تعميــم تلقيــح
ســاكنتها ،وتنفيــذ برنامــج واســع لالســتثامر الــذي
انطلــق منــذ  2021يف إطــار منوذجهــا التنمــوي الجديــد
الــذي تشــكل أهــداف التنميــة املســتدامة أهــم
غاياتــه .وســيكون املغــرب ،كــا كان الشــأن بالنســبة
ألهــداف األلفيــة للتنميــة ،مــن بــن البلــدان التــي
ســتتمكن ،يف أفــق  ،2030مــن تحقيــق أهــم أهــداف
ومرامــي الربنامــج العاملــي للتنميــة املعتمــد مــن
طــرف الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.

وبفضــل برنامــج واســع لتلقيــح املقيمــن عــى أرضــه،
قــام املغــرب ،كامتــداد لهــذه املقاربــة الحريصــة
عــى تعزيــز الصمــود ،بإطــاق سياســة نشــيطة
لإلنعــاش االقتصــادي والتنميــة البرشيــة ،تتميــز
بالتقائيــة كبــرة مــع برنامــج أهــداف التنميــة
املســتدامة .ويعتــر ،حاليــا ،هــذا اإلنعــاش إحــدى
رهانــات «النمــوذج التنمــوي الجديــد» الــذي ينــدرج
تنزيلــه يف «ميثــاق وطنــي للتنميــة» والــذي يتمحــور
حــول منــو مدمــج ومحــدث للشــغل الالئــق وميكــن
مــن تقليــص التفاوتــات االجتامعيــة واملجاليــة ومــن
االنتقــال ،عــى املــدى البعيــد ،إىل اقتصــاد أخــر
يحافــظ عــى املــوارد الطبيعيــة ويخفــف مــن آثــار
التغــر املناخــي .ويرقــى هــذا النمــوذج التنمــوي
الجديــد باالقتصــاد االجتامعــي إىل أولويــة وطنيــة
انطالقــا مــن إصــاح عميــق ملنظومتــي التعليــم
والصحــة وتعزيــز تنافســية املــوارد البرشيــة .إن
الغايــة النهائيــة املنوطــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد
تتجــى يف توطيــد مسلســل الجهويــة املتقدمــة
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تنفيذ أهداف التنمية املستدامة باملغرب
يف سياق جائحة كوفيد19-
أظهــر التقــدم الــذي أحــرزه املغــرب يف تنفيــذ أهــداف التنمية
املســتدامة والــذي تــم عرضــه يف إطــار االســتعراض الوطنــي
الطوعــي خــال املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى  ،2020أن
املغــرب قــد انخــرط قبــل ظهــور وبــاء كورونــا املســتجد ،يف
ديناميــة إيجابيــة لتنفيــذ هــذه األهــداف.
إال أن الوبــاء أثــر عــى هــذه الديناميــة عــى الرغــم مــن
التدابــر التــي اتخذتهــا الســلطات الحكوميــة للتخفيــف مــن
تداعياتــه عــى نشــاط املقــاوالت وظــروف معيشــة الســكان.
هكــذا ،يقــدم هــذا التقريــر تقييــا لتأثــر الوبــاء عــى
بعــض أبعــاد أهــداف التنميــة املســتدامة ،بنــاء عــى نتائــج
الدراســات والبحــوث اإلحصائيــة التــي أنجزتهــا املندوبيــة
الســامية للتخطيــط منــذ بدايــة األزمــة الصحيــة ،ويتنــاول
الجهــود املبذولــة مــن طــرف مختلــف القطاعــات الوزاريــة،
حســب املجــاالت الكــرى للتنميــة املســتدامة ،مــن أجــل
مواءمــة أنشــطتها مــع تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة يف
أفــق .2030

سالســل التوريــد واإلنتــاج ،ومتســببا يف بطالــة عامــة ج ـراء
اعتــاد تدابــر الحجــر الصحــي الراميــة للحــد مــن انتشــار
الفــروس .ومل يســلم املغــرب مــن هــذه الصدمــة الشــديدة
وغــر املســبوقة التــي أثــرت ســلبا عــى النشــاط االقتصــادي
الوطنــي ســنة  ،2020وفاقمــت مــن تأثــر ســنتني متتاليتــن
مــن الجفــاف ،مؤديــة بالتــايل إىل ركــود اقتصــادي ،يعتــر
األصعــب منــذ مــا يزيــد عــن عرشيــن ســنة.
يتعلــق األمــر إذن بصدمــة مزدوجــة عــى مســتوى العــرض
والطلــب ،ناجمــة عــن العواقــب الوخيمــة للتوقيــف الــكيل
أو الجــزيئ ألنشــطة القطاعــات االقتصاديــة ،وال ســيام إربــاك
سالســل القيمــة ،وفــرض القيــود عــى تنقــل اليــد العاملــة
والســفر وكــذا إغــاق الحــدود .ومــن أجــل الخــروج مــن هــذه
األزمــة ،عرفــت اململكــة املغربيــة ،بفضــل التوجيهــات امللكيــة
الســامية ،كيــف تنعــش منــوذج منوهــا االقتصــادي مــن خــال
سياســة عموميــة أكــر إراديــة للتنويــع الصناعــي .ويف هــذا
الصــدد ،يكتــي إطــاق صاحــب الجاللــة للمــروع الصناعــي
الكبــر لتصنيــع اللقاحــات ،البعــد األكــر رمزيــة للمبــادرة.

 .1النمو االقتصادي املستدام والشغل الالئق

النمو االقتصادي :

أدى حجــم جائحــة كوفيــد 19-ورسعــة انتشــارها العاليــة
عــر العــامل ،إىل انكــاش عميــق لالقتصــاد العاملــي خــال
ســنة  ،2020مولــدا بالتــايل اضطرابــات عــى مســتوى

عــاىن االقتصــاد الوطنــي خــال ســنة  ،2020التــي متيــزت
بظهــور فــروس كوفيــد ،19-من آثــار هــذا الوباء والجفــاف
عــى حــد سواء ،مســجال بذلــك انكامشــا بنســبة  %6,3مقابــل
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‘‘بفضل املساعدات العمومية ،عزز
املغرب قدرته عىل الصمود ضد آثار
كوفيد 19-ومتكن من الحفاظ عىل
مكتسباته يف ما يتعلق بالحد من
الفقر’’

 .2تنمية رأس املال البرشي

منــو بنســبة  %2,5ســنة  .2019ويعتــر هــذا االنكــاش
نتاجــا لرتاجــع كل مــن األنشــطة غــر الفالحية بنســبة
 %5,8واألنشــطة الفالحيــة ب  %8,6والطلــب الداخــي
ب  6%والطلــب الخارجــي مبقــدار  .%14,3وهكــذا
اســتقر الناتج الداخــي اإلجــايل الحقيقــي للفرد ســنة
 2020يف  26241درهــم ،بانخفــاض قــدره  %7,2مقارنــة
مــع ســنة  .2019وقــد أدى هــذا الرتاجــع إىل العــودة
مبســتوى الــروة املنتجــة لــكل فــرد إىل املســتوى الــذي
تــم تحقيقــه منــذ  5ســنوات (ســنة  ،)2015بينــا كانــت
تشــهد منــوا متوســطا قــدره  %2ســنويا طــوال الســنوات
الخمــس التــي ســبقت األزمــة الصحيــة.

الحد من الفقر:
يف ما يتعلــق بالحــد مــن الفقــر ،وعــى الرغــم مــن أن وباء
كوفيــد 19-قــد أبطــأ وتــرة تراجع هــذه الظاهرة ،اســتطاع
املغــرب بفضــل املســاعدات العمومية التي قدمتهــا
الدولــة لــأرس املغربيــة خــال فــرة الحجــر الصحــي ،أن
يحافــظ عــى أدائــه بخصــوص تحقيقــه عمليــا الغايــة
املتعلقــة بتقليــص معــدل الفقــر مبقــدار النصــف يف أفــق
 ،2030وذلــك عــر ســنوات قبــل اآلجــال املحــددة مــن
طــرف األمــم املتحــدة.

الشغل :

فبعــد أن ســجل  %4,8ســنة  ،2014انخفــض معــدل الفقــر
النقــدي إىل  %2,9ســنة  2018ثــم إىل  %1,7ســنة ،2019
قبــل أن يرتفــع تحــت تأثــر األزمــة الصحيــة إىل %2,5
خــال فــرة الحجــر الصحــي ســنة  .2020وســجل معــدل
الهشاشــة ،انخفاضــا مــن  %12,5ســنة  2014إىل %7,3
ســنة  2019ليبلــغ  %8,9خــال فــرة الحجــر الصحــي ســنة
 .2020وقــد خففــت املســاعدات العمومــة بشــكل فعــال
مــن قــوة تأثــر األزمــة عــى انتشــار الفقــر والهشاشــة.
ففــي غيــاب هــذه املســاعدات ،كان مــن املمكــن أن يصــل
معــدل الفقــر إىل  %11,7ومعــدل الهشاشــة إىل .%16,7

بــدت آثــار الجائحــة عــى ســوق الشــغل واضحــة خــال
ســنة  2020وزاد الجفــاف مــن تفاقمهــا ،إذ كانت املؤرشات
الرئيســية لســوق الشــغل ،كــا يتضــح مــن نتائــج البحــث
الوطنــي حــول التشــغيل ،يف وضعيــة صعبــة.
إجــاال ،فقــد االقتصــاد الوطنــي  432000منصــب شــغل،
يف حــن كان قــد أحــدث  165000منصــب ســنة .2019
ويبقــى الوســط القــروي األكــر تــررا ،بفقــدان 295000
منصــب ( 137000منصــب بالوســط الحــري) .كــا
يعتــر قطــاع «الفالحــة والغابــات والصيــد البحــري» األكــر
تــررا ،حيــث فقــد  273000منصــب.

القضــاء عــى الجــوع ،واألمــن الغــذايئ ،والحالــة
التغذويــة لــدى األطفــال:

وهكــذا ،بلــغ معــدل البطالــة عــى املســتوى الوطنــي %11,9
مقابــل  %9,2ســنة  2019وناهــز  %15,8مقابــل %12,9
بالنســبة للســكان الحرضيني و %5,9مقابــل  %3,7يف صفوف
الســاكنة القروية .وحســب الجنــس ،ارتفــع هــذا املعــدل إىل
 %16,2بالنســبة للنســاء و %10,7لدى الذكــور مقابل %13,5
و  %7,8عــى التــوايل ســنة  .2019ويعتــر الشــباب الذيــن
تــراوح أعامرهــم بــن  15و  24ســنة الفئــة األكــر تعرضــا
للبطالــة مبعــدل  %31,2مقابــل  %24,9ســنة .2019
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يشــكل األمــن الغــذايئ وتحســن الحالــة التغذوية للســكان
إحــدى األولويــات الوطنيــة ،ال ســيام خــال فــرات
األزمــات مثــل تلــك الناجمــة عــن وبــاء كوفيد 19-وســنتني
متتاليتــن مــن الجفــاف .وهكــذا ،فقــد تــم القضــاء عمليــا
عــى الجــوع يف املغــرب ،حيــث انخفــض معــدل نقــص
التغذيــة مــن  %0,9إىل  %0,1بــن ســنتي 2007و.2014
ويقــدر معــدل انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ املعتــدل أو
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الحــاد ســنة  2020بنســبة %25,9وانعــدام األمــن الغــذايئ
الحــاد 1بنســبة .%2,6
وفيــا يخــص الحالــة التغذويــة لألطفــال دون ســن الخامســة،
انخفــض نقــص الــوزن والهـزال ،بــن ســنتي  2004و ،2018من
%10,2إىل %2,9ومــن %9,3إىل %2,6عــى التــوايل .وبالنســبة
لتأخــر النمــو ،مــازال معدلــه يناهــز  ،%15,1يف حــن أن هدف
الســلطات العموميــة هــو تخفيضــه إىل %12يف أفــق .2030
وتراجــع معــدل تغطيــة االحتياجــات الغذائيــة ،ال ســيام مــن
الحبــوب ،بــن ســنتي  2018و 2019مــن  %71إىل .2%52
وملواجهــة هــذا الوضــع ،اتخــذ املغــرب مجموعــة مــن
التدابري لضــان ولــوج الســكان إىل تغذيــة صحيــة وكافيــة،
تتمحــور بالخصوص ،حول التتبــع املنتظم ملــدى توفــر
املــواد الغذائيــة ،ومراقبــة األســعار ،ووقــف اســتيفاء رســوم
اســترياد الحبــوب والقطاين ،ومنــح املســاعدات املبــارشة
لــأرس الفقــرة والهشــة ،وكذا تعزيــز فحــص اضطرابــات
التغذيــة لــدى النســاء واألطفال ،وتنزيل اســراتيجية
محاربــة الســمنة لــدى األطفــال ( )2025-2018وإطــاق
برنامــج دعــم تحســن الصحــة والتغذيــة لــدى األم والطفــل.

ولوج السكان إىل املاء الصالح للرشب والكهرباء:
مــن أجــل ترسيــع الولــوج للــاء الصالــح للرشب والكهربــاء،
وبنــاء عــى التوجيهــات امللكيــة الســامية ،تــم إعطــاء
انطالقــة الربنامــج الوطنــي للتزويــد باملــاء الصالــح للــرب
والــري ( )2027-2020يف ينايــر  .2020ويهدف هــذا الربنامــج
إىل ترسيــع االســتثامرات يف قطــاع املــاء ،وتوســيع التزويد
باملــاء الصالــح للــرب والــري ،وتعزيــز صمــود بلدنــا يف وجه
التغ ـرات املناخيــة .ويف نفــس اإلطار ،يــويل املغــرب أهميــة
كــرى لنظــام تخطيــط وتدبــر مــوارده املائيــة ،والســيام مــن
خــال إحــداث مجالــس األحــواض عــى مســتوى وكاالت
األحــواض املائيــة ،والتــي تتمثــل مهمتهــا يف الدراســة وإبــداء

الــرأي بشــأن القضايــا املرتبطــة بالتخطيــط وتدبــر امليــاه ،وال
ســيام املخططــات املديريــة للتهيئــة املندمجــة ملــوارد امليــاه
واملخططــات املحليــة لتدبــر امليــاه.
ويف مــا يتعلــق بإنتــاج الكهربــاء ،اســتطاع املغــرب أن يحقــق
اكتفــاء ذاتيــا اليــوم ،بــل أصبــح بلــدا مصــدرا بشــكل متنــام،
حيــث انتقلــت الكميــة املصــدرة مــن  180جيــكاواط/
الســاعة ســنة  2018إىل  1207,7جيكاواط/الســاعة ســنة
 .2019ومكــن اســتثامر املغــرب يف الطاقــات املتجــددة ،مــن
تحقيـــق قدرة كهربائيـــة منشأة مـن مصـــادر متجـددة متثل
 %34مــن الســعة الوطنيــة لإلنتــاج الكهربــايئ.

تحسني ظروف السكن:
مكــن تنفيــذ الربنامــج الوطنــي «مــدن بــدون صفيــح» ،عنــد
نهايــة ســنة  ،2020مــن اســتفادة أكــر مــن  300ألــف أرسة
مــن ســكن الئــق .ونتيجــة لذلــك ،انخفــض معــدل الســكن
البــدايئ بالوســط الحــري مــن  %5,2ســنة  2014إىل %3,3
ســنة .2019

الولــوج إىل الخدمــات الصحيــة والتدبــر املســتدام
للمخاطــر الصحيــة:
بلــغ معــدل وفيــات األمهــات  72,6وفــاة لــكل 100.000
مولــود حــي ســـنة . 2018بينمـــا ســـجل معــدل وفيـــات
األطفــال حديثـــي الـــوالدة انخفاضـــا ،بــن ســـنتي 2011
و ،2018منتقـــا مــــن  21,7إىل  13,56وفــــاة لــــكل 1000
مولود حي ،كمــــا تــــم تقليــــص معــــدل وفيــــات األطفال
دون ســــن الخامســــة مــــن  30,5إىل  22,2لــــكل 1000
مولــود حــي ،ومعــــدل وفيــــات الرضــــع مــــن  28,8إىل 18
لــــكل  1000مولــود حــي.
يف مــا يتعلــق باألمـراض املعديــة وغــر املعديــة ،انخفض عدد
حــاالت الســل املبلــغ عنهــا بنســبة  %6بــن ســنتي 2019

و .2020ويهــدف املخطــط االســراتيجي الوطنــي ملحاربــة
داء الســل  ،2021-2018الــذي تــم متديــده إىل ســنة ،2023
إىل تقليــص عــدد الوفيــات املرتبطــة بهــذا الــداء بنســبة
 %40بحلــول ســنة  .2021يف املقابــل ،فــإن األمــراض غــر
املعديــة ،وال ســيام الرسطــان والســكري وأمــراض القلــب
والرشايــن وأمــراض الجهــاز التنفــي املزمنــة ،ال تــزال
تشــكل ثقــا عــى النظــام الصحــي الوطنــي مبعــدل وفيــات
يصــل إىل .%12,4

ســيام معــدل التمــدرس بالتعليــم األويل لألطفــال املرتاوحــة
أعامرهــم بــن  4و  5ســنوات ،الــذي ارتفــع بني ســنتي 2019
و 2020مبقــدار  14,1نقطــة مئويــة منتقــا مــن  %57,8إىل
 .%71,9ويعتــر التكافــؤ بــن الجنســن هدفا تــم تحقيقــه
يف جميــع املســتويات الدراســية ،مبــؤرشات تـراوح بــن 0,91
يف التعليــم األويل وواحــد ( )1,0يف املرحلــة االبتدائيــة.
ويف املقابــل ،فإن التكافــؤ بــن الوســطني القــروي والحــري،
باســتثناء املســتوى االبتــدايئ حيــث تــم تحقيقــه ،يتطــور
بالتأكيــد بشــكل إيجــايب لكــن بوتــرة بطيئــة إىل حــد
ما .يف ســنة  ،2020ســجل مــؤرش التكافــؤ قــروي /حــري
 0,79يف التعليــم األويل و  0,83يف الثانوي اإلعــدادي و0,51
يف الثانوي التأهيــي .وعــرف معــدل إمتــام الدراســة ،بــن
ســنتي  2019و ،2020انخفاضــا مــن  %95,9إىل %91,4
يف املرحلــة االبتدائيــة ومــن  %64,7إىل  %61,4يف الســلك
الثانــوي اإلعــدادي ،بينــا عــرف هــذا املعــدل شــبه اســتقرار
يف الســلك الثانــوي التأهيــي ( %38,6مقابــل .)%39,0

وقــد عــرف معــدل الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث الســر
انخفاضــا ملحوظــا ســنة  ،2020ويرجــع ذلــك يف شــق منــه
إىل القيــود املفروضــة عــى التنقــل يف إطــار حالــة الطــوارئ
الصحيــة ملكافحــة جائحــة كورونا .فقــد انتقــل هــذا املعــدل
مــن  11وفــاة لــكل  100.000شــخص ســنة  2016إىل  7,6وفاة
ســنة  .2020ومــن املتوقــع أن يتــم تخفيضــه إىل  5,6حالــة
وفــاة بحلــول ســنة  ،2025وذلــك يف إطــار تنفيذ اإلسـراتيجية
الوطنيــة للســامة الطرقيــة . 2026-2017
وتحظــى التغطيــة الصحيــة الشــاملة باألولويــة ضمــن
اإلسـراتيجية الوطنيــة للصمــود واإلنعاش لفرتة مــا بعد جائحة
كورونــا ،وذلــك من خــال ورش تعميــم الحاميــة االجتامعيــة،
الذي أعطــى صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره
اللــه انطالقتــه يف  14أبريــل  ،2021وتكــرس مــن خــال اعتــاد
القانــون  09-21املتعلــق بالحاميــة االجتامعيــة الــذي ينــص
عىل تعميــم التأمــن الصحــي اإلجبــاري بنهايــة ســنة 2022
لفائــدة  22مليــون شــخص إضــايف.

عــاوة عــى ذلــك ،ال تــزال جــودة التحصيــل متثــل أحــد
أكــر التحديــات التــي يواجههــا النظــام الرتبــوي الوطنــي.
فحســب نتائــج التقييــم الــدويل  3TIMSSلســنة ،2019
حصــل املغــرب يف مــادة الرياضيــات بالنســبة لتالميــذ
الســنة الرابعــة عــى  383نقطــة مقابــل  377نقطــة ســنة
 ،2015وحقــق تالميــذ الســنة الثانيــة مــن التعليــم الثانــوي
اإلعــدادي  388نقطــة مقابــل  384عــى التــوايل.
وقــد تــرر نظــام التعليــم والتكويــن مــن انعكاســات
جائحــة كوفيــد ،19-ابتــداء مــن الفصــل الثــاين مــن ســنة
 ،2020ج ـراء إغــاق مؤسســات التعليــم والتكويــن املهنــي.
وإذا كان مــن املؤكــد أن اللجــوء إىل التعليــم والتكويــن
عــن بعد قــد مكــن مــن ضــان اســتمرارية الحصــول عــى

تعميــم الولــوج إىل التعليــم وتكييــف النظــام مــع
تحديــات الطلــب املســتقبيل:
باإلضافــة إىل تعميــم التعليــم االبتــدايئ ،تســتمر معــدالت
التمــدرس يف التحســن بباقــي املســتويات الدراســية ،وال

 3دراســة االتجاهات يف الرياضيات والعلوم التي تقيم تحصيل التالميذ يف الســنة الرابعة من املســتوى االبتدايئ والســنة الثانية من اإلعدادي يف الرياضيات والعلوم.

 1التقييــم وفــق مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ ()FIES
 2مرشوع نجاعة األداء يف القطاع الفالحي لســنتي  2020و 2021
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الخدمــات التعليميــة ،إال أن ذلــك يحمــل يف طياتــه خطــر
توســيع التفاوتــات يف الولــوج إىل التعليــم ونقــص يف
جــودة التعلــم التــي يعــاين منهــا ســلفا النظــام الرتبــوي
الوطنــي .
وقــد خلصــت نتائــج البحــث حــول تأثــر فــروس كورونــا
عــى الوضــع االقتصــادي واالجتامعــي والنفــي لــأرس،
الــذي أجرتــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط خــال الفــرة
املمتــدة مــن  14إىل  23أبريــل  ،2020إىل أن نســبة األرس
التــي رصحــت أن أطفالهــا مل يتمكنــوا ،ألســباب مختلفــة،
مــن متابعــة حصصهــم الدراســية عــن بعــد وبشــكل
منتظــم ،بلغــت  %52بالســلك االبتــدايئ و %49بالســلك
الثانــوي اإلعــدادي و %31بالثانــوي التأهيــي و %44
باملســتوى العــايل.
كــا أبانــت نتائــج املرحلــة الثانيــة مــن هــذا البحــث،
الــذي أنجــز مــا بــن  15و  24يونيــو  ،2020أن %83,5
مــن األطفــال يف التعليــم األويل مل يتابعوا ،ألســباب مختلفة،
حصــص التعليــم عــن بعــد ( %79,1يف الوســط الحــري
و %94,6يف الوســط القــروي).
أمــا يف مــا يتعلــق بجــودة التعليــم لــدى التالميــذ ،فقــد
أظهــر هــذا البحــث أن  %46,8مــن التالميــذ املتمدرســن
يعتــرون أن صعوبــات االســتيعاب هــي أحــد املســاوئ
الرئيســية للتعليــم عــن بعــد .كــا اعتــر  %50,1مــن
التالميــذ ،كل املســتويات الدراســية مجتمعــة ،أن التعليــم
عــن بعــد مل ميكــن مــن تغطيــة الربنامــج الــدرايس بأكمله.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن املغــرب يــويل أهميــة كــرى
للرتبيــة عــى التنميــة املســتدامة بشــكل عــام وعــى
حاميــة البيئــة بشــكل خــاص .حيــث أكــدت صاحبــة
الســمو امللــي األمــرة لــا حســناء ،خــال مشــاركتها يف

مؤمتــر اليونســكو العاملــي حــول الرتبيــة عــى التنميــة
املســتدامة الــذي انعقــد ما بــن  17و 19مــاي  ،2021عىل
الجهــود التــي تبذلهــا مؤسســة محمــد الســادس لحاميــة
البيئــة يف مــا يتعلــق بالتنميــة وتنفيــذ «مختلــف الربامــج
التــي تهــدف إىل التقليــص أو الحــد مــن التأثــر الســلبي
لإلنســان عــى الطبيعــة» وال ســيام برنامــج اليونســكو
للمــدارس الشــاملة ،حيــث يعتــر «املغــرب واحــدا مــن
بــن ثــاث دول يف العــامل الــذي يجــري تجربــة منوذجيــة
يف هــذا اإلطــار.»...

‘‘دفعة جديدة ملشاركة
املرأة يف صنع القرار’’

النهوض بوضعية املرأة ومتكني النساء والفتيات:
يف مــا يتعلــق بتعزيــز املســاواة بــن الجنســن ،قــام
املغرب بتعزيــز ترســانته القانونيــة التــي متكــن مــن
تحســن املشــاركة السياســية للمــرأة ،عــر اعتــاد قوانــن
تهــدف اىل الرفــع مــن التمثيليــة النســوية يف املؤسســة
الترشيعيــة ويف املجالــس الجامعيــة والغــرف املهنيــة.4
إال أن جائحــة كوفيــد 19-أفــرزت آثــارا ســلبية عىل
املســاواة بــن الجنســن ،وهــذا مــا تظهــره نتائــج البحــث
حــول تأثــر فــروس كورونــا عــى األرس الــذي أنجزتــه
املندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة  .2020بلغــت
الفجــوة يف الوصــول إىل الرعايــة الصحيــة اإلنجابيــة بــن
األرس التــي تعيلهــا نســاء وتلــك التــي يعيلهــا رجــال
إىل  46نقطــة مئويــة يف الوســط القــروي ( %17مقابــل
 )%63وتبلــغ هــذه الفجــوة بالنســبة للوصــول إىل
االستشــارات الطبية قبل الــوالدة وبعدهــا 31,6 ،نقطــة
مئويــة ( %36,9مقابــل  .)%68,5وعانــت األرس التــي
تعيلهــا النســاء أكــر مــن نظرياتهــا التــي يعيلهــا الرجــال
مــن فقــدان الدخــل ،وذلــك بغــض النظــر عــن قطــاع
النشــاط االقتصــادي ،حيــث بلغــت نســبة األرس التــي
ليــس لهــا دخــل ،عــى التــوايل %36,4 ،مقابــل %32,5

 4القانــون التنظيمــي رقــم  04.21املعدل واملتمم للقانون التنظيمــي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب؛
القانــون التنظيمــي رقــم  05.21املعدل واملكمل للقانون التنظيمي رقم  28.11املتعلق مبجلس املستشــارين؛
القانــون التنظيمــي رقــم  06.21املعدل واملتمــم للقانون التنظيمي رقم  56.11املتعلق بانتخــاب أعضاء مجالس الجامعات الرتابية؛
القانــون رقــم  11.21املعــدل واملتمــم للقانون رقم  9.97املتعلق بقانون االنتخابات وتنظيم املراجعة االســتثنائية للوائــح االنتخابية للغرف املهنية.
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تحت التأثري املزدوج للجفاف والوباء:
• انكامش االقتصاد
الوطني بنسبة %6,3
• وارتفاع معدل البطالة
إىل .%11,9

الرضــع إىل  21,6لــكل ألــف والدة حيــة مقابل  14,9عــى التوايل.

يف الفالحــة و %58مقابــل  %53يف الصناعــة و %72مقابــل
 %46يف التجــارة و  %41مقابــل  %33,4يف الخدمــات .كــا
رصحــت  %15,9مــن األرس التــي تعيلهــا نســاء أنهــا اســتفادت
مــن مســاعدات ماليــة مــن الدولــة مقابــل  %19,2لــأرس التــي
يعيلهــا رجــال .وارتفع متوســط الوقــت املخصــص للعمــل
املنــزيل مبقــدار 33دقيقــة ،مقارنــة بيــوم عــادي قبــل الحجــر
الصحــي .بتخصيصهــن ملتوســط  4ســاعات و 27دقيقــة لهــذا
العمــل ،تقــي النســاء وقتــا أكــر بســت م ـرات مــن نظــره
الــذي يخصصــه الرجــال ( 45دقيقــة).

التفاوتات الجهوية:
يشــكل تقليــص التفاوتــات الجهويــة يف املغــرب انشــغاال كب ـرا
للسياســات العموميــة ببالدنــا .إن دراســة التوزيــع الجهــوي مــن
حيــث املســاهمة يف خلــق الــروة متكــن مــن الوقــوف عــى
مــدى التفاوتــات بهــذا الخصــوص .ففي ســنة  ،2019اســتحوذت
ثــاث جهــات فقــط ،عــى  %58مــن الناتــج الداخــي اإلجــايل.
وتـراوح مســاهمة الجهــات يف الناتــج الداخــي اإلجــايل الوطني
برســم نفــس الســنة بــن  %31,8بجهــة الــدار البيضاء-ســطات
و %1,3بجهــة الداخلــة-وادي الذهــب.

.3التفاوتات األفقية والفوارق الكربى
التفاوتات االجتامعية:

 .4التدبــر املســتدام لــرأس مــال «املــوارد
الطبيعيــة» ومكافحــة التغــرات املناخيــة

تراجعت التفاوتــات االجتامعيــة يف املغــرب ،بنقطــة مئويــة
واحــدة بــن ســنتي  2014و ،2019حيــث انتقــل مــؤرش جينــي
مــن  %39,5إىل  .%38,5وقــد فاقمــت جائحــة كورونــا مــن
هــذه التفاوتــات وكان بإمكانهــا أن
‘‘ال تزال التفاوتات
ترتفــع إىل  ،%44,4لــوال املســاعدات
الجهوية كبرية حيث
املاليــة التــي قدمتهــا الدولــة لــأرس ،مــا
تستحوذ ثالث جهات
مكــن مــن تقليصهــا إىل مســتوى مــا قبــل
فقط عىل %58
األزمــة ،أي  .%38,4ومــن أجــل ترسيــع
من الناتج الداخيل الحــد مــن التفاوتــات ،انخــرط املغــرب،
اإلجاميل الوطني يف بتوجيهــات ملكيــة ســامية ،يف إصــاح
سنة ’’2019
نظــام الحاميــة االجتامعيــة الــذي يضــع
الفق ـراء والفئــات الهشــة عــى رأس الســاكنة املســتهدفة ويف
مركــز صيغــه العمليــة.

التدبري املستدام للموارد املائية:
يعتــر التدبــر املســتدام للمــوارد املائيــة أحــد التحديــات
الرئيســية للتنميــة املســتدامة يف املغــرب بالنظــر إىل االختالالت
بــن عــرض يف تناقــص وطلــب يف تزايــد.
بفضــل سياســة الســدود ،ميتلــك املغــرب حاليــا ،بنيــة تحتيــة
مائيــة مهمــة تتكــون مــن  275ســدا بســعة حــوايل  19مليــار
مــر مكعــب .ومــع ذلــك ،فحصــة املــاء املتاحــة لــكل فــرد مــا
فتئــت تنخفــض لتبلــغ  620مــرا مكعبــا ســنة  ،2020وهــذا
يجعــل املغــرب مــن بــن البلــدان التــي تعــاين مــن نــدرة امليــاه.
وإدراكا منهــا لهــذه التحديــات ،فقــد تبنــت الســلطات
العموميــة إصالحــات هيكليــة ،تتضمــن اعتــاد قانــون جديــد
للــاء ســنة ( 2015قانــون  )36-15يهــدف إىل ترشــيد اســتخدام
املــوارد املائيــة وتعبئــة مــوارد مائيــة جديــدة غــر تقليديــة
(تحليــة ميــاه البحــر وتصفيــة امليــاه قليلــة امللوحــة) وإعــادة
اســتخدام امليــاه العادمــة بعــد تنقيتهــا وكــذا تعزيــز التدبــر
الالمركــزي التشــاريك.

الفوارق بني املدن واملجاالت القروية:
يشــهد الوســط القــروي تأخـرا يف مجموعــة مــن املياديــن مقارنة
بالوســط الحــري .فعــى ســبيل املثــال ،يبلــغ معــدل وفيــات
األمهــات  111,1لــكل  100.000والدة حيــة بالوســط القــروي
مقابــل  44,5بالوســط الحــري ،كــا يصــل معــدل وفيــات
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كــا تــم الــروع يف وضــع برنامــج عاجــل يهــدف إىل ترسيــع
تعميــم اإلمــدادات مــن املــاء الصالــح للــرب وتقويــة تعبئــة
امليــاه للــري.
وينبغــي مضاعفــة هــذه الجهــود مــن أجــل مواجهــة املعيقــات
التــي تضعــف العــرض مــن املــوارد املائيــة وبلــورة إجابــات
مالمئــة وفعالــة لتدبــر مســتدام للطلــب ،وذلــك يف إطــار
مقاربــة تشــاركية وشــاملة واســترشافية.

مكافحة التغريات املناخية:
التــزم املغــرب بتنفيــذ إجــراءات التخفيــف والتكيــف
والصمــود يف وجــه تداعيــات التغــرات
‘‘التغريات املناخية:
املناخيــة .لتحقيــق هــذه الغايــة ،تــم اتخــاذ
التزام وطني
العديــد مــن التدابــر تتعلــق أساســا بالرفــع
طموح من حيث مــن املســاهمة املحــددة وطنيــا ووضــع
التخفيف والتكيف’’ املخطــط الوطنــي للمنــاخ  2030واملصادقــة
عــى االسـراتيجية الوطنيــة لتدبــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة
وكذلــك بتعزيــز الحكامــة املناخيــة مــن خــال مأسســة اللجنــة
الوطنيــة للتغــرات املناخيــة والتنــوع البيولوجــي.
ويف نفــس اإلطــار ،يوجــد املخطــط الوطنــي االسـراتيجي للتكيف
مــع آثــار التغـرات املناخيــة للفــرة  2030-2020يف طــور اإلعــداد.

االستغالل املستدام للموارد البحرية والسمكية:
اعتبــارا ألدوارهــا الجيوسـراتيجية والسوســيو-اقتصادية والبيئية
املهمــة ،فــإن املغــرب ،الــذي يتوفــر عــى واجهتــن بحريتــن
متتــدان عــى مســافة  3500كلم ،يــويل دومــا اهتاممــا خاصــا
للتدبــر واالســتغالل املســتدام لألنظمــة اإليكولوجيــة البحريــة.
ويلعــب الصيــد البحــري ،بأنواعــه الرئيســية الثــاث ،الســاحيل
والتقليــدي ويف أعــايل البحــار ،دورا اقتصاديــا واجتامعيــا مهــا،
وهــذا يؤكــد الحاجــة امللحــة إىل حاميــة املــوارد الســمكية.
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الحفاظ عىل النظم البيئية الربية والتنوع البيولوجي:
تلعــب النظــم الغابويــة باملغــرب التــي متتــد عــى أزيــد مــن
 9ماليــن هكتــار ،دورا بيئيــا وسوســيو اقتصاديــا أساســيا،
حيــث تســاهم بشــكل فعــال يف حاميــة الرتبــة وتنظيــم دورة
املــاء ومكافحــة التصحــر والحفــاظ عــى التنــوع البيولوجــي.
وهكــذا ،يتــم بــذل جهــود كبــرة مــن أجــل الحفــاظ عــى
الغابــة وتجديدهــا وتدبريهــا املســتدام وكــذا مجمــوع النظــم
البيئيــة الربيــة وتلــك املتعلقــة بامليــاه العذبــة.

تعزيز الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية:
انخــرط املغــرب يف خيــار اســراتيجي لتطويــر الطاقــات
املتجددة والنجاعـــة الطاقيـــة .وقـد بلغـــت القدرة الكهربائيـة
املنشــأة مــن مصــادر متجــددة  3700ميــكاوات ســنة 2019
( 710ميــكاوات مــن الطاقــة الشمســية ،و 1220ميــكاوات مــن
طاقــة الريــاح و 1770ميــكاوات مــن الطاقــة الكهرومائيــة)،
وهــو مــا ميثــل أزيد من  %34مـــن القدرة االجامليـــة الوطنيـــة
إلنتــاج الطاقــة الكهربائيــة.

‘‘الطاقة املتجددة والنجاعة
الطاقية %34 :من سعة إنتاج
الطاقة الكهربائية هي من
مصادر متجددة ،لكن وترية
تحسني النجاعة الطاقية ال تزال
ضعيفة’’

باإلضافــة إىل ذلــك ،تــم اعتبــار النجاعــة الطاقيــة مبثابــة أولويــة
وطنيــة .وهكــذا ،انتقلــت كثافــة الطاقــة األوليــة مــن 27,8
طــن مكافــئ نفــط الــازم إلنتــاج مليــون درهــم مــن الناتــج
الداخــي اإلجــايل ســنة  2004إىل  24,8ســنة .2018
إن تحســن النجاعــة الطاقيــة يف املغــرب هــو نتيجــة
العتــاد التدابــر الراميــة لتقليــص اســتهالك الطاقــة
يف القطاعــات الرئيســية ،واملتعلقــة باإلســكان ،والنقــل
والفالحــة والصناعــة .وقــد شــملت تدابــر أخــرى حظــر
اســترياد الســيارات القدميــة ،واعتــاد النظــام الزمنــي
غرينيتــش زائــد ســاعة والتشــجيع عــى اســتخدام املصابيــح
منخفضــة االســتهالك.
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 .5املؤسســات ودولــة الحــق والقانــون واملشــاركة
املواطنــة

ويف مــا يتعلــق بالتعــاون جنوب-جنــوب وخاصــة مــع البلــدان
اإلفريقيــة ،تجســد مكافحــة جائحــة كوفيــد 19-محــورا رئيســيا
الســراتيجية الرشاكــة املغربيــة ،حيــث قدمــت اململكــة
مســاعدات طبيــة إىل  30دولــة إفريقيــة .ويف مــا يتعلــق
بتدبــر الهجــرة ،تــم تدشــن املرصــد اإلفريقــي للهجــرة تحــت
رعايــة االتحــاد اإلفريقــي يف دجنــر  ،2020وهــو كفيــل بتوفــر
منصــة لجمــع وتحليــل وتبــادل بيانــات الهجــرة بــن البلــدان
اإلفريقيــة.

إدراكا منــه ألهميــة الســام وجــودة املؤسســات يف تنفيــذ
أهــداف التنميــة املســتدامة ،التــزم املغــرب بإرســاء دولــة
الحــق والقانــون وحاميــة الحريــات األساســية وتعزيــز فعاليــة
املؤسســات .وهكــذا ،أطلــق عــددا مــن اإلصالحــات الهيكليــة
املتعلقــة ،عــى وجــه الخصــوص ،باملؤسســات واملقــاوالت
العموميــة وإصــاح اإلدارة مــن خــال ترسيــع تفعيــل الالتركيز
اإلداري واإلدارة اإللكرتونيــة وتبســيط اإلجــراءات واملســاطر
اإلداريــة وتخليــق اإلدارة العموميــة باعتــاد قانــون جديــد
ينظــم الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة
ومحاربتهــا.

ويف مجــال البيئــة والتنميــة املســتدامة ،تــم توقيــع حــوايل
عرشيــن اتفاقيــة تعــاون مــع دول الجنــوب ،وال ســيام يف
إفريقيــا ،يف إطــار برنامــج املســاعدة التقنيــة وتقويــة قــدرات
بلــدان الجنــوب ،الــذي تناهــز ميزانيتــه اإلجامليــة  900ألــف
دوالر أمريــي للفــرة  .2021-2018ويف مــا يتعلــق باملنــاخ،
أجــرى املغــرب تحيينــا ملســاهمته املحــددة وطنيــا ،وقدمهــا
إىل األمانــة التنفيذيــة التفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن
تغــر املنــاخ ،يف  22يونيــو  ،2021وتتضمــن هدفــا جديــدا
لتخفيــف انبعاثــات الغــازات الدفيئــة بنســبة  %45,5بحلــول
ســنة  ،2030منهــا  %18,3غــر مرشوطــة بالدعــم الــدويل.

 .6اسرتاتيجية الرشاكة للمغرب
الرشاكات الدولية ،وال سيام مع إفريقيا:
يواصــل املغــرب تعزيــز عالقــات الرشاكــة العامليــة مــن أجــل
التنميــة املســتدامة ،مــن خــال سياســته
‘‘سياسة تعاون
الخاصــة بالتعــاون الــدويل ،وال ســيام التعــاون
دويل نشيطة
بــن بلــدان الجنــوب والتعــاون الثــايث .وتنتظم
وخاصة مع
عالقاتــه االقتصاديــة والتجاريــة والقضائيــة مــع
إفريقيا’’
الــدول يف إطــار عــدة اتفاقيــات واتفاقــات
تعــاون .خــال الفــرة  ،2021-2015بــادرت اململكــة املغربية إىل
توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات واالتفاقــات الدوليــة ،ويتعلــق
األمــر خصوصــا ب  12اتفاقــا للنهــوض باالســتثامر وحاميتــه9 ،
منهــم مربمــة مــع دول إفريقيــة؛ فضــا عــن  20اتفاقيــة لتجنــب
االزدواج الرضيبــي 12 ،منهــا مــع دول إفريقيــة؛ واتفاقيــات
التعــاون القضــايئ ومكافحــة الجرميــة؛ وكــذا اتفاقــات الرشاكــة
مــع اململكــة املتحــدة بعــد خروجها مــن االتحــاد األورويب ،فضال
عــن االتفــاق مــع االتحــاد األورويب يف مجــال الصيــد املســتدام.

باإلضافــة إىل ذلــك ،مــن شــأن انخــراط املغــرب يف املبــادرة
الصينيــة «الحــزام والطريــق» ،أن يعطــي دفعــة جديــدة
للعديــد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة والســككية والبحريــة
وأن يســاهم يف تفعيــل منطقــة التبــادل الحــر القاريــة
اإلفريقيــة ،مــا ســيكون لــه تداعيــات إيجابيــة عــى إفريقيــا
بأكملهــا .كــا يعتــر مــروع ربــط إفريقيــا «Link Up
 »Africaأول مــروع تعــاون ثــايث بــن املغــرب واالتحــاد
األورويب وإفريقيــا ،يوفــر فرصــة لالتحــاد األورويب مــن أجــل
دعــم جهــود التعــاون بــن املغــرب ورشكائــه األفارقــة.
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أي صمود يف سياق جائحة كوفيد 19-؟

منــذ ظهــور الحــاالت األوىل لفــروس كورونــا عــى
املســتوى العاملــي ،انخــرط املغــرب بحــزم ،تطبيقــا
للتعليــات امللكيــة الســامية ،يف مسلســل مســتمر
لتدبــر األزمــة الناجمــة عــن هــذا الفــروس،
متحــور حــول بعديــن رئيســيني ،تعزيــز الصمــود
ضــد الوبــاء وتداعياتــه السوســيو-اقتصادية
وإعــداد خطــة اإلنعــاش ملــا بعــد الجائحــة.

وال ســيام تلــك املتعلقــة بحقــوق اإلنســان
والحريــات األساســية .ويف املجمــل ،تــم إصــدار
 102نصــا قانونيــا ،تركــز بشــكل أســايس عــى
الحفــاظ عــى تــوازن ميزانيــة الدولــة ودعــم
اقتصادهــا ،إىل جانــب اإلجــراءات املتخــذة
ملواجهــة الركــود يف أنشــطة املقــاوالت واملهــن
الحــرة وبعــض القطاعــات اإلنتاجيــة.

 .1تقويــة القــدرة عــى الصمــود ضــد
الوبــاء وتداعياتــه السوســيو-اقتصادية:

اســراتيجية متعــددة األبعــاد للتحكــم يف
انتشــار وبــاء كوفيــد.19-
تستند إىل املحاور الرئيسية التالية:
•إحــداث نظــام لتدبــر األزمــة الصحيــة،
مكــون مــن لجنــة للقيــادة ولجنــة علميــة
وتقنيــة ولجنــة لليقظــة االقتصاديــة .وقــد
واكــب عمــل هــذه اللجــان ،اســراتيجية
تواصــل وتوعيــة لعمــوم املواطنــن حــول
تطــور الوضــع الوبــايئ ،والتدابــر املتخــذة
للســيطرة عــى انتشــار الوبــاء والتخفيــف

نفــذ املغــرب اســراتيجية متعــددة األبعــاد
للســيطرة عــى انتشــار جائحــة كوفيــد 19-والحــد
مــن تداعياتهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة .وتحقيقا
لهــذه الغايــة ،وضــع إطــارا قانونيــا لحالــة
الطــوارئ الصحيــة ،ينظــم اإلجــراءات والتدابــر
الوقائيــة الالزمــة ،مــع الحــرص يف الوقــت نفســه،
عــى ضــان االلتــزام مببــدأ الرشعيــة واالمتثــال
الصــارم ألحــكام الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة،
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تــم اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر ،وال ســيام منهــا
تلــك املتعلقــة ب:

مــن آثــاره السوســيو-اقتصادية وكــذا حــول
بدائــل الولــوج للخدمــات العموميــة؛
•تدابــر الســيطرة عــى انتشــار الوبــاء ،ال ســيام
مــن خــال الحجــر الصحــي؛
•إحــداث صنــدوق خــاص بتدبــر تداعيــات
كوفيــد19 -؛
•تعزيــز قــدرة النظــام الصحــي للحــد مــن
ضحايــا الجائحــة؛
•تدابــر دعم األرس واملقاوالت؛
•اللجــوء إىل العمــل عــن بعــد وتعزيــز الخدمــات
العموميــة عــر اإلنرتنــت؛
•الرفــع التدريجــي للحجــر الصحــي ابتــداء مــن
 11يونيــو  ،2020مــع اســتمرار هاجــس الحفــاظ
عــى التــوازن بــن إلزاميــة التحكــم يف الوبــاء
ورضورة اســتئناف األنشــطة السوســيو-اقتصادية؛
•مراجعــة األولويــات القطاعيــة الوطنيــة مــن
خــال اللجــوء إىل قانــون املاليــة املعــدل برســم
ســنة .2020

•تعزيــز نظــام متويــل املقــاوالت مــن خــال إحداث
ضامنــات تكميليــة ،ويتعلــق األمــر ب «إقــاع
املقــاوالت الصغــرة جــدا» ،املتمثــل يف ضــان
الدولــة للقــروض املمنوحــة للمقــاوالت الصغــرة
جــدا بنســبة تصــل إىل  %95و«ضــان إقــاع»
املتعلــق بضــان الدولــة لنســبة تـراوح بــن %80
و %90مــن القــروض حســب حجــم املقاولــة؛
•االســتخدام األمثــل لنفقــات االســتثامر ،ال ســيام
مــن خــال إعــادة توجيههــا ملجــاالت التنميــة
ذات األولويــة ،مثــل تأمــن ولــوج الســكان إىل
املــاء الصالــح للــرب ومكافحــة آثــار الجفــاف
وتقليــص اعتــادات األداء لتقتــر عــى تلــك
الالزمــة للمشــاريع الجــاري تنفيذهــا وتأجيــل
املشــاريع الجديــدة وتخفيــض الدعــم للمؤسســات
واملقــاوالت العموميــة والتحويــات املرصــودة
للحســابات الخصوصيــة للخزينــة؛
•تعزيــز اإلنتــاج املحــي مــن خــال
تنفيــذ آليــات األفضليــة الوطنيــة.
تتعلــق اآلليــة األوىل بإلـزام أصحــاب
املشــاريع ،يف إطــار الصفقــات
العموميــة ،بــإدراج زيــادة يف عــروض
الــركات األجنبيــة ال تتجــاوز  ،%15بغــرض مقارنــة
هــذه العــروض بعــروض الــركات الوطنيــة .تتعلق
اآلليــة الثانيــة بزيــادة رســوم االســترياد املطبقــة
عــى بعــض املنتجــات النهائيــة مــن  %25إىل %30
أو مــن  %30إىل  %40بحســب خصائصهــا.

‘‘اسرتاتيجية متعددة
األبعاد للصمود يف
مواجهة جائحة
كوفيد’’19-

وبخصــوص هــذا اإلجــراء األخــر املتعلــق باللجــوء
إىل تعديــل قانــون املاليــة ،فهــو يهــدف إىل تركيــز
املجهــود الوطنــي عــى اإلنعــاش االقتصــادي
والحفــاظ عــى مناصــب الشــغل وإصــاح اإلدارة .ويف
هــذا الصــدد ،تــم إعــادة توزيــع النفقــات العموميــة
لصالــح االســتثامر ،مــن خــال تقليــص نفقــات
التســيري ب 4,3مليــار درهــم مقابــل الرفــع مــن
نفقــات االســتثامر ب  7,5مليــار درهــم.
و مــن أجــل إعــادة تنشــيط القطاعــات االقتصاديــة،
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ويف مــا يتعلــق بالحفــاظ عــى الشــغل ،فقــد تــم
اتخــاذ إجـراءات لتعزيــز جهــود الدعــم املقــدم لألرس
واملقــاوالت خــال فــرة الحجــر الصحــي .وتهــم
بشــكل أســايس الرفــع التدريجــي للحجــر الصحــي
واســتمرار املســاعدات املمنوحــة يف إطــار «الصندوق
الخــاص بتدبــر جائحــة كورونــا» ومواكبــة مختلــف
القطاعــات ،يف إطــار تعاقــدي ،مــن أجــل تشــجيعها
عــى اإلقــاع االقتصــادي والحفــاظ عــى مــا ال يقــل
عــن  %80مــن مســتخدميها املــرح بهــم لــدى
الصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي والتســوية
الفوريــة لوضعيــة املســتخدمني غــر املــرح بهــم.
ومــن أجــل ترسيــع وتــرة تنفيــذ إصــاح اإلدارة،
تــم تحديــد أوراش مهمــة ،تتعلــق عــى وجــه
الخصــوص ،بترسيــع تنفيــذ امليثــاق الوطنــي
لالتركيــز اإلداري وتبســيط اإلجــراءات اإلداريــة
وتعزيــز عمليــة التحــول الرقمــي لــإدارة وتعميــم
الخدمــات الرقميــة الشــاملة.

اسرتاتيجية التلقيح ضد فريوس كوفيد:19-
بــارش جاللــة امللــك محمــد الســادس ،نــره اللــه،
إطــاق الحملــة الوطنيــة للتلقيــح ضــد فــروس
كوفيــد 19-يــوم  28ينايــر  .2021وبهــذا ،يكــون
املغــرب مــن بــن الــدول األوائــل يف العــامل التــي
حصلــت عــى اللقــاح وأطلقــت اس ـراتيجية تلقيــح
حظيــت بتنويــه مــن املجتمــع الــدويل .وقــد متــت
هــذه الحملــة بشــكل تدريجــي عــى مراحــل،
واســتهدفت جميــع األشــخاص البالغــن  12ســنة
فأكــر ،مــع إعطــاء األولويــة ملهنيــي الصحــة
والســلطات العموميــة وقــوات األمــن وموظفــي
الرتبيــة الوطنيــة.
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 - 2اسرتاتيجية اإلنعاش ملا بعد كوفيد:19-
تجســيدا لعزمهــا عــى تنفيــذ أحــكام القـرار األممــي
 74/4الخــاص بعقــد العمــل واإلنجــاز مــن أجــل
التنميــة املســتدامة ،الــذي اعتمدتــه األمــم املتحــدة
يف  15أكتوبــر  ،2019واملتعلــق بإعــان املنتــدى
الســيايس رفيــع املســتوى لـــلتنمية املســتدامة ،رشع
املغــرب يف تنفيــذ مشــاريع مهيكلــة مــن أجــل
إنعــاش ديناميــة تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة.
وقــد انطلقــت مرحلــة اإلنعــاش مــع الخطــاب
امللــي ل  29يوليــوز  ،2020مبناســبة الذكــرى 21
لعيــد العــرش ،حيــث أشــار جاللــة امللــك محمــد
الســادس إىل أن الجهــد الوطنــي ال ينبغــي أن
يقتــر عــى مواجهــة الوبــاء ،بــل أن يهــدف أيضــا
إىل معالجــة انعكاســاته االجتامعيــة واالقتصاديــة،
ضمــن منظــور مســتقبيل شــامل .ويف هــذا الصــدد،
شــدد عــى رضورة إعــادة ترتيــب األولويــات
وبنــاء مقومــات اقتصــاد قــوي وتنافــي ومنــوذج
اجتامعــي أكــر إدماجــا.
ويف هــذا الســياق ،نــص جاللتــه عــى « إطــاق
خطــة طموحــة لإلنعــاش االقتصــادي متكــن
القطاعــات اإلنتاجيــة مــن اســتعادة عافيتهــا،
والرفــع مــن قدرتهــا عــى توفــر مناصــب الشــغل،
والحفــاظ عــى مصــادر الدخــل» .كــا أكــد عــى
أن «...الوقــت قــد حــان ،إلطــاق عمليــة حازمــة،
لتعميــم التغطيــة االجتامعيــة لجميــع املغاربــة،
خــال الخمــس ســنوات املقبلــة» .وتنفيــذا
للتوجيهــات امللكيــة الســامية ،تــم الــروع يف
خطــة إقــاع اقتصــادي واســراتيجية لتعميــم
الحاميــة االجتامعيــة.

خطة اإلقالع االقتصادي:

التعديــي .وســيتم تخصيــص  75مليــار درهــم مــن
القــروض املضمونــة مــن طــرف الدولــة لفائــدة
كافــة أصنــاف املقــاوالت مبــا يف ذلــك املؤسســات
واملقــاوالت العموميــة األكــر تــررا مــن األزمــة،
كــا ســيتم تخصيــص  45مليــار درهــم للحســاب
الخــاص املســمى “صنــدوق االســتثامر االسـراتيجي”.

يف  6غشــت  ،2020تــم التوقيــع عــى ميثــاق مــن
أجــل اإلقــاع االقتصــادي والتشــغيل ،عــى هامــش
االجتــاع التاســع للجنــة اليقظــة االقتصاديــة ،مــن
طــرف الدولــة ،ممثلــة يف وزارة االقتصــاد واملاليــة
وإصــاح اإلدارة مــن جهــة ،والقطــاع الخــاص مــن
جهــة أخــرى ،ممثــا يف االتحــاد العــام ملقــاوالت
املغــرب والتجمــع املهنــي لبنــوك املغــرب .وتتمثــل
األهــداف املنوطــة بهــذا امليثــاق يف إعــادة إطــاق
الديناميــة االقتصاديــة والحفــاظ عــى التشــغيل
ودعمــه مــع الوقايــة الصحيــة للعاملــن والترسيــع
بعمليــة هيكلــة االقتصــاد الوطنــي وكــذا تشــجيع
الحكامــة الجيــدة.

باإلضافــة إىل ذلــك ،يشــكل التنفيــذ الرسيــع
والفعــال لخطــة اإلقــاع هــذه ،وفقــا للتوجيهــات
امللكيــة الســامية ،إحــدى أولويــات قانــون املاليــة
لســنة .2021

تعميم الحامية االجتامعية يف أفق :2025
مل يكــن للجائحــة آثــار ســلبية فقــط ،بــل أنهــا
كشــفت بوضــوح الحاجــة امللحــة لتعميــم نظــام
الحاميــة االجتامعيــة عــى جميــع الســكان ،وال
ســيام لفائــدة الفئــات الفقــرة .وهكــذا ،لعبــت دورا
محف ـزا للدفــع مبــروع كبــر للتنميــة املســتدامة،
اســتجابة للتعليــات امللكيــة الســامية ،يهــدف إىل
تعزيــز الصمــود املجتمعــي للبــاد وتجســيد منــوذج
اجتامعــي شــامل .يتعلــق األمــر بإصــاح الحاميــة
االجتامعيــة ،وال ســيام لفائــدة االفئــات الفقــرة
والهشــة .وبالفعــل ،متــت املصادقــة عــى القانــون
اإلطــار رقــم  09.21املتعلــق بالحاميــة االجتامعيــة
مــن طــرف مجلــس الــوزراء يف  11فربايــر ،2021
ومــن طــرف الربملــان يف  15مــارس .2021

وباملــوازاة مــع التدابــر املشــركة بــن جميــع
القطاعــات املنصــوص عليهــا
‘‘أوراش مهيكلة
يف هــذا امليثــاق ،ســيتم اتخــاذ
لإلنعاش ملا بعد
تدابــر أخــرى خاصــة ببعــض
كوفيد ،19-مرتكزة القطاعــات التــي تأثــرت بشــدة
عىل التحفيز
باألزمــة مــن خــال االتفاقــات
االقتصادي وتعميم التــي ســتربمها الدولــة مــع ممثيل
الحامية االجتامعية’’ .القطاعــات املعنيــة .وينــدرج
يف هــذا اإلطــار ،التوقيــع عــى
عقد-برنامــج إلقــاع القطــاع الســياحي ملرحلــة مــا
بعــد كوفيــد ،19-والــذي يغطــي الفــرة .2022-2020
ولتفعيــل خطــة اإلقــاع هاتــه ،ســيضخ املغــرب
 120مليــار درهــم ،أي  %11مــن الناتــج الداخــي
اإلجــايل ،ملواجهــة الصعوبــات الناجمــة عــن األزمــة
الصحيــة الحاليــة ودعــم مواكبــة امليزانيــة لخطــط
اإلقــاع القطاعيــة املنصــوص عليهــا يف قانــون املاليــة

ويتعلــق هــذا اإلصــاح الــذي تقــدر ميزانيتــه بنحــو
 51مليــار درهــم ســنويا ،بتعميــم التأمــن اإلجبــاري
األســايس عــن املــرض ســنة  ،2022لصالــح 22
مليــون شــخص وتعميــم التعويضــات العائليــة ســنة
 ،2024لـــفائدة  7ماليــن طفــل يف ســن التمــدرس،
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فضــا عــن توســيع االنخــراط يف نظــام التقاعــد
ســنة  ،2025لفائــدة  5ماليــن مغــريب وكــذا تعميــم
االســتفادة مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل
القــار ســنة .2025
وقــد أعطــى جاللــة امللــك انطــاق عمليــة تنفيــذ
هــذا املــروع يــوم  14أبريــل  2021مــن خــال
تــرأس حفــل توقيــع ثــاث اتفاقيــات إطــار تتعلــق
بتعميــم التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض
لصالــح ثــاث فئــات مــن املهنيــن.
تتعلــق االتفاقية-اإلطــار األوىل بتعميــم التأمــن
اإلجبــاري األســايس عــن املــرض لفائــدة التجــار
والحرفيــن واملهنيــن ومقدمــي الخدمــات املســتقلني
الخاضعــن لنظــام املســاهمة املهنيــة املوحــدة أو
لنظــام املقــاول الــذايت أو لنظــام املحاســبة ،والــذي
يهــم أكــر مــن  800.000منخــرط .أمــا االتفاقيــة-
اإلطــار الثانيــة فتخــص تعميــم التأمــن اإلجبــاري
األســايس عــن املــرض لفائــدة الحرفيــن ومهنيــي
الصناعــة التقليديــة (حــوايل  500ألــف منخــرط).
وتتعلــق االتفاقية-اإلطــار الثالثــة بتعميــم التأمــن
اإلجبــاري األســايس عــن املــرض لفائــدة الفالحــن
(حــوايل  1,6مليــون منخــرط).
ويف نفــس الســياق ،صــادق مجلــس الحكومــة،
يــوم  29أبريــل  ،2021عــى مرشوعــي قانــون
لصالــح املهنيــن والعــال املســتقلني واألشــخاص
غــر األجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا.
ويتعلــق األمــر مبــروع القانــون رقــم 30.21
بتغيــر وتتميــم القانــون  98.15املتعلــق بنظــام
التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض ومــروع
القانــون رقــم  31.21بتغيــر وتتميــم القانــون
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 99.15املتعلــق بإحــداث نظــام للمعاشــات
لفائــدة هــذه الفئــة.
وانخراطــا يف هــذه الرؤيــة امللكيــة إلنعــاش وترسيــع
مسلســل تنفيــذ التنميــة املســتدامة ،تــم الــروع يف
العديــد مــن االســراتيجيات القطاعيــة ذات املــدى
املتوســط والطويــل .وتشــكل املبــادرة الوطنيــة
للتنميــة البرشيــة ،يف مرحلتهــا الثالثــة ،2023-2019
منوذجــا بليغــا يف هــذا الصــدد .وتهــدف هــذه
املرحلــة التــي رصــد لهــا غــاف مــايل إجــايل قــدره
 18مليــار درهــم ،إىل تعزيــز املكتســبات املحققــة
يف مجــال تنميــة الرأســال البــري وإعطــاء مكانــة
متميــزة لألجيــال الصاعــدة .وتتمحــور حــول أربعــة
برامــج تكامليــة مخصصــة إلحــداث فــرص الشــغل
واإلدمــاج املهنــي وتعزيــز تكافــؤ الفــرص وتنميــة
الطفولــة املبكــرة .واعتبــارا لطابعهــا األفقــي ومتعــدد
األبعــاد ،ســاهمت املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشية
يف تنفيــذ العديــد مــن أهــداف التنميــة املســتدامة
برســم ســنة  ،2020وال ســيام تلــك املتعلقــة مبحاربــة
الفقــر وتحســن تغذيــة وصحــة األم والطفــل وتعليــم
األطفــال املعوزيــن وتوســيع ولــوج الســكان إىل
الخدمــات االجتامعيــة األساســية والحــد مــن عــدم
املســاواة وإحــداث الشــغل الالئــق وتعزيــز املقاربــة
التشــاركية والشــاملة يف اتخــاذ القـرار لصالــح النســاء
والشــباب ،عــى وجــه الخصــوص.

التقدم املحرز يف تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة
وتدابري التخفيف من
تداعيات وباء كوفيد19-
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تســارعت بشــكل كبــر يف الســنوات األخــرة ،وتــرة مكافحــة
الفقــر والتهميــش االجتامعــي باملغــرب ،مــا مكــن األشــخاص
الذيــن يعانــون مــن الهشاشــة والفقــر مــن تحســن ظروفهــم
املعيشــية واالندمــاج يف الحيــاة االجتامعيــة واالقتصاديــة.
ولتحقيــق هــذه الغايــة ،تســتند املقاربــة املعتمــدة ملكافحــة

الفقــر باملغــرب عــى مجموعــة مــن االســراتيجيات ،تهــدف
إىل مكافحــة الهشاشــة واإلقصــاء ،وتوســيع نطــاق الولــوج إىل
الخدمــات االجتامعيــة األساســية ،وتطويــر نظــام الحاميــة
االجتامعيــة وتعزيــز صمــود الطبقــات الهشــة ضــد صدمــات
التغــرات املناخيــة.

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

عــى الصعيــد الوطنــي ،حيــث كان مــن املتوقــع ان ينتقــل مــن
 %1,7قبــل األزمــة إىل  %11,7يف وقــت الحجــر الصحــي.

أثــرت األزمــة الصحيــة املرتبطــة بـــوباء كوفيــد 19-بشــكل كبــر
عــى مكتســبات املغــرب يف مــا يتعلــق بالحــد مــن ظاهــرة الفقــر
والهشاشــة ،وكان مــن املمكــن أن تكــون آثارهــا أكــر حــدة لــوال
املســاعدات العموميــة التــي منحــت للطبقــات الفقــرة والهشــة.

نفــس املنحــى كانــت ســتعرفه نســبة الهشاشــة ،حيــث كان مــن
املتوقــع ان تتضاعــف مــن  %7,3قبــل الحجــر الصحــي إىل %16,7
أثنــاء الحجــر.
وبفضــل املســاعدات والدعــم املــايل للدولــة ،انخفــض معــدل
الفقــر املطلــق مبقــدار  9نقــاط عــى املســتوى الوطنــي ،مــن
 %11,7قبــل الدعــم املــايل للدولــة إىل  %2,5بعــده ،ومــن %7,1
إىل  %1,4يف الوســط الحــري ،ومــن  %19,8إىل  %4,5يف الوســط
القــروي .كــا عرفــت نســبة الهشاشــة انخفاضــا مامثــا مبقــدار
 8نقــاط ،مــن  %16,7قبــل املســاعدات املاليــة إىل  %8,9بعــد
اســتالم هــذه املســاعدات.

محاربة الفقر والهشاشة وتنمية الرأس املال البرشي:
عرفــت نســبة الفقــر النقــدي عمومــا تراجعــا ملموســا حيــث
انتقلــت مــن %4,8ســنة  2014إىل  %1,7ســنة  .2019كــا عرفــت
نســبة الهشاشــة انخفاضــا ملحوظــا عــى املســتوى الوطنــي،
حيــث تراجعــت مــن  %12,5ســنة  2014إىل  %7,3ســنة .2019

بفضل املساعدات
العمومية ،متكن املغرب
من تعزيز صموده أمام
تداعيات كوفيد19-
واستطاع أن يحافظ عىل
نجاعته يف تقليص الفقر
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ومــا ال شــك فيــه ،كان مــن املمكــن يف حالــة غيــاب هــذه
املســاعدات أن يتضاعــف معــدل انتشــار الفقــر بنحــو  7م ـرات

املبيان  :1نسبة الفقر النقدي الوطني و نسبة الهشاشة حسب وسط اإلقامة ()٪
نسبة الهشاشة

نسبة الفقر النقدي

وطني

قروي

حرضي

املصدر :املندوبية السامية للتخطيط
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أمــا يف مــا يتعلــق بالتنميــة البرشيــة ،أعطــت املبــادرة الوطنيــة
للتنميــة البرشيــة ،مــن خــال مراحلهــا الثــاث ،دفعــة قويــة
للجهــود املبذولــة لخفــض العجــز عــى املســتوى االجتامعــي
واالقتصــادي .يف هــذا الســياق ،تــم تنفيــذ  2030مرشوعــا
وإجــرا ًء يف إطــار املرحلــة الثالثــة للمبــادرة ،تغطــي جميــع
الفئــات االجتامعيــة ،مبــا يف ذلــك األشــخاص ذوي االحتياجــات
الخاصــة الذيــن ليــس لديهــم مــوارد ،والنســاء يف وضعيــة
هشاشــة ،ومــرىض غســيل الــكىل ،وكبــار الســن املعوزيــن،
واملهجوريــن وكــذا األطفــال واملتســولني واملترشديــن ...إلــخ

التغطيــة االجتامعية والصحية
بلــغ معــدل التغطيــة الصحيــة حــوايل  %68,8ســنة 2020
مقابــل  %52ســنة  ،2015وذلــك بفضــل توســيع قاعــدة
املســتفيدين مــن نظام املســاعدة الطبيــة (،)RAMED
وإحداث التأمــن اإلجباري األســايس عــن املــرض ()AMO
ونظــام املعاشــات للعاملــن املســتقلني ولغــر األجــراء .يف
هــذا الســياق ،بلــغ إجــايل عــدد املســتفيدين مــن التأمــن
اإلجباري األســايس عــن املــرض لســنة  2019حــوايل  9,9مليــون
شــخص %68,6 ،منهــم ،تهــم مســتخدمي وذوي معاشــات
القطــاع الخــاص .وبشــكل عــام ،ارتفــع العــدد اإلجــايل
للمســتفيدين مــن نظــام الحاميــة االجتامعيــة بنســبة %4,9
بــن ســنتي  2018و.2019

 .2التحديات الرئيســية:
مــن أجــل اســتدامة اإلنجــازات وترسيــع وتــرة الحــد مــن
الفقــر والهشاشــة ،يتعــن رفــع مجموعــة مــن التحديــات
ترتبــط أساســا بالحــد مــن الفقــر والهشاشــة ،خاصــة يف
الوســط القــروي ،بــن النســاء ويف املناطــق الهشــة ،وتوســيع

باإلضافــة إىل هــذه اإلجــراءات ،متيــزت ســنة  2021بإصــدار
القانــون اإلطــار رقــم  09.21بشــأن تعميــم التغطيــة
االجتامعيــة بهــدف توســيع نطــاق التأمــن الصحــي اإلجبــاري
عــن املــرض ( )AMOوالتعويضــات العائليــة ،وتوســيع قاعــدة
املســتفيدين مــن أنظمــة املعاشــات وتعميــم التعويــض عــن
فقــدان الشــغل.

تعزيــز صمــود الفئــات الفقــرة والهشــة ضــد الكــوارث
الطبيعيــة
بلــغ عــدد املتوفــن مــن ج ـراء الفيضانــات واالنهيــارات األرضيــة
 11شــخصا ســــنة  .2020أمــا يف مــا يتعلــق مبخاطــر حرائــق
الغابــات ،فقــد تدخلــت مصالــح الوقايــة املدنيــة إلطفــاء 367
حريقًــا بالغابــات ،أتــت عــى  5477هكتــارا يف نفــس الســنة.
ومــن أجــل تعزيــز قــدرات الفئــات الفقــرة والهشــة عــى
الصمــود يف مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة ،وضعــت الســلطات
العموميــة خطــة عمــل تهــدف إىل تعزيــز املــوارد والعتــاد
لتغطيــة جميــع املخاطــر ،مــن خــال إنشــاء مراكــز إغاثــة
إضافيــة جديــدة ،وتحديــث وتطويــر البنيــة التحتيــة ،وبنــاء
وتجهيــز املقــر الرئيــي للمدرســة الوطنيــة للوقايــة املدنيــة،
وتعزيــز مــوارد التدخــل مــن خــال اقتنــاء مركبــات التدحــرج
واملعــدات لوحــدات التدخــل املتنقلــة الوطنيــة.

فئــة الطبقــة الوســطى مــن خــال الحــد مــن الفــوارق
االجتامعيــة واملجاليــة وﻋﻟﯽ أﺴﺎس ﻤﻘﺎرﺒﺔ النــوع ،وكــذا
تعزيــز املســاعدة الوطنيــة والخارجيــة لصالــح الفئــات
الهشــة التــي تــررت بشــدة مــن التداعيــات االقتصاديــة
واالجتامعيــة لألزمــة الصحيــة.

 .3تطــور مؤرشات الهدف األول:
املرامي

رمز املؤرش

املؤرشات

2007

 1.1بحلول عام  ،2030القضاء عىل
الفقر املدقع لجميع األشخاص يف كل
مكان ،الذي يقاس حاليًا بنسبة األفراد
الذين يعيشون تحت  1,25دوالر يف
اليوم.

1.1.1

نسبة السكان دون خط الفقر الدويل ،حسب الجنس
والعمر ،الوضعية يف الشغل واملوقع الجغرايف (منطقة
حرضية/منطقة قروية) (ب)%

3,9

 2.1تخفيض نسبة الفقراء من الرجال
والنساء واألطفال لجميع األعامر الذين
يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقا
للتعاريف الوطنية ،مبقدار النصف عىل
األقل بحلول عام 2030
 3.1استحداث نظم وتدابري حامية
اجتامعية مالمئة عىل الصعيد الوطني
للجميع ووضع حدود دنيا لها،
وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء
والفئات الهشة بحلول عام .2030

1.2.1

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر
الوطني ،حسب الجنس والعمر(ب)%

1.2.2

نســـبة الرجال والنســـاء واألطفال من جميع األعامر
الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقا للتعاريف
الوطنية (ب.)%

-

1.3.1

النسبة املئوية للسكان الذين تشملهم أنظمة الحامية
االجتامعية مصنفة حسب الجنس ،األطفال ،العاطلني
عن العمل ،كبار السن ،ذوي االحتياجات الخاصة،
الحوامل ،املواليد ،ضحايا حوادث الشغل ،الفقراء
والفئات الهشة.

-

- 1.3.1أ
 5.1بحلول  ،2030العمل عىل تعزيز
صمود الفقراء واألشخاص يف وضعية
هشاشة ،وتخفيف تعرضهم للظواهر
املناخية وصدمات الكوارث الطبيعية
ذات األثر االقتصادي واالجتامعي
والبيئي

1.5.1

أ -معدل التغطية الصحية ()%
الفيضانات/خسائر
برشية ناتجة عن سوء
األحوال املناخية
االنهيارات األرضية
انهيار البنايات
حرائق الغابات

عدد املتوفني

القيمة
 2020 2019 2018 2014املستهدفة
يف أفق
2030
0,1

-

8,9

4,8

2,9

1,7

2,5

0,0

8,2

-

-

-

4,1

-

-

-

-

100

()2019( )2016( )2015
68,8
59
52
38
4

100
9

عدد الجرحى

7

30

4

عدد املتوفني

1

15

2

عدد الجرحى

0

0

1

عدد املتوفني

8

--

19

عدد الجرحى

6

--

52

829

2709

5477

املساحات املحروقة
بالهكتار

املصدر :املندوبية الســامية للتخطيط ،البحث الوطني حول االســتهالك و نفقات األرس لســنة  2013-2014والبحث الوطني حول مســتوى معيشــة األرس لســنة .2007

34

-

-
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تعتــر قضايــا األمــن الغــذايئ والتغذيــة والفالحــة املســتدامة
ذات أهميــة كبــرة بالنســبة للمغــرب .ومكنــت الجهــود املبذولــة
مــن تحقيــق تقــدم ملحــوظ مــن خــال وضــع مجموعــة مــن
االســراتيجيات والربامــج .ومــع ذلــك ،ال تــزال هنــاك العديــد مــن
التحديــات ،الســيام يف ســياق جائحــة كورونــا ،والتــي تفاقمــت
بســبب ســنتني متتاليتــن مــن الجفــاف .وبالتــايل ،إذا كان الجــوع
وانعــدام األمــن الغــذايئ يف ازديــاد عــى املســتوى العاملــي ،وســوء

التغذيــة ال يــزال يؤثــر عــى ماليــن األطفــال ،فــإن املغــرب ليــس
محص ًنــا مــن ظهــور هــذه الظواهــر .وملواجهــة هــذا الوضــع،
اتخــذ املغــرب تدابــر طموحــة للتخفيــف مــن آثــار الوبــاء
وإنعــاش ديناميــة تنفيــذ الهــدف الثــاين مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة.

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

تغطيــة الحاجيات الغذائية
تحســنت تغطيــة االحتياجــات الغذائيــة بــن ســنتي  2008و،2019
حيــث ارتفعــت مــن  %98إىل  %100للفواكــه والخــروات ،ومــن
 %97إىل  %100للحــوم البيضــاء ،ومــن  %98إىل  %100للحــوم
الحمــراء ،ومــن  %94إىل  %98للحليــب ومــن  %93إىل %94
لزيــت الزيتون .ومــع ذلــك ،انخفــض معــدل تغطيــة احتياجــات
الحبــوب مــن  %71إىل  %52بــن ســنتتي  2018و ،2019بينــا
ظلــت تغطيــة الحاجيــات مــن املنتجــات الحيوانيــة مســتقرة.

مل يعــد الجوع يشــكل تحديا كبريا يف املغرب
سجلت نسبة الســكان الذيــن مل يصلــوا إىل الحــد األدىن مــن
الســعرات الحراريــة ،قبــل الوبــاء ،خــال الفــرة ،2014-2007
انخفاضــا مــن %0,9إىل  %0,1عــى املســتوى الوطنــي ،ومــن
 %2إىل  %0,2يف الوســط القــروي مــع انعدامهــا يف املناطــق
الحرضية .مــن ناحيــة أخــرى ،ال يــزال انتشــار انعــدام األمــن
الغــذايئ املعتــدل أو الحــاد الــذي يناهــز  %25,9ســنة 2020
ميثــل تحديًــا يجــب مواجهتــه ،الســيام يف الســياق الصحــي
الحــايل .يف حــن ،يظهــر انتشــار انعدام األمــن الغــذايئ الحــاد
الــذي ميثــل  ،%2,6أن الســاكنة املغربية تبقــى مطمئنــة إىل
حــد كبــر مقارنــة بنظريتهــا يف البلــدان ذات الدخــل املنخفــض.

تعزيــز صمود وإنتاجيــة الفالحة الصغرية
مــن أجــل تعزيــز وضــع صغــار الفالحــن ،تــم بــذل مجموعــة
مــن الجهــود متحــورت أساســا حــول تحويــل زراعــة الحبــوب إىل
زرعــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة وأقــل حساســية للتغــرات
املناخيــة ،وتطويــر املنتجــات املحليــة والزراعــة العضويــة مــن
أجــل متكــن املزارعــن مــن دخــل فالحــي إضــايف ،وتكثيــف
اإلنتــاج الحيــواين والنبــايت مــن خــال تأطــر الفالحــن مــن
أجــل تحســن املردوديــة وتثمــن اإلنتاج .باإلضافــة إىل ذلــك،
صــادق املغــرب ســنة  2019عــى ثالثــة قوانــن تنــص عــى حــق
املرأة الســالية يف اســتغالل األرايض الفالحيــة ،كــا تــم إطــاق
برنامــج تفويــت األرايض الجامعيــة لــذوي الحقــوق ســنة .2020

تحســن الحالة التغذوية لألطفال

مل يعد الجوع
يشكل تحديا
كبريا يف املغرب
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ســجلت الحالــة التغذويــة لألطفــال دون ســن الخامســة تحس ـ ًنا
ملحوظًا ،بــن ســنتي  2004و ،2018ال ســيام الهــزال ونقــص
الــوزن اللــــذان عرفــا انخفاضــــا مــن  %9,3إىل  %2,6ومــن
 %10,2إىل  %2,9عــى التــوايل .ومــع ذلــك ،فــإن التقــزم ،عــى
الرغــم مــن انخفاضــه مبقــدار 3نقــاط مئويــة ،إىل جانــب زيــادة
الــوزن والســمنة واســتمرار نقــص املغذيــات الدقيقــة ،ال تــزال
متثــل مشــكلة صحيــة حقيقيــة.

ومــن جهــة أخــرى ،ميثــل النشــاط الفالحــي مصــدرا مهــا للدخــل،
حيــث يســاهم الدخــل الفالحــي بنســبة  %10يف دخــل األرس عــى
املســتوى الوطنــي ( %36,7يف املناطــق القرويــة و %0,7يف املناطــق
الحرضيــة ســنة  ،2019املندوبيــة الســامية للتخطيط) .وتحصــل
األرس التــي يتــوىل مســؤوليتها املســتغلون الفالحيــون والعــال
الفالحيــون عــىدخــل شــهري متوســط يصــل إىل  7370درهــم،
أي مــا يعــادل دخــل متوســط للفــرد يناهــز  1415درهــم.

تحســن توافر املنتجات الغذائية
ســجل التوافــر الســنوي للفــرد بــن عامــي  2008و 2019زيــادة
مبعــدالت متفاوتــة حســب املنتوج .ومــع ذلــك ،فــإن الجفــاف
الــذي عرفــه املوســم الفالحــي  2019/2018أثــر ســلبا عــى
توافــر الحبــوب.
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تعزيز الفالحة املســتدامة

تعزيــز التعاون الدويل من أجل فالحة مســتدامة

مــن أجــل فالحــة مســتدامة وقــادرة عــى الصمــود ،تــم وضــع
العديــد مــن الربامــج املتعلقــة ،عــى وجــه الخصــوص ،بتجهيــز
 635000هكتــار بتقنيــات الــري املقتصــدة للميــاه حتــى ســنة
 ،2020وتأهيــل السالســل الفالحيــة مــن خــال إبــرام  19عقــدا-
برنامجــا بــن الدولــة و املهنيــن يف القطــاع الفالحــي وكذلــك اعتــاد
قانونــن يتعلقــان باالســتغالل األمثــل للمبيــدات واألســمدة.

لجــذب املزيــد مــن االســتثامر يف القطــاع الفالحــي وتعزيــز قدراتــه
اإلنتاجيــة ،واصــل املغــرب تعزيــز عالقــات التعــاون مــع مختلــف
الــركاء الدوليــن واإلقليميــن .ويف هــذا الصــدد ،يبــذل املغــرب
جهــودا متواصلــة يف إطــار التعــاون بــن بلــدان جنوب-جنــوب مــن
أجــل تنميــة الفالحــة املســتدامة منهــا عــى الخصــوص مبــادرة
«تكييــف الفالحــة اإلفريقيــة مــع التغــرات املناخيــة» (.)AAA

تقــدم ملحوظ يف الحفاظ عــى التنوع الجيني

تراجــع يف مؤرش التوجه الفالحــي لإلنفاق العمومي

يعــد املغــرب مــن أوائــل الــدول التــي صادقــت عــى العديــد مــن
االتفاقيــات للحفــاظ عــى التنــوع الجينــي ،مبــا يف ذلــك اتفاقيــة
التنــوع البيولوجــي ،وخطــة العمــل العامليــة للحفــاظ واالســتخدام
املســتدام للمــوارد الوراثيــة النباتيــة للزراعــة واألغذيــة واملعاهــدة
الدوليــة بشــأن املوارد الوراثيــة النباتية  .ومــن ثــم فقــد التــزم
بالحفــاظ عــى املــوارد الجينيــة وتوصيفهــا وتقييمهــا ،وكذلــك
بتعزيــز البحــث والتكويــن ونقــل التكنولوجيــا .ويف هــذا اإلطــار،
ارتفعــت املــوارد الوراثيــة النباتيــة املحفوظــة يف بنــوك الجينــات
مــن  22000إىل  69626بــن ســنتي  2008و.2020

ارتفعــت االســتثامرات العموميــة والخاصــة يف القطــاع الفالحــي
مــن  5,6مليــار درهــم ســنة  2008إىل  14,52مليــار درهــم ســنة
 2019لترتاجــع إىل  13,6مليــار درهــم ســنة  .2020وباملثــل ،فقــد
تحســن مــؤرش التوجــه الفالحــي لإلنفــاق العمومــي بــن ســنتي
 2008و 2019مــن  0,4إىل  1,20لينخفــض إىل  0,89ســنة .2020

اســتمرار الجهود لضامن األداء الســليم لألســواق الفالحية
لضــان األداء الســليم لألســواق الفالحيــة ،أنشــأ املغــرب نظامــا
معلوماتيــا حــول أســعار املنتوجــات الفالحيــة لتعزيــز الوصــول
الرسيــع إىل املعلومــات املتعلقــة بأســواق املــواد الغذائيــة.

 .2التحديات الرئيســية

مــن هشاشــة صغــار الفالحــن والحفــاظ عــى سالســة سالســل
اإلمــداد الغذايئ .باإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك تحديــات أخــرى
ال تقــل أهميــة ،وتخــص أساســا  )1الحــد مــن التفاوتــات
االجتامعيــة والرتابيــة لضــان األمــن الغــذايئ للجميــع)2 ،
وتدعيــم املكاســب يف إطــار االســراتيجيات الجديــدة)3 ،
والحــد مــن التهديــدات الســتدامة املــوارد الجينيــة.

عــى الرغــم مــن التقــدم املحــرز يف تنزيــل غايــات الهــدف
الثــاين ،ال تــزال هنــاك العديــد مــن التحديــات التــي
يتعــن معالجتهــا عــى الفــور يف ســياق تباطــئ وانكــاش
االقتصاديــات يف أعقــاب آثــار وبــاء كوفيد ،19-والهــدف
مــن ذلك ضــان االحتياجــات الغذائيــة للفئــات الهشــة
للحــد مــن نقــص التغذيــة وكــذا ســوء التغذيــة ،والتخفيــف
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- 3تطور مؤرشات الهدف الثاين
املرامي

رمز املؤرش

 1.2القضاء عىل الجوع
وكفالة حصول الجميع،
وال سيام الفقراء والفئات
الضعيفة ،مبن فيهم الرضع،
عىل ما يكفيهم من الغذاء
املأمون واملغذّي طوال العام،
بحلول عام ,2030

1.1.2

معدل انتشار نقص التغذية ()%

2.1.2

معدل انتشار انعدام األمن الغذايئ
املتوسط أو الشديد وسط السكان،
استنادا إىل مقياس املعاناة من انعدام
األمن الغذايئ (.)%( )FIES

1.2.2

معدل انتشار توقف النمو (التقزم)
(الطول بالنسبة للعمر < -2نقطة
من االنحراف املعياري عن متوسط
معايري منو الطفل ملنظمة الصحة
العاملية) بني األطفال دون سن
الخامسة (.)%

2.2.2

 .2.2انهاء جميع أشكال
سوء التغذية ،بحلول عام
 ،2030مبا يف ذلك تحقيق
األهداف املتّفق عليها
دولياً بشأن توقف النمو
والهزال لدى األطفال دون
سن الخامسة ،ومعالجة
االحتياجات التغذوية
للمراهقات والحوامل
واملرضعات وكبار السن،
بحلول عام 2025

املؤرشات

20032004

2014

()2007

0,1

2015

2016

2017

2018

2019

القيمة
 2020املستهدفة
لعام 2030
0

0,9

3.2.2

25,9

18,1

-

 12 15,1هدف
االسرتاتيجية
الوطنية

15,1

معدل انتشار الهزال (مؤرش الوزن
بالنسبة للطول أقل من  -2انحراف
معياري عن متوسطمعايري منو الطفل
ملنظمة الصحة العاملية) لدى األطفال
دون سن الخامسة (.)%

9,3

2,6

2,5

معدل انتشار زيادة الوزن (مؤرش
الوزن بالنسبة للطول أكرب من +2
انحراف معياري عن متوسطمعايري
منو الطفل ملنظمة الصحة العاملية)
لدى األطفال دون سن الخامسة
(.)%

10,4

10,8

10,9

انتشار فقر الدم لدى النساء الاليت
ترتاوح أعامرهن
بني  15و 49سنة ،حسب حالة
الحمل ()%

النساء يف
سن اإلنجاب
)2000( .%33
النساءالحوامل
%37.2
()2000
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2,5

أقل من %5
هدف
االسرتاتيجية
الوطنية
0

املرامي

رمز املؤرش

املؤرشات

 5.2الحفاظ عىل التنوع الجيني
للبذور والنباتات املزروعة
والحيوانات املدجنة واألليفة وما
يتصل بها من األنواع الربية ،بوسائل
تشمل بنوك البذور والنباتات
املتن ّوعة التي تدار إدارة سليمة
عىل األصعدة الوطنية واإلقليمية
والدولية ،وكفالة الوصول إليها،
وتقاسم املنافع الناشئة عن استخدام
املوارد الجينية وما يتّصل بها من
معارف تقليدية بعدل وإنصاف عىل
النحو املتفق عليه دولياً ،بحلول
عام 2020

1.5.2

عدد املوارد الجينية (أ)
النباتية (ب) والحيوانية
لألغذية والزراعة املودعة يف
مرافق للحفظ عىل املدى
املتوسط أو الطويل

- 2أ زيادة االستثامر ،بطرق تشمل
التعاون الدويل املع ّزز ،يف الهياكل
األساسية الريفية ،ويف البحوث
الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي،
ويف تطوير التكنولوجيا وبنوك
الجينات الحيوانية والنباتية من أجل
تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية يف
البلدان النامية ،ال سيام يف البلدان
األقل منوا ً

- 2أ1-

مؤرش التوجه يف املجال
الزراعي للنفقات الحكومية

20032004

2014

2015

2016

2017

2018

2019

القيمة
 2020املستهدفة
لعام 2030

*54590

*60028

*66043

*67000

*67970

*69626

1,05

1,05

1,05

1,20

()2008

0,89

0,4

املصدر :وزارة الصحة ،املندوبية السامية للتخطيط ،وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ،املعهد الوطني للبحث الزراعي.
*) :تتعلق هذه القيم فقط باملوارد الوراثية النباتية .بالنسبة للموارد الوراثية الحيوانية غري متوفرة.
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تعــد صحــة ورفــاه الســكان أحــد األهــداف املركزيــة يف عمليــة
التنميــة املســتدامة يف املغــرب .حتــى نهايــة ســنة ،2019
اســتمر التقــدم يف العديــد مــن مجــاالت الصحــة ،مبــا يف ذلــك
األهــداف املرتبطــة بوفيــات األمهــات واألطفــال .ومــع ذلــك،
مــن الــروري بــذل جهــود إضافيــة للمشــاريع األساســية مثــل

تعميــم الحاميــة االجتامعيــة واالرتقــاء بالقطــاع الصحــي،
يف ســياق اســتمرار التحديــات التــي تطرحهــا أزمــة جائحــة
كوفيــد.19-

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

وشــهد معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة انخفاضــا
كبــرا بنســبة  %27بــن ســنتي  2011و ،2018مــن  30,5إىل
 22,2حالــة وفــاة لــكل  1000مولــود حــي .كــا انخفــض معــدل
وفيــات األطفــال حديثــي الــوالدة خــال نفــس الفــرة مــن 21,7
إىل  13,6حالــة وفــاة لــكل  1000مولــود حــي.

صحة األم والطفل
انخفــض معــدل وفيــات األمهــات مــن  112حالــة وفــاة لــكل
 100000مولــود حــي ســنة  2010إىل  72,6حالــة وفــاة ســنة
 ،2018بانخفــاض قــدره  .%35كان التقــدم أكــر وضوحــا يف
الوســط الحــري ( 44,5وفــاة) منــه يف الوســط القــروي (111,1
وفــاة).

ومــع ذلــك ،كان لـــجائحة كورونــا تأثــر ســلبي عــى ولــوج
األشــخاص إىل الرعايــة الالزمــة التــي يحتاجــون إليهــا .كشــفت
نتائــج البحــث الوطنــي الــذي أجرتــه املندوبيــة الســامية
للتخطيــط ســنة  2020حــول تأثــر فــروس كورونــا املســتجد،
أن مــا يزيــد بقليــل عــن ربــع النســاء ( )%26,2ممــن احتجــن
إىل خدمــات صحــة األم مل تكــن قــادرات عــى الوصــول إليهــا
و %20,8فقــط يف مجــال خدمــات الصحــة اإلنجابيــة .وســجلت
نســب أعــى يف الوســط القــروي ( %32,8و %26,7عــى التــوايل)
مقارنــة بالوســط الحــري( %21,8و.)%17,3

املبيان  :2تطور معدل وفيات األمهات (لكل مائة ألف مولود حي)

تعد صحة ورفاه
السكان أحد األهداف
املركزية للتنمية
املستدامة باملغرب
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مكافحــة األمراض املنقولة
يف مــا يتعلــق بفــروس نقــص املناعــة البرشيــة ،ال يــزال عــدد
اإلصابــات الجديــدة بفــروس نقــص املناعــة البرشيــة منخفضــا
بــن عمــوم الســكان ،مبعــدل  0,03إصابــة لــكل  1000شــخص
غــر مصــاب بفــروس نقــص املناعــة البرشيــة يف ســنة .2019

املصدر :وزارة الصحة

ومكنــت الجهــود املبذولــة يف إطــار املخطــط االســراتيجي
الوطنــي  2023-2017ملكافحــة الســيدا مــن الوصــول ،خــال
ســنة  ،2019إىل نســبة  %78مــن حامــي فــروس نقــص املناعــة
البرشيــة الذيــن يعرفــون حالتهــم املصليــة ،منهــم  %90يتلقــون
العــاج مبضــادات الفريوســات القهقريــة (.)ARV

ويعــزى هــذا االنخفــاض إىل تطــور الخدمــات الصحيــة املقدمــة
للمــرأة ،وال ســيام الولــوج إىل الخدمــات املتعلقــة بالــوالدة.
وهكــذا ،ارتفعــت نســبة الــوالدات التــي تتــم مبســاعدة أطــر
صحيــة مؤهلــة بــن ســنتي  2011و  2018مــن  %73,6إىل %86,6
عــى املســتوى الوطنــي ومــن  %92,1إىل  %96,6يف الوســط
الحــري ومــن  %55إىل  %74,2يف الوســط القــروي.

وانخفــض معــدل اإلصابــات الجديــدة بــداء الســل ،بجميــع
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أقاليــم وتوفــر األدويــة وتغطيــة التدخــات العالجيــة الضطرابــات
تعاطــي املخــدرات .يف ســنة  ،2019تــم التكفــل بحــوايل 111000
شــخص يعانــون مــن اضطرابــات عقليــة عــى مســتوى مؤسســات
الرعايــة الصحيــة األوليــة وتــم التكفــل مبــا يقــرب مــن 41000
شــخص يعانــون مــن اضطرابــات اإلدمــان عــى مســتوى مراكــز
عــاج اإلدمــان.

أشــكاله ،بــن ســنتي  2015و ،2018مــن  101حالــة إىل  99حالــة
لــكل  100000نســمة .حيــث تــم وضــع املخطــط االســراتيجي
الوطنــي  2021-2018ملكافحــة داء الســل لتقليــص عــدد وفيــات
الســل بنســبة  %40يف أفــق ســنة .2021
بالنســبة للمالريــا ،مل يرصــد املغــرب أيــة حالــة محليــة املصــدر منذ
ســنة  ،2005فيــا يتــم تســجيل مــا معدلــه  450حالــة مســتوردة
ســنويا .أمــا التهــاب الكبــد الفــرويس (ب) ،فقــد انخفــض معــدل
اإلصابــة بــه مــن  12حالــة لــكل  100000نســمة ســنة  2016إىل
 11حالــة ســنة .2019

عــاوة عــى ذلــك ،كانــت لفــروس كوفيــد 19-آثــار نفســية عــى
الســكان .فقــد أظهــرت نتائــج البحــث الوطنــي الــذي أجرتــه
املندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول تأثــر فــروس كوفيــد 19-عىل
الوضــع االقتصــادي واالجتامعــي والنفــي لــأرس ،أنــه بالنســبة لـــ
 %49مــن األرس ،شــكل القلــق األثــر النفــي الرئيــي للحجــر
الصحــي .كــا أن  %30مــن األرس عــرت عــن شــعور بالخــوف مــن
األماكــن املغلقــة و %25عانــت مــن حــاالت الرهــاب.

مكافحــة األمراض غري املعدية
يف ســنة  ،2018بلــغ معــدل الوفيــات الناجمــة عــن األمــراض
غــر املعديــة  .%12,4وأظهــر البحــث الوطنــي لعوامــل الخطــر
لألمــراض غــر املعديــة لــدى الســكان الذيــن تبلــغ أعامرهــم
 18ســنة أو أكــر أن  %29,3يعانــون مــن ارتفــاع ضغــط الــدم
و %10,6مصابــون بالســكري و %10,4يعانــون مــن مقدمــات
الســكري .كــا بــن البحــث أن  %53يعانــون مــن زيــادة الــوزن
 %20منهــم يعانــون مــن الســمنة %10,5 ،يعانــون مــن ارتفــاع
نســبة الكوليســرول يف الــدم و %11,7يدخنــون التبــغ و%1,7
يســتهلكون الكحــول و %76,3يســتهلكون أقــل مــن خمــس
حصــص مــن الخــر والفواكــه يوميــا.

أمــا بالنســبة الســتهالك الكحــول ،فقــد انخفــض ،وفقــا ملنظمــة
الصحــة العامليــة ،مــن  0,69لــر للفــرد ( 15عامــا أو أكــر) ســنة
 2016إىل  0,5لــر ســنة ( 2019تقريــر منظمــة الصحــة العامليــة
.)2019

الوفيات واإلصابات من حوادث الســر
تعتــر الوقايــة مــن حــوادث الســر مصــدر انشــغال حقيقــي
يف املغــرب ،وقــد بذلــت جهــود كبــرة لتحقيــق هــذه الغايــة.
وهكــذا ،انتقــل معــدل الوفيــات املتعلقــة بحــوادث الطــرق لــكل
 100000نســمة مــن  11حالــة وفــاة ســنة  2016إىل  9,37حالــة
وفــاة ســنة  2019وإىل  7,6ســنة  .2020ويعــزى هــذا االنخفــاض
بشــكل أســايس إىل القيــود املفروضــة عــى حركــة التنقــل خــال
حالــة الطــوارئ الصحيــة املرتبطــة بجائحــة كوفيــد .19-وتهــدف
الســلطات العموميــة إىل خفــض هــذا املعــدل إىل  5,6حالــة وفــاة
لــكل  100ألــف نســمة يف أفــق ســنة .2025

انخفــض معــدل وفيــات االنتحــار مــن  4,8لــكل  100000نســمة
يف ســنة  2015إىل  2,9ســنة ( 2017تقديــرات منظمــة الصحــة
العامليــة) .وســجل املغــرب مــا مجموعــه  1104حالــة انتحــار
بــن ســنتي  2016و .2020ويف ســنة  ،2020تدخلــت الســلطات
يف  1719محاولــة انتحــار .ويف هــذا الســياق ،تــم إطــاق عمليــة
إعــداد اسـراتيجية وطنيــة للوقايــة والحــد مــن الوفيــات الناجمــة
عــن االنتحــار.

ولــــوج الجميــــع إىل خدمــــات الرعايــــة الصحيــــة
الجنســــية واإلنجابيــــة

الوقاية والعالج مــن تعاطي املخدرات
يف مــا يتعلــق بالصحــة العقليــة ،أعطيــت األولويــة لتطويــر عــرض
خدمــات الصحــة النفســية مــن خــال إنشــاء  9مصالــح متكاملــة
لخدمــات الصحــة النفســية عــى مســتوى املستشــفيات يف 9

ارتفعــت نســبة األمهــات الــايت اســتفدن مــن استشــارات أثنــاء
الحمــل مــن طــرف مهنــي مؤهــل بحــوايل  11نقطــة بــن ســنتي
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املــرض الــذي يغطــي تكاليــف العــاج واألدويــة واالستشــفاء .تبلــغ
التكلفــة اإلجامليــة الســنوية لتعميــم الحاميــة االجتامعيــة حــوايل
 51مليــار درهــم منهــا  14مليــار درهــم لتعميــم التأمــن الصحــي
اإلجبــاري.

املبيان  :3تطور معدل الوفيات املرتبطة بحوادث السري لكل
 100000نسمة ()2020-2016

متويل الصحة
تلتــزم الدولــة بتحســن متويــل قطــاع الصحــة مــن أجــل ضــان
عــرض صحــي جيــد وعــادل ومتــاح لجميــع الســكان .ويف هــذا
الســياق ،تحســنت ميزانيــة وزارة الصحــة لتنتقــل مــن  13,1مليــار
درهــم ســنة  2015إىل  19,77مليــار درهــم ســنة  2021بزيــادة
فاقــت  %50خــال نفــس الفــرة .ومــع ذلــك ،وف ًقــا للحســابات
الوطنيــة للصحــة لســنة  ،2018ميثــل األداء املبــارش لــأرس نســبة
 %59,7مــن إجــايل اإلنفــاق الصحــي.

املصدر :الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية.

 2011و 2018لتصــل إىل  .%88,5يف حــن ارتفعــت نســبة
الــوالدات التــي تتــم تحــت إرشاف العاملــن الصحيــن املؤهلــن
مــن  %73,6ســنة  2011إىل  %86,6ســنة  .2018وارتفعــت نســبة
النســاء غــر العازبــات الــايت تـراوح أعامرهــن بــن  15و 49ســنة
والــايت تســتخدمن وســيلة منــع الحمــل مــن  %67,4ســنة 2011
إىل  %70,8ســنة  .2018كــا انخفــض معــدل الخصوبــة لــدى
املراهقــات ( 15إىل  19ســنة) مــن  32والدة لــكل  1000فتــاة
مراهقــة ســنة  2011إىل  19,4ســنة .2018

الحــد مــن الوفيــات الناجمــة عــن تلــوث الهــواء
املحيــط
بلــغ معــدل الوفيــات املنســوب إىل تلــوث الهــواء املحيــط ،حســب
دراســة أجرتهــا وزارة الصحــة 28 ،حالــة وفــاة لــكل  100ألــف
نســمة ســنة .2019

التقليــص مــن الوفيــات واألمـراض الناجمــة عــن امليــاه غري
املأمونــة وضعــف نظــام الــرف الصحــي وغيــاب النظافة

تغطية صحية شــاملة

بلــغ معــدل الوفيــات الناجمــة عــن امليــاه غــر املأمونــة وضعــف
نظــام الــرف الصحــي وغيــاب النظافــة (الوصــول إىل خدمــات
امليــاه والنظافــة الصحيــة والنظافــة غــر الكافيــة)  1,9حالــة وفــاة
لــكل  100000نســمة ســنة .2019

بلغــت نســبة التغطيــة الطبيــة ســنة  2020حــوايل  %70مــن
الســكان ،وذلــك مــع مراعــاة إدمــاج فئــات جديــدة مــن املهــن
الحــرة والعــال غــر املســتأجرين .ومــن أجــل تعزيــز املســاواة يف
الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة لجميــع املواطنــن ،وللمســاعدة
يف وقــف اآلثــار الســلبية لجائحــة كوفيــد ،19-أطلــق جاللــة امللــك
محمــد الســادس ،حفظــه اللــه ،رســميا يف  14أبريــل  2021ورش
تعميــم الحاميــة االجتامعيــة .ويف هــذا اإلطــار ،تــم تبنــي القانــون
 09-21املتعلــق بالحاميــة االجتامعيــة الــذي يشــكل قفــزة
مجتمعيــة كبــرة .ومــن بــن مــا ينــص عليــه هــذا القانــون هــو
تعميــم التأمــن الصحــي اإلجبــاري ،خــال الفــرة ،2022-2021
لصالــح  22مليــون مســتفيد إضــايف مــن التأمــن األســايس عــى

تعزيــز مكافحة التبغ
يف ســنة  ،2018اســتهلك أكــر مــن  %11مــن املغاربــة البالغــن 15
ســنة فأكــر التبــغ .ويتوقــع املغــرب انخفاضــا يف اســتهالك التبــغ
بــن هــذه الفئــة الســكانية بحــوايل  %20بحلــول ســنة .2029

الولــوج إىل اللقاحات واألدوية
بفضــل الربنامــج الوطنــي للتمنيــع ،متكــن املغــرب مــن الحفــاظ
عــى معــدالت تغطيــة عاليــة جــدا للتلقيــح .وبالتــايل ،تحســنت
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اإلطــار القانــوين للتقليــص مــن املخاطــر الصحيــة
وإدارتهــا

نســبة األطفــال ،الذيــن تـراوح أعامرهــم بــن  12و 23شــهرا ،امللقحني
بالكامــل مــن  %90,9ســنة  2011إىل  %94,5ســنة .2018
ويف ســياق جائحــة كوفيــد ،19-تبنــى املغــرب مقاربــة اســتباقية
مــن خــال املشــاركة يف املرحلــة الثالثــة مــن التجــارب الرسيريــة
وإب ـرام اتفاقيــات مــع املخت ـرات بهــدف تنويــع مصــادر الحصــول
عــى اللقــاح وتهيــئ االســراتيجية الوطنيــة للتلقيــح ضــد فــروس
كوفيــد 19-وتأســيس لجنــة علميــة وتقنيــة للتلقيــح ضــد وبــاء
كوفيــد 19-والتــي بــارشت األشــغال لتهيــئ اسـراتيجية للتلقيــح ضــد
فــروس كوفيــد.19-

تعتــر الترشيعــات يف املغــرب مواتيــة لحاميــة الصحــة وتقليــل
املخاطــر ،إذ أنهــا تتــاىش إىل حــد كبــر مــع األولويــات وااللتزامــات
اإلقليميــة والعامليــة خاصــة مــع القانــون الصحــي الــدويل (.)2005
بلــغ مســتوى التأهــب للطــوارئ الصحيــة  %75ســنة .2020

وهكــذا ،تشــر نتائــج الحملــة الوطنيــة للتلقيــح ضــد وبــاء كوفيد،19-
إىل غايــة  20شــتنرب  ،2021إىل تلقــي  21,2مليــون مــن مجمــوع
الســكان الجرعــة األوىل مــن اللقــاح ،منهــا  17,59مليــون شــخص تــم
تطعيمهــم بالكامل(الجرعــة األوىل والثانيــة).

 .2التحديات الرئيسية:
مــن أجــل تعزيــز املكتســبات وتحســن أداء النظــام
الصحــي ،يتعــن مواجهــة بعــض التحديــات مــن
أجــل التقــدم نحــو تحقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة املتعلقــة مبجــال الصحــة .ويتعلــق األمــر
عــى وجــه الخصــوص بضــان تعميــم التأمــن
الصحــي عــى جميــع الســكان بنهايــة ســنة ،2022
وتزويــد القطــاع الصحــي باملــوارد البرشيــة الكافيــة
واملؤهلــة وتقليــص الفــوارق الجهويــة مــن حيــث
توزيــع العــرض الصحــي وتعبئــة التمويــل الــازم
للنظــام الصحــي.

باإلضافــة إىل ذلــك ،لضــان توافــر األدويــة واملنتجــات الصحيــة
وجعلهــا يف متنــاول الســكان عــى مســتوى املؤسســات الصحيــة،
عرفــت ميزانيــة وزارة الصحــة املخصصــة لألدويــة زيــادة مهمــة مــن
 670مليــون درهــم ســنة  2001إىل أكــر مــن  2مليــار درهــم يف
الســنوات األخــرة.

عجــز يف املوارد البرشية
مــازال الخصــاص يف املــوارد البرشيــة يشــكل أحــد التحديــات
الرئيســية لقطــاع الصحــة ،رغــم ارتفــاع الكثافــة الطبيــة مــن  6,7لــكل
 10000نســمة ســنة  2017إىل  7,2ســنة  2020وشــبه الطبيــة مــن
 8,5يف ســنة  2017إىل  9,8لــكل  10000نســمة يف ســنة  .2020وهــذا
يشــر إىل أن الكثافــة الطبيــة وشــبه الطبيــة ال تــكاد تتجــاوز  1,7لــكل
 1000نســمة بينــا املعيــار الــذي حددتــه منظمــة الصحــة العامليــة
لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة هــو  4,45لــكل  1000نســمة.

 .3تطور مؤرشات الهدف الثالث:
املرامي
 1.3بحلول أفق  ،2030تخفيض
املعدل العاملي لوفيات األمهات إىل
أقل من  70وفاة لكل 100.000
مولود حي

رمز
املؤرش

املؤرشات

 1.1.3معدل وفيات األمهات (لكل
 100.000مولود حي)

2015

2016

2017

2018

112

-

-

-

-

-

72,6

-

73,6

-

-

-

-

86,6

-

-

30,5

-

-

-

-

22,16

-

*36
 2.1.3نسبة الوالدات التي متت
مبساعدة مهنيني مؤهلني

 .2.3تقليص وفيات املواليد واألطفال  1.2.3معدل وفيات األطفال دون سن
الخامسة (لكل  1000مولود
دون سن الخامسة ،التي ميكن
حي)
تفاديها بحلول أفق  ،2030بسعي
جميع البلدان إىل بلوغ هدف
تخفيض وفيات حديثي الوالدة عىل
األقل إىل  12وفاة لكل  1000مولود
حي ،وتخفيض وفيات األطفال دون  2.2.3معدل وفيات حديثي الوالدة
(لكل  1000مولود حي)
سن الخامسة عىل األقل إىل  25وفاة
لكل  1000مولود حي.
 3.3القضاء عىل داء فقدان املناعة
 1.3.3عدد اإلصابات الجديدة لداء
املكتسبة (السيدا) وداء السل وحمى
فقدان املناعة املكتسبة (السيدا)
املستنقعات (املالريا) واألمراض
لكل  1000شخص غري مصاب
املدارية املهملة ومكافحة االلتهاب
من السكان ،حسب الجنس
الكبدي الوبايئ واألمراض املنقولة
والعمر والفئات الرئيسية
باملياه واألمراض املعدية األخرى
للسكان
بحلول .2030
 2.3.3نسبة تأثري مرض السل (لكل
 100 000نسمة)
- 3.3.3معدل اإلصابة باملالريا –
األصلية(-بالنسبة لكل 100 000
نسمة)
معدل اإلصابة باملالريا القادمةمن الخارج (بالنسبة لكل
 100 000نسمة)
 4.3.3معدل اإلصابة اللتهاب الكبد
الفريويس (لكل  100000نسمة)
 5.3.3عدد األشخاص الذين يستلزمون
بالتدخالت الرضورية ملكافحة
األمراض املدارية –االستوائية-
(األمراض الطفيلية).
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2014 2011 2010

القيمة
 2020 2019املستهدفة يف
أفق 2030
أقل من 70
وفاة

-

> *95
25
*12

-

21,7

-

-

-

-

13,56

-

-

-

-

-

-

-

-

0,03

12
*7
0

-

-

-

101

-

-

99

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*30
0

0

0

0

0,013

-

-

--

0

0

-

-

-

-

12

-

-

11

0

-

-

-

-

9590000

-
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املرامي
 4.3تخفيض مبقدار الثلث للوفيات
املبكرة الناجمة عن األمراض غري
املنقولة من خالل الوقاية والعالج
وتعزيز الصحة والسالمة العقليتني

 5.3تعزيز الوقاية من إساءة
استعامل املواد ،مبا يشمل تعاطي
مواد اإلدمان
وتناول الكحول عىل نحو يرض
بالصحة ،وعالج ذلك

رمز
املؤرش

املؤرشات

2015

2016

2017

2018

 1.4.3معدل الوفيات بسبب أمراض
القلب ،واألوعية الدموية،
والرسطان ،السكري وأمراض
الجهاز التنفيس املزمنة ()%

-

-

-

12,5

-

-

12,4

-

 2.4.3معدل وفيات بسبب االنتحار
(لكل  100 000نسمة)

-

-

-

4,8

2,9

-

-

-

 1.5.3نطاق تغطية التدخالت العالجية
(الخدمات الدوائية والنفسية
واالجتامعية وخدمات إزالة
السموم والرعاية الالحقة)
ملعالجة االضطرابات الناتجة عن
تعاطي املواد املخدرة

-

-

-

-

15168

-

0,69

0,74

 2.5.3االستعامل الضار للكحول،
محددا وفًقا للظروف الوطنية يف
إطار استهالك الفرد الواحد من
الكحول الصافية (سن  15سنة
فأكرث) يف السنة (باللرتات من
الكحول صايف)

2014 2011 2010

القيمة
 2020 2019املستهدفة يف
أفق 2030

-

-

-

-

4,16

)*(2,9

2,6

املرامي
 .8.3تحقيق التغطية الصحية
الشاملة ،مبا يف ذلك الحامية من
املخاطر املالية ،وإمكانية الحصول
عىل خدمات الرعاية الصحية
األساسية الجيدة وإمكانية حصول
الجميع عىل األدوية واللقاحات
الجيدة والفعالة وامليسورة التكلفة.

-

)**( 0,5 0,5

 .6.3تقليص إىل النصف ،من عدد
الوفيات واإلصابات الناجمة عن
حوادث السري بحلول أفق 2030

 1.6.3معدل الوفيات الناجمة عن
حوادث السري (لكل 100000
نسمة)

-

-

-

-

11

9,37

-

 7.3ضامن حصول الجميع عىل
خدمات رعاية الصحة الجنسية
واإلنجابية ،مبايف ذلك خدمات
ومعلومات تنظيم األرسة والتوعية
الخاصة به ،وإدماج الصحة اإلنجابية
يف االسرتاتيجيات والربامج الوطنية
بحلول أفق 2030

7,6 7,71

0,4

)***( 5,5

 1.7.3نسبة النساء الاليت يف سن
اإلنجاب( 49- 15سنة) والاليت
لبني حاجتهن من تنظيم األرسة
بطرق حديثة ()%

-

56,7

-

-

-

-

58,0

-

-

70

 2.7.3معدل الوالدات لدى املراهقات
املرتاوحة أعامرهن (ما بني 10
و 14سنة وما بني 15و 19سنة)
لكل  1000امرأة يف تلك الفئة
العمرية.

-

32,0

-

-

-

-

19,4

-

-

-

 9.3الحد بدرجة كبرية من عدد
الوفيات واألمراض الناجمة عن
التعرض للمواد الكيميائية الخطرية
وتلويث وتلوث الهواء واملاء والرتبة
بحلول أفق .2030

رمز
املؤرش

 1.8.3تغطية توفري الخدمات الصحية
األساسية (املعرفة باعتبارها
متوسط التغطية التي توفر
الخدمات األساسية املستندة
إىل اإلجراءات الكاشفة التي
تشمل الصحة اإلنجابية وصحة
األمهات ،واملواليد ،واألطفال،
واألمراض املعدية واألمراض
الغري املعدية ،والقدرة عىل توفري
الخدمات ،وإمكانية الوصول
إليها لدى السكان عموما واألشد
حرمانا خصوصا) ()%
.2.8.3أ أ -نسبة السكان الذين خصصوا
حصة مهمة من نفقاتهم
ودخلهم لتلبية الخدمات
العالجية الصحية (أكرث
من)10%
.2.8.3ب ب -نسبة السكان الذين
خصصوا حصة مهمة من
نفقاتهم ودخلهم لتلبية
الخدمات العالجية الصحية (أكرث
من 25%من نفقات األرس) ()%

-

-

59

-

-

-

-

-

-

13,4

-

-

-

-

68,8

-

2

1.9.3

معدل الوفيات املنسوبة
إىل األرس املعيشية وتلوث
الهواء داخل املساكن والهواء
املحيط(لكل  100000نسمة)

-

-

-

2.9.3

 2.9.3معدل الوفيات املنسوبة
إىل املياه غري املأمونة ،وخدمات
التطهري السائل غري املأمون
واالفتقار إىل املرافق الصحية
(التعرض لخدمات غري مأمونة
يف توفري املياه وخدمات التطهري
السائل والنظافة الصحية
للجميع)
معدل الوفيات املنسوبة إىل
مخدر بسبب حادثة

-

-

-

-

-

-
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-

70

100

-

-

-

3.9.3
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املؤرشات

2014 2011 2010

2015

2016

2017

2018

القيمة
 2020 2019املستهدفة يف
أفق 2030

-

-

1,9

-

-

-

28

-

-

-

1,9

1,4

-

-

-

-

املرامي
.3أ تعزيز تنفيذ االتفاقية-اإلطار
ملنظمة الصحة العاملية ملكافحة
التبغ يف جميع البلدان ،حسب
االقتضاء

رمز
املؤرش

2015

2016

2017

2018

املؤرشات

.3أ 1.معدل االنتشار املوحد السن
الستعامل التبغ حاليا لدى
األشخاص الذين تبلغ أعامرهم
 15سنة فأكرث (معدالت مقارنة
للسن)

-

-

-

-

-

-

11,3

.3ب 1.نسبة السكان املستهدفني من
اللقاحات املشمولة بربنامج
الوطني ()%

 .3ب دعم البحث والتطوير يف
مجال اللقاحات واألدوية لألمراض
املعدية وغري املعدية التي تتعرض
لها البلدان النامية يف املقام األول،
وتوفري إمكانية الحصول عىل األدوية
واللقاحات األساسية بأسعار معقولة،
وفقا إلعالن الدوحة بشأن االتفاق
املتعلق بالجوانب املتصلة بالتجارة
من حقوق امللكية الفكرية وبالصحة
العامة ،الذي يؤكد حق البلدان
النامية يف االستفادة بالكامل من
األحكام الواردة يف االتفاق بشأن
الجوانب املتصلة بالتجارة من
حقوق امللكية الفكرية املتعلقة
بأوجه املرونة الالزمة لحامية الصحة
العامة ،وخاصة العمل من أجل
إمكانية حصول الجميع عىل األدوية
.3ج زيادة كبرية للتمويل يف قطاع
.3ج 1.كثافة وتوزيع األخصائيني يف
الصحة وتوظيف القوى العاملة يف
املجال الصحي لكل 10000
هذا القطاع وتطويرها وتدريبها
نسمة:
واستبقائها يف البلدان النامية،
الكثافة الطبية لكل 10000وبخاصة يف أقل البلدان منوا والدول
نسمة
الجزرية الصغرية النامية.
الكثافة شبه الطبية لكل 10000نسمة

2014 2011 2010

القيمة
 2020 2019املستهدفة يف
أفق 2030
-

-

90,9

-

-

-

-

94,5

-

-

95

-

-

-

-

-

6,7

-

7,2

7,2

-

-

-

-

-

-

8,5

-

8,9

9,8

-

75

95

60

.3ح تعزيــز الوســائل املتاحــة .3ح 1.تطبيق اللوائح الصحية الدولية
لجميــع البلــدان ،والســيام البلــدان
و االستعداد للطوارئ الصحية
الناميــة لإلنــذار املبكــر والحــد مــن
املخاطــر الصحيــة الوطنيــة والعامليــة

(*) املصدر :القيم املســتهدفة ملؤرشات املخططات واإلســراتيجيات الوطنية.
(**) املصــدر :بطاقات الــدول ،املنظمة العاملية للصحة.
(***)املصدر :اإلســراتيجية الوطنية للسالمة الطرقية.
املصدر :وزارة الصحة (البحث الوطني للســكان والصحة العائلية لســنة  2011والبحث الوطني للســكان والصحة العائلية لســنة  )2018؛ واملندوبية الســامية للتخطيط ،البحث الوطني الدميوغرايف لســنة
 2010-2009والبحث الوطني حول االســتهالك ونفقات األرس لســنة  2014-2013؛ واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث الســر.
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رفــع تحــدي الفــوارق املهمــة لــردم الهــوة التــي مــا فتئــت
تتســع بســبب جائحــة فــروس كوفيــد 19-وتأثرياتهــا عــى
عــدم املســاواة الفئويــة والرتابيــة يف الولــوج إىل التعليــم
وعــى جــودة التعليــم.

حقــق املغــرب تقدمــا كبــرا يف مجــال التعليــم ســنة ،2020
فباإلضافــة إىل تعميــم التعليــم االبتــدايئ ،فقــد حقــق
إنجــازات مــن حيــث الولــوج إىل التعليــم األويل والتكافــؤ
بــن الجنســن الــذي أنجــز فعليــا يف جميــع األســاك
التعليميــة .وعــى الرغــم مــن التقــدم املســجل ،فإنــه يجــب

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

املبيان  : 4تطور معدل املشاركة يف التعلم املنظم قبل سنة
واحدة من عمر االلتحاق بالتعليم االبتدايئ ()%

الولــوج إىل التعليم
ضــم النظــام الرتبــوي الوطنــي ،ســنة  ،2020مــا يناهــز 9873998
تلميـذًا وطالبــا ومتدربــا بالتكويــن املهنــي .منهــم %8 :مســجلون
يف التعليــم األويل و %46يف الســلك االبتــدايئ و %18يف املســتوى
الثانــوي اإلعــدادي و %11يف املســتوى الثانــوي التأهيــي و%10
يف املســتوى الجامعــي و %7متدربــون بالتكويــن املهنــي.

رغم التقدم الذي سجلته
املنظومة الرتبوية الوطنية،
التزال هناك تحديات
كربى تتعلق عىل الخصوص
بجودة التعلم واستكامل
التعليم الثانوي
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ســجل معــدل متــدرس األطفــال املرتاوحــة أعامرهــم بــن  4و5
ســنوات بالتعليــم األويل تحســنا ملحوظــا وصــل إىل %71,9
ســنة  2020مقابــل  %43,9ســنة  .2016وانتقلــت نســبة
األطفــال يف ســن الخامســة (قبــل عــام واحــد مــن الســن
الرســمي لاللتحــاق بالتعليــم االبتــدايئ) امللتحقــن بالتعليــم
بــن ســنتي  2016و 2020مــن  %45,6إىل  %87,8عــى التــوايل.
وبهــذا الخصــوص ،تــم إطــاق الربنامــج الوطنــي لتطويــر
التعليــم األويل ( )2028-2018بهــدف تعميــم التعليــم األويل
بحلــول ســنة .2028

املصدر :وزارة الرتبية الوطنية

اإلنصاف وجــودة التعليم
يف مــا يتعلــق باإلنصــاف وتكافــؤ الفــرص ،فقــد عــرف مــؤرش
التكافــؤ بــن الجنســن (إنــاث  /ذكــور) تطــورا ملحوظــا
عــى مــدى الســنوات الخمــس املاضيــة .يف الواقــع ،لقــد تــم
تحقيــق التكافــؤ يف التمــدرس بــن الذكــور واإلنــاث يف الســلك
االبتــدايئ مــع تســجيل مــؤرشات تكافــؤ مهمــة بــن الجنســن
مبســتويي التعليــم الثانــوي اإلعــدادي والتأهيــي .يف ســنة
 ،2020ســجل مــؤرش التكافــؤ بــن الجنســن  0,96و  0,97عــى
التــوايل ،كــا عــرف هــذا املــؤرش ارتفاعــا مهــا يف التعليــم
األويل وصــل إىل  0,91خــال نفــس الســنة.

وبالنســبة للســلك االبتــدايئ ،فيمكــن اعتبــار تعميــم الولــوج
إىل التعليــم االبتــدايئ هدفــا قــد تــم تحقيقــه .إذ وصلــت
نســبة التمــدرس لــدى الفئــة العمريــة  11-6ســنة إىل .%100
أمــا بالنســبة للمســتوى الثانــوي اإلعــدادي ،فقــد شــهدت
نســبة التمــدرس لــدى الفئــة العمريــة  14-12ســنة قفــزة
كبــرة بلغــت  8,6نقطــة مئويــة بــن ســنتي  2016و،2020
منتقلــة مــن  %85,6إىل  %94,2عــى التــوايل .وعــى نفــس
املنــوال ،بلغــت نســبة التمــدرس لــدى الفئــة العمريــة 17-15
ســنة إىل  %69,6ســنة  2020مقابــل  %64,9ســنة .2016

ومــا زالــت جــودة التعليــم تعتــر مشــكلة قامئــة كــا يتضــح
ذلــك مــن خــال التقاريــر ونتائــج التقييــم الــدويل يف اختبــارات
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•تطويــر الطاقــة االســتيعابية ملنظومــة التكويــن املهنــي:
بلــغ عــدد مؤسســات القطاعــن العــام والخــاص مــا
مجموعــه  2042مؤسســة ســنة  .2020ووصــل عــدد
متــدريب التكويــن املهنــي إىل  397974متدربــا ،متثــل
اإلنــاث  %40منهــم.

الرياضيــات والعلــوم ( )TIMSSونتائــج الدراســة الدوليــة
لقيــاس مــدى تقــدم القراءاتيــة ( )PIRLSونتائــج الربنامــج
الــدويل لتقييــم الطلبــة ( .)PISAفعــى ســبيل املثــال ،كشــفت
نتائــج التقييــم الــدويل يف اختبــارات الرياضيــات والعلــوم
( )TIMSSلســنة  2019أن النتائــج التــي حصــل عليهــا التالميــذ
املغاربــة تبقــى أقــل مــن املتوســط الــدويل.

•اإلدمــاج االجتامعــي واملهنــي :تــم تنفيــذ مشــاريع مهيكلــة
واتخــاذ تدابــر مهمــة لتمكــن األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة
مــن الولــوج إىل تكويــن وفقــا لقدراتهــم وحســب نــوع
اإلعاقــة .يف ســنة  ،2020بلــغ عــدد املتدربــن يف وضعيــة
إعاقــة إىل  417متدربــا.

باإلضافــة إىل ذلــك ،أبانــت نتائــج البحــوث الوطنيــة حــول
تأثــر جائحــة فــروس كورونــا عــى الوضعيــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة والنفســية لــأرس ،التــي أجرتهــا املندوبيــة
الســامية للتخطيــط ،أن  %83,5مــن املســجلني يف التعليــم
األويل مل يتابعــوا الــدروس عــن بعــد ( %79,1يف الوســط
الحــري مقابــل  %94,6يف الوســط القــروي) .عــاوة عــى
ذلــك ،اعتــر %50,1مــن التالميــذ أن التعليــم عــن بعــد مل
يســمح بالتغطيــة الكاملــة للربنامــج الــدرايس.

•التكويــن املهنــي لفائــدة املهاجريــن والالجئــن :يف ســنة
 ،2020بلــغ عــدد املهاجريــن والالجئــن الذيــن يســتفيدون
مــن التكويــن إىل  647متدربــا ،متثــل اإلنــاث  %56منهــم.

التعليم العايل

استكامل الدراسة

تبــذل جهــود متواصلــة ،عــى مســتوى التعليــم العــايل ،لتوســيع
الولــوج إىل هــذا املســتوى مــن التعليــم وتعزيــز املســاواة
واإلنصــاف بــه وتحســن جودتــه وتعزيــز قابليــة التشــغيل
لــدى الخريجــن وتطويــر البحــث العلمــي .يف الواقــع ،ارتفــع
العــدد اإلجــايل للطلبــة بنســبة  %18,2بــن ســنتي 2016
و ،2020منتقــا مــن  854339إىل  1009596طالبــا .ويتــوزع
هــذا العــدد بــن  %91,3بالتعليــم العــايل الجامعــي العمومــي
و %3,4يف تكويــن األطــر و %5,3يف التعليــم العــايل الخصــويص.
كــا بلــغ العــدد اإلجــايل ملؤسســات التعليــم العــايل إىل 409
مؤسســة موزعــة عــى جهــات اململكــة اإلثنــى عــر.

بلــغ معــدل اســتكامل الســلك االبتــدايئ  %91,4ســنة
 .2020ســجلت اإلنــاث معــدل اســتكامل للدراســة أعــى
مــن الذكــور بنســبة  %93,2مقابــل  %89,2عــى التــوايل.
باإلضافــة إىل ذلــك ،أكمــل  %61,4مــن التالميــذ الســلك
الثانــوي اإلعــدادي ،حيــث ســجلت اإلنــاث معــدل اســتكامل
للدراســة يتجــاوز بكثــر نظــره عنــد الذكــور إذ بلــغ %68,0
مقابــل  %52,0عــى التــوايل .أمــا بالنســبة للمســتوى
الثانــوي التأهيــي ،فبلــغ معــدل اســتكامل الدراســة عــى
الصعيــد الوطنــي  .%39,0ويتضــح أن الفجــوة بــن اإلنــاث
والذكــور تتســع بشــكل كبــر يف هــذا الســلك لتصــل إىل 24
نقطــة مبعــدل اســتكامل يصــل إىل  %52,0مقابــل %27,9
عــى التــوايل.

وانتقــل معــدل التمــدرس لــدى الفئــة العمريــة  22-18ســنة
بالتعليــم العــايل مــا بعــد البكالوريــا مــن  %33,6ســنة 2017
إىل  %40,2ســنة  .2020وتــم تحقيــق التكافــؤ بــن الجنســن
يف التعليــم العــايل ،حيــث ارتفعــت حصــة الطالبــات مــن %48
إىل  %50,1بــن ســنتي  2015و  ،2020كــا ارتفعــت حصــة
الخريجــات مــن  %48,9ســنة  2015إىل  %50,7ســنة .2019

التكوين املهني
بُذلــت جهــود مهمــة عــى مســتوى التكويــن املهنــي لتعزيــز
قابليــة الشــباب للتوظيــف واالرتقــاء االجتامعــي واملهنــي
للمســتأجرين ،تتمثــل أساســا يف:

ومــن أجــل تحســن الولــوج إىل التعليــم العــايل وعــدم تــرك أي
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شــخص يتخلــف عــن الركــب ،تــم اتخــاذ الخطــوات التاليــة:

التعليــم العتيــق مــن أجــل تعزيــز جــودة التعليــم العتيــق،
املــدريس والنهــايئ ،وذلــك مــن خــال تنفيــذ مــروع الدعــم
املــادي واملــايل والرتبــوي لفائــدة مؤسســات التعليــم العتيــق.

•تحســن جــودة التعليــم العــايل ومخرجاتــه ،مــن خــال
تعميــم اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات ومتتــن اإلصــاح
الرتبــوي وتعزيــز البحــث العلمــي ...الــخ؛

محاربة األمية

•توســيع قاعــدة الطلبــة املمنوحــن لتصــل إىل 394907
طالبــا ســنة  2020مقابــل  293323ســنة  ،2017وهــو
مــا ميثــل زيــادة قدرهــا  %20وإرضــاء  %84مــن طلبــات
املنــح الدراســية عــى املســتوى الوطنــي؛

حســب اإلحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة  ،2014بلــغ
معــدل اإلملــام بالقــراءة والكتابــة عنــد الســكان البالغــن 10
ســنوات ومــا فــوق ،إىل  %77,8عنــد الذكــور و %57,9عنــد
اإلنــاث و %67,8عــى املســتوى الوطنــي .وســجل معــدل
اإلملــام بالقــراءة والكتابــة بــن الســكان املرتاوحــة أعامرهــم
بــن  15و 24ســنة  %92,8عنــد الذكــور و %85,2عنــد اإلنــاث
و %89عــى الصعيــد الوطنــي.

•توســيع قاعــدة الطلبــة املســتفيدين مــن نظــام التأمــن الصحي
اإلجبــاري األســايس ليصــل إىل  230ألــف طالــب ســنة 2020؛
•تخصيــص  %10مــن عــدد املقاعــد املحــدودة يف الســنة
األوىل يف املؤسســات الجامعيــة العموميــة ذات الولــوج
املحــدد ،لفائــدة الطلبــة األجانــب غــر املقيمــن يف املغــرب
وتوســيع طاقــة االســتقبال لصالــح الطلبــة األجانــب :تــم
تســجيل  21000طالــب أجنبــي ســنة  ،2020ينحــدر %85
منهــم مــن الــدول اإلفريقيــة و 13060منهــم مســجلون
مبؤسســات التعليــم العــايل العمومــي؛

وبلــغ عــدد املســتفيدين مــن برامــج محــو األميــة برســم ســنة
 2020إىل  1200295مســتفيدا ( %86منهــم نســاء و%57
منهــم قرويــون) مقابــل  739565مســتفيد ســنة  ،2016وهــو
مــا ميثــل زيــادة ســنوية قدرهــا .%13

الرتبية عــى املواطنة العاملية
يف إطــار إرســاء مدرســة املواطنــة ،أطلــق املغــرب مــروع
«مواطنــة» الــذي يهــدف إىل نــر وترســيخ قيــم املواطنــة
واحــرام القانــون والقيــام بالواجــب ...الــخ .وانطلــق هــذا
املــروع يف مرحلتــه التجريبيــة خــال ســنة  2019واســتهدف
 3000تلميــذ عــى أســاس أن يصــل عــدد املســتفيدين إىل
 10000تلميــذ يف غضــون ثــاث ســنوات .باإلضافــة إىل ذلــك،
ويف إطــار تنفيــذ االســراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء،
متــت برمجــة مجموعــة مــن التدابــر إلدراج قيــم الســام
والالعنــف واملواطنــة العامليــة وتقديــر التنــوع الثقــايف يف
الكتــب املدرســية.

•معالجــة ملفــات طلــب املنــح الدراســية للطلبــة األجانــب
املقيمــن يف املغــرب حســب نفــس الــروط ومعايــر
االختيــار املطبقــة عــى املغاربــة :يســتفيد  %75مــن
الطلبــة املنحدريــن مــن إفريقيــا جنــوب الصحــراء مــن
املنــح الدراســية املقدمــة مــن الحكومــة املغربيــة (12283
مــن املمنوحــن يف مؤسســات التعليــم العــايل العمومــي
ســنة .)2020

التعليــم العتيق
يواصــل املغــرب بــذل جهــود كبــرة لتأهيــل أمئــة املســاجد،
إذ يســتفيد  45700إمامــا يف املتوســط مــن برنامــج التأهيــل،
منهــم  31990إمامــا يف العــامل القــروي و 13710إمامــا يف
الوســط الحــري .ويــرف  1447مــن العلــاء عــى تأطــر
املشــاركني يف برنامــج التأهيــل هــذا .باإلضافــة إىل ذلــك ،يبــذل
املغــرب جهــودا متواصلــة لضــان تعليــم جيــد يف مؤسســات

املرافــق التعليمية وبيئــة التعليم
بذلــت جهــود مهمــة لبنــاء املؤسســات التعليميــة يف كل
مــن الوســطني الحــري والقــروي .يف ســنة  ،2020بلــغ عــدد
املــدارس االبتدائيــة  7890مدرســة عــى الصعيــد الوطنــي،

55

إعاقــة بلغــت ،ســنة  %20,1 ،2020يف املرحلــة االبتدائيــة
و %32,4باملســتوى اإلعــدادي و %35,8بالثانــوي التأهيــي.

منهــا  4829يف الوســط القــروي ،وعــدد املؤسســات بالثانــوي
اإلعــدادي  2042ثانويــة إعداديــة عــى املســتوى الوطنــي،
منهــا  897يف الوســط القــروي ،وبلــغ عــدد املؤسســات
بالثانــوي التأهيــي  1281ثانويــة عــى الصعيــد الوطنــي ،منهــا
 384مؤسســة بالوســط القــروي .بينــا بلــغ عــدد الداخليــات
 985مؤسســة %90 ،منهــا يف الوســط القــروي.

الرتبيــة الدامجة لألطفــال يف وضعية إعاقة
يواصــل املغــرب تنزيــل الربنامــج الوطنــي لتعليــم األطفــال يف
وضعيــة إعاقــة .ويف هــذا الســياق ،تــم وضــع برنامــج الدعــم
لتحســن متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة ،داخــل مؤسســات
متخصصــة وحجــرات دراســية مدمجــة ،وذلــك يف إطــار
صنــدوق دعــم الحاميــة االجتامعيــة والتامســك االجتامعــي.
بلــغ عــدد األطفــال يف وضعيــة إعاقــة املنحدريــن مــن أوســاط
هشــة الذيــن متكنــوا مــن االســتفادة مــن هــذا الربنامــج ،بــن
ســنتي  2015و 61150 ،2020طفــل مبيزانيــة إجامليــة قدرهــا
 680مليــون درهــم.

كــا بذلــت جهــود لتوفــر فضــاءات وبيئــة مريحــة لتمــدرس
التلميــذات والتالميــذ يف جميــع املســتويات الدراســية .ويف هــذا
الســياق ،تجــاوزت نســبة ربــط املؤسســات التعليميــة بشــبكة
املــاء الصالــح للــرب  %79ســنة  2020مبجمــوع األســاك
التعليميــة .أمــا يف مــا يتعلــق بتوفــر الكهربــاء باملؤسســات
التعليميــة ،ففاقــت نســبة املؤسســات التعليميــة التــي تــم
ربطهــا بالكهربــاء يف نفــس الســنة  %97مبســتويات التعليــم
الثــاث .ومــع ذلــك ،فــإن نســبة املؤسســات التعليميــة التــي
تتوفــر عــى بنيــات أساســية ومــواد مكيفــة للتالميــذ يف وضعيــة

 .3تطــور مؤرشات الهدف الرابع:
املرامي
 1.4ضامن أن يتمتع جميع
اإلناث والذكور بتعليم
ابتدايئ وثانوي مجاين
ومنصف وجيد مام يؤدي
إىل تحقيق نتائج تعليمية
مالمئة وفعالة بحلول أفق
2030

رمز املؤرش
1.1.4

2.1.4

 .2التحديات الرئيســية:

واألميــة الرقميــة وإعــادة تصميــم التعلــات مــن أجــل
التحصيــل بشــكل أفضــل ويف وقــت أقــر لتجــاوز
العجــز يف التعلــم الــذي فرضــه كوفيــد .19-ويتــم ذلــك
مــن خــال طــرق تدريــس أكــر فاعليــة وحكامــة أكــر
مرونــة وأقــل تقييــدا وموجهــة إىل التالميــذ والطلبــة
إلكــال تحصيلهــم بشــكل كيل وإعــادة هيكلــة الشــعب
لتحســن قابليــة الشــباب للتشــغيل وتحديــث الربامــج
البيداغوجيــة وتطويــر التكويــن اإلشــهادي وتوفــر
املهــارات الناعمــة.

بالرغــم مــن اإلنجــازات املحققــة والجهــود املبذولــة،
فــا تــزال هنــاك تحديــات قامئــة تتطلــب اتخــاذ تدابــر
إضافيــة للوصــول إىل األهــداف املتوخــاة .ويتعلــق
األمــر بتعميــم التمــدرس يف جميــع األســاك التعليميــة،
باســتثناء املرحلــة االبتدائيــة ،مــع ضــان جــودة
التعليــم وتقليــص الفــوارق املجاليــة واالجتامعيــة
واالقتصاديــة والثقافيــة بــن مختلــف الجهــات
ومحاربــة الهــدر املــدريس واالحتفــاظ بالفتــاة القرويــة
يف مختلــف األســاك التعليميــة ومحاربــة األميــة
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 2.4ضامن أن تتاح لجميع
اإلناث والذكور فرص
الحصول عىل نوعية جيدة
من النامء والرعاية يف
مرحلة الطفولة املبكرة
والتعليم قبل االبتدايئ حتى
يكونوا جاهزين للتعليم
االبتدايئ بحلول أفق 2030

2.2.4

املؤرشات

2014

2016

2017

2018

2019

2020

نسبة األطفال والشباب:
أ)يف التعليم التمهيدي
ب) يف نهاية املرحلة
االبتدائية
ج) يف نهاية املرحلة
األوىل من التعليم
الثـــانوي ،الذين حققوا
عىل األقل الحد األدىن
من مستوى الكفاءة
يف )1القراءة ،و )2
الرياضيات ،بحسب
الجنس ()%

-

القيمة
املستهدفة يف
أفق 2030

أ) )1القراءة:
0,36
أ) )2الرياضيات:
40,6

-

-

-

-

100

ج))2
الرياضيات:
40,7

معدل إمتام التعليم
االبتدايئ والسلك األول
والثاين من التعليم
الثانوي ()%

معدل املشاركة يف التعلم
املنظم (سنة واحدة قبل
سن الرسمي لاللتحاق
باملدرسة) ،حسب
الجنس ب ()%

التعليم االبتدايئ :التعليم االبتدايئ :التعليم االبتدايئ :التعليم االبتدايئ :التعليم االبتدايئ:
91.3
95,9
93,0
93,1
91,4

-

السلك األول من السلك األول من السلك األول من السلك األول من
التعليم الثانوي :التعليم الثانوي :التعليم الثانوي :التعليم الثانوي:
65.0
60,0
64,0
64,7

السلك األول من
التعليم الثانوي:
61,4

السلك الثاين من السلك الثاين من السلك الثاين من السلك الثاين من
التعليم الثانوي :التعليم الثانوي :التعليم الثانوي :التعليم الثانوي:
34.2
35,2
38,6
32,1

السلك الثاين من
التعليم الثانوي:
39,0

الوطني 45,6 :الوطني 52,4 :الوطني47,9 :
اإلناث 41,3 :اإلناث 47,8 :اإلناث44 :
الذكور 46,7 :الذكور51,5 :
الذكور 49,8 :الحرضي 61,9 :الحرضي57,5 :
الحرضي 56,8 :القروي 39,8 :القروي35,2 :
القروي31,1 :

57

الوطني62,1 :
اإلناث58,3 :
الذكور65,7 :
الحرضي70,9 :
القروي50,4 :

الوطني87,8 :
اإلناث83,8 :
الذكور91,7 :

100

100
100
(*)

املرامي

رمز املؤرش

املؤرشات

2014

2016

 3.4ضامن تكافؤ فرص
جميع النساء والرجال يف
الحصول عىل التعليم التقني
واملهني والتعليم العايل
الجيد وامليسور التكلفة ،مبا
يف ذلك التعليم الجامعي،
بحلول أفق 2030

1.3.4

معدل مشاركة الشباب
والكبار يف التعليم
الرسمي وغري الرسمي
والتدريب خالل أثنى
عرش شهرا السابقة
حسب الجنس(ب)%

-

-

 4.4تحقيق زيادة بنسبة
كبرية يف عدد الشباب
والكبار الذين تتوافر لديهم
املهارات املناسبة ،مبا يف ذلك
املهارات التقنية واملهنية،
للعمل وشغل وظائف الئقة
وملبارشة األعامل الحرة
بحلول أفق 2030

1.4.4

نسبة الشباب والكبار
الدين تتوفر لديهم
مهارات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت،
حسب نوع املهارة ()%

-

 5.4القضاء عىل التفاوت بني
الجنسني يف التعليم وضامن
تكافؤ فرص الوصول إىل
جميع مستويات التعليم
والتدريب املهني للفئات
الضعيفة ،مبا يف ذلك
األشخاص ذوي االحتياجات
الخاصة والشعوب األصلية
واألطفال الذين يعيشون يف
وضعية هشة ،بحلول أفق
2030

1.5.4

مؤرشات التكافؤ (إناث/
ذكور ،قروي  /حرضي،
األقل  /األكرث ثروة ،حالة
اإلعاقة ،الشعوب األصلية
واملترضرين من النزاعات
متى توفرت البيانات عن
ذلك) لجميع مؤرشات
التعليم املندرجة هذه
القامئة ،التي ميكن
تصنيفها)

مؤرش التكافؤ
حسب الجنس
(إناث/ذكور):
االبتدايئ0,94 :
اإلعدادي0,87 :
الثانوي0,97 :
مؤرش التكافؤ
حسب وسط
اإلقامة (قروي /
حرضي)1,13 :
و  0,55و 0,23
عىل التوايل

 6.4ضامن أن يلم جميع
الشباب ونسبة كبرية من
الكبار ،رجاالً ونساء عىل
حد سواء ،بالقراءة والكتابة
والحساب بحلول أفق 2030

.6.4أ

معدل اإلملام بالكتابة
والقراءة يف صفوف
السكان الذين يبلغ
عمرهم  10سنوات فام
فوق ()%

2020

 24-15سنة:
 24-15سنة 24-15 :سنة:
الوطني 46,8 :الوطني 47,5 :الوطني48,2 :
اإلناث45,7 :
اإلناث 42,4 :اإلناث44,4 :
القروي 18,1 :القروي 18,4 :القروي18,8 :
 15سنة فام فوق 15 :سنة فام فوق 15 :سنة فام فوق:
الوطني 15,7 :الوطني16,1 :
الوطني15 :
اإلناث18,2 :
اإلناث 15,7 :اإلناث17,2 :
القروي 10,0 :القروي10,2 :
القروي9,0 :

-

القيمة
املستهدفة
يف أفق
2030
100

أ) بالنسبة للمعلوميات:
 24-15سنة83,7 :
 15سنة فام فوق51,1 :

-

-

2017

-

2018

2019

ب) الربط باألنرتنيت:
 24-15سنة60,2 :
 15سنة فام فوق38,8 :

الوطني67,8 :
اإلناث57,9 :
الذكور77,8 :

-

مؤرش التكتافؤ
مؤرش التكافؤ مؤرش التكافؤ
مؤرش التكتافؤ
حسب الجنس :حسب الجنس :حسب الجنس :حسب الجنس:
االبتدايئ 0,94 :االبتدايئ 0,95 :االبتدايئ0,95 :
االبتدايئ1 :
اإلعدادي 0,88 :اإلعدادي 0,90 :اإلعداددي 0,90 :اإلعدادي0,96 :
الثانوي 1,01 :الثانوي 1,05 :الثانوي1,08 :
الثانوي0,97 :
مؤرش التكافؤ مؤرش التكافؤ
مؤرش التكافؤ
مؤرش التكافؤ
حسب وسط حسب وسط
حسب وسط
حسب وسط
و
1,13
اإلقامة 1,13 :و اإلقامة:
اإلقامة1,08 :
اإلقامة1,13 :
 0,58و  0,24عىل  0,60و  0,25عىل و 0,60و 0,27عىل و 0,83و 0,51عىل
التوايل
التوايل
التوايل
التوايل

-

-

-

-

1,00

 %10يف
سنة 2026
(**)

املرامي

رمز املؤرش

املؤرشات

2014

.4أ بناء املرافق التعليمية التي .4أ 1.نسبة املدارس التي -
تحصل عىل :
تراعي الفروق بني الجنسني،
واإلعاقة ،واألطفال ،ورفع
أ) الطاقة
مستوى املرافق التعليمية القامئة
الكهربائية ،ب)
وتهيئة بيئة تعليمية فعالة
شبكة االنرتنيت
العنف
ومأمونة وخالية من
ألغراض تعليمية،
للجميع
ج) الحواسيب
ألغراض تعليمية،
د) البنية التحتية
واللوازم للتالميذ
ذوي اإلعاقة،
ه) مياه الرشب
األساسية،
و) مرافق صحية
أساسية غري
مختلطة،
ز) مرافق أساسية
لغسل األيدي
(وفق التعارف
الواردة يف مؤرش
توفري املياه
وخدمات التطهري
السائل والنظافة
الصحية للجميع)
()%

.4ج بحلول عام  ،2030تحقيق
زيادة كبرية يف عدد املعلمني
املؤهلني ،بوسائل منها التعاون
الدويل لتدريب املعلمني يف
البلدان النامية ،وبخاصة يف أقل
البلدان من ًّوا والدول الجزرية
الصغرية النامية

.4ج 1.نسبة املعلمني
الحاصلني عىل الحد
األدىن من املؤهالت
املطلوبة حسب
املستوى التعليمي
()%

2016
أ) االبتدايئ:
املجموع91,5 :
حرضي97,5 :
قروي87,7 :
السلك األول من
التعليمالثانوي:
مجموع94,9 :
حرضي97,0 :
قروي92,0 :
السلك الثاين من
التعليمالثانوي
مجموع95,8 :
حرضي96,8 :
قروي93,0 :

2017
أ) االبتدايئ:
املجموع92,6 :
حرضي97,7 :
قروي89,4 :
السلك األول من التعليم
الثانوي:
مجموع95,6 :
حرضي97,6 :
قروي92,9 :
السلك الثاين من التعليم
الثانوي:
مجموع97,5 :
حرضي97,9 :
قروي96,3 :
ب) االبتدايئ78,7 :
السلك األول من التعليم
الثانوي78,7 :
السلك الثاين من التعليم
الثانوي85,9 :
ج)االبتدايئ77 :
السلك األول من التعليم
الثانوي 84,5
السلك الثاين من التعليم
الثانوي88,9 :
د)االبتدايئ17,3 :
السلك األول من التعليم
الثانوي31,3
السلك الثاين من التعليم
الثانوي36,4 :

100

100

2018
أ) االبتدايئ:
املجموع93,9 :
حرضي98,0 :
قروي91,3 :
السلك األول من
التعليمالثانوي:
مجموع96,5 :
حرضي97,9 :
قروي94,6 :
السلك الثاين من
التعليمالثانوي:
مجموع97,6 :
حرضي98,0 :
قروي96,5 :
ب) االبتدايئ79 :
السلك األول من
التعليم الثانوي84,9:
السلك الثاين من
التعليم الثانوي86,5:
ج)االبتدايئ77,2 :
السلك األول من
التعليم الثانوي84,9:
السلك الثاين من
التعليم الثانوي89,2:
د)االبتدايئ17,3 :
السلك األول من
التعليم الثانوي31,1:
السلك الثاين من
التعليم الثانوي35,9:

100

2019

أ) االبتدايئ:
أ) االبتدايئ:
املجموع 100,0 :املجموع97,2 :
حرضي 100,0 :قروي94,2 :
السلك األول من التعليم
قروي92,6 :
السلك األول من الثانوي:
التعليمالثانوي :مجموع98,9 :
قروي97,1 :
مجموع95,9 :
السلك الثاين من التعليم
حرضي97,4 :
الثانوي:
قروي94,0 :
مجموع98,5 :
السلك الثاين من
قروي97,4 :
التعليمالثانوي:
ب) االبتدايئ82,8 :
مجموع96,5 :
السلك األول من التعليم
100,0
حرضي:
الثانوي83,1 :
95,6
قروي:
السلك الثاين من التعليم
الثانوي84,3 :
ج) االبتدايئ76,8 :
السلك األول من التعليم
الثانوي82,8 :
السلك الثاين من التعليم
الثانوي85,5 :
د)االبتدايئ20,1 :
السلك األول من التعليم
الثانوي32,4 :
السلك الثاين من التعليم
الثانوي35,8 :
ه) االبتدايئ79,3 :
السلك األول من التعليم
الثانوي92,7 :
السلك الثاين من التعليم
الثانوي95,9 :
و)االبتدايئ91,1 :
السلك األول من التعليم
الثانوي94,3 :
السلك الثاين من التعليم
الثانوي94,0 :
ز)االبتدايئ83,8 :
السلك األول من التعليم
الثانوي92,8 :
السلك الثاين من التعليم
الثانوي97,8 :

100

املصدر :وزارة الرتبية الوطنية ،والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي ،واملندوبية الســامية للتخطيط ،اإلحصاء العام للســكان والســكنى لســنة .2014
(*) :الرؤية اإلســراتيجية إلصالح التعليم  :2030-2015تعميم التعليم األويل يف أفق ســنة .2028
(**) :برامج محو األمية :خفض معدل األمية إىل  %20ســنة  2021و إىل  %10ســنة  2026ومحو األمية بني الشــباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و  24ســنة
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59

2020

100

القيمة
املستهدفة
يف أفق
2030

التــي تحققــت لصالــح املســاواة بــن الجنســن ،التــزال بعــض
التحديــات يتعــن مواجهتهــا مــن أجــل تحســن وضــع املــرأة
املغربيــة والتصــدي لتداعيــات الجائحــة وإعــادة إطــاق
النشــاط االقتصــادي بشــكل تدريجــي وتعزيــز ولــوج التعليــم
والرعايــة الصحيــة ومتكــن النســاء والفتيــات.

انخــرط املغــرب يف مسلســل تعزيــز املســاواة بــن الجنســن
مــن خــال العديــد مــن اإلصالحــات الدســتورية والترشيعيــة
واملؤسســاتية .حيــث مكــن التقــدم املحــرز يف هــذا املجــال
مــن تعزيــز مكانــة املــرأة وحاميــة حقوقهــا ومحاربــة العنــف
املــارس ضدهــا وتعزيــز املســاواة بــن الجنســن مــن خــال
تكريــس قيــم املســاواة واإلنصــاف .ومــع ذلــك ،رغــم املكاســب
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يحــدد ظــروف عمــل وتشــغيل العامــات والعــال
املنزليــن ،والــذي مينــع مطالبــة هــؤالء العامــات بــأداء
عمــل قــري أو ضــد إرادتهــن؛

إطــار قانــوين يف تحســن مســتمر لتحقيــق املســاواة
بــن الجنســن

مكــن التقــدم املحــرز يف ميدان
املســاواة بــني الجنســني مـن
تعزيـز مكانـة املـرأة وحاميـة
حقوقهـا ومحاربـة العنـف
املــامرس ضدهــا
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•القانــون رقــم  79.14املصــادق عليــه ســنة  2017بشــأن
مكافحــة جميــع أشــكال التمييــز؛

يعتــر اإلطــار القانــوين يف املغــرب املســاواة بــن الجنســن
إحــدى ركائــز حقــوق اإلنســان املتعــارف عليهــا عامليــاً
بغــض النظــر عــن العــرق والعمــر والجنــس .ويرســخ دســتور
اململكــة لســنة  2011مبــدأ املســاواة مــن خــال حظــر
ومكافحــة أي شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــد أي شــخص
عــى أســاس الجنــس أو اللــون أو املعتقــدات أو الثقافــة أو
األصــل االجتامعــي أو الجهــوي أو اللغــة أو اإلعاقــة ،إلــخ.
وباملــوازاة مــع ذلــك ،صادقــت اململكــة املغربيــة عــى جميــع
االتفاقيــات األساســية املتعلقــة بحقــوق املــرأة واملعاهــدات
التــي ترســخ مبــدأ املســاواة بــن الجنســن وعــدم التمييــز.
وبذلــك ،التــزم املغــرب مبراجعــة جميــع القوانــن مــن أجــل
مالمئــة اإلطــار الترشيعــي الوطنــي مــع االتفاقيــات الدوليــة.
ويف هــذا اإلطــار ،وضــع املغــرب منــذ ســنة  2015سلســلة مــن
القوانــن ملكافحــة التمييــز ضــد املــرأة ،والســيام:

•مــروع قانــون رقــم  19.13املتعلــق بتغيــر وتتميــم
الفصــل  10مــن الظهــر الرشيــف رقــم  1.58.250بســن
قانــون الجنســية ،الــذي يســمح للرجــل األجنبــي املتــزوج
مــن مغربيــة باكتســاب الجنســية املغربيــة عــن طريــق
الــزواج؛
•القانــون رقــم  103.13املعتمــد ســنة  2018بشــأن العنــف
ضــد النســاء؛
•متنــع املــادة  346مــن قانــون الشــغل املغــريب التمييــز يف
األجــور بــن الجنســن إذا تســاوت قيمــة الشــغل الــذي
يؤديانــه.
أمــا يف مــا يتعلــق بالتمييــز اإليجــايب ،فقــد تــم تبنــي العديــد
مــن النصــوص واآلليــات القانونيــة للرفــع مــن التمثيليــة
السياســية للنســاء عــى املســتويني الوطنــي والــرايب ،يف أفــق
انتخابــات  ،2021وأهمهــا:

•القانــون رقــم  27.14الصــادر يف دجنــر  2016املتعلــق
مبكافحــة االتجــار بالبــر والــذي يجــرم ويعاقــب بشــدة
أشــكال االســتغالل الجنــي والدعــارة والعمــل القــري
والتســول والعبوديــة ،إلــخ؛

•مــروع القانــون التنظيمــي رقــم  04.21املتعلــق بتغيــر
وتتميــم القانــون التنظيمــي رقــم  27.11املتعلــق مبجلــس

•القانــون رقــم  19.12الصــادر يف  10غشــت  ،2016الــذي
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النــواب ،والــذي يهــدف إىل تحســن التمثيليــة النســائية ،حيــث
ســيتم تنزيــل الالئحــة الوطنيــة للنســاء عــى املســتوى الجهــوي
مــن خــال تعويــض الدائــرة االنتخابيــة الوطنيــة بدوائــر
انتخابيــة جهويــة.

مجموعــة مــن االلتزامــات ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة .وتحقيقــا
لهــذه الغايــة ،تــم إنشــاء لجــان وطنيــة وجهويــة ومحليــة ،فضــا
عــن خاليــا التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف .كــا تــم تطويــر شــبكة
الخاليــا املؤسســاتية للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف .وقــد وصــل
عددهــا إىل أكــر مــن  96خليــة عــى مســتوى املحاكــم ،و113
خليــة عــى مســتوى املستشــفيات ،و 440خليــة للتكفــل بالنســاء
ضحايــا العنــف عــى مســتوى مصالــح األمــن الوطنــي ،وعــرات
الخاليــا يف مختلــف مصالــح الــدرك امللــي .وترتكــز مهمــة هــذه
الوحــدات عــى االســتقبال واالســتامع والدعــم والتوجيــه والدعــم
الطبــي والنفــي واالجتامعــي لفائــدة النســاء ضحايــا العنــف.

•مــروع القانــون التنظيمــي رقــم  06.21املتعلــق بتغيــر
وتتميــم القانــون التنظيمــي رقــم  59.11املتعلــق بانتخــاب
أعضــاء مجالــس الجامعــات الرتابيــة اعتمــد آليــة تضمــن متثيــل
املــرأة يف هــذه املجالــس ،ومنــح ثلــث املقاعــد للنســاء عــى
صعيــد مجلــس العاملــة أو اإلقليــم .وبالتــايل ،وبفضــل هــذه
التغيــرات ،ســتنتقل متثيليــة النســاء عــى املســتوى الوطنــي مــن
 %21حاليــا إىل أكــر مــن .%25

نســب النســاء ضحايــا العنــف املــارس مــن طــرف
الرشيــك

محاربــة العنف ضد النســاء والفتيات

ســجل العنــف يف الســياق الزوجــي والعالقــة بــن الرشيكــن
الحميمــن (جميــع أنــواع العنــف) خــال اإلثنــى عــر شــهرا التــي
ســبقت البحــث معــدل انتشــار بلــغ  %46ســنة  .2019وتعــاين
النســاء املتزوجــات أكــر مــن العنــف الزوجــي ،حيــث تبلــغ نســبة
انتشــار العنــف الزوجــي  %52,1لــدى املتزوجــات مقابــل %47
لــدى العازبــات اللــوايت لديهــن أو كان لديهــن خطيــب أو صديــق
مقــرب و %34,1لــدى النســاء املطلقــات.

لقــد قطــع املغــرب شــوطا طويــا يف محاربــة العنــف ضــد النســاء
مــن خــال الدســتور وقانــون األرسة والترشيعــات األخــرى ذات
الصلــة .ويف ســنة  ،2018جــرم القانــون رقــم  103.13املتعلــق
بالعنــف ضــد النســاء أي عمــل مــن أعــال العنــف الناتــج عــن
التمييــز املرتبــط بنــوع الجنــس الــذي يــؤذي املــرأة ،مثــل االمتنــاع
عــن إرجــاع الــزوج املطــرود مــن بيــت الزوجيــة ،أو املــس بســامة
جســد املــرأة ،أو تبديــد ممتلكاتهــا أو التــرف فيهــا بســوء نيــة،
أو كشــكل مــن أشــكال التحــرش الجنــي أو بســبب وضعهــا
كامــرأة فقــط .وهكــذا ،تــم اعتــاد تدابــر حاميــة جديــدة ،مثــل
إبعــاد الــزوج املعتــدي ،إنــذار املعتــدي بعــدم االعتــداء يف حــال
التهديــد بارتــكاب العنــف ،مــع تعهــده بعــدم االعتــداء؛ وضــع
الطفــل املحضــون تحــت رعايــة األم التــي لديهــا الحضانــة؛ ومنــع
االقــراب مــن الضحيــة أو منزلهــا ،إلــخ.

املبيان  : 5معدل انتشار العنف يف السياق الزوجي ( )%حسب
الفئة العمرية والحالة الزواجية للضحايا

يف إطــار هــذه الديناميــة مــن اإلصــاح ،أدرج املغــرب محاربــة
العنــف ضــد املــرأة يف برنامجــه الحكومــي للمســاواة للفــرة
 .2021-2016ويف ســنة  ،2019تــم إنشــاء اللجنــة الوطنيــة للتكفــل
بالنســاء ضحايــا العنــف.
باإلضافــة إىل ذلــك ،وقــع املغــرب يف  8مــارس  2020عــى «إعــان
مراكــش  2020للقضــاء عــى العنــف ضــد النســاء» الــذي ينــص عــى
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وتعتــر الفتيــات والنســاء اللــوايت تــراوح أعامرهــن بــن  15و24
ســنة هــن األكــر تــررا مــن العنــف الــذي ميارســه الرشيــك
الحميــم الحــايل أو الســابق ( ،)%58,8أكــر مــن النســاء الشــابات
مــن الفئــة العمريــة مــن  35إىل  44ســنة ( .)%51,9أمــا بالنســبة
للنســاء اللــوايت تــراوح أعامرهــن بــن  45و 54ســنة وبــن  55و74
ســنة ،فقــد ســجل هــذا املعــدل عــى التــوايل  %37,6و.%16,6

بــن  15و 74ســنة لهــذا النــوع مــن العنــف .ويف ســياق العمــل،
فالعنــف الجنــي يهــم  %2,7مــن النســاء منهــن  %32,7مــن
الضحايــا يتهمــن الرؤســاء التسلســليني و %30,1مــن الزمــاء يف
نفــس املســتوى و %18,7مــن الزمــاء يف مســتوى تسلســي أدىن.

جائحــة كوفيــد 19-تزيــد مــن خطــر العنــف ضــد النســاء
والفتيــات

وحســب شــكل العنــف ،تعــد الفتيــات والنســاء الشــابات مــن
الفئــة العمريــة  15-24ســنة األكــر تــررا مــن العنــف النفــي
يف إطــار الــزواج بنســبة ( ،)%56,7تليهــن النســاء اللــوايت تــراوح
أعامرهــن بــن  25و 34ســنة ( .)%53,6ومــع ذلــك ،تتأثــر النســاء
الــايئ تــراوح أعامرهــن بــن  25و 34ســنة ،بشــكل أســايس،
بالعنــف الجســدي والعنــف االقتصــادي مبعــدالت انتشــار بلغــت
عــى التــوايل  %12,7و.%14,1

تعدالنســاء أكــر عرضــة ملخاطــر أزمــة كوفيــد 19-حســب
نتائــج البحــث حــول تأثــر الفــروس عــى الوضــع االقتصــادي
واالجتامعــي والنفــي لــأرس ،الــذي أنجزتــه املندوبيــة الســامية
للتخطيــط ســنة  ،2020حيــث أن النســاء هــن األكــر تــررا مــن
الشــعور باالكتظــاظ داخـــل املســكن خــال الحجــر الصحــي (%21
مــن النســاء مقابــل  %16,4مــن الرجــال) .إضافــة إىل ذلــك ،عــاش
 %28مــن النســاء و %22مــن الرجــال حــاالت رصاع مــع األشــخاص
الذيـــن عاشــوا معهـــم خــال فـــرة الحجـــر الصحــي.

النســاء ضحايــا العنــف الجنــي الــذي ميارســه شــخص
آخــر غــر الرشيــك الحميــم

زواج القارصات

بلغــت نســبة النســاء والفتيــات اللــوايت تـراوح أعامرهــن بــن  15و74
ســنة ضحايــا العنــف الجنــي خــال  12شــهرا املاضيــة خــارج ســياق
ـخصا آخــر غــر الرشيــك،
الــزواج ،حيــث ميكــن أن يكــون الجــاين شـ ً
 %8,5و تعــد النســاء الحرضيــات هــن األكــر عرضــة لهــذا النــوع مــن
العنــف ( %10,5بالوســط الحــري و %4,8بالوســط القــروي).

انخفــض عــدد عقــود الــزواج لــدى القارصيــن مــن  30230عقــد
ســنة  2015إىل  25514ســنة  ،2018أي مــا يعــادل  %9,1مــن
إجــايل عقــود الــزواج .كــا أن طلبــات الــزواج املســجلة لــدى
الفتيــات أقــل مــن  18ســنة تظــل أكــر ارتفاعــا مقارنــة مــع
الذكــور ،حيــث انتقــل عــدد طلبــات الــزواج لــدى الفتيــات دون
 18ســنة مــن  39757طلــب ســنة  2016إىل  31931ســنة .2018

وحســب العمــر ،فــإن الفتيــات والنســاء اللــوايت تــراوح أعامرهــن
بــن  15و 24ســنة هــن األكــر تــررا مــن هــذا النــوع مــن العنــف
( ،)%18,1أكــر مــن النســاء الــايئ تــراوح أعامرهــن بــن  25و34
ســنة ( .)%9,7أمــا النســاء اللــوايت تــراوح أعامرهــن بــن  35و44
ســنة وبــن  45و 54وبــن  55و 74ســنة ،فقــد ســجلن نســب
انتشــار تبلــغ عــى التــوايل  %7,3و %3,5و.%0,8

تخصــص النســاء وقتــا أطــول مــن الرجــال يف األعــال
املنزليــة غــر مدفوعــة األجــر
بينــت نتائــج املرحلــة الثانيــة للبحــث حــول تأثــر جائحــة كورونــا
عــى الوضــع االقتصــادي واالجتامعــي والنفــي لــأرس ،والــذي
أنجزتــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط خــال ســنة  ،2020أن
متوســطالوقــت اليومــي املخصــص لألعــال املنزليــة يف البيــت
هــو  4ســاعات و 27دقيقــة لــدى النســاء اللــوايت يقضــن وقتــا
أكــر  6مــرات مــن الرجــال ( 45دقيقــة) ،أي بزيــادة تقــدر عــى
التــوايل  28دقيقــة و 40دقيقــة مقارنــة بيــوم عــادي قبــل فــرة
الحجــر الصحــي .ويســتغرق الدعــم املــدريس ألطفــال األرسة ،يف

وحســب مجــاالت العنــف ،فمــن مجمــوع أعــال العنــف الجنــي
الناتجــة عــن أفعــال التحــرش الجنــي التــي تعرضــت لهــا النســاء،
فــإن  %50حدثــت يف األماكــن العامــة ( %57يف الوســط الحــري
و %34يف الوســط القــروي) .أمــا يف أماكــن الدراســة والتكويــن،
فتعرضــت  %10,5مــن النســاء والفتيــات اللــوايت تــراوح أعامرهــن
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املتوســط 21 ،دقيقــة يف اليــوم ( 25دقيقــة مــن قبــل النســاء املبيان  :6نسبة األفراد الذين ميتلكون هاتفا محموال ( )%بني سنتي  2015و 2020

 .2التحديات الرئيســية:

مشــاركة املــرأة يف عمليات صنع القرار

متكــن املغــرب مــن إحــراز تقــدم كبــر يف مجــال املســاواة بــن
الجنســن ،إال أن بعــض التحديــات تظــل قامئــة بســب االختــاالت
الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد ،19-والتــي تتعلــق بشــكل أســايس
بإدمــاج بعــد النــوع االجتامعــي يف عمليــة التصــدي ملرحلــة مــا بعــد
كوفيــد 19-واســراتيجيات االنتعــاش االقتصــادي ،وتطويــر سلســلة

مقابــل  16دقيقــة مــن قبــل الرجــال) .هــذا الوقــت يفــوق أربــع
مــرات الوقــت املعتــاد قبــل فــرة الحجــر الصحــي.
ســجلت نســبة املقاعــد التــي تشــغلها النســاء يف مجلــس النــواب
 %20,5ســنة  .2016وبلغــت حصتهــن يف مجلــس املستشــارين
 %11,67ســنة  .2015ومــع ذلــك ،تظــل هــذه النســب دون الحــد
األدىن لحصــة الثلــث املحــدد مــن قبــل األمــم املتحــدة .وعــى
مســتوى املجالــس الجهويــة واملجالــس الرتابيــة األخــرى ،فيمثــل
حضــور النســاء املنتخبــات  %21,18عــى مســتوى مجالــس
الجامعــات و %4عــى مســتوى مجالــس األقاليــم .أمــا بالنســبة
للمجالــس الجهويــة فقــد ســجل عددهــن  255منتخبــة ،أي مــا
يعــادل  %37,6ســنة .2015

خدمــات فعالــة وســهلة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف يف جميــع
جهــات اململكــة ،باإلضافــة إىل تثمــن مســاهمة النســاء والفتيــات يف
االقتصــاد ووضــع اآلليــات الهادفــة إىل تقليــص الفــوارق بــن الرجــل
واملــرأة يف صنــع القــرار ،مــع تعزيــز التغيــر نحــو ثقافــة أكــر
مســاواة ،ومكافحــة الصــور النمطيــة واألحــكام املســبقة القامئــة
عــى الجنــس.

 .3تطور مــؤرشات الهدف الخامس:
املصــدر :الوكالة الوطنيــة لتقنني املواصالت

محمــوال نســبة  %94,9مقابــل  %96,4بالنســبة للرجــال ســنة .2020

وبلغــت نســبة تأنيــث الوظيفــة العموميــة  %40ســنة .2020
كــا ارتفــع معــدل ولــوج النســاء إىل مناصــب املســؤولية إىل
 %24,61ســنة  ،2020وحقــق ولوجهــن إىل الوظائــف العليــا
 %16,97خــال نفــس الســنة.

امليزانيــة املســتجيبة للنوع االجتامعي
متكــن املغــرب مــن بلــورة تجربــة رائــدة يف تطبيــق وإنشــاء
آليــات امليزانيــة املســتجيبة للنــوع االجتامعــي بالنظــر إىل دورهــا
يف تطويــر وتنفيــذ وتقييــم السياســات العموميــة .وقــد تعــزز
تنفيــذ هــذه اآلليــة بنــر القانــون التنظيمــي رقــم 130.13
املتعلــق بقانــون املاليــة لســنة  2015والــذي رســخ مأسســة
التدبــر القائــم عــى النتائــج ،مــع مراعــاة بعــد النــوع االجتامعــي.

تعزيــز ولوج املــرأة إىل ملكية األرايض الفالحية
يف إطــار تعزيــز ولــوج املــرأة إىل امللكيــة العقاريــة ،بــذل املغــرب
جهــودا اســتثنائية لتمكــن النســاء الســاليات مــن االســتفادة مــن
حــق االنتفــاع مــن أرايض الجامعــات الســالية ،حيــث عرفــت
ســنة  ،2020إصــدار القانــون  62.17بشــأن الوصايــة اإلداريــة
عــى الجامعــات الســالية وتدبــر أمالكهــا.

و قــد تــم تعزيــز هــذه العمليــة منــذ مــارس  2020مــن خــال
نــر الدوريــة الصــادرة عــن رئيــس الحكومــة التــي حثــت
القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات العموميــة عــى مراعــاة بعــد
النــوع االجتامعــي يف عمليــات الربمجــة امليزانياتيــة لثــاث
ســنوات لفــرة  ،2023-2021مــع إدمــاج برامــج عملهــم القطاعيــة
متوســطة األمــد ( )PASMTواملؤطــرة لتنفيــذ التزاماتهــم يف
إطــار الخطــة الحكوميــة للمســاواة (إكــرام .)PGE II 2

اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت :وســيلة
لتعزيــز متكــن النســاء
عــى مســتوى التجهيــز مبعــدات الهاتــف املحمــول ،بلغــت نســبة
النســاء مــن الفئــة العمريــة بــن  12و 65ســنة اللــوايت ميتلكــن هاتفــا
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املرامي

رمز املؤرش

املؤرشات

2009

2012

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 2.5القضاء عىل
جميع أشكال
العنف ضد جميع
النساء والفتيات
يف املجالني العام
والخاص ،مبا يف
ذلك االتجار بالبرش
واالستغالل الجنيس
وغري ذلك من أنواع
االستغالل

1.2.5

نسبة النساء والفتيات
يف الخامسة عرشة
وما فوق ،اللوايت سبق
لهن املعارشة وتع ّرضن
لعنف جسدي أو
جنيس أو نفيس من
رشيك حايل أو سابق،
خالل االثني عرش
شهرا ً السابقة ،مصنفة
حسب شكل العنف
والعمر()%

-

-

-

-

-

-

44

-

2.2.5

نسبة النساء والفتيات
يف الخامسة عرشة وما
فوق الاليت تع ّرضن لعنف
جنيس من أشخاص غري
الرشيك ،خالل االثني
عرش شهرا ً السابقة،
حسب العمر ومكان
حدوث العنف ()%

4,3

-

-
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-

-

-

8,5

-

القيمة
املستهدفة يف
أفق 2030
0

0

املرامي
.3.5القضاء عىل
جميع املامرسات
الضارة ،مثل زواج
األطفال والزواج
املبكر والزواج
القرسي ،وتشويه
األعضاء التناسلية
لإلناث
 4.5االعرتاف بأعامل
الرعاية والعمل
املنزيل غري املدفوعة
األجر وتقديرها،
بتوفري الخدمات
العامة والهياكل
األساسية ،ووضع
سياسات للحامية
االجتامعية ،وتعزيز
تقاسم املسؤولية
داخل األرسة
املعيشية والعائلة،
حسبام يكون ذلك
مناسبا عىل الصعيد
الوطني
 5.5ضامن املشاركة
الكاملة والفعالة
للمرأة وفرصها
املتساوية مع الرجل
يف شغل املناصب
القيادية عىل
جميع مستويات
صنع القرار يف
الحياة السياسية
واالقتصادية والعامة

رمز املؤرش
1.3.5

1.4.5

1.5.5

2009

املؤرشات

2012

2016

2015

2017

2018

نسبة النساءالاليت ترتاوح
أعامرهن بني  20و 24
سنة وتزوجن قبل بلوغ
سن الخامسة عرشة
وقبل بلوغهن سن 18
سنة)%( .

نسبة الوقت املخصص
للعمل املنزيل والرعاية
غري مدفوعة األجر

%0,7
(قبل 15
سنة)
%21,4
(قبل 18
سنة)
-

-

اإلناث:
الوطني:
21,2
حرضي:
19,7
قروي23,4 :
الذكور:الوطني3,3 :
حرضي2,9 :
قروي3,9 :

-

ب) اإلدارات املحلية عىل
صعيد املجالس الجهوية

-

-

-

-

 6.5ضامن حصول
الجميع عىل خدمات
الصحة الجنسية
واإلنجابية وعىل
الحقوق اإلنجابية،
عىل النحو املتفق عليه
وفقا لربنامج عمل
املؤمتر الدويل للسكان
والتنمية ومنهاج
عمل بيجني والوثائق
الختامية ملؤمترات
استعراضهام

.5ب تعزيز استخدام
التكنولوجيا التمكينية،
وبخاصة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت،
من أجل تعزيز متكني
املرأة.

نسبة املقاعد التي
تشغلها النساء يف (:)%

أ) الربملانات الوطنية

2019

2020

القيمة
املستهدفة يف
أفق 2030

املرامي

(20,5 )2016

(16,7 )2011
37,6
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رمز املؤرش

املؤرشات

2009

2012

2015

2.5.5

نسبة النساء يف املناصب
اإلدارية
نسبة تأنيث الوظائف
العليا باإلدارات
العمومية)%( .

-

-

-

1.6.5

نسبة النساء اللوايت
ترتاوح أعامرهن بني
 15و  49سنة ويتخذن
قرارات مستنرية بشأن
العالقات الجنسية
واستخدام وسائل منع
الحمل والرعاية الصحية
اإلنجابية (:)%
نسبة النساء غري
العازبات الاليئ ترتاوح
أعامرهن بني  15و 49
سنة الاليئ يستخدمن
وسائل منع الحمل
خالل فرتة إجراء البحث
امليداين.
نسبة األفراد الذين
ميتلكون الهاتف املحمول،
حسب الجنس ()%

 .5ب1.

47

-

-

-

2016
-

-

2017

2018

2019

2020

القيمة
املستهدفة يف
أفق 2030

15,28

16,59

17,2

16,97

**50

-

70,8

-

اإلناث 92,2 :اإلناث  93,4 :اإلناث  91,7 :اإلناث  92,5:اإلناث 93,7 :اإلناث94,9 :
الذكور 95,5:الذكور 96,4 :الذكور 91,7 :الذكور 92,3:الذكور 94,5 :الذكور96,4:
(أشخاص (أشخاص (أشخاص (أشخاص
ترتاوح
ترتاوح
تتعدى
تتعدى
أعامرهم أعامرهم أعامرهم  5أعامرهم 5
بني  12و 65بني  12و 65سنوات) سنوات)
سنة)
سنة)

100

100

املصــدر :وزارة الداخليـــة ،االنتخابــات الترشيعيــة لســـنوات  2011و ،2016قطاع إصالح اإلدارة ،الوكالة الوطنية لتقننني املواصالت ،وزارة الصحة ،املندوبية الســـامية للتخطيــط ،البحث الوطني حول العنف
ضد النســاء والرجال  .2019البحث الوطني حول انتشــار العنف ضد النســاء  ،2009البحث الوطني حول اســتعامل الوقت .2012
(**) قطاع إصالح اإلدارة.
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يتصدر التدبري املستدام
للموارد املائية اهتاممات
السياسات العمومية من
أجل تلبية االحتياجات
من مياه الرشب والري

يتميــز النظــام املناخــي املــايئ يف املغــرب بهشاشــته املتزايــدة.
فاملــوارد املائيــة محــدودة ومتغــرة زمنيــا وغــر موزعــة بشــكل
متســاو مجاليــا عــر الــراب الوطنــي .وقــد ُوضــع تدبــر هــذه
املــوارد يف صلــب اهتاممــات السياســات العموميــة منــذ وقــت

طويــل بغيــة تلبيــة االحتياجــات مــن ميــاه الــرب وميــــاه
الســقي .كــا واكــب هــذه املجهــودات اســتثامرات كبــرة يف
مجــال تحســن الولــوج لخدمــات الــرف الصحــي.

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

ويقــرن تناقــص املــوارد املائيــة وتقلباتهــا الطبيعيــة بالطلــب
املتزايــد الــذي يقــدر بحــوايل  16مليــار مــر مكعــب يف
الســنة  ،5يشــكل القطــاع الفالحــي فيــه  %87,3والطلــب
عــى املــاء الصالــح للــرب  .%10,5وميثــل باقــي الطلــب
احتياجــات القطاعــن الصناعــي والســياحي (حــوايل .)%2.2

يقــع املغــرب يف واحــدة مــن أكــر املناطــق املهــددة بالتغــر
املناخــي .فغــزارة األمطــار وتغرياتهــا جــد متفاوتــة يف املــكان
والزمــان (انظــر األشــكال أدنــاه) ،األمــر الــذي ينتــج عنــه
املزيــد مــن الفيضانــات وحــاالت الجفــاف .وهكــذا فــإن %51
مــن الــواردات املائيــة تســجل عــى مســتوى الحوضــن الشــايل
والشــايل الغــريب (لوكــوس وســبو) حيــث التســاقطات املتوســطة
الســنوية تتجــاوز  800ملــم يف املنطقــة األكــر غــزارة يف
الشــال ،وتــراوح مــا بــن  400إىل  600ملــم يف املنطقــة
الوســطى .أمــا األحــواض الســبعة األخــرى التــي تقــع أساس ـاً
يف الجنــوب والجنــوب الرشقــي لألطلــس ،فهــي تســتقبل %49
مــن الــواردات املائيــة مبعــدل تســاقطات يــراوح مــا بــن أقــل
مــن  100مــم و 400مــم .حســب توقعــات الخــراء ،ســتزداد
الظواهــر املناخيــة القصــوى يف املســتقبل ،مــا ســيؤدي إىل
املزيــد مــن التعريــة وتوحــل الســدود.

هــذا الوضــع يولــد عجــزا هيكليــا يف امليــاه يقــدر بحــوايل 3
مليــارات م  3يف الســنة يتــم تعويضــه مــن خــال االســتغالل
املفــرط للفرشــات املائيــة الجوفيــة لتصــل إىل  1.1مليــار م .3
يتمركــز هــذا االســتغالل املفــرط بشــكل خــاص باملناطــق ذات
اإلمكانــات الفالحيــة العاليــة مثــل ســايس وشــتوكة.
مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات املائيــة املختلفــة والتخفيــف
مــن آثــار ضعــف الــواردات وتقلباتهــا الســنوية ،نهــج املغــرب
سياســة طموحــة بخصــوص تعبئــة وتدبــر هــذه املــوارد،
ارتكــزت عــى تطويــر بنيــة تحتيــة هيدرولوجيــة مهمــة
وتخطيــط يعتمــد عــى مســتوى األحــواض املائيــة.
الشــكل  :2توزيع التساقطات املتوســطة السنوية

الشــكل  :1التوزيــع املجايل للواردات املائية الســطحية باملغرب

املصدر :قطاع املاء
 5التقريــر الوطني الرابع حــول الوضعية البيئية باملغرب
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املبيان  :7الولوج إىل املاء الصالح للرشب بالوسط القروي ()%

وقــد مكنــت االســتثامرات الكبــرة يف البنيــة التحتيــة املائيــة
( 149ســدا كبــرا و 133ســدا صغــرا) مــن تحقيــق ســعة تخزينيــة
تبلــغ  19.1مليــار م 3وتســمح بامتصــاص التغــرات الكبــرة يف
التســاقطات املطريــة والتــي تتأرجــح بــن  5و 50مليــار م 3يف
الســنة.
كــا أنشــأ املغــرب أنظمــة تحويــل بــن األحــواض تهــدف إىل
تأمــن وتوفــر هــذه املــوارد لفائــدة املراكــز ذات االســتهالك
املرتفــع مثــل الــدار البيضــاء ومراكــش.
باإلضافــة إىل ذلــك ،ويف إطــار الحكامــة الرشــيدة وبهــدف تعزيــز
التدبــر التشــاريك للمــوارد املائيــة ،وتطبيقــا ألحــكام القانــون
الجديــد رقــم  36.15املتعلــق باملــاء ،رشعــت وكاالت األحــواض
املائيــة يف خلــق مجالــس أحواضهــا التــي يعهــد إليهــا إبــداء الــرأي
يف القضايــا املتعلقــة بتدبــر وتخطيــط املــاء ال ســيام املخطــط
التوجيهــي للتهيئــة املندمجــة ملــوارد امليــاه ()PDAIREs
واملخططــات املحليــة لتدبــر امليــاه.

املصــدر :املكتــب الوطني للكهرباء واملــاء الصالح للرشب

ترشــيد استهالك املاء

ولــوج الجميع إىل املــاء الصالح للرشب

يعــد االســتخدام الفعــال مليــاه الــري رشطًــا أساســ ًيا للفالحــة
املســتدامة املقاومــة لتغــر املنــاخ .ويعتــر التحكــم يف ميــاه
الســقي مــن أولويــات السياســات العموميــة .ويف هــذا االتجــاه،
تــم اعتــاد ثالثــة برامــج هيكلــة رئيســية ،وهــي الربنامــج الوطنــي
القتصــاد ميــاه الــري وبرنامــج توســيع الدوائــر الســقوية يف ســافلة
الســدود وبرنامــج الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص يف
مجــال الــري.

بالوســط الحــري ،مكنــت مجهــودات مختلــف املتدخلــن يف القطــاع
مــن ضــان حصــول جميــع املواطنــن عــى مياه الرشب بشــكل مســتمر
عــى مــدار  24ســاعة يف اليــوم 7 ،أيــام يف األســبوع .كــا ارتفــع معــدل
الربــط املنــزيل مــن  %97.5ســنة  2016إىل أكــر مــن  %98ســنة .2020
يف املناطــق القرويــة ،عــرف تعميــم التزويــد مبيــاه الــرب تقدمــا
ملحوظــا منــذ انطــاق برنامــج تزويــد العــامل القــروي باملــاء الصالــح
للــرب ()PAGERســنة  .1995مــن جهــة أخــرى ,أنجــزت املبــادرة
الوطنيــة للتنميــة البرشيــة ،مــن خــال مســاهمتها يف برنامــج الحــد
مــن الفــوارق املجاليــة واالجتامعيــة  ،2023- 2017أكــر مــن 387
مرشوعــا للحصــول عــى ميــاه الــرب باســتثامر بلــغ  397مليــون
درهــم لصالــح  294ألــف مســتفيد .وبحســب بيانــات املكتــب
الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرب ،فقــد ارتفعــت نســبة
الولــوج إىل املــاء الصالــح للــرب يف املناطــق القرويــة مــن %14
ســنة  1994إىل  %95ســنة  2015لتصــل  %97.8ســنة  2020مــا
يعطــي األمــل بالوصــول إىل  %100قبــل أفــق .2030

ففــي ســنة  ،2020مكــن الربنامــج الوطنــي القتصــاد ميــاه الــري
مــن تجهيــز  35.000هكتــار بنظــام الــري بالتنقيــط لتصــل
املســاحة اإلجامليــة املجهــزة  635.000هكتــارا منــذ إنطــاق
الربنامــج .وبلغــت اإلنجــازات الرتاكميــة لربنامــج توســيع الدوائــر
الســقوية يف ســافلة الســدود حــوايل  82.530هكتــار.
وبصفــة عامــة ،مكنــت هــذه الربامــج مــن تجهيــز  873.049هكتــارا
بزيــادة قدرهــا  %16,4مقارنــة بســنة  2019باســتثامر يناهــز 36,6
مليــار درهــم لصالــح  270.579اســتغاللية فالحيــة .كــا تــم اقتصــاد
أكــر مــن مليــاري مــر مكعــب مــن ميــاه الســقي.6

مــن جهــة أخــرى ،تُبــذل مجهــودات كبــرة لتعزيــز تعبئــة
امليــاه غــر التقليديــة ،وال ســيام تحليــة ميــاه البحــر ،وتصفيــة
ميــاه الــرب القليلــة امللوحــة ،وإعــادة اســتخدام امليــاه
العادمــة املعالجــة .وتبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة اإلجامليــة
الحاليــة ملحطــات تحليــة ميــاه البحــر  156470م  3يف اليــوم6 :
محطــات لتوفــر احتياجــات ميــاه الــرب ومحطتــن لتلبيــة
االحتياجــات الصناعيــة ملجموعــة املكتــب الرشيــف للفوســفاط
(الجــرف االصفــر والعيــون) بطاقــة  26.4مليــون م 3يف
الســنة .وتوجــد  5محطــات أخــرى قيــد اإلنشــاء :محطتــان
مليــاه الــرب (العيــون وطرفايــة) ،ومحطــة لالحتياجــات
الصناعيــة ملجموعــة املكتــب الرشيــف للفوســفاط بالعيــون،
ومحطــة مشــركة بأكاديــر مليــاه الــرب والســقي ومحطــة
للســقي بالداخلــة.

الســائل املندمــج وإعــادة اســتعامل امليــاه العادمــة(.)PNAM
وهكــذا ،ومنــذ انطــاق الربنامــج ســنة  ،2006تــم إنجــاز
العديــد مــن املشــاريع همــت  324مدينــة ومركــزا ،برشاكــة
مــع الفاعلــن (املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح
للــرب ،وكاالت توزيــع املــاء والكهربــاء املســتقلة والــوكالء
الخــواص) .هــذه املجهــودات مكنــت مــن تحقيــق نســبة
ولــوج إىل خدمــات التطهــر الســائل ،مبــا يف ذلــك اســتعامل
الحفــر الصحيــة ،بلغــت  %796,9عــى الصعيــد الوطنــي ســنة
 2019مقابــل  %96,5ســنة  ،2016ونســبة الربــط بشــبكة
الــرف الصحــي بالوســط الحــري بلغــت  ،%882ومعالجــة
ميــاه الــرف الصحــي التــي وصلــت إىل  %956مقابــل %7
فقــط ســنة  ،2006وحضــرة تضــم  153محطــة ملعالجــة
ميــاه الــرف الصحــي ،وإعــادة اســتخدام مــا حجمــه 23.6
مليــون م 3يف الســنة مــن ميــاه الــرف الصحــي املعالجــة
وذلــك بشــكل أســايس يف ســقي مالعــب الكولــف واملســاحات
الخــراء وكذلــك لالســتخدام الصناعــي.

كــا أطلــق قطــاع املــاء دراســة إلنشــاء محطــة لتحليــة ميــاه
البحــر يف جهــة الدارالبيضاء-ســطات يف دجنــر 2018ومــن
املتوقــع أن يتــم االنتهــاء منهــا بحلــول نهايــة ســنة .2021
وســيمكن هــذا املــروع مــن تلبيــة احتياجــات الــدار البيضــاء
الكــرى مــن ميــاه الــرب يف أفــق  2050واملقــدرة بـــ 300
مليــون م .3

إال أن نســبة الولــوج إىل خدمــات الــرف الصحــي املحســنة
باملناطــق القرويــة ،تظــل منخفضــة للغايــة بســبب طبيعــة
التضلريــس وتشــتت املســاكن الــيء الــذي يعقــد عمليــات
االســتثامر ويجعلهــا مكلفــة .هــذا الوضــع يجعــل مــن
اســتخدام الحفــر الجوفيــة ظاهــرة واســعة االنتشــار بنســبة
تزيــد عــن .%75

يف مــا يتعلــق بإعــادة اســتخدام ميــاه الــرف الصحــي
املعالجــة ،فقــد بلــغ حجــم امليــاه العادمــة املعالجــة واملعبــأة
إلعــادة االســتخدام 71 ،مليــون م 3ســنة .2020
يعتــر تحســن مردوديــة شــبكات توزيــع املــاء الصالــح
للــرب مــن األولويــات املســطرة وخاصــة يف املــدن واملراكــز
الحرضيــة .وقــد مكنــت املجهــودات التــي بذلهــا مختلــف
املتدخلــن يف هــذا املجــال مــن تحســن نســبة املردوديــة
عــى الصعيــد الوطنــي مــن %73.5ســنة  2016إىل  %76ســنة
.2019

املحســنة
ولوج الجميع إىل خدمات التطهري الســائل
ّ

يف مــا يتعلــق بالولــوج إىل خدمــات الــرف الصحــي ،تــم
إحــراز تقــدم ملمــوس بفضــل الربنامــج الوطنــي للتطهــر
 7املندوبية الســامية للتخطيط
 9-8وزارة الداخلية

 6قطــاع الفالحــة والتنمية القروية واملياه والغابات
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 .3تطور مؤرشات الهدف الســادس:

املبيان  :8الولوج إىل خدمات الرصف الصحي بالوسط
القروي حسب نوعية الخدمة ()%

املصدر :املندوبية السامية للتخطيط

 .2التحديات الرئيســية:

• تعــدد املتدخلــن يف مجــال التوزيــع مــا يؤثــر ســلبا
عــى التدبــر الفعــال وتحقيــق العدالــة يف توفــر
خدمــات ميــاه الــرب.

يف ســياق يتســم بتغــر املنــاخ والضغــط الشــديد عــى
مــوارد امليــاه ،يواجــه قطــاع إمــدادات ميــاه الــرب عــدة
تحديــات ميكــن تلخيصهــا عــى النحــو التــايل:

املرامي

رمز املؤرش

 1.6تحقيق هدف حصول الجميع
بشكل منصف عىل مياه الرشب املأمونة
وامليسورة التكلفة بحلول عام 2030

1.1.6

 2.6تحقيق هدف حصول الجميع
عىل خدمات الرصف الصحي والنظافة
الصحية ووضع نهاية للتغوط يف العراء،
وايالء اهتملم خاص الحتياجات النساء
والفتيات ومن يعيشون أوضاع هشة يف
أفق عام 2030

1.2.6

 3.6تحسني نوعية املياه عن طريق الحد
من التلوث ووقف إلقاء النفايات و
املواد الكيميائية الخطرة وتقليل ترسبها
إىل أدىن حد ،وخفض نسبة مياه املجاري
الغري املعالجة إىل النصف ،وزيادة إعادة
التدوير وإعادة االستخدام املأمونة
بنسبة كبرية عىل الصعيد العاملي ،بحلول
أفق 2030

•شــح املــوارد املائيــة الطبيعيــة ( 620م /3فــرد /ســنة
يف املتوســط).

•هشاشــة أنظمــة اإلمــداد مبيــاه الــرب أمــام التقلبــات
املناخيــة وخصوصــا عنــد تعاقــب ســنوات الجفــاف؛

•التكلفــة العاليــة لتعبئــة مــوارد مائيــة جديــدة مقابــل
ارتفــاع متزايــد يف الطلــب.

•االســتغالل املفرط ملــوارد املياه الجوفية.

•ضعــف نســبة مردوديــة قنــوات التزويــد وتوزيــع امليــاه
الصالحــة للــرب يف عــدة مــدن والتــي ال تتجــاوز
أحيانــا .%70

•الحاجــة الكبــرة لالســتثامر لتعميــم انظمــة هيكليــة
إلمــدادات ميــاه الــرب وأنظمــة الــري.
•تلــوث املوارد املائية.

 4.6زيادة كفاءة استخدام املياه يف
جميع القطاعات زيادة كبرية ،وضامن
سحب املياه العذبة وإمداداتها عىل نحو
مستدام من أجل معالجة شح املياه،
والحد بدرجة كبرية من عدد األشخاص
الذين يعانون من ندرة املياه ،بحلول
عام 2030

املؤرشات
النسبة املئوية للسكان الذين
يستفيدون من خدمات مياه
الرشب التي تدار بطريقة مأمونة

2015
الوسط
الحرضي
الوسط
القروي

1.3.6

النسبة املئوية للسكان الذين يستفيدون من
اإلدارة السليمة لخدمات الرصف الصحي مبا
فيها مرافق غسل اليدين بالصابون واملياه

95,5

النسبة املئوية ملياه الرصف الصحي املعالجة )(2006
بطريقة آمنة
7

2.3.6

النسبة املئوية للكتل املائية اآلتية من مياه
محيطة ذات نوعية جيدة

2.4.6

النسبة املئوية إلجاميل ما استخدم من
املوارد املائية املتاحة مع مراعاة احتياجات
البيئة من املاء (حجم الضغط الذي تتعرض
له املياه)

()2010
61,0

2020 2019 2018 2017 2016
97 ,5

97,6

97,7

98

98+

100

96

96,6

97

97,4

97,8

100

96,5

96,2

96,9

45,0

-

-

70,0
-

-

100

55,0
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56,0

-

-
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القيمة
املستهدفة
يف أفق
2030

-

تشــكل الطاقــة دعامــة أساســية للتنميــة ،ويحظــى الولــوج إليهــا
مــع توافرهــا بأهميــة كبــرة ،وذلــك مــن أجــل تلبيــة االحتياجــات

املتزايــدة للســكان وضــان املســار الفعــال واملســتدام لخلــق
الــروات عــى املســتوى الوطنــي.

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

الوطنيــة للتنميــة البرشيــة أكــر مــن  406مرشوعــا كهربائيــا،
باســتثامر يقــدر ب  2 3 0مليــون د رهــم لصالــح 75.000
مســتفيد.

يف ســنة  ،2020ترتــب عــن الركــود غــر املســبوق لالقتصــاد
العاملــي ،كنتيجــة حتميــة ألزمــة كوفيــد ،19-انهيــار يف أســعار
النفــط إىل مســتوى متــدين للغايــة ( 20دوالرا للربميــل) .عــى
غــرار ذلــك ،أدى الرتاجــع يف االقتصــاد املغــريب بســبب هــذه
األزمــة الصحيــة إىل انخفــاض ملحــوظ يف الطلــب عــى املنتجــات
الطاقيــة .ال ســيام يف فــرة الحجــر الصحــي.

املبيان  :9نســبة ولوج املغاربــة لخدمة الكهرباء

يعتــر انخفــاض أســعار النفــط عــى املســتوى الــدويل فرصــة
للمغــرب ،كبلــد مســتورد للمنتجــات الطاقيــة ،مــن أجــل
تقليــص الفاتــورة الطاقيــة وزيــادة احتياطاتــه اإلســراتيجية مــن
العملــة الصعبــة .إال أن هــذه الوضعيــة تعكــس أيضــا هشاشــة
املغــرب أمــام تقلبــات الســوق العامليــة للمــواد الطاقيــة ،مــا
يؤكــد أهميــة تنويــع مزيــج الطاقــة.

الطاقة املتجددة والنجاعة
الطاقية %34 :من القدرة
الكهربائية املنشأة من مصادر
متجددة ،ولكن وترية تحسني
النجاعة الطاقية تظل ضعيفة
74

لعبــت الطاقــات املتجــددة دورا مهــا يف الحــد مــن تأثــر
االقتصــاد الوطنــي بتقلبــات الســوق الطاقيــة خــال األزمــة،
مــا ســاعد عــى اســتقرار شــبكة الكهربــاء الوطنية.ومــع ذلــك،
عــى الرغــم مــن التوجــه نحــو «تخضــر» املزيــج الكهربــايئ
املغــريب ،ال يــزال معــدل التبعيــة الطاقيــة يف املغــرب مرتفعــا،
مســجال حــوايل  ،%91مــا يؤثــر ســلبا عــى امليــزان التجــاري
الوطنــي.

املصــدر  :املندوبية الســامية للتخطيط.

يقــدر إجــايل عــدد الســكان الذيــن اســتفادوا مــن الولــوج
للكهربــاء ،يف إطــار برنامــج الكهربــة القرويــة الشــامل،
بنحــو 12,8مليــون نســمة .ونتيجــة لذلــك ،بلــغ معــدل الكهربــة
القرويــة  %99,78نهايــة ســنة  2020مقابــل  %99,72ســنة
 2019و %99,64ســنة .2018
باإلضافــة إىل متكــن األرس مــن الولــوج إىل الكهربــاء ،أدى برنامــج
الكهربــة القرويــة الشــامل إىل تطويــر األنشــطة املــدرة للدخــل،
واالســتفادة مــن الخدمــات االجتامعيــة واإلداريــة املحليــة
مــع إدمــاج ســكان املناطــق املســتهدفة ،وكذلــك املســاهمة يف
التنميــة املحليــة ،واإلدمــاج االقتصــادي لســكان القــرى بخلــق
أنشــطة جديــدة مــع تحســن ظروفهــم املعيشــية مــن خــال
رفــع نســبة التمــدرس والولــوج إىل الخدمــات الصحيــة.

قبــل األزمــة الصحيــة ،ارتفــع االســتهالك الطاقــي الوطنــي إىل
 21,7مليــون طــن مقابــل بــرول يف ســنة  2019كــا بلغــت
الطاقــة الكهربائيــة الصافيــة مــا يناهــز 38.852,7جيــكاوات
ســاعة عــوض  13.942جيــكاوات ســاعة يف ســنة  ،2000مســجلة
بذلكزيــادة ســنوية متوســطة بنســبة .%7,8
ارتفعــت نســبة الســكان املغاربــة الذيــن يلجــون خدمــة
الكهربــاء مــن  %97,8ســنة  2016إىل  %98,6يف ســنة .2019
بحيــث شــهدت ســنة  2019كهربــة  373قريــة ،مــا أتــاح
وصــول الشــبكة الكهربائيــة لفائــدة  10.113أرسة قرويــة ،أي
مــا يقــارب  61.000نســمة .ويف هــذا الصــدد ،أنجــزت املبــادرة

يتجــه املغرب بشــكل كبري نحــو الطاقات املتجددة
جديــدة لتنميــة
ديناميكيــةجديــدة
املغــربديناميكيــة
أطلــقاملغــرب
،2009أطلــق
ســنة،2009
منــذ ســنة
منــذ
وطنيــة للطاقــة،
إطــاراتيجية
إطــاريف إســر
املتجــددة يف
إســراتيجية
املتجــددة
الطاقــاتالطاقــات
لتنميــة
وطنيــة للطاقــة ،وبذلــك بلغــت القــدرة الكهربائيــة
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وبذلــك بلغــت القــدرة الكهربائيــة املنشــأة مــن
املصــادر املتجــددة  3700ميغــاواط يف  ،2019وتتألــف
مــن  710ميغــاواط مــن الطاقــة الشمســية ،و1220
ميغــاواط مــن الطاقــة الريحيــة و 1770ميغــاواط مــن
الطاقــة الكهرومائيــة ،وهــو مــا ميثــل أكــر مــن %34
مــن القــدرة الكهربائيــة املنشــأة الوطنيــة.

املبيــان  : 11القدرة املنشــأة للطاقات املتجــددة (بالواط لكل فرد)

بحظــر اســترياد الســيارات القدميــة ،وتحســن اإلطــار التنظيمــي
لللوائــح الحراريــة املطبقــة عــى املبــاين الجديــدة ،مــع إطــاق
حمــات تحسيســية للمغاربــة ،وكذلــك إنشــاء نظــام توقيــت
غرينتــش.+1

فضــا عــن ذلــك ،يعتــر تحســن النجاعــة الطاقيــة يف املغــرب
كنتيجــة لتفعيــل التدابــر املتخــذة لتخفيــض اســتهالك الطاقــة
يف القطاعــات الرئيســية ،وهــي الســكن والنقــل والزراعــة
والصناعــة .وتتمحــور هــذه التدابــر حــول اإلجــراءات املتعلقــة

 .2التحديات الرئيســية:

ميثــل إنتــاج الكهربــاء املتجــددة  %20مــن إجــايل
إنتــاج الكهربــاء خــال ســنة  ،2019بــدال مــن %16,5
يف ســنة  2016و %9,7يف ســنة .2012باإلضافــة إىل
ذلــك ،بلغــت حصــة اســتهالك الطاقــة املتجــددة
يف االســتهالك النهــايئ للطاقــة  %3,3يف ســنة 2018
مقابــل  %2,6يف ســنة 2016؛ وهــذا يعكــس تحســن
حصــة الطاقــات املتجــددة يف االســتهالك النهــايئ
للطاقــة.

املصدر  :حســاب املندوبية الســامية للتخطيط

انخــراط املغرب يف مــروع النجاعة الطاقية
جعــل املغــرب مــن النجاعــة الطاقيــة أولويــة وطنيــة منــذ عــدة
ســنوات .ونتيجــة لذلــك ،انخفضــت كثافــة الطاقــة األوليــة يف
املغــرب مــن  27,8طــن مقابــل بــرول إلنتــاج مليــون درهــم مــن
الناتــج الداخــي اإلجــايل (1ط.م.ب 1 /مليــون درهــم مــن الناتــج
الداخــي اإلجــايل) يف ســنة  2004إىل  24,8طــن مقابــل بــرول
إلنتــاج مليــون درهــم مــن الناتــج الداخــي اإلجــايل يف ســنة
 .2018ويعتــر هــذا التطــور مثــرة الســتغالل القــدرات الكبــرة
مــن حيــث النجاعــة الطاقيــة وسياســة إلغــاء دعــم الكهربــاء التــي
دفعــت كبــار املســتهلكني إىل عقلنــة اســتهالكهم.

املبيــان  :10حصــة الطاقــة املتجــددة يف االســتهالك
النهــايئ للطاقــة (باســتثناء الكتلــة الحيويــة)

املبيــان  :12كثافــة الطاقــة األوليــة (1ط.م.ب  1 /مليــون درهــم
مــن الناتــج الداخــي اإلجــايل)

املصدر :وزارة الطاقــة واملعادن والبيئة.

وباملــوازاة مــع ذلــك ،عرفــت القــدرة الكهربائيــة
املنشــأة لحضــرة الطاقــة املتجــددة لــكل فــرد تحســنا
بعــد إنجــاز العديــد مــن املشــاريع الكهربائيــة .يوضــح
الرســم البيــاين أدنــاه االتجــاه التصاعــدي لحصــة
كل فــرد يف القــدرة الكهربائيــة املنشــأة مــن الطاقــة
املتجــددة؛ هــذا التطــور اإليجــايب هــو نتيجــة حتميــة
الســتثامر املغــرب يف تعزيــز الطاقــات النظيفــة.

املصدر :وزارة الطاقــة واملعادن والبيئة.

اســتهالكا للطاقــة ،خاصــة النقــل والصناعــة؛
•تنميــة االســتثامر يف البحــث والتطويــر مــن أجــل مواكبــة
الوتــرة املتســارعة لالبتــكارات يف هــذا املجــال؛
•الرفــع مــن جاذبيــة االســتثامرات األجنبيــة التــي تظــل
حساســة للوضــع االقتصــادي الــدويل؛
•مكافحــة آثــار تغــر املنــاخ ،وال ســيام ،عــى توفــر املــوارد
املائيــة كمصــادر إلنتــاج الطاقــة الكهرومائيــة.

عــى الرغــم مــن أهميــة التدابــر املتخــذة ،ال تــزال بعــض
التحديــات تواجــه قطــاع الطاقــة ،وال ســيام تلــك املتعلقــة
باألبعــاد التاليــة:
•الحــد من التبعيــة الطاقية للخارج؛
•التقليــص مــن حصــة الوقــود األحفــوري التــي ال تــزال
ســائدة يف املزيــج الطاقــي الوطنــي؛
•الصمــود أمــام تقلبــات األســعار العامليــة للمحروقــات
الناتجــة عــن تداعيــات أزمــة كوفيــد19-؛
•تلبيــة الطلــب املتزايــد عــى الطاقــة للقطاعــات األكــر

 .3تطور مؤرشات الهدف الســابع:
املرامي
 1.7ضامن حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات
الطاقة الحديثة املوثوقة بحلول أفق 2030

رمز املؤرش

املؤرشات

1.1.7

نسبة السكان الذين يلجون إىل
خدمة الكهرباء ()%

القيمة
املستهدفة
2019 2018 2017 2016 2015
يف أفق
2030
100
98,6 98,1 97,8 97,8 97,3

 2.7تحقيق زيادة كبرية يف حصة الطاقة املتجددة يف
مجموعة مصادر الطاقة العاملية بحلول أفق 2030

1.2.7

حصة استهالك الطاقة املتجددة
يف االستهالك النهايئ للطاقة

2,5

2,6

2,4

3,3

-

 3.7مضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاءة استخدام
الطاقة بحلول أفق 2030

1.3.7

كثافة الطاقة (نسبة الطاقة
األولية يف الناتج الداخيل
اإلجاميل)

25,1

25,2

25,2

24,8

12,5

.7ب تعزيز البنية األساسية وتحسني التكنولوجيا من أجـل
توفري خـدمـات طـاقيـة حـديثـة ومســتـدامـة لسكان
البلدان النامية وخاصة البلدان األقل منوا ودول الجزر
الصـغرية النامية ،والبلدان النامية بدون ســـاحل ،مع احرتام
برامج الدعم الخاصة بهم.

.7ب1.

القدرة املنشأة للطاقات
املتجددة (بالواط لكل فرد)

79,94

82,00

103,44 104,51 84,59

-

املصــدر :وزارة الطاقــة ،واملعــادن والبيئــة ،املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب واملندوبية الســامية للتخطيط ،البحث الوطني حول التشــغيل.
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ســلبية عــى ســوق الشــغل .وقــد تــم اتخــاذ تدابــر مســتعجلة
الســتئناف نشــاط املقــاوالت وتحفيــز الطلــب عــى اليــد
العاملــة والحفــاظ عــى الوظائــف القامئــة ،بغيــة تحقيــق
العاملــة الكاملــة واملنتجــة والشــغل الالئــق للجميــع.

جعــل املغــرب تعزيــز النمــو االقتصــادي الشــامل واملســتدام
أولويــة وطنيــة .وقــد بــذل مجهــودات تهــدف إىل ترسيــع
تحديــث وتنويــع نظــام اإلنتــاج الوطنــي وإنشــاء البنيــات
األساســية وتعزيــز رأس املــال البــري .ورغــم ذلــك ،فــإن
جائحــة كوفيــد 19-لســنة  2020قــد أحدثــت تحــوالت
عميقــة أدت إىل تباطــئ وتــرة االقتصــاد الوطنــي مــع آثــار

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

املبيان  :13تطـــور معـــدل النمـــو السـنوي للناتـــج الداخـيل اإلجـاميل
الحقيقـــي للفـرد ()%

النمو االقتصادي
أثــرت أزمــة جائحــة كورونــا بشــكل كبــر عــى االقتصــاد
العاملــي متســببة يف أعمــق أزمــة اقتصاديــة عامليــة منــذ
الكســاد الكبــر لثالثينيــات القــرن املــايض .وكان رد فعــل
املغــرب مبكــرا نســبيا للتخفيــف مــن آثــار هــذه األزمــة مــن
خــال العديــد مــن التدابــر ،الســيام الحجــر الصحــي وتعليــق
الرحــات الجويــة الدوليــة ،إلــخ.

تحت التأثري املشرتك للجفاف
والجائحة ،عرف االقتصاد
الوطني انكامشا بنسبة %6,3
وارتفاعا يف معدل البطالة وصل
إىل  %11,9سنة 2020
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ومــع ذلــك ،شــهدت اململكــة ركــو ًدا اقتصاديــا حــادا ســنة
 ،2020هــو األســوأ منــذ أكــر مــن عقديــن ،نتــج عــن كل
مــن الجفــاف الــذي شــهدته البــاد وكــذا انتشــار الجائحــة.
فحســب نتائــج الحســابات الوطنيــة ،عــرف االقتصــاد الوطنــي
انكامشــا بنســبة  %6,3خــال ســنة  2020تحــت تأثــر انخفــاض
القيمــة املضافــة للقطــاع الفالحــي بنســبة  %8,6واألنشــطة
غــر الفالحيــة بنســبة .%5,8

املصــدر :املندوبية الســامية للتخطيط

ويف نفــس الســياق ،ســجل معــدل النمــو الســنوي للناتــج
الداخــي اإلجــايل الحقيقــي للفــرد انكامشــا بلــغ حــوايل %-7,2
ســنة  ،2020مقارنــة مبعــدل منــو بلــغ  %1,5ســنة  .2019ويعــزى
هــذا االنخفــاض بشــكل أســايس إىل أزمــة جائحــة كوفيــد 19-وإىل
الظــروف املناخيــة غــر املواتيــة التــي متيــزت بقلــة التســاقطات
املطريــة وعــدم انتظامهــا الزمنــي.

كــا مثلــت الســياحة ،التــي تحتــل مكانــة هامــة يف االقتصــاد
املغــريب ،مــا يقــارب  %7مــن الناتــج الداخــي اإلجــايل و%19
مــن صــادرات الســلع والخدمــات ســنة  .2019إال أنــه يف ســنة
 ،2020كان قطــاع الســياحة يف املغــرب مــن األنشــطة االقتصاديــة
األكــر تــررا مــن جائحــة كوفيــد ،19-نظ ـرا لألثــر املهــم عــى
العــرض والطلــب ،بعــد تعليــق الرحــات الجويــة مــن طــرف
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(تطويــر مكاســب الربامــج النشــطة للتشــغيل مــع تجــاوز
ســقف  100000إدمــاج ســنويا ( 108953و 118308عــى
التــوايل خــال ســنتي  2018و))2019؛

عــدد مــن الــدول وإغــاق الحــدود وتجميــد أنشــطة النقــل
والصناعــة التقليديــة باإلضافــة إىل إغــاق املطاعــم والفنــادق
واملواقــع الســياحية ،نتــج عنــه تراجــع ملحــوظ يف النشــاط
الســياحي والســفر .يف الواقــع ،تعــرض قطــاع الســياحة لخســائر
ثقيلــة :فقــد انخفــض عــدد الوافديــن عــى املراكــز الحدوديــة
بشــكل حــاد وصــل إىل  %- 79ســنة  2020مقارنــة مــع ســنة
 2019ب  2,8مليــون ســائح فقــط .وباملثــل ،شــهدت الليــايل
املســجلة يف مؤسســات اإليــواء املصنفــة اتجاهــا تنازليــا منتقلــة
مــن  25,2مليــون ليلــة ســنة  2019إىل  7ماليــن ســنة ،2020
بانخفــاض قــدره  %- 72خــال هــذه الفــرة .باملــوازاة مــع ذلــك،
بلغــت إيـرادات الســفر  36,4مليــار درهــم لســنة  ،2020مســجلة
خســارة قدرهــا  %- 54مقارنــة بســنة .2019

•مواكبــة إحــداث  13ألــف وحــدة اقتصاديــة حتــى نهايــة
ســنة  2020وهــو مــا ميثــل  %65مــن معــدل إنجــاز
الهــدف املتوقــع.
يف ســياق اتســم بالجفــاف واألزمــة الصحيــة املرتبطــة بجائحــة
كوفيــد ،19-تدهــورت أوضــاع ســوق الشــغل خــال ســنة
 ،2020حيــت اتســمت بفقــدان مناصــب الشــغل وتراجــع
حــاد يف عــدد ســاعات العمــل وارتفــاع يف البطالــة والشــغل
الناقــص.
وقــد أدى تقلــص النشــاط االقتصــادي إىل فقــدان حــوايل 432
ألــف منصــب شــغل ســنة  2020مقابــل خلــق  165ألــف
منصــب ســنة  .2019وقــد همــت هــذه الخســارة وســطي
اإلقامــة ( 295000بالوســط القــروي و 137000بالوســط
الحــري) وجميــع قطاعــات النشــاط االقتصــادي ،حيــث فقــد
قطــاع «الخدمــات»  107000منصــب شــغل وقطــاع «الفالحــة
والغابــات والصيــد»  273000منصبــا وقطــاع «الصناعــة مبــا
فيهــا الصناعــة التقليديــة»  37000منصبــا وقطــاع «البنــاء
واألشــغال العموميــة»  9000منصبــا.

التشــغيل والعمل الالئق
مكــن تنفيــذ املخطــط الوطنــي للنهــوض بالتشــغيل مــن
تســجيل نتائــج مرضيــة ميكــن تلخيصهــا عــى النحــو التــايل:
•خلــق  660000منصــب شــغل 486435 :منصبًــا يف القطــاع
الخــاص املهيــكل خــال الفــرة ( 2019-2017عــدد
األشــخاص الجــدد املســجلني يف الصنــدوق الوطنــي للضــان
االجتامعــي دون احتســاب التعديــات) ،و  172148منص ًبــا
يف القطــاع العــام لســنوات  2018 ،2017و 2019و2020
والتــي متثــل  %55مــن الهــدف املتوقــع للوظائــف وفــرص
العمــل املقــدرة بنحــو  1,2مليــون منصــب شــغل يف
مختلــف االســراتيجيات واملخططــات القطاعيــة؛

باإلضافــة إىل فقــدان مناصــب الشــغل ،فقــد انخفــض إجــايل
عــدد ســاعات العمــل يف األســبوع بنســبة  %20منتقــا مــن
 494مليــون ســاعة عمــل إىل  394مليــون ســاعة .وهــو مــا
يعــادل فقــدان  1,2مليــون منصــب شــغل بــدوام كامــل .10
وانخفــض متوســطعــدد ســاعات العمــل يف األســبوع مــن
 45,2إىل  37,5ســاعة.

•تحســن قابليــة التشــغيل ل  770000باحــث عــن العمــل
حتــى دجنــر  ،2020أي مبعــدل إنجــاز  %77مقارنــة
باألهــداف املحــددة يف تحســن قابليــة التشــغيل ل
 1000000باحــث عــن عمــل؛

يف نفــس الســياق ،بلــغ عــدد العاطلــن عــن العمــل عــى
الصعيــد الوطنــي  1429000عاطــل ،بزيــادة قدرهــا 322000
عاطــل .وبذلــك انتقــل معــدل البطالــة مــن  %9,2إىل %11,9
عــى الصعيــد الوطنــي ومــن  %12,9إىل  %15,8بالوســط

• دعــم الشــغل املــؤدى عنــه لـــ  406000باحــث عــن
عمــل حتــى نهايــة دجنــر  ،2020أي بنســبة إنجــاز %81
مقارنــة باألهــداف املحــددة يف  500000باحــث عــن عمــل

مــن يجــر الرجــال والنســاء واألطفــال عــى العمــل .باإلضافــة
إىل ذلــك ،يضمــن القانــون رقــم  ،19.12الــذي يحــددرشوط
الشــغل والتشــغيل املتعلقــة بالعامــات والعــال املنزليــن
( ،)2016حاميــة النســاء والفتيــات القــارصات مــن االســتغالل
االقتصــادي والعنــف يف مــكان العمــل ،الــخ.

الحــري ومــن  %3,7إىل  %5,9بالوســط القــروي .وارتفــع
معــدل البطالــة بــــ  2,9نقطــة لــدى الذكــور ،منتقــا مــن
 %7,8إىل  %10,7وبــــ  2,7نقطــة لــدى النســاء ،مــن %13,5
إىل  .%16,2وارتفــع معــدل البطالــة لــدى حامــي الشــهادات،
مــن جهتــه ،بــــ  2,8نقطــة مــن  %15,7إىل  %18,5ولــدى
الشــباب املرتاوحــة أعامرهــم بــن  15و 24ســنة ب 6,2نقطــة
منتقــا مــن  %24,9إىل .%31,2

باإلضافــة إىل ذلــك ،تشــر نتائــج البحــث الوطنــي حــول
التشــغيل لســنة  2020إىل أن  147ألــف طفــل نشــيطون
اقتصاديــا مــن بــن  7469000طفــل تــراوح أعامرهــم بــن 7
ســنوات و 17ســنة .حســب وســط اإلقامــة ،يبلــغ هــذا العــدد
 119000طفــل ( )%3,8بالوســط القــروي مقابــل 28000
طفــل ( )%1بالوســط الحــري .وانخفضــت حصــة جميــع
األطفــال هــذه الفئــة العمريــة يف الشــغل مــن  %3,3ســنة
 2018إىل  %2ســنة  .2020وتهــم هــذه املشــاركة يف األشــغال
الذكــور أكــر مــن اإلنــاث حيــث انتقلــت هــذه الحصــة عــى
التــوايل مــن  %4,6إىل  %3,0لــدى الذكــور ومــن  %1,8إىل
 %0,8لــدى اإلنــاث.

بلــغ عــدد النشــيطني املشــتغلني يف حالــة الشــغل الناقــص إىل
 1127000شــخص ســنة  2020مقابــل  1001000شــخص يف
الســنة الســابقة .وانتقــل معــدل الشــغل الناقــص مــن %9,2
إىل  %10,7عــى املســتوى الوطنــي ومــن  %8,3إىل %10,1
بالوســط الحــري ومــن  %10,4إىل  %11,6بالوســط القــروي.
باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن فئــة الشــباب الذيــن ال يعملــون وال
يدرســون ال زالــت تشــكل تحديــا كبــرا للمغــرب مــن حيــث
التعليــم والتكويــن واإلدمــاج السوســيومهني .وقــد انتقلــت
نســبة الشــباب املرتاوحــة أعامرهــم مــا بــن  15و 24ســنة،
الذيــن ال يعملــون وال يدرســون مــن  %29,3ســنة  2017إىل
 %26,6ســنة  .2020وهــذه النســبة مرتفعــة بشــكل خــاص
بــن اإلنــاث ،حيــث بلغــت  %39,7مقابــل  %13,9عنــد
الذكــور.

مســتويات الولوج إىل الخدمــات البنكية
وضــع املغــرب اســراتيجية لإلدمــاج املــايل تهــدف إىل تعزيــز
«الولــوج العــادل لجميــع األفــراد واملقــاوالت إىل املنتجــات
والخدمــات املاليــة الرســمية الســتخدام مناســب الحتياجاتهــم
وإمكانياتهــم».

مــن ناحيــة أخــرى ،انخــرط املغــرب يف االتفاقيــات الدوليــة
يف هــذا املجــال والتــزم مبحاربــة جميــع أشــكال العنــف ضــد
األطفــال .وينــدرج التــزام املغــرب مــن أجــل القضــاء عــى
تشــغيل األطفــال يف إطــار سياســة عموميــة مندمجــة لحاميــة
األطفــال تتكــون مــن تدابــر الوقايــة واملواكبــة والدعــم
واملراقبــة والزجــر.

انخفــض عــدد الشــبابيك اآلليــة البنكيــة انخفاضــا طفيفــا إىل
مــا يقــدر ب  6367شــباكا آليــا ســنة  2020مقابــل  6406ســنة
 .2019باإلضافــة إىل ذلــك ،ارتفــع عــدد الســكان بالنســبة لــكل
شــباك آيل مــن  5500ســنة  2019إىل  5600نهايــة ســنة .2020
كــا بلــغ معــدل الولــوج إىل الخدمــات البنكيــة يف املغــرب إىل
 %78يف يونيــو  2020مقابــل  %79عنــد متــم دجنــر .2019

إذ تــم إثــراء الرتســانة القانونيــة والتنظيميــة بالقوانــن
والنصــوص التطبيقيــة التــي صــدرت يف الســنوات األخــرة،
وال ســيام القانــون  14-27املتعلــق مبكافحــة االتجــار بالبــر
( )2016الــذي يحظــر العمــل القــري ،مــن خــال تجريــم كل

 10باعتبار الشــغل بدوام كامل يوافق العمل ملدة  48ســاعة يف األســبوع
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ودمــج القطــاع غــر املهيــكل يف القطــاع املهيــكل مــن أجــل
 .2التحديات الرئيســية:
تعزيــز الشــغل الالئــق والنمــو االقتصــادي الدامــج واملســتدام
لتحســن آفــاق التشــغيل باملغــرب ،البــد مــن الرفع مــن التحديات
وتحقيــق املســاواة املهنيــة مــا بــن النســاء والرجــال والحــد مــن
املتعلقــة بإقــاع النمــو االقتصــادي الوطنــي بعــد التأثــر املشــرك
تشــغيل األطفــال والتقليــص مــن فئــة الشــباب الذيــن ال يعملــون
لجائحــة كوفيــد 19-والجفــاف .يتعلــق األمــر باالســتفادة مــن
وال يدرســون.
العائــد الدميغـرايف مــن خــال وضــع سياســات عموميــة مناســبة،
خاصــة يف مجــاالت التعليــم والتكويــن والتشــغيل والصحــة

 .3تطور مــؤرشات الهدف الثامن:
املرامي

رمز املؤرش

املؤرشات

القيمة
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2010املستهدفة
يف أفق
2030

 1.8الحفاظ عىل النمو االقتصادي
الفردي وفقاً للظروف الوطنية ،وبخاصة
الحفاظ عىل منو الناتج الداخيل
اإلجاميل بنسبة  7يف املائة عىل األقل
سنويا يف أقل البلدان منوا ً

1.1.8

معدل النمو السنوي
للناتج املحيل اإلجاميل
الحقيقي للفرد.

2,5

1,2

3,1

-0,2

2,7

1,6

1,5

-7.2

-

 2.8تحقيق مستويات أعىل من
اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع،
واالرتقاء مبستوى التكنولوجيا ،واالبتكار،
من خالل الرتكيز عىل القطاعات
املتسمة بالقيمة املضافة العالية
والقطاعات كثيفة الشغل.

1.2.8

معدل النمو السنوي
للناتج الداخيل
اإلجاميل الحقيقي
لكل فرد مشتغل

2,6

2,5

4,2

1,4

3,7

2,1

1,1

-2,4

-

 3.8تعزيز السياسات املوجهة نحو
التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية،
فرص العمل الالئق ،مبارشة األعامل
الحرة ،القدرة عىل اإلبداع واالبتكار،
والتشجع عىل إضفاء الطابع الرسمي
عىل املشاريع املتناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة الحجم ،ومنوها ،وذلك من
خالل الحصول عىل الخدمات املالية

1.3.8

نسبة الشغل غري
املهيكل بالقطاعات
غري الفالحية ،حسب
الجنس)%(.

-

)(2013
36,3

-

-

-

-

-

-

-

املرامي

رمز املؤرش

املؤرشات

القيمة
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2010املستهدفة
يف أفق
2030

 5.8تحقيق الشغل الكامل واملنتج
وتوفري العمل الالئق لجميع النساء
والرجال ،مبا يف ذلك الشباب واألشخاص
ذوو االحتياجات الخاصة ،وتكافؤ األجر
لقاء العمل املتكافئ القيمة ،بحلول
أفق 2030

2.5.8

معدل البطالة حسب
الجنس والعمر
واألشخاص ذوي
اإلعاقة

9,1

9,9

9,7

9,9

10,2

9,5

9,2

11,9

 6.8الحد بدرجة كبرية من نسبة
الشباب غري امللتحقني بالوظائف أو
التعليم أو التدريب بحلول سنة 2020

1.6.8

 7.8اتخاذ تدابري فورية وفعالة للقضاء
عىل السخرة وإنهاء الرق املعارص
واالتجار بالبرش وضامن حظر وانهاء
أسوأ أشكال عمل األطفال ،مبا يف ذلك
تجنيدهم واستخدامهم كجنود ،وإنهاء
عمل األطفال بجميع أشكاله بحلول
سنة 2020

1.7.8

نسبة الشباب الذين
ترتاوح أعامرهم بني
 15و  24سنة غري
متمدرسني وبدون
شغل وتكوين ()%
نسبة األطفال الذين
يعملون وترتاوح
أعامرهم بني 17-5
سنة ،حسب الجنس
والعمر)%( .

-

28,9

27,9

27,5

29,3

27,5

26,5

26,6

-

-

-

-

-

3,3

-

2,0

1.9.8

نسبة الناتج الداخيل
لقطاع السياحة
من الناتج الداخيل
اإلجاميل ()%

 9.8وضع وتنفيذ سياسات تهدف إىل
تعزيز السياحة املستدامة التي توفر
فرص العمل وتعزز الثقافة واملنتجات
املحلية بحلول أفق 2030
 10.8تعزيز قدرة املؤسسات املالية
املحلية عىل تشجيع إمكانية الحصول
عىل الخدمات املرصفية والتأمني
والخدمات املالية للجميع ،وتوسيع
نطاقها

-

6,7

6,5

6,6

6,8

1.10.8

أ-عدد فروع املصارف
التجارية لكل 100
ألف بالغ

20,8

24,1

24,6

24,8

24,6* 24,9* 24,9

-

2.10.8

ب-عدد آالت الرصف
اآليل لكل  100ألف
بالغ

19,7

25,0

26,3

26,8

28,6* 27,8

-

27,2

املصدر :وزارة االقتصاد واملالية وبنك املغرب واملندوبية الســامية للتخطيط ،البحث الوطني حول التشــغيل.
(*) معطيــات البنك الدويل
(**) املصدر :تقرير اإلســراتيجية الوطنية للتشــغيل للمملكة املغربية ،التقرير التلخييص ،2015 ،وزارة الشــغل واإلدماج املهني.
.
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6,9

7,1

-

83

)(2025
)**(3,9

لقــد فرضــت األزمــة الصحيــة كوفيــد 19-ضغوطًــا كبــرة
عــى القطــاع الصناعــي ،كــا هــو الحــال بالنســبة لألنشــطة
الوطنيــة األخــرى .ومــع ذلــك ،فقــد أظهــر القطــاع الصناعــي
نوعــا مــن املرونــة تحــت قيــادة الســلطات الوصيــة ،كــا
أظهــر قدرتــه عــى التكيــف مــع الوبــاء .وقــد اســتجاب
القطــاع برسعــة لالحتياجــات الجديــدة املرتبطــة بالوبــاء،
ويرجــع الفضــل يف ذلــك جزئيــا إىل تحســن االبتــكار يف هــذا
القطــاع .مــن جهــة أخــرى ،أثبــت التمويــل ،خــال فــرة
الجائحــة ومــا بعدهــا ،أنــه أحــد العوامــل الرئيســية يف
التخفيــف مــن صدمــة الوبــاء.

أمــا قطــاع النقــل فقــد تأثــر بــدوره بشــكل كبــر بجائحــة
كوفيــد 19-وال ســيام قطــاع الــركاب خاصــة يف ظــل القيــود
الصارمــة املطبقــة عــى الســفر .وعرفــت أيضــا االســتثامرات
يف البنيــة التحتيــة للنقــل ســنة  2020تراجعــا ملحوظــا إال
أنــه مــن املنتظــر إعــادة تنشــيطها ابتــدءا مــن ســنة 2021
بفضــل دعــم صنــدوق محمــد الســادس لالســتثامر.

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

إىل جانــب التأثــر املؤكــد لألزمــة الصحيــة عــى القطــاع (فقــدان
الشــغل ،توقــف املقــاوالت ،إلــخ) ،أظهــر القطــاع صمــودا قويــا
تجــى خصوصــا يف تأمــن اإلمــدادات ومواصلــة املشــاريع الكــرى
مثــل ربــط موانــئ الناظــور وآســفي بالشــبكة الطرقيــة و شــبكة
الطــرق الســيارة ،وإنجــاز الطريــق الرسيــع تزنيت-العيــون-
الداخلــة ،باإلضافــة إىل تشــييد مقاطــع طرقيــة أخــرى تهــدف إىل
تعزيــز البنيــة التحتيــة للنقــل يف األقاليــم الجنوبيــة مــن خــال
التحضــر لتعزيــز النقــل الــدويل للبضائــع نحــو بلــدان أفريقيــا
جنــوب الصحــراء.

البنيــة التحتية للنقل

كان ألزمة كوفيد19-
وقع كبري عىل قطاعي
النقل و الصناعة رغم
املجهودات التي بذلت
لتقوية صمودهام
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فرضــت جائحــة كوفيــد 19-تحديــات غــر مســبوقة أمــام كافــة
القطاعــات عــى مســتوى العــامل ،وكان قطــاع النقــل مــن أبــرز
املترضريــن بتداعيــات هــذه األزمــة ،خاصــة إثــر اإلجــراءات
التــي طبقهــا بلدنــا للحــد مــن تفــي الفــروس إضافــة إىل
انخفــاض الصــادرات بســبب تراجــع الطلــب الخارجــي .وبالتــايل،
فقــد شــهدت حركــة نقــل الــركاب بالســكك الحديديــة والنقــل
البحــري وحركــة املوانــئ املغربيــة والنقــل الجــوي للــركاب
انخفاضً ــا حــادا وخســارة كبــرة إثــر هــذه األزمــة الصحيــة .ويف
ظــل هــذه الظــروف ،ســجلت القيمــة املضافــة لقطــاع النقــل
انخفاضً ــا بنســبة  %25,8يف عــام  2020بعــد زيــادة بنســبة
 %6,6يف عــام .2019

وتواصلــت املجهــودات أيضــا لفــك العزلــة عــن الســكان
القرويــن مــن خــال برنامــج الحــد مــن الفــوارق الرتابيــة
واالجتامعيــة الــذي تــم إطالقــه ســنة  .2015ويبلــغ معــدل
الولــوج إىل الطــرق القرويــة حاليــا حــوايل .%80
بالنســبة لقطــاع اللوجســتيك ،فقــد تواصلــت املجهــودات
واإلجــراءات الهادفــة إىل تطويــر املناطــق اللوجســتيكية .إال أن
القطــاع مطالــب بتجــاوز آثــار هــذه األزمــة عــر اندمــاج أكــر
يف التوجهــات العامليــة الجديــدة لسلســلة اإلمــداد واالندمــاج
يف العمليــة اللوجيســتيكية الذكيــة التــي تقــوم عــى رقمنــة
العمليــات لتحســن األداء اللوجســتييك املحــي والــدويل.

فيــا يخــص قطــاع الطــران ،الــذي يعــد محــركا للتنميــة
االقتصاديــة ,فقــد تعــرض إىل أكــر تراجــع يف تاريخــه .خــال
الفــرة بــن  ،2019-2016ســجلت الحركــة الجويــة تطــورا
ملحوظــا حيــث انتقلــت مــن  18.237.272إىل 25.059.840
مســافر أي مبعــدل منــو ســنوي متوســط يعــادل  .%11,17لكــن
خــال األزمــة الصحيــة ,عانــت الحركــة الجويــة مــن انخفــاض
حــاد ســنة  2020مقارنــة بســنة  2019يقــدر ب .%71,47

قطاع الصناعة

شــملت األزمــة الصحيــة كذلــك االســتثامرات العموميــة التــي
عرفــت تباطــؤا وال ســيام بالنســبة للبنيــة التحتيــة للنقــل
بســبب القيــود التــي شــهدتها امليزانيــة.

خــال ســنة  ،2020تســبب ظهــور جائحــة فــروس كورونــا
واإلجــراءات املتخــذة مــن لــدن الســلطات للحــد مــن انتشــارها،
يف آثــار ســلبية كبــرة عــى مســتوى عــدة فــروع صناعيــة .أظهــر
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البحــث األول  11الــذي أجرتــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط
لــدى الــركات حــول تأثــرات كوفيــد ،19-والــذي تــم
إجــراؤه يف الفــرة مــا بــن  1و  3أبريــل  ،2020النتائــج األوىل
للوبــاء حيــث أن الصناعــات النســيجية والجلديــة واملعدنيــة
وامليكانيكيــة كانــت األكــر تــررا (بلغــت نســبة الــركات
التــي أعلنــت عــن توقــف أنشــطتها بشــكل دائــم أو مؤقــت
 %76و %73عــى التــوايل) .وتأثــرت جميــع قطاعــات الصناعــة
األخــرى مبســتوى قريــب مــن املتوســط الوطنــي ( .)%57إال أنــه
يبقــى فــرع الصناعــات الغذائيــة األقــل ترضرا(بنســبة .)%34
ســلطت الجولــة الثانيــة مــن هــذا البحــث االحصــايئ  ،12خــال
شــهر يوليــوز ،2020الضــوء عــى تفاقــم آثــار الوبــاء حيــث
تراوحــت معــدالت توقــف النشــاط (الدائــم أو الجــزيئ) بــن
 %99,4للصناعــات النســيجية والجلديــة و %78,1للصناعــة
الغذائيــة .مــن جهــة أخــرى ،عــرف قطــاع الســيارات ،أحــد
القطاعــات الرئيســية يف الصناعــة املغربيــة ،انخفــاض إنتاجــه
يف ســنة  2020بنســبة  %30مقارنــة بســنة  ،2019حيــث أنتــج
فقــط  277474مركبــة.

املبيــان  : 14نســبة املقــاوالت املتوقفة نهائيا أو مؤقتــا نتيجة األزمة
الصحية

املصــدر :املندوبية الســامية للتخطيط

مــن  22اىل  30دجنرب 2020
مــن  3اىل  15يوليوز 2020
مــن  1اىل  3ابريل 2020

عــى الرغــم مــن هــذا االنتعــاش الــذي ســجل يف نهايــة ســنة
 2020فإنهــا تبقــى عــى العمــوم ســنة صعبــة للغايــة بالنســبة
للصناعــة املغربيــة .عــى املســتوى اإلجــايل ،انخفضــت القيمــة
املضافــة التــي حققهــا القطــاع بنســبة  %5,3خــال هــذا العــام.
مــن جهــة أخــرى تظهــر أرقــام اإلنتــاج الصناعــي أن تراجــع
النشــاط ( )%6,3يــكاد يكــون معمــا يف القطــاع باســتثناء
أربعــة فــروع فقــط متكنــت مــن تحســن نتائجهــا خــال ســنة
 ،2020وهــي الصناعــات الكيامويــة (بزيــادة إنتاجهــا ب )%8,6
واألدويــة ( ،)%2,9وبدرجــة أقــل ،صناعــة الــورق والكرتــون
( )%2,1والصناعــات الغذائيــة (.)%0,9

يف هــذا الســياق املــردي ،تأثــرت الصــادرات ،مــع انخفــاض
ملمــوس أثنــاء الحجــر الصحــي ،لكــن الوضــع تحســن بعــد فتــح
األســواق الدوليــة الرئيســية .عــى صعيــد الشــغل ،بلــغ معــدل
ترسيــح العــال ذروتــه ( )%43يف شــهر مايــو  ،2020قبــل أن
يرتاجــع إىل  %20يف شــهر يونيــو ،وهــو الشــهر الــذي تزامــن
مــع تخفيــف الحجــر الصحــي .ويجــب اإلشــارة هنــا أن قطــاع
النســيج والجلــد كان هــو القطــاع األكــر تأثــرا يف هــذا الشــأن.
لقــد ســمح دعــم الدولــة ،ســواء مــن جانــب العــرض أو الطلــب،
بالعــودة التدريجيــة للحركــة االقتصاديــة .يتضــح هــذا مــن خــال
البحــث الثالــث الــذي أجرتــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط
يف دجنــر .2020أظهــر هــذا األخــر أن  %23فقــط مــن رشكات
النســيج والجلــد ال زالــت يف حالــة إغــاق مؤقــت أو دائــم.
بالنســبة للفــروع الصناعيــة األخــرى ،مل يتجــاوز هــذا املعــدل
 .%12باإلضافــة إىل ذلــك ،تظهــر إحصــاءات وزارة الصناعــة أنــه
قــد تــم اســتعادة  %96مــن فــرص الشــغل مبتــم أكتوبــر .2020

هــذا الوضــع أثــر عــى مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة يف هــذا
امليــدان ،حيــث انخفضــت القيمــة الصناعيــة املضافــة حســب الفــرد
مــن  4826درهــا يف  2019إىل  4628درهــا ســنة  ،2020أي مبعــدل
 ،%4,1بســبب االنخفــاض الحــاد يف الناتــج الداخــي اإلجــايل ،يف
حــن انتعشــت شــيئا ما حصــة القيمــة املضافــة الصناعيــة إىل %15,3
ســنة  2020بعدمــا اســتقرت يف  %14,9ســنة مــن قبــل.

 11التفاصيل يف https: //www.hcp.ma/Principaux-resultats-de-l-enquete-de-conjoncture-sur-les-effets-du-Covid-19-sur-l-activite-des-entreprises_a2499.html :
 12التفاصيل يف https: //www.hcp.ma/file/217089 :
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الحــرة مــع تركيــا مــن خــال زيــادة الرســوم الجمركيــة بنســبة
 %90مــن الرســم العــام لالســترياد .كــا رأت النــور مشــاريع
اســتثامرية أخــرى يف قطاعــات صناعيــة أخــرى ،مثــل الصناعــات
الغذائيــة ،الصناعــات الكيميائيــة والصناعــات املعدنيــة و
امليكانيكيــة .هــذا وســمحت املشــاريع االســتثامرية املختلفــة
التــي تــم إطالقهــا يف إطــار برنامــج الترسيــع الصناعــي بإنشــاء
 504953فرصــة عمــل بــن عامــي  2014و ،2019وهــو مــا ميثــل
تجــاوزا لهــدف برنامــج الترسيــع الصناعــي قبــل ســنة واحــدة
مــن اكتاملــه.

مــن جهــة أخــرى ،تجــدر اإلشــارة إىل أن املغــرب قــد نجــح
يف تعبئــة نســيجه الصناعــي مــن خــال إعــادة توجيــه بعــض
األنشــطة نحــو تلبيــة االحتياجــات الجديــدة التــي فرضهــا
الوبــاء .حيــث مكنــت هــذه التعبئــة مــن إنتــاج األقنعــة الواقيــة
(ارتفــع عــدد الــركات املنتجــة مــن  2يف مــارس  2020إىل 118
يف يونيــو  ،)2020واملــواد امل ُ َع ِّق َمــة واملعــدات الطبيــة .وجــب
االشــارة هنــا إىل أن املغــرب متكــن بفضــل االبتــكار مــن إنتــاج
أول جهــاز تنفــس صناعــي وأول رسيــر طبــي مغربيــن .%100
عــى صعيــد التمويــل ،قامــت الوكالــة الوطنيــة للنهــوض باملقاولة
الصغــرى واملتوســطة مــن جانبهــا ،بوضــع برامــج تتــاىش مــع
كل مرحلــة مــن مراحــل جائحــة كوفيــد .19-شــهدت املرحلــة
األوىل مــن بدايــة األزمــة إطــاق برنامــج «امتيــاز تكنولوجيــا
كوفيــد »19-لتشــجيع االســتثامر يف املعــدات الالزمــة ملواجهــة
الوبــاء .أمــا يف املرحلــة الثانيــة ،التــي تزامنــت مــع اســتئناف
النشــاط االقتصــادي ،تــم إطــاق برنامــج لالستشــارة والخــرة
التقنيــة لدعــم املرشوعــات املتوســطة ،الصغــرة والصغــرة
جــدا يف إدارة الصعوبــات التــي ســببها الوبــاء وإعــداد خطــط
اســتئناف األعــال ،يف حــن تــم يف املرحلــة الثالثــة مــن مرحلــة
االنتعــاش ،إطــاق الجيــل الجديــد مــن برامــج الدعــم التــي
توفــر العديــد مــن االمتيــازات ويســهل الولــوج إليهــا مواكبــة
مرحلــة التعــايف االقتصــادي.

باإلضافــة إىل ذلــك ،اســتمرت الجهــود املتعلقــة بالتخفيــف مــن
انبعــاث غــازات االحتبــاس الحــراري ،ومثــل قطــاع الصناعــة
 %14,7مــن إجــايل انبعــاث هــذه الغــازات يف املغــرب ســنة
 ،2018أي مــا يعــادل  13387٫3جيجــا جــرام مكافــئ ثــاين
أكســيد الكربــون .هكــذا انخفضــت االنبعاثــات مــن الصناعــة
التحويليــة بنســبة  %0٫1خــال الفــرة مــن  2010إىل .2018

ولــوج املقــاوالت الصغــرة جــدا واملقــاوالت الصغــرى
واملتوســطة إىل التمويــل
تلعــب الــركات الصغــرة جــدا والصغــرة واملتوســطة دورا رئيســيا
يف خلــق الــروة والتشــغيل وقــد مثلــت ســنة  2018حــوايل %99,5
مــن جميــع الــركات النشــيطة يف املغــرب ( %94,3منهــا رشكات
صغــرة جــدا و %5,2صغــرة ومتوســطة) .13ســاهمت هــذه الــركات
الصغــرة واملتوســطة ب  %36,7مــن إجــايل حجــم املبيعــات،
وشــغلت مــا يقــرب مــن  %73مــن اليــد العاملــة املســجلة مــع
مســاهمة بنســبة  %90,1يف خلــق فــرص العمــل .عــى مســتوى
الصناعــات التحويليــة ،بلغــت نســبة مســاهمة الــركات الصغــرة
جــدا والصغــرة واملتوســطة يف خلــق  %26مــن إجــايل القيمــة
املضافــة الصناعيــة ســنة .2018

قبــل ظهــور وبــاء كوفيــد ،19-واصــــل برنامــــج الترسيــــع
الصناعــي ســنة  2019بنفــس الديناميــة التــي عرفهــا منــذ
إطالقــه .ويتضــح ذلــك مــن خــال تطويــر منظومتــن صناعيتــن
لقطــاع الســيارات (رونو-نيســان و ،)PSAمــع إنتــاج أكــر مــن
 394000مركبــة ســنة  %89 ،2019منهــا موجهــة للتصديــر
(أكــر مــن  74وجهــة) ،وخلــق مــا يقــرب مــن  3250فرصــة
عمــل مبــارشة وغــر مبــارشة .كــا شــهد قطــاع الطــران توقيــع
عقــد تفاهــم (SpiritAerosystemsو )SABENAوإنشــاء
مــروع صناعــي مخصــص لتفكيــك الطائــرات .يف قطــاع
النســيج والجلــد ،تــم توقيــع  19اتفاقيــة اســتثامر مببلــغ يقــارب
 650مليــون درهــم باإلضافــة إىل مراجعــة اتفاقيــة التجــارة

أعــادت وزارة الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد األخــر والرقمــي
تشــكيل برامــج «اســتثامر» و «مواكبــة» ،مبعــدالت دعــم
أكــر تفضيليــة ورشوط ولــوج ميــرة .مــا ســاهم يف ارتفــاع
عــدد املشــاريع التــي اســتفادت مــن دعــم االســتثامر يف إطــار

 13املرصــد املغريب للمقاوالت الصغرية جدا والصغرى واملتوســطة ،تقرير 2018

87

برنامــج «اســتثامر» ســنة  2020بنســبة  %50لتصــل إىل 229
مرشوعــا ،مــا ميثــل اســتثامرا إجامليــا قــدره  2,8مليــار درهــم
و25357منصــب شــغل مبــارش وغــر مبــارش .كــا ارتفــع عــدد
مشــاريع املقــاوالت الصغــرة جــدا واملتوســطة املســتفيدة مــن
برنامــج دعــم الخــرة التقنيــة واالستشــارة «مواكبــة» إىل ،590
بزيــادة قدرهــا  %58ســنة .2020
باإلضافــة إىل ذلــك ،تــم اتخــاذ إجــراءات مــن طــرف الوكالــة
الوطنيــة للنهــوض باملقاولــة الصغــرى واملتوســطة ســنة
 2020ملواجهــة انعكاســات جائحــة كوفيــد .19-همــت هــذه
اإلجــراءات  77مرشوعــا اســتثامريا عــى مســتوى املعــدات
بريــادة رشكات وطنيــة ،بعدمــا اســتفادوا مــن الدعــم املــايل،
مــا ســمح برصــد اســتثامر إجــايل قــدره  544مليــون درهــم
وإحــداث  4325منصــب شــغل مبــارش وغــر مبــارش .ولدعــم
الــركات الصغــرة واملتوســطة يف اســتئناف أنشــطة مــا بعــد
الحجــر الصحــي ،تــم تفعيــل  624عمليــة مواكبــة يف مجــال
االستشــارة والخــرة التقنيــة.
كــا تــم إيــاء اهتــام خــاص للدعــم إلدمــاج القطــاع غــر
املهيــكل ،عــر إنشــاء إطــار املقــاول الــذايت (إطــار رضيبي مناســب،
تغطيــة اجتامعيــة ،مواكبــة ومتويــل) .يف هــذا اإلطــار ،وصــل عــدد
املقاولــن الذاتيــن املســجلني يف الســجل الوطنــي نهايــة شــهر
يونيــو  2020إىل  286020شــخصا بعــد أن كان قــد بلــغ  130ألــف
شــخصا يف نهايــة عــام  ،2019بزيــادة تقــدر .%120

املســمى« .»Midadوميكننــا أيضــا أن نذكــر  Kitاملغــريب الصنــع
 %100كمجموعــة أدوات لتشــخيص كوفيــد 19-أو حقيبــة
النظافــة لضــان االمتثــال للتدابــر الصحيــة.

نســب تغطيــة الســكان بشــبكات الهاتــف املحمــول نفــس املنحــى
التصاعــدي حيــث ســجلت  %99,8بالنســبة ل  2Gو %99بالنســبة
ل  3Gو  %98,8بالنســبة ل .4G

باإلضافــة إىل ذلــك ،تــم خــال الســنة الدراســية  2020-2019بــذل
الكثــر مــن الجهــود لتعزيــز وتطويــر وتقييــم البحــث العلمــي
واالبتــكار ،مبــا يف ذلــك عــى وجــه الخصــوص :متويــل 53مرشوعــا
يف مرحلــة أوىل متبوعــا ب  88مرشوعــا يف مرحلــة ثانيــة يف إطــار
برنامــج دعــم البحــث العلمــي والتكنولوجــي الخــاص بـــ كوفيــد19-
الــذي أطلــق يف شــهر أبريــل مبيزانيــة  10ماليــن درهــم؛ اإلعــان
عــن طلبــات ملشــاريع يف إطــار برنامــج «الخوارزمــي» برشاكــة مــع
وزارة الصناعــة والتجــارة واالقتصــاد األخــر والرقمــي لتمويــل
مشــاريع بحــث يف ميــدان الــذكاء االصطناعــي وتطبيقاتــه مببلــغ
يناهــز  50مليــون درهــم و تعزيــز نتائــج البحــث العلمــي واالبتــكار
والرشاكــة مــع القطــاع الخــاص ،مــن خــال دعــم وتشــجيع بـراءات
االخــراع :إذ بلــغ العــدد اإلجــايل لطلبــات الــراءات  108طلــب
مقــدم مــن الجامعــات ومراكــز البحــث مــن أصــل  192طلــب مــن
أصــل مغــريب خــال ســنة .2019

باإلضافــة إىل ذلــك ،متيــزت ســنة  2020مبواصلــة اإلعــداد
إلطــاق تكنولوجيــات إنرتنــت األشــياء والجيــل الخامــس،

كــا بــذل املغــرب جهــودا حثيثــة تــروم تيســر الولــوج إىل
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وتعميمهــا وتقليــص الفجــوة
الرقميــة ،مــا ســاهم يف تحســن مســتويات التغطيــة بشــبكات
االتصــاالت وتعميــم خدمــة الهاتــف النقــال .وقــد شــكلت ســنة
 2020منعطفــا هامــا ألداء القطــاع ،إذ أســهمت تدابــر الحجــر
الصحــي املتخــذة للتصــدي لجائحــة كوفيــد 19-يف ارتفــاع وثــرة
اســتعامل القطاعــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص وكــذا األفــراد
لخدمــة اإلنرتنــت واألدوات الرقميــة ،لضــان ســرورة بعــض أنشــطة
الحيــاة اليوميــة والقطاعــات الحيويــة (التعليــم والعمــل وتقديــم
خدمــات صحيــة واجتامعيــة عــن بعــد) .وقــد بلغــت حظــرة
املشــركني يف خدمــة األنرتنــت  29,80مليــون مشــرك أي مــا يعــادل
نســبة نفــاذ تصــل إىل  ،14%83واســتأثر األنرتنــت املتنقــل باملركــز
األول ب  27,74مليــون مشــرك متبوعــا بخدمــة األنرتنــت الثابــت
مــن نــوع « »ADSLوخدمــة األنرتنــت باألليــاف البرصيــة اللتــن
اســتقطبتا عــى التــوايل  1,6مليــون و 218.035مشــرك .كــا عرفــت

االبتــكار والتكنولوجيات الجديدة
لقــد أعطــت أزمــة كوفيــد 19-دفعــة لترسيــع وتــرة االبتــكار
والبحــث العلمــي باملغــرب .ويف الواقــع ،أصبحــت هــذه الوتــرة
رضوريــة أكــر مــن أي وقــت مــى الســتباق التغيــرات وزيــادة
املرونــة يف مواجهــة هــذه األزمــة الكــرى.
وهكــذا رأت النــور العديــد مــن االبتــكارات ،التــي نفذهــا
القطــاع الخــاص ومراكــز البحــوث الجامعيــة ،مثــل جهــاز
التنفــس الصناعــي املغــريب  %100املســمى « »Sircosأو
القنــاع الــذيك للكشــف التلقــايئ عــن بعــد ل كوفيــد19-

إذ يرتقــب إطــاق هــذه األخــرة يف نهايــة  ،2021وإعــداد
املواصفــات التقنيــة لتهيئــة املناطــق الجديــدة بوســائل
وتجهيــزات االتصــاالت ومواصلــة تجهيــز الدواويــر واملناطــق
النائيــة والبيضــاء بالبنيــات التحتيــة وخدمــات االتصــاالت ذات
الصبيــب العــايل جــدا.

 .2التحديات الرئيســية:

القطاعــات الصناعيــة الحديثًــة والتــي تعــد جــز ًءا أساســيا مــن
التجــارة الخارجيــة للمغــرب .وهــذا يســتوجب أيضــا مضاعفــة
الجهــود مــن أجــل تكويــن أكــر مالمئــة للمتطلبــات الجديــدة
للقطاعــات الصناعيــة وإدمــاج أكــر للقطــاع الغــر املهيــكل.

قطــاع البنيــة التحتية للنقل
يظــل الحفــاظ عــى رصيــد البنيــة التحتيــة هــو التحــدي الرئيــي
الــذي يجــب التغلــب عليــه بســبب حجــم احتياجــات التمويــل
التــي غالبًــا مــا تؤمــن مــن املصــادر العامــة .وسيســتمر تزايــد
هــذه االحتياجــات بشــكل أكــر يف ظــل تأثــرات تغــر املنــاخ
عــى البنيــة التحتيــة للنقــل.

هــذه التحديــات تضــل أكــر حــدة عــى مســتوى الــركات
الصغــرة واملتوســطة التــي تشــكل الجــزء األكــر مــن النســيج
الصناعــي .إذ ال تــزال هــذه الــركات الصغــرة واملتوســطة
تواجــه يف الواقــع مجموعــة مــن املشــاكل التــي تعــوق تنميتهــا
وتقلــل مــن مســاهمتها يف القيمــة املضافــة الصناعيــة .وال يــزال
تحديثهــا ،ســواء مــن حيــث مــوارد اإلدارة أو اســتخدام التقنيــات
الحديثــة ،ميثــل تحديــا كبــرا ،وكذلــك متويــل أنشــطتها والوصــول
إىل مــوارد برشيــة عاليــة الجــودة.

التحــدي اآلخــر للقطــاع هــو ســوق الخدمــات اللوجســتيكية،
الــذي ال يــزال يعــاين مــن ضعــف الهيكلــة .فاســتمرار القطــاع
غــر املهيــكل ،وقلــة العقــار املخصــص إلنشــاء مناطــق الخدمــات
اللوجســتيكية ،وكدلــك نقــص املهــارات ،تشــكل عقبــات أمــام
منــو القطــاع .هذاوتظــل التكاليــف اللوجســتيكية مرتفعــة
مقارنــة بالــدول األخــرى ،مــا يؤثــر ســلبا عــى القــدرة التنافســية
لالقتصــاد املغــريب.

االبتــكار والتكنولوجيات الجديدة
مــع هــذا الوبــاء ،أصبــح البحــث والتطويــر واالبتــكار رضوريــن
وأثبتــا أنهــا عامــان للبقــاء والخــروج مــن األزمة .ومــن الرضوري
اليــوم أكــر مــن أي وقــت مــى إقامــة حكامــة جيــدة لنظــام
البحــث والتطويــر ،ال ســيام مــن خــال إنشــاء هيئــة اتحاديــة
تضــم مختلــف املتدخلــن (مركــز ،جامعــات ،منظــات ،الــخ)
؛ وضــع البحــث بجــودة أفضــل كأولويــة للتكويــن الجامعــي؛
تنويــع مصــادر التمويــل وأخــرا تقويــة هيئــة التدريــس.

قطاع الصناعة
العديــد مــن التحديــات التــي تعهــد املغــرب مبواجهتهــا يف إطــار
سياســته الصناعيــة ال تــزال قامئــة .عــى الرغــم مــن إنجــازات
السياســات العموميــة يف هــذا امليــدان ،فمــن الواضــح أن القــدرة
التنافســية للقطــاع الصناعــي تضــل غــر كافيــة ،بســبب عــدم
قدرتهــا عــى ولــوج أســواق دوليــة جديــدة.
لالســتفادة بشــكل أفضــل مــن السياســات الصناعيــة ،وجــب
تحســن االندمــاج املحــي للصناعــة املغربيــة ،ال ســيام يف
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 .3تطور مؤرشات الهدف التاســع:
املرامي

رمز املؤرش

املؤرشات

 1.9إقامة هياكل أساسية جيدة
النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة
عىل الصمود ،مبا يف ذلك هياكل
أساسية إقليمية وعابرة للحدود،
لدعم التنمية االقتصادية ورفاه
اإلنسان ،مع الرتكيز عىل تيسري
ُسبل استفادة الجميع منها بتكلفة
ميسورة وعىل قدم املساواة

1.1.9

نسبة السكان القرويني الذين يعيشون
عىل بعد كيلومرتين من طريق صالحة
لالستعامل طوال السنة ()%

2.1.9

عدد املسافرين وحجم الشحنات،
بحسب وسيلة النقل:

القيمة
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2005املستهدفة
يف أفق
2030
54

79

-

79,3

-النقل السكيك (مبليون مسافر–كلم)

5208

4923

4475

4803

النقل السكيك(مبليون طن –كلم)

3831

3888

3485

3069

النقل البحري(مبليون طن)

121,06

-النقل البحري (مبليون مسافر)

5,37

4,97

 2.9تعزيز التصنيع الشامل للجميع
واملستدام ،وتحقيق زيادة كبرية
بحلول عام  2030يف حصة الصناعة
يف التشغيل ويف الناتج الداخيل
اإلجاميل ،متشيا مع الظروف
الوطنية ،ومضاعفة حصتها يف أقل
البلدان منوا.

 .3.9زيادة فرص حصول املشاريع
الصناعية صغرية الحجم وسائر
املشاريع ،وال سيام يف البلدان
النامية ،عىل الخدمات املالية ،مبا يف
ذلك االئتامنات ميسورة التكلفة،
وإدماجها يف سالسل القيمة
واألسواق

20,36

أ-القيمة املضافة الصناعية كنسبة من
الناتج املحيل اإلجاميل()%

-

القيمة املضافة الصناعية كنسبة من
الناتج املحيل اإلجاميل للفرد
2.2.9

نسبة حصة قطاع الصناعة من اليد
العاملة ()%

1.3.9

نسبة املقاوالت الصغرى من مجموع
القيمة املضافة للقطاع الصناعي ()%

2.3.9

نســبة املقــاوالت الصغــرى التــي لهــا
قــرض أو خــط االئتــان ()%

5,32

-

16,5

16,1

15,7

15,7

15,7

14,9

15,3

-

4672

4606

4788

4933

4826

4628

-

11,2

11,3

11,7

12,0

12,0

12,1

.9ب دعم أنشطة التطوير والبحث
واالبتكار يف التكنولوجيا املحلية
يف البلدان النامية ،بوسائل منها
كفالة وجود بيئة مناسبة من
حيث السياسات للتنويع الصناعي
وإضافة قيمة للسلع األساسية بني
أمور أخرى.

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

-

-

5,2
-

 4.9تحسني البنيات التحتية
وتحديث الصناعات بحلول عام
 2030لجعلها مستدامة ،مع زيادة
كفاءة استخدام املوارد وزيادة
اعتامد التكنولوجيات والعمليات
الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا،
ومع قيام جميع البلدان باتخاذ
إجراءات وفقاً لقدراتها.

1.4.9

 5.9تعزيز البحث العلمي وتحسني
القدرات التكنولوجية يف القطاعات
الصناعية يف جميع البلدان ،وال
سيام البلدان النامية ،تشجيع
االبتكار والزيادة بنسبة كبرية يف
عدد العاملني يف مجال البحث
والتطوير لكل مليون شخص،
وزيادة إنفاق القطاعني العام
والخاص عىل البحث والتطوير.
بحلول أفق 2030

153,15 137,5

النقل الجوي (مبليون مسافر)1.2.9

79,6

80

املرامي

رمز املؤرش

.9ج تحقيق زيادة كبرية يف فرص
الحصول عىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،والسعي إىل توفري
فرص الوصول الشامل وامليسور إىل
شبكة اإلنرتنت يف أقل البلدان منوا
بحلول سنة 2020

القيمة
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2005املستهدفة
يف أفق
2030

املؤرشات
انبعاث ثاين أكسيد الكربون CO2
لكل وحدة من القيمة املضافة

)(2010
15,2

1.5.9

اإلنفاق عىل البحث والتطوير كنسبة
الناتج الداخيل اإلجاميل

2.5.9

عدد الباحثون (موازي كامل الوقت(
لكل مليون نسمة

-

-

0,8
1024

0,79
-

11,9

0,78
1074

-

0,78
1800

-

14,7

0,8
-

-

-

.9ب1.

.9ج1.

-

نسبة القيمة املضافة للصناعة
التكنولوجية املتوسطة واملتقدمة من
مجموع القيمة املضافة ()%

نسبة السكان املشمولني بشبكة
املحمول ،حسب نوع التكنولوجيا 2G
()%
3G
4G

21,6

22,4

23,3

22,6

-

24,3

97,5

99,2

99,2

99,6

99,6

99,7

99,7

99,8

-

-

80,0

80,0

95,0

96,0

98,0

99,0

99,0

-

-

-

45,4

68,0

93,0

96,0

98,8

98,8

-
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تعزيــز الصمــود املجتمعــي وتقليــص التفاوتــات نفســه كخيــار
أولــوي .وهكــذا ،فضــا عــن اتخــاذ تدابــر عاجلــة للحــد مــن آثــار
الوبــاء ،فــإن بلدنــا كان لــه الفضــل يف الــروع يف إجــراءات هيكليــة
كفيلــة باملســاهمة يف تقليــص التفاوتــات.

باملــوازاة مــع عملهــا عــى تعزيــز التنويــع والتحــول الهيــكيل
القتصادهــا ،تعتــر بالدنــا الحــد مــن التفاوتــات االجتامعيــة
واملجاليــة أحــد األبعــاد الرئيســية لسياســاتها العموميــة ،وقــد تــم
يف هــذا الصــدد إحــراز تقــدم يف العديــد مــن املســتويات .وبالرغــم
مــن االضطرابــات الناجمــة عــن ظهــور جائحــة كوفيــد ،19-يفــرض

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

املمتــدة مــن  1دجنــر  2019إىل نهايــة مــارس  ،2020أن التفاوتــات
يف الدخــل تفــوق التفاوتــات يف اإلنفــاق ،ففــي حــن بلــغ مــؤرش
جينــي لهــذه األخــرة  ،%38,5ســجل مســتوى التفاوتــات يف الدخــل
نســبة  %46,4متجــاوزا بذلــك العتبــة املقبولــة اجتامعيــا (.)%42

التفاوتات يف مســتوى املعيشة
عــى الرغــم مــن التحســن امللمــوس ملســتوى معيشــة األرس ،أظهــرت
تفاوتــات نفقــات اســتهالك األرس ،باســتعامل مــؤرش جينــي ،منــذ
فــرة طويلــة ،مقاومــة قويــة لالنخفــاض .غــر أنــه ،انطالقــا مــن ســنة
 ،2007بــدأت هــذه التفاوتــات تعــرف اتجاهــا تنازليــا واضحــا ،حيــث
انخفضــت مــن  %40,7إىل  %39,5ســنة  2013ثــم إىل  %38,5ســنة
 ،2019األمــر الــذي يعكــس نجاعــة السياســات العموميــة املعتمــدة
ملكافحــة الفقــر والهشاشــة والتفاوتــات.

ال تزال التفاوتات
االجتامعية واملجالية
كبرية باملغرب وكادت
تتفاقم تحت تأثري
كوفيد 19-لوال
املساعدات العمومية
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وحســب مصــادر الدخــل ،تســاهم التفاوتــات يف األجــور بنســبة أكــر
يف مجمــوع تفاوتــات الدخــل اإلجــايل حســب مــؤرش جينــي تقــدر
بحــوايل  %40ســنة  .2019وتجــدر اإلشــارة إىل أن نســبة األشــخاص
الذيــن يعيشــون بأقــل مــن نصــف متوســط الدخــل ،بلغــت %11,7
ســنة  ،2014حســب مقاربــة اإلنفــاق (مقابــل  %12,6ســنة .)2001
وتعــرف هــذه النســبة تباينــا كبــرا بالوســط القــروي حيــث ترتفــع
إىل  %22,1مقابــل  %4,7فقــط ،بالوســط الحــري.

ومــع ذلــك ،كان مــن املمكــن أن يعــرف هــذا االتجــاه التنــازيل
للتفاوتــات منحــى معاكســا تحــت تأثــر الوبــاء ،قــد تصــل معــه
إىل مســتوى متفاقــم يناهــز  .%44,4غــر أن التدخــل العمومــي
االســتباقي والتدابــر العاجلــة التــي اتخذتهــا بالدنــا قــد ســاعدت يف
الحــد مــن تفاقــم التفاوتــات االجتامعيــة لتظــل يف حــدود %38,4
بعــد تحويــات املســاعدات العموميــة ،أي بتقليــص  6نقــاط.

مــن جهــة أخــرى ،بلغــت نســبة العمــل يف الناتــج الداخــي اإلجــايل،
مبــا يف ذلــك األجــور والتحويــات االجتامعيــة %30,79 ،ســنة ،2019
تقريبــا نفــس املســتوى املســجل قبــل عقــد مــن الزمــن ( %30,62ســنة
.)2008
املبيــان  : 15تطــور حصة العمــل يف الناتج الداخيل اإلجاميل ()%

ينعكــس تقليــص التفاوتــات االجتامعيــة مــن خــال زيــادة مســتوى
املعيشــة الفــردي ل  %40مــن األرس األكــر حرمانــا بوتــرة أرسع
مــن تزايــد املعــدل الخــاص مبجمــوع الســكان ( %3,6و %3,8خــال
الفرتتــن  2007-2001و 2014-2007للفئــة األوىل مقابــل  %3,3و
 %3,6عــى التــوايل ملجمــوع الســكان) .وحســب وســط اإلقامــة ،كان
التحســن لــدى هــذه الفئــة مــن األرس األكــر حرمانــا أكــر وضوحــا يف
الوســط القــروي مقارنــة مــع الوســط الحــري (انتقــل بــن الفــرات
نفســها مــن  %3,5إىل  %3,9يف القــرى ومــن  %3,5إىل  %3,7يف
املــدن).

التفاوتــات يف الدخل
أظهــرت نتائــج البحــث املبــارش لــدى األرس حــول توزيــع الدخــل،
الــذي أنجزتــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط ألول مــرة ،خــال الفــرة
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التفاوتــات املجالية

صفــوف األطفــال الذيــن ت ـراوح أعامرهــم بــن 12و 14ســنة مبعــدل
متــدرس خــاص ال يتجــاوز  %89,3مقابــل  %94,2للذكــور.

عــى املســتوى االقتصــادي ،اســتحوذت ثــاث جهــات فقــط عــى
 %58مــن الناتــج الداخــي اإلجــايل يف ســنة  2019وهــي جهــات
الــدار البيضاء-ســطات ،والرباط-ســا-القنيطرة ،وطنجة-تطــوان-
الحســيمة بنســب  %31,8و %15,3و %10,9عــى التــوايل .ويــراوح
وزن املســاهمة الجهويــة يف الناتــج الداخــي اإلجــايل الوطنــي
لنفــس الســنة بــن  %31,8يف جهــة الــدار البيضاء-ســطات و%1,3يف
جهــة الداخلــة وادي الذهــب .فيــا يخــص التنميــة البرشيــة ،ســجل
متوســط النمــو الســنوي ملــؤرش التنميــة البرشيــة عــى مســتوى
الجهــات ،بــن ســنتي  2004و ،2014مســتويات متفاوتــة تـراوح بــن
 %1,3يف الجهــات الجنوبيــة و %2,3يف جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة.

كــا يبــدو أن األرس التــي تعيلهــا النســاء عانــت أكــر مــن تلــك
التــي يعيلهــا الرجــال أثنــاء فــرة الحجــر الصحــي ،ال ســيام يف
مجــال الولــوج إىل الخدمــات الصحيــة ،والتعليــم عــن بعــد،
والنشــاط .فعــى ســبيل املثــال ،بلــغ الفــارق يف الولــوج إىل
الخدمــات الصحيــة بالوســط القــروي ،مــع نظريتهــا التــي يعيلهــا
رجــل 46 ،نقطــة بالنســبة للصحــة اإلنجابيــة ،و 31,6نقطــة
لخدمــات الرعايــة مــا قبــل الــوالدة وبعدهــا.
15

سياسة الهجرة
انتقــل املغــرب مــن مرحلــة تســوية وضعيــة األجانــب املتواجديــن
يف وضعيــة غــر قانونيــة ،التــي اســتفاد منهــا مــا يقــارب  50ألــف
مهاجــر يف ســنتي  2014و ،2017إىل مرحلــة إدمــاج املهاجريــن
والالجئــن بشــكل يكفــل لهــم الولــوج إىل الخدمــات العموميــة
عــى غــرار املغاربــة .يف هــذا اإلطــار ،عرفــت الســنة الدراســية
 2020-2019تســجيل  3207طفــا مهاجــرا يف التعليــم املنظــم،
كــا اســتفاد  302مهاجــرا مــن برنامــج التعليــم غــر النظامــي.
يف مــا يتعلــق باإلدمــاج يف ســوق الشــغل ،وفضــا عــن فتــح
بــاب ولــوج األجانــب إىل بعــض املهــن املنظمــة (املمرضــات،
واملولــدات ،واألطبــاء) ،حــرص املغــرب عــى تســهيل منــح تأشــرة
لعقــود عمــل األجانــب مــن خــال اإلعفــاء مــن شــهادة النشــاط
بالنســبة للمهاجريــن النظاميــن والالجئــن ،وإحــداث  6شــبابيك
للقــرب (تــم التأشــر عــى  271عقــد عمــل برســم ســنة .)2020

إذا كان تأثــر األزمــة الصحيــة املقــرن بفــرة الجفــاف ،قــد أدى
إىل تفاقــم البطالــة ،ليصــل معدلهــا إىل  %11,9ســنة  2020بــدال
مــن  %9,2ســنة  ،2019فتجــدر اإلشــارة إىل أن الفــارق يف هــذا
املعــدل بــن الجهــات انتقــل مــن  10,9نقطــة ســنة  2019إىل
 13,8نقطــة ســنة  .2020وقــد كان انتشــار البطالــة أكــر تجليــا
يف الجهــة الرشقيــة ( )%20,7وجهــات الجنــوب ( )%19,8وجهــة
الــدار البيضاء-ســطات (.)%13,4
فضــا عــن ذلــك ،وحســب البحــث الــذي أنجزتــه املندوبيــة الســامية
للتخطيــط حــول الدخــل ،فــإن األرس القرويــة التــي تســتحوذ فقــط
عــى  %26,5مــن إجــايل دخــل األرس ،تســجل هشاشــة قويــة
باملقارنــة مــع نظريتهــا الحرضيــة ،كان مــن املمكــن أن تتفاقــم خــال
فــرة الحجــر الصحــي يف غيــاب املســاعدات العموميــة .وهكــذا ،كان
مــن املمكــن أن يرتفــع معــدل الفقــر إىل  %19,8يف الوســط القــروي
مقابــل  %7,1يف الوســط الحــري ،ونســبة الهشاشــة إىل  %20,2يف
الوســط القــروي مقابــل  %14,6يف الوســط الحــري.

ويف مــا يتعلــق بالفئــة الخاصــة بالالجئــن  16يف املغــرب ،ونتيجــة
فــرض الحجــر الصحــي الناجــم عــن الوبــاء ،توقــف  %87,1مــن
أربــاب أرس الالجئــن النشــيطني املشــتغلني عــن العمــل أثنــاء
الحجــر ،وحصــل  %6,1منهــم فقــط عــى مســاعدة مــن املشــغل
أو مــن الدولــة .بشــكل عــام ،تلقــى  %78,4مــن الالجئــن تحويــا
واحــدا عــى األقــل مــن مصــادر مختلفــة ،خصوصــا مــن املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن.

التفاوتات بني الجنســن
يف مــا يتعلــق باملســاهمة يف النشــاط االقتصــادي ،اســتمر معــدل
نشــاط اإلنــاث يف االنخفــاض ليســجل بالــكاد  %19,9ســنة 2020
(مقابــل  %70,4لــدى الرجــال) .يف مجــال التعليــم ،عــى الرغــم مــن
التحســن امللحــوظ يف متــدرس الفتيــات كــا يتبــن مــن خــال تطــور
املعــدالت الخاصــة بــن ســنتي  2009-2008و ،2019-2018فــإن هــذه
املعــدالت تبقــى أدىن مــن نظريتهــا املســجلة لــدى الذكــور خاصــة يف

فيــا يخــص الولــوج إىل الخدمــات الطبيــة ،اســتطاع  %62,8مــن
الالجئــن الذيــن يعانــون مــن أم ـراض مزمنــة و %73,8ممــن يعانــون
مــن أمـراض عابــرة ،الولــوج إىل الخدمــات الصحيــة خــال هــذه الفــرة.

 15التقريــر حــول «تحليــل تأثــر فريوس كورونا عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي والنفيس لألرس حســب النوع االجتامعي» الذي أنجزته املندوبية الســامية للتخطيط.
 16حســب البحث الذي أنجزته املندوبية الســامية للتخطيط يف يونيو  2020برشاكة مع املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الالجئي
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 .2التحديات الرئيســية:

•ترسيــع االرتقــاء االجتامعــي للجهــات املحرومــة وتدعيــم هياكلهــا
االقتصاديــة مــن أجــل إدمــاج ســاكنتها وتثمــن إمكاناتهــا ومؤهالتهــا؛

عــى الرغــم مــن التقــدم الــذي أحرزتــه الســلطات العموميــة يف مجــال
الحــد مــن التفاوتــات االجتامعيــة واملجاليــة ،ال بــد مــن االعــراف
بــرورة مواجهــة العديــد مــن التحديــات واملتمثلــة يف:

•االســتفادة مــن فرصــة جائحــة كوفيــد 19-لترسيــع ورش الجهويــة
املتقدمــة مــن خــال تعزيــز دور الجامعــات الرتابيــة واملجتمــع املــدين
يف تعزيــز آليــات التخطيــط الــرايب مــع ضــان التقائيــة برامــج
التنميــة الجهويــة مــع املخططــات القطاعيــة والتفعيــل الرسيــع
إلصــاح الالتركيــز؛

•تعبئــة املــوارد الالزمــة لتمويــل تغطيــة الضــان االجتامعــي املقــدرة
بنحــو  51مليــار درهــم يف ســياق صعــب يتســم بعــدم اليقــن بشــأن
وتــرة االنتعــاش االقتصــادي بعــد الجائحــة ،عــى الصعيديــن الوطنــي
والــدويل؛

•اإلرساع يف إنشــاء مراكــز صاعــدة يف الوســط القــروي لتقديــم مختلــف
الخدمــات للســكان القرويــن والحــد مــن تأثــر األزمــات التــي قــد
تــؤدي إىل تدفــق موجــات الهجــرة نحــو املــدن.

•اإلرساع يف تفعيــل آليــة الســجل االجتامعــي املوحــد الســتهداف أفضــل
للســكان املســتفيدين مــن الربامــج االجتامعيــة العموميــة؛
•تعزيــز السياســات العموميــة الهادفــة إىل الحــد مــن التفاوتــات
االجتامعيــة واملجاليــة ،كأحــد أبعــاد النمــوذج التنمــوي الجديــد
الكفيــل باالســتجابة لتطلعــات العدالــة االجتامعيــة املنصفــة؛

 .3تطــور مؤرشات الهدف العارش:
رمز املؤرش

املؤرشات

2007

2014

2015

2016

2017

2018

2019

القيمة
املستهدفة
يف أفق
2030

 1.10التوصل تدريجيا إىل تحقيق منو الدخل
ودعم استمرار ذلك النمو ألدىن  40يف املائة
من السكان مبعدل أعىل من املعدل املتوسط
الوطني بحلول أفق 2030

1.1.10

معدل منو نصيب الفرد
من إنفاق األرس املعيشية
أو إيراداتها ضمن
أدىن  %40من السكان
ومجموع السكان

3,6

3,8

-

-

-

-

-

-

 2.10متكني وتعزيز اإلدماج االجتامعي
واالقتصادي والسيايس للجميع ،بغض النظر عن
السن أو الجنس أو اإلعاقة أو االنتامء العرقي أو
االثني أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي
أو غري ذلك ،بحلول أفق 2030

1.2.10

نسبة السكان الذين
يعيشون دون  %50من
متوسط الدخل ،بحسب
الجنس والعمر واألشخاص
ذوي اإلعاقة ()%

-

11,7

-

-

-

-

-

-

1.4.10

نصيب العمل من الناتج
الداخيل اإلجاميل ،مبا يف
ذلك األجور والتحويالت
االجتامعية ()%

املرامي

 4.10اعتامد سياسات ،وال سيام السياسات
املالية وسياسات األجور والحامية االجتامعية،
وتحقيق قدر أكرب من املساواة تدريجيا

-
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32,99

31,63

31,67

30,9

30,67

30,79

-

حــري ومؤسســات فعالــة قــادرة عــى رفــع التحديــات
واملتعلقــة أساســا بــإدارة األزمــات ،و ضــان الســكن املالئــم
بأســعار معقولــة و توفــر وســائل نقــل عــام عرصيــة وصديقــة
للبيئــة .كــا يســتلزم توفــر إطــار ســليم للعيــش يضمــن األمــن
واالســتقرار والتنميــة الثقافيــة.

تعــرف بالدنــا متدنــا رسيعــا أفــى إىل تزايــد أعــداد قاطنــي
الــدور غــر الصالحــة للســكن ،وزيــادة الضغــط عــى املــوارد
والبنيــات التحتيــة والخدمــات االساســية باإلضافــة إىل زيــادة
تدهــور جــودة الهــواء .وتســاهم الكثافــة العاليــة للســكان يف
ترسيــع انتشــار بعــض األزمــات كــا حــدث بالنســبة لوبــاء
كوفيــد  19الــذي اجتــاح العــامل منــذ بدايــة ســنة .2020
إن تحســن ظــروف املعيشــة يف الوســط الحــري وجعــل
املــدن مســتدامة يتطلــب تكثيــف الجهــود وبلــورة تخطيــط
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اســتمرارية خدمــات القــرب بالتنســيق التــام مــع الجهــات
الحكوميــة املعنيــة.

مبعــدل متــدن بلــغ  %63.4ســنة  2020ومســاهمة تناهــز  %75يف
خلــق الــروة ،تشــكل املــدن املغربيــة ،عــى غــرار مــدن العــامل،
املحــرك األســايس للنمــو االقتصــادي ورافعــة للحــد مــن الفقــر .إال
أنهــا مــع ذالــك ،ال زالــت تواجــه تحديــات اجتامعيــة واقتصاديــة
مهمــة .لكونهــا ال زالــت تــأوي عــددا كبــرا مــن الســكان الذيــن
يعيشــون يف األحيــاء الصفيحيــة ويقطنــون مســاكن غــر الئقــة،
كــا تعــرف ضغوطــات عــى املــوارد الطبيعيــة والبنيــة التحتيــة.
وتتســم الخدمــات األساســية بهــا يف كثــر مــن األحيــان بكونهــا
غــر كافيــة ،وال ســيام يف مجــال النقــل الجامعــي وجمــع
النفايــات مــا يفاقــم ازمــة تلــوث الهــواء واملخاطــر الصحيــة
عــى الســكان.

وبالفعــل ،عمقــت أزمــة فــروس كورونــا مشــكلة الســكن غــر
الالئــق واألحيــاء ناقصــة التجهيــز ،ســواء يف املــدن أو يف القــرى.
وقــد رشعــت وزارة إعــداد الــراب الوطنــي والتعمــر واإلســكان
وسياســة املدينــة يف دعــم الجامعــات الرتابيــة يف إجراءاتهــا
التنمويــة مــن خــال املســاعدة يف متويــل برامــج التنميــة التــي
تقــوم بإطالقهــا.
لقــد شــكلت مواصلــة أوراش التنميــة املفتوحــة أولويــة بالنســبة
للــوزارة .وللتذكــر فــإن  %70مــن مشــاريع التأهيــل الحــري
كانــت متوقفــة متامــا وأن  %6فقــط مــن األوراش حافظــت عــى
وتــرة إنجــاز عاديــة.

وتجــدر اإلشــارة أن أزمــة كوفيــد 19-زادت مــن تعقيــد
التحديــات بفعــل زيــادة الهشاشــة االجتامعيــة والصحيــة،
واالنهيــار االقتصــادي .مــا أدى إىل إجهــاد أنظمــة الصحــة
والتعليــم واإلنتــاج واإلمــداد.

تحسن مستمر
يف ظروف عيش
الساكنة املغربية
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ويف إطــار مواكبــة التمــدن الرسيــع تواصــل الــوزارة مجهوداتهــا
الهادفــة لتحســن القــدرة عــى االدمــاج واملرونــة للمجــاالت ،مــن
خــال إجــراءات املواكبــة التــي تــروم تحســن ظــروف عيــش
الســاكنة خاصــة الســاكنة املعــوزة ،حيــث يتــم تنفيــذ مشــاريع
لتغيــر حجــم شــبكات الــرف الصحــي وتهيئــة الطــرق ،وإعــادة
تأهيــل وتعزيــز النســيج القديــم ،وتهيئــة املســاحات الخــراء،
وغــرس األشــجار ،واإلنــارة العموميــة.

يف مواجهــة هــذه األزمــة والتقليــص مــن اثارهــا الســلبية،
فــإن أجوبــة املغــرب كانــت متعــددة الجوانــب همــت تعزيــز
الخدمــات الصحيــة ودعــم االقتصــاد واملســاعدات املبــارشة
لألشــخاص الذيــن فقــدوا وظائفهــم والســكان يف وضعيــة
هشاشــة.

وقــد رشعــت الــوزارة ،بالتعــاون الوثيــق مــع الــركاء املعنيــن
بسياســة املدينــة ،يف تنفيــذ العديــد مــن برامــج التنميــة
املندمجــة يف جميــع أنحــاء اململكــة.

باإلضافــة إىل ذلــك ،أعــاد كوفيــد 19-إطــاق النقــاش حــول
مرونــة املــدن ،والتفاوتــات املجاليــة ،وقــدرة الفاعلــن املحليــن
عــى إدارة األزمــات ،وقدرتهــم عــى اقــراح حلــول وبدائــل
قابلــة للتطبيــق بهــدف انعــاش االقتصــاد املحــي وضــان

تهــدف هــذه الربامــج التنمويــة القامئــة عــى الرشاكــة والتعاقــد،
إىل الحــد مــن مظاهــر اإلقصــاء االجتامعــي وإفســاح املجــال
للمــدن لتعزيــز التامســك االجتامعــي واالزدهــار الفــردي
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تعــرف ظاهــرة الــدور اآليلــة للســقوط وتدهــور األنســجة العتيقــة
تطــورا مضطــردا ،يؤثــر ســلبا عــى ســاكنيها .ويف هــذا اإلطــار ،تــم
توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات وبلــورة عــدد مــن الربامــج بهــدف
معالجــة هــذه اإلشــكالية ،وهمــت هــذه االتفاقيــات 35.518
بنايــة ســكنية مهــددة باالنهيــار تقطــن بهــا  68.890أرسة بتكلفــة
إجامليــة تبلــغ  5,46مليــار درهــم،

والجامعــي بالشــكل الــذي ميكــن املــدن مــن توفــر جــودة الحيــاة
والولــوج إىل الخدمــات واملرافــق.
تعتــر مســألة الســكن أولويــة وطنيــة ،ويظهــر ذلــك جليــا
يف االهتــام الــذي أولتــه الحكومــة لهــذا القطــاع ،مــن خــال
االســراتيجيات التــي اعتمدتهــا ،والربامــج التــي نفذتهــا ،وخاصــة
الربامــج ذات األبعــاد االجتامعيــة الكــرى ،وكــذا مــن خــال تعبئــة
جميــع الفاعلــن والــركاء املعنيــن.

مــن جهــة أخــرى ،ويف إطــار مقاربــة اســتباقية ،متــت املصادقــة
عــى القانــون  94-12املتعلــق بالــدور اآليلــة للســقوط وإحــداث
الوكالــة الوطنيــة للتجديــد الحــري وتأهيــل املبــاين اآليلــة
للســقوط والتــي تقــوم بتنفيــذ برامجهــا باعتــاد منهجيــة مبتكــرة
تقــوم عــى عمليــات جديــدة يف خلــق الفضــاءات واحــرام مبــادئ
التنميــة املســتدامة.

وقــد واكبــت هــذه الديناميكيــة إصالحــات كــرى همــت
املؤسســات املكلفــة باإلنجــاز وآليــات التمويــل وتعبئــة العقــار
املالئــم وأدوات الدعــم للمواطنــن ،بهــدف تحســن ظــروف عيــش
املواطنــن مــع وضــع العدالــة االجتامعيــة واملجاليــة يف صلــب
اهتامماتهــا.

يف مــا يخــص إنعــاش الســكن االجتامعــي ،فــإن حصيلــة برنامــج
الســكن املنخفــض التكلفــة (ب  140.000درهــم) همــت توقيــع
 82اتفاقيــة تتوخــى إنجــاز  40.010وحــدة ســكنية ،وحصلــت
 28.053وحــدة منهــا عــى شــهادة املطابقــة إىل غايــة  .2020يف
حــن عــرف برنامــج الســكن االجتامعــي (ب  250.000درهــم)
توقيــع  1507اتفاقيــة تتوخــى إنجــاز  2.107.243وحــدة ســكنية
وحصــول  517.201وحــدة عــى شــهادة املطابقــة.

هــذه الربامــج مكنــت مــن تقليــص العجــز الســكني بنســبة
 %42وتحســن الظــروف الســكنية ألكــر مــن  1,5مليــون نســمة
ومكنــت أكــر مــن  %66مــن الســكان مــن الولــوج إىل امللكيــة.
وقــد مكــن تنفيــذ الربنامــج الوطنــي « مــدن بــدون صفيــح» مــن
إعــادة إســكان  301.914أرسة يف منــازل جديــدة إىل نهايــة ،2020
وتجــري معالجــة الباقــي املقــدر حاليــا بنحــو 154.000أرسة ،مــا
انعكــس عــى نســبة الســكن البــدايئ بالوســط الحــري الــذي
شــهد انخفاضــا ملموســا حيــث انتقــل مــن %8,4ســنة  2004إىل
 %4ســنة  2016ومــن ثــم إىل  %3,3ســنة .2019

كــا اســتفاد مــن برنامــج التأهيــل الحــري الهــادف إىل تجهيــز
وإدمــاج األحيــاء غــر القانونيــة واملهمشــة مــا يناهــز  1,2مليــون
أرسة مــا ســاعد عــى تحســن ظــروف معيشــتهم.

املبيان :16تطور نســبة الســكن البدايئ بالوســط الحرضي()%

يف مــا يتعلــق بالنقــل الحــري ،اتجــه املغــرب نحــو املشــاريع
املهيكلــة ذات األثــر البيئــي الكبــر والراميــة إىل تحقيــق تنقــل
مســتدام يحــد مــن انبعــاث غــازات االحتبــاس الحــراري .وقــد
شــكلت املشــاريع الرائــدة مبــادرات محليــة حقيقيــة تكريســا
للرؤيــة الجديــدة للمملكــة ويتعلــق االمــر مبشــاريع ترامــواي
الرباط-ســا والــدار البيضــاء ومشــاريع الحافــات ذات خدمــة
عاليــة إضافــة إىل مشــاريع النقــل اللــن.
يف إطــار تنفيــذ املخطــط الوطنــي لتحســن جــودة الهــواء ،تــم
اتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات همــت تكثيــف شــبكة محطــات
قيــاس جــودة الهــواء وتعزيــز الرتســانة القانونيــة واملؤسســية
املتعلقــة بجــودة الهــواء.

املصــدر :املندوبية الســامية للتخطيط
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يف مــا يتعلــق بتدبــر النفايــات ،وضعــت الســلطات العموميــة
برنامــج تدخــل يتعلــق باملطــارح العشــوائية حيــث تــم بالفعــل
إعــادة تأهيــل  52مطرحــا عشــوائيا و تــم إغــاق مطــارح أخــرى.

يف إطــار تعزيــز الصمــود الحــري ،تــم اتخــاذ العديــد مــن
اإلجــراءات مــن أجــل تدعيــم الجــودة والســامة واالســتدامة يف
جميــع مراحــل سلســلة البنــاء ،وال ســيام :

وإدراكا منهــا ألهميــة الفضــاءات العموميــة عــى الصحــة النفســية
والجســدية ،فقــد قــام قطــاع سياســة املدينــة بصياغــة دليــل
مرجعــي لتهيئــة الفضــاءات العموميــة لضــان رشوط الولــوج
املتكافــئ وتلبيــة احتياجــات الجميــع .يهــدف هــذا الدليــل إىل
تزويــد الســلطات والجهــات املتعهــدة بإرشــادات عمليــة متكنهــم
مــن جعــل هــذه الفضــاءات أكــر إمتاعــا وولوجيــة .وقــد تــم
توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن الجهــات املســؤولة عــن تهيــئ
الفضــاءات العموميــة وقطــاع سياســة املدينــة والتــي مبوجبهــا
تتعهــد األطــراف املوقعــة ،كل مــن موقعــه ،بالعمــل معــا لضــان
إدراج مقاربــة النــوع االجتامعــي يف مشــاريع سياســة املدينــة.

•تعزيــز اإلطــار التنظيمــي املتعلــق بالســامة واالســتدامة يف
البنــاء (ضابــط البنــاء املضــاد للــزالزل ،ضابــط األداء الطاقــي،
مــروع ضابــط األداء الصــويت ،مــروع القانــون املتعلــق
بتنظيــم عمليــات البنــاء «قانــون البنــاء» ،إدراج ولــوج
األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومــا إىل ذلــك) ؛
•إدراج االهتاممــات الطاقيــة والبيئيــة يف عملية البناء؛
•تعزيــز الرتســانة املتعلقة بتقييس مــواد ومناهج البناء ؛
•إعــداد دالئل تقنية موجهــة ملهنيي القطاع.

يف مــا يتعلــق بحاميــة الــراث ،مكــن الربنامــج التجريبــي للتثمــن
املســتدام للقصــور والقصبــات مــن خــال مقاربــة تشــاركية ،مــن
تحســن ظــروف العيــش ملــا يقــرب مــن  22000نســمة ،كــا
أنــه ســمح بالحفــاظ عــى الــراث املعــاري والعمــراين والخــرة
املتجــذرة يف مــا يتعلــق باســتخدام املــواد املحليــة يف بنــاء
وصيانــة هــذه املبــاين التقليديــة كــا تــم أيضــا جــرد  466عنــر
مــن الــراث األثــري واملعــاري ،و 600مــن األعــال األثريــة
واإلثنوغرافيــة فضــا عــن  16مــن عنــارص الــراث غــر املــادي
ونرشهــا عــى البوابــة اإللكرتونيــة املتعلقــة بالــراث الثقــايف
املغــريب .و متــت إضافــة  8معلــات أثريــة عــى قامئــة الــراث
الوطنــي.
باإلضافــة إىل ذلــك ،ومــن أجــل تعزيــز الصمــود يف مواجهــة آثــار
التغــرات املناخيــة ،وضــع املغــرب اســراتيجيته الوطنيــة لتدبــر
املخاطــر  2030-2020ومخطــط تنفيــذي لفــرة .2026-2021
مــن بــن أهــم اإلجــراءات لهــذه الخطــة نجــد تحســن تغطيــة
املناطــق الرتابيــة بواســطة «خرائــط قابليــة التعمــر» كمراجــع
فنيــة أساســية إلعــداد مختلــف وثائــق التخطيــط والتدبــر الــرايب.
حاليــا تــم إطــاق  31خريطــة منهــا  24صفقــة موقعــة 02 ،يف
طريــق التوقيــع و 05يف مرحلــة طلــب العــروض.
أمــا نســبة تغطيــة الجامعــات بواســطة وثائــق التعمــر فقــد
بلغــت  %78يف  2020مقابــل  %74يف  2019و %53.3يف عــام
.2016
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 .3تطور مــؤرشات الهدف الحادي عرش:
 .2التحديات الرئيســية:

بخصــوص برامــج محاربــة الســكن غــر الالئــق،
وخاصــة منهــا برنامــج «مــدن بــدون صفيــح» فــإن
العراقيــل الــذي تواجهــه ترتبــط عمو ًمــا بأربعــة
جوانــب رئيســية :جانــب تقنــي (العقــار ،العمليــات
املاليــة ،واالنجــازات) ،وجانــب تجهيــزات القــرب،
وجانــب تنســيق تدخــات مختلــف الجهــات
املعنيــة بالربنامــج ،إضافــة إىل الجانــب االجتامعــي
(تدبــر الشــكايات ،إحصــاء وتحديــد املســتفيدين
وعمليــات الهــدم ،إشــكالية ترحيــل الســاكنة.)..

تعــاين املدينــة مــن وطــأة آثــار التوســع الحــري
والزحــف العمــراين وذلــك تحــت تأثــر النمــو
الدميغــرايف والهجــرة القرويــة نحــو املــدن.
وأمــام االحتياجــات املتزايــدة الناتجــة عــن
هــذا النمــو واملتعلقــة بالخدمــات والتجهيــزات
االجتامعيــة وبالنظــر إىل قلــة املــوارد املاليــة وغيــاب
التنســيق بــن الجهــات املعنيــة ،تضطــر الســلطات
العموميــة إىل تحديــد األولويــات مــن أجــل تدخــل
أنجــع.

يف مــا يتعلــق بربامــج انعــاش الســكن االجتامعــي،
وعــى الرغــم مــن التدابــر التــي تــم وضعهــا قبــل
الجائحــة وبعدهــا ،فــإن العراقيــل التــي تحــول دون
ولــوج الجميــع للســكن تتعلــق باألســاس بربمجــة
املشــاريع مــن قبــل املنعشــن العقاريــن وذلــك
ألســباب تتعلــق بتســيري املشــاريع (اقتنــاء العقــار)،
وتقنيــة ،وماليــة وتســويق املشــاريع ،إضافــة إىل
الوقــع الــذي خلفــه وبــاء كوفيــد.19-

مــن جهــة أخــرى ،فــإن مختلــف الجهــات الفاعلــة
املعنيــة ،مطالبــة بالتوفــر عــى الخــرة واملعرفــة
الالزمتــن للقيــام باملســؤوليات املنوطــة بهــا مبوجــب
االختصاصــات التــي تــم تفويضهــا إليهــا يف إطــار
الجهويــة املتقدمــة  :املهــارات مــن حيــث التنســيق
واإلدارة ،تطويــر الرؤيــة التنمويــة ،إعــداد تركيبــات
املشــاريع ،البحــث عــن التمويــل ،وتنفيــذ وتتبــع
وتقييــم املشــاريع.

املرامي
 1.11ضمـان حصول الجميع عىل
مسـاكن وخدمات أساسـية مالمئة
وآمنة وميسـورة التكلفـة ،ورفع
مسـتوى األحياء الفقرية ،بحلول
عام 2030

 6.11الحد من األثر البيئي السـلبي
الفردي للمدن ،مبـا يف ذلك عن
طريق إبالءاهتامم خاص لنوعيـة
الهواء وإدارة نفايات البلديات
وغريها ،بحلول عام .2030

رمز املؤرش

املؤرشات

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.1.11

نسبة السـكان الحرضيني
الذين يعيشون يف أحياء فقرية
أو مسـتوطنات غري رسمية أو
مساكن غري الئقة ()%

5,2

4,2

4,0

4,0

3,6

3,3

1.6.11

نسبة النفايات الصلبة
للمــدن ،التي تجمع بانتظام
ويجــري تفريغها عىل نحو
كاف مــن مجموع النفايات
الصلبة للمدن ،بحسب
املدينة ()%

)(2008
44

املصــدر :وزارة الداخلية واملندوبية الســامية للتخطيط.

باإلضافــة إىل ذلــك ،وبحكــم التغــرات املناخيــة
التــي تؤثــر عــى املجــاالت فإنــه يتــم طــرح العديــد
مــن اإلشــكاالت املتعلقــة بالبيئــة لــذا يجــب وضــع
إجراءاتداعمــة واســتباقية.
لقــد أظهــرت جائحــة فــروس كوفيــد 19-أنــه يجــب
عــى املجــاالت الرتابيــة تقويــة قدراتهــا عــى الصمود
نظــرا ألن عزلــة وهشاشــة املجــاالت وســاكنتها تــزداد
حــدة يف أوقــات األزمــات.

100

101

-

-

77,5

86

95

القيمة
املستهدفة يف
أفق 2030
0

-

املتعلقــة أساســا بنقــص وســائل التنفيــذ الفعالــة مــن حيــث
التمويــل والتكنولوجيــات وبنــاء القــدرات .كــا ســاهمت،
إىل حــد مــا ،جائحــة كوفيــد 19-يف زيــادة حــدة هــذه
الصعوبــات .وقــد كثــف املغــرب بذلــك جهــوده لتعزيــز
انتعــاش اقتصــادي قــوي ومســتدام ملــا بعــد الجائحــة.

تبنــى املغــرب سلســلة مــن اإلجــراءات االســراتيجية
والتنظيميــة واملؤسســاتية ،الهادفــة إىل بنــاء منــوذج تنمــوي
أكــر حفاظــا عــى البيئــة وضامنــا لتحســن إطــار عيــش
املواطنــن ،وذلــك وعيــا منــه بأهميــة أمنــاط االســتهالك
واإلنتــاج املســتدامة يف تحقيــق النمواالقتصــادي املســتدام.
ويبقــى اعتــاد هــذه األمنــاط مقرونــا ببعــض التحديــات

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

جهود متواصلة من أجل
ترسيع االنتقال نحو
أمناط استهالك وإنتاج
مستدامة لتحقيق منو
أخرض ومستدام

اإلطار الوطني ألمناط اإلنتاج واالســتهالك املستدامة
يســاند املغــرب تنفيــذ اإلطــار العــري لالســتهالك واإلنتــاج
املســتدام ،الــذي اعتمــده املجتمــع الــدويل ،ســنة  ،2012خــال
مؤمتــر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة (مؤمتــر ريــو .)+20و
لتفعيــل هــذا اإلطــار العــري ،تــم ســنة ،2015إعــداد أول إطــار
وطنــي ألمنــاط اإلنتــاج واالســتهالك املســتدامة بفضــل التعــاون
بــن املغــرب وبرنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة ،كجــزء مــن برنامــج
‘‘ســويتش ميــد’’ 17املمــول مــن طــرف االتحــاد األورويب.

اتخــذت اململكــة املغربيــة عــدة إجــراءات للتصــدي لتداعيــات
هــذه األزمــة ،وذلــك مــن خــال الــروع يف تدابــر مبتكــرة
للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية عــى األرس والــركات مــن جــراء
الوبــاء .وقــد أظهــرت أزمــة كوفيــد 19-صحــة رهــان املغــرب
عــى الطاقــات املتجــددة ،حيــث لعبــت هــذه األخرية،خــال
األزمــة ،دورا مهــا يف الحــد مــن خضــوع االقتصــاد الوطنــي
لتقلبــات ســوق الطاقــة ،مــا ضمــن اســتقرار تزويــد الشــبكة
الوطنيــة للكهربــاء.

و يتــم التحضــر ملرحلــة ثانيــة مــن هــذا الربنامــج (‘’ســويتش ميــد’’ ،)2
للفــرة  ،2023-2019وذلــك اعتــادا عــى النتائــج والتجــارب
والقــدرات املكتســبة مــن املرحلــة األوىل ( .)2018-2013كــا تــم
تصميــم هــذه املرحلــة بإتبــاع نهــج شــامل وهيكلــة عامــة حــول
ثــاث محــاور )1( :تعزيــز الفــرص االقتصادية للصناعــات والرشكات
الناشــئة يف ميــدان االقتصــاد األخــر؛ ( )2تهيــئ الظــروف املواتيــة
لتشــجيع االقتصــاد الدائــري ؛ ( )3تقويــة التواصــل و التنســيق عــى
الصعيــد الجهــوي.

و يف هــذا الســياق ،يؤكــد املغــرب التزامــه بالنمــو األخــر
واملســتدام ،والــذي تهتــم رؤيتــه بشــكل أســايس ب ()1
تعزيــز الحكامــة البيئيــة والتنميــة املســتدامة ( )2الحفــاظ
عــى املــوارد الطبيعيــة ( )3تعزيــز التحســيس و التوعيــة و
الرتبيــة البيئيــة ( )4تشــجيع املواطنــن والــركات عــى نهــج
أســاليب اإلنتــاج واالســتهالك املســتدامة.

 17سويتش ميد’’ هو برنامج ممول من طرف االتحاد األورويب بهدف دعم مثانية بلدان من جنوب البحر األبيض املتوسطمن أجل اعتامد أمناط استهالك وإنتاج أكرث استدامة/https: //switchmed.eu .
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تدبــر النفايات الصلبة

مشــاريع مكافحــة التلــوث ،تــم إجــراء دراســة إلعــداد برنامــج
جديــد ملكافحــة التلــوث والحــد منــه للفــرة ،2030-2021
يهــدف بشــكل خــاص إىل إعــادة التأهيــل البيئــي للمناطــق
الصناعيــة الصغــرة واملتوســطة الحجــم ومراكزحــرف الصناعــة
التقليديــة وكــذا األنشــطة االقتصاديــة األخــرى التــي تؤثــر
ســلبا عــى البيئــة.

تــم العمــل عــى تعزيــز اإلطــار الترشيعــي واملؤسســايت
الــذي يهــدف إىل تحســن أنظمــة جمــع النفايــات وتدبريهــا
ومعالجتهــا والــذي يرتكــز أساســا عــى الربنامــج الوطنــي
للنفايــات املنزليــة .ويف ســنة  ،2019بلــغ معــدل الجمــع
املهنــي لهــذه النفايــات  %95مقابــل  %44يف  ،2008يف حــن
بلــغ معــدل طمرهــا  %63مقابــل  %11يف  .2008كــا بلــغ
معــدل إعــادة التدويــر املســجل  %10مقابــل  %6فقــط ســنة
 .2015وخــال نفــس الســنة ،تــم أيضــا إنشــاء  26مطرحــا
مراقبــا ومركــزا لطمــر وتثمــن النفايــات وفقــا للقوانــن
املعمــول بهــا ،بينــا تتــم برمجــة اعــداد مطــارح مراقبــة
أخــرى.

التدبري املســتدام للمــوارد الطبيعية
تلعــب املراقبــة البيئيــة دورا مهــا يف التدبــر املســتدام
للمــوارد الطبيعيــة .ولهــذه الغايــة ،انخــرط املغــرب يف عمليــة
إعــداد التقاريــر عــن الحالــة البيئيــة عــى املســتويني الوطنــي
والجهــوي حيــث تــم خــال ســنة  2020إعــداد التقريــر الرابــع
عــن الحالــة البيئيــة يف املغــرب باإلضافــة إىل  8تقاريــر جهويــة.
كــا تــم ،خــال نفــس الســنة ،الــروع يف إنجــاز التقييــم
الوطنــي للتنــوع البيولوجــي وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة
الــذي سيشــكل تحليــا مفصــا للمعلومــات املتوفــرة يف
هــذا امليــدان عــى الصعيــد الوطنــي وكــذا تصنيفــا وتقييــا
لألنظمــة البيئيــة وخدماتهــا.

ويف نفــس اإلطــار ،ميثــل الربنامــج الوطنــي لتثمــن النفايــات
امتــدادا للربنامــج الوطنــي للنفايــات املنزليــة حيــث يتضمــن
مــن بــن أهدافــه تطويــر الفــرز وإعــادة التدويــر وتثمــن
النفايــات .وتــم التوقيــع عــى العديــد مــن االتفاقيــات إلنشــاء
مراكــز لفــرز وتثمــن النفايــات يف املطــارح املراقبــة ،وذلــك
لتثمــن البطاريــات واإلطــارات املســتعملة ،وزيــوت التشــحيم
املســتعملة ،والــورق املســتعمل والكرتــون والزيــوت الغذائيــة
املســتعملة .ويف نفــس الســياق ،تــم متويــل حملــة جمــع
األكيــاس البالســتيكية والتخلــص منهــا.

املســؤولية االجتامعية للرشكات
تبنــى االتحــاد العــام ملقــاوالت املغــرب مقاربــة نظيفــة يف
اســتخدام املــوارد حيــث مينــح عالمــة املســؤولية االجتامعيــة
للمقــاوالت الخاصةملــدة ثــاث ســنوات بنــاء عــى رأي لجنــة
منــح هــذه امليــزة ،وذلــك بعــد تقييــم إداري يجريــه أحــد
الخــراء املعتمديــن لــدى االتحــاد .ويهــدف هــذا التقييــم
إىل ضــان امتثــال املقــاوالت يف نظــام تدبريهــا إىل األهــداف
املرجعيــة مليثــاق املســؤولية املجتمعيــة التــي حددهــا
االتحــاد .وبالتــايل ،تبنــت العديــد مــن الــركات مامرســات
مســؤولة ومجتمعيــة (عــى غــرار ايــزو 26000وايــزو
 .)....14000ومــع ذلــك ،ال زالــت قلــة الوعــي بــرورة
االســتغالل املعقلــن للمــوارد الطبيعيــة تشــكل نقائــص مهمــة
يف تقاريــر املســؤولية االجتامعيــة للــركات.

الحد مــن التلوث الصناعي
مــن أجــل مكافحــة التلــوث الصناعــي ،تــم تخصيــص أكــر مــن 27
مليــون درهــم ،ســنة  ،2020كمســاهمة يف تحقيــق مشــاريع إنشــاء
محطــات معالجــة ميــاه الــرف الصحــي للوحــدات الصناعيــة مثل
املســالخ أو مراكــز تعليــب األســاك .ولنفــس الهــدف وخــال نفس
الســنة ،تــم تخصيــص  12مليــون درهــم لتنفيــذ مشــاريع لتثمــن
وإعــادة اســتخدام مخلفــات معــارص زيــت الزيتــون.
ومــن أجــل الحفــاظ عــى املكاســب التــي تحققــت مــن خــال

104

الرتبية والتوعيــة البيئية

التــي تســاهم يف حاميــة البيئــة وتحقيــق التنميــة املســتدامة
وخصوصــا يف املجــاالت التاليــة :البحــث العلمــي والتقنــي،
واإلعــام ،والعمــل الجمعــوي ،ومبــادرات املقــاوالت،
ومبــادرات الجامعــات الرتابيــة .كــا تعــززت دورة ســنة 2021
بــإدراج مجــال جديــد للمنافســة يتعلــق مبثاليــة اإلدارة يف
التنميــة املســتدامة.

تــم إطــاق مبــادرات مختلفــة مــن قبــل اإلدارات املعنيــة،
منهــا توزيــع الوســائط الســمعية والبرصيــة واملكتوبــة
(املواقــع ،والكتيبــات ،ومــا إىل ذلــك) ،وكذلــك تنظيــم معــرض
البيئــة ،واالحتفــاء باأليــام الوطنيــة والدوليــة للبيئــة ،والتنــوع
البيولوجــي ،وشــجرة األركان وكــذا تنظيــم وحــدات متنقلــة
للرتبيــة والتوعيــة البيئيــة مثــل «القوافــل الخــراء».
يف نفــس الســياق ،يتــم ســنويا تنظيــم جائــزة الحســن الثــاين
للبيئــة ملكافــأة و تشــجيع جميــع اإلجــراءات واملبــادرات

 .2التحديات الرئيســية:

تعزيزاملامرســات املســتدامة بالنســبة للصفقــات
العموميــة وكــذا معايــر ايــزو الدوليــة ( )4تجــاوز
املعيقــات التكنولوجيــة وكــذا ()5تطويروإغنــاء
البيانــات اإلحصائيــة ال ســيام تلــك املتعلقــة
باملحاســبة البيئيــة وبالنفايــات والخســائر الغذائيــة
وكــذا باملســؤولية االجتامعيــة للــركات.

يواجــه اعتــاد منــط االســتهالك واإلنتــاج
املســتدامني العديــد مــن التحديــات ،خصوصــا
رضورة ( )1دمــج االهتــام بــرأس املــال الطبيعــي
واملحافظــة عــى البيئــة يف صلــب عمــل الــركات
ذات اإلمكانــات املهمــة يف املســاهمة يف االقتصــاد
الدائــري ( )2دمــج القطــاع غــر املهيــكل الــذي
يفتقــد إىل التنظيــم واالســتغالل األمثــل ،وخصوصــا
يف ميــدان تدبــر وإعــادة تدويــر النفايــات ()3
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 .3تطور مــؤرشات الهدف الثاين عرش:
املرامي
 :5.12الحد من إنتاج النفايات
بشكل واضح عن طريق الوقاية
و التخفيض و إعادة التدوير و
إعادة االستعامل و ذلك بحلول
سنة 2030

.12أ :دعم البلدان النامية لتعزيز
قدراتها العلمية والتكنولوجية
للميض قدما نحو أمناط استهالك
وإنتاج أكرث استدامة

رمز املؤرش
1.5.12

.12أ1.

املؤرشات

2008

معدل الجمع بطريقة
مهنية للنفايات املنزلية
()%

44

معدل طمر النفايات املنزلية
()%

11

2015

2016

2017

2018

2019

*

-

-

-

--

95

*

-

-

-

-

63

-

-

-

10

معدل إعادة تدوير
النفايات املنزلية ()%

-

6

القدرة املنشأة للطاقات
املتجددة (بالواط لكل فرد)

-

79,94

*

***

82,00

***

84,59

***

104,51

***

القيمة
املستهدفة يف
أفق )*(2030

*

-

*

-

*

(**)

103,44

***

-

(*)املصدر :وزارة الداخلية
(**)يهدف الربنامج بشــكل أســايس إىل تحقيق معدل جمع بنســبة  %90وتطوير قطاع «الفرز وإعادة التدوير والتثمني» لتحقيق نســبة إعادة التدوير تصل إىل %20
من جميع النفايات املنتجة يف ســنة 2022
(***)املصــدر  :وزارة الطاقة،املعــادن و البيئــة ،املكتــب الوطني للكهرباء و املاء الصالح للرشب-املندوبية الســامية للتخطيط ،البحث الوطني حول الشــغل
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مكافحة آثار التغري
املناخي :طموحات كبرية يف
مجايل التخفيف والتكيف
إال أن تحقيقها يظل رهينا
بدعم مايل دويل
108

ترتكــز رؤيــة املغــرب يف مــا يخــص مكافحــة التغــر املناخــي عــى
جعــل ســاكنته و ترابــه وحضارتــه أكــر مقاومــة و قــدرة عــى
التصــدي آلثــار التغــر املناخــي مــع ضــان االنتقــال الرسيــع إىل
اقتصــاد منخفــض الكربــون .وال زال النشــاط الوطنــي يف هــذا
امليــدان يواجــه مجموعــة مــن التحديــات تتعلــق أساســا مبحدودية
التمويــل ونقــل التكنولوجيــا .وقــد ســاهم يف تفاقــم هــذه
العراقيــل كل مــن الظــروف املناخيــة املتمثلــة أساســا يف الجفــاف

الــذي شــهدته البــاد ،وكــذا وبــاء كوفيــد ،19-الــذي تســبب يف
خســائر برشيــة فادحــة تجــاوزت  10000حالــة وفــاة (وذلــك منــذ
بدايــة الجائحــة إىل اآلن) كــا شــكل عبئــا ماليــا إضافيــا .وملواجهــة
هــذه التحديــات ،يعمــل املغــرب عــى اعتــاد منــوذج تنمــوي
أكــر صالبــة واســتدامة بالنســبة لســاكنته و ترابــه.

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

واألنظمــة البيئيــة األكــر تأثــرا بالتغــر املناخــي.
و مــن أجــل تعزيــز الحكامــة الوطنيــة يف هــذا املجــال ،تــم
إنشــاء لجنــة وطنيــة للتغــر املناخــي والتنــوع البيولوجــي
ســنة  2020كمنصــة للتبــادل والتشــاور وتتبــع تنفيــذ
السياســة الوطنيــة يف هــذه املجــاالت.

تكتــي التعبئــة ضــد تغــر املنــاخ أولويــة كبــرة يف املغــرب
وذلــك يف ســياق عاملــي خــاص يتميــز ،مــن جهــة ،بتطــور وبــاء
كوفيــد ،19-الــذي الزال يســتحوذ عــى اإلهتــام ملواجهــة
حالــة الطــوارئ ،ومــن جهــة ثانيــة ،بتفاقــم الظواهــر املناخيــة
القصــوى عــى املســتوى العاملــي .وبالنســبة للمغرب،تشــر
توقعــات النــاذج املناخيــة اىل احتــاالت تفاقــم موجــات
الجفــاف خــال القــرن الحــادي والعرشيــن  ،18مــا يهــدد
بالتأثــر ســلبا عــى العديــد مــن القطاعــات الحيويــة ،ال
ســيام القطاعــات املتعلقــة باملــوارد املائيــة والفالحــة والنظــم
البيئيــة .ويبقــى املغــرب بذلــك ملتزمــا عــى أعــى مســتوى
بالجهــود الدوليــة ملكافحــة هــذه املشــكلة املتعــددة األبعــاد.

اإلطار  :1أهم عنارص املساهمة املحددة وطنيا
يف مجــال التكيف
يكتــي التكيــف أولويــة كــرى بالنســبة للمغــرب ،نظــرا
للآلثــار الســلبية لتغــر املنــاخ خاصــة عــى القطاعــات الحيويــة
كقطــاع امليــاه والفالحــة وصيــد األســاك وتربيــة األحيــاء
املائيــة والغابــات والصحــة وكــذا النظــم البيئيــة الهشــة مثــل
الواحــات والســواحل والجبــال .و تجــدر االشــارة اىل أن تنفيــذ
إجــراءات التكيــف مــع التغــر املناخــي يف املناطــق األكــر
ترضرايســتلزم تعبئــة حــوايل  40مليــار دوالر أمريــي.

السياســة الوطنيــة يف مجال املناخ
عــى املســتوى االســراتيجي ،وضــع املغــرب مخططــه الوطنــي
للمنــاخ للفــرة  2030-2020الــذي يهــدف إىل االســتجابة
بشــكل اســتباقي وطمــوح للتحديــات التــي يفرضهــا تغــر
املنــاخ عــى الصعيــد الوطنــي .باإلضافــة إىل ذلــك ،قــام
املغــرب بتحيــن مســاهمته املحــددة وطنيــا للفــرة 2020-
 ،2030وفقــا ألحــكام والتزامــات اتفــاق باريــس .كــا يوجــد
املخطــط الوطنــي االســراتيجي للتكيــف طــور اإلنهــاء ،والــذي
يتضمــن إجــراءات ذات أولويــة للتكيــف يف القطاعــات

يف مجــال التخفيــف مــن انبعاثــات غــازات اإلحتبــاس
الح ـراري
رفعــت اململكــة املغربيــة مــن طمــوح مســاهمتها باســتهداف
تخفيــض إجــايل النبعــاث غــازات الدفيئــة يصــل إىل %45,5

 18الوضع والتأثريات وسياســات االســتجابة يف قطاعي املياه والزراعة -مرشوع منذجة
نفذته مديرية الدراســات والتوقعات املالية والوكالة الفرنســية للتنمية واملديرية
العامــة لألرصــاد الجوية ،ومديرية البحث والتخطيط املايئ ومؤسســة مبادرة تكيف
الفالحــة يف إفريقيا ،وكذلك املعهد املتوســطي للتنــوع البيولوجي والبيئة البحرية
والقارية.
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بحلــول ســنة  2030مبــا يف ذلــك هــدف غــر مــروط بالدعــم
الــدويل بنســبة %18,3مقارنــة بالســيناريو األســايس ،والــذي
يتوافــق مــع تغيــر يف االنبعاثــات وفقــا لـــ «املســار الطبيعــي
لألعــال» .ويعتمــد ســيناريو التخفيــف املــؤدي إىل الهــدف
الرئيــي عــى  61مرشوعــا منهــا  34مرشوعــا غــر مــروط
و 27مرشوعــا مرشوطــا بالتمويــل الــدويل.

وجمعيــة جهــات املغــرب والجمعيــة املغربيــة لرؤســاء املجالــس
الجامعيــة مــن ناحيــة وبــن الصنــدوق العاملــي لتنميــة املــدن
مــن ناحيــة أخرى،وذلــك للفــرة  .2023-2021وســيعمل
املتعاقــدون ،بشــكل مشــرك ،عــى تنظيــم وتخطيــط وتنفيــذ
«برنامــج الدعــم املؤسســايت واالســراتيجي والتقنــي لدمــج
وإعــداد ومتويــل املشــاريع املحليــة واإلقليميــة للتكيــف مــع
تغــر املنــاخ»

التمويل واالســتثامر

كــا ســيقدم الصنــدوق العاملــي لتنميــة املــدن الدعــم الــازم
يف مجــال تدبــر املشــاريع ،وذلــك مــن خــال تعبئــة الخــرة
الرضوريــة ،عــى املســتوى الداخــي والخارجــي ،ملواكبــة
الجامعــات الرتابيةاملغربيــة وباقــي الــركاء ،يف إعــداد وتنفيــذ
وتتبــع الربنامــج.

تقــدر التكلفــة اإلجامليــة إلجــراءات التخفيــف املدرجــة
يف املســاهمة املحــددة وطنيــا بـــ 38,8مليــار دوالر أمريــي
منهــا  21,5مليــار دوالر ضمــن املشــاريع املرشوطة.ويتطلــب
تنفيــذ املســاهمة املحــددة وطنيــا اســتثامرات كبــرة تتجــاوز
اإلمكانيــات املاليــة لفاعــل واحــد بــل تســتوجب تضافــر
الجهــود بــن الحكومــة والقطــاع الخــاص واملؤسســات املاليــة
الدوليــة مبــا يف ذلــك اآلليــات املاليــة الجديــدة للمنــاخ
وخاصــة الصنــدوق األخرضللمنــاخ واألدوات املاليــة لبنــوك
التنميــة املتعــددة األطــراف.

تعزيــز القــدرة عــى الصمــود يف مواجهــة الظواهــر
املناخيــة القصــوى والكــوارث الطبيعيــة
بنــاء عــى تاريــخ الظواهــر املناخيــة القصــوى التــي أثــرت عــى
املغــرب خــال العقــود األخــرة ،تصنــف الفيضانــات والــزالزل
واالنهيــارات األرضيــة كأهــم املخاطــر مــن حيــث األرضار
البرشيــة واالقتصاديــة التــي تســببها .وتعتــر الفيضانــات أخطــر
هــذه الكــوارث ســواء مــن حيــث الخســائر البرشيــة أو األرضار
االقتصاديــة .ويهــدد هــذا الخطــر مجمــوع الــراب املغــريب
حيــث تــم تحديــد قامئــة تضــم حــوايل  1000موقعــا معرضــا
لخطــر الفيضانــات مــن قبــل مديريــة البحــث املــايئ والتخطيــط.
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تنزيــل العمل املناخي عىل املســتوى الرتايب
يف إطــار تنفيــذ السياســة املناخيــة عــى املســتوى الــرايب ،يقــوم
املغــرب بوضــع تصاميــم مناخيــة جهويــة لجميــع جهــات
اململكــة ،مــع االســتفادة مــن تجربــة الجهويــة املتقدمــة .وقــد
تــم إطــاق دراســات إلعــداد  7تصاميــم مناخيــة جهويــة ســنة
 ،2020لفائــدة كل مــن جهــات بنــي مالل-خنيفــرة ،وطنجــة-
تطوان-الحســيمة ،والــدار البيضاء-ســطات ،ودرعة-تافياللــت،
والــرق ،وكلميــم-واد نــون والعيون-الســاقية الحمــراء.

و يبقــى خطــر حــدوث زالزل موضع ًيــا بدرجــة أكــر ،إال أنــه
قــد يكــون مدمــرا عــى املســتوى املحــي .وخــال الســنوات
األخــرة ،مل يتــم تســجيل وقــوع إصابــات ىف اعقــاب الــزالزل.
ومــن جهــة أخــرى ،يرتكــز خطــر االنهيــارات األرضيــة يف
شــال اململكــة نظــرا لطبيعــة الرتبــة و املنحــدرات الشــديدة
املرتبطــة بتضاريســها،حيث تــم تســجيل العديــد مــن حــاالت
االنزالقــات األرضيــة باملنطقــة.

باإلضافــة إىل ذلــك ،ومــن أجــل متكــن الجامعــات الرتابيــة مــن
تعزيــز قدرتهــا عــى العمــل يف مجــال التكيــف مــع التغــر
املناخــي والتخفيــف مــن حدتــه ،تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة
برنامــج الخــرة لتمويــل املنــاخ عــى الصعيــد املحــي يف مــارس
 2021بــن كل مــن املديريــة العامــة للجامعــات الرتابيــة

كــا ال تــزال مخاطــر الكــوارث األخــرى قامئــة ،مبــا يف ذلــك
مخاطــر حرائــق الغابــات وموجــات الحــرارة والــرودة
والجفــاف وغــزو الجــراد أو املخاطــر الصناعيــة.
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العمــل املناخي،الــذي عقدتــه األمــم املتحــدة ســنة ،2019
عــن إطــاق مبــادرة مهمــة جديــدة تــروم تعبئــة شــباب دول
الجنــوب ملكافحــة التغــرات املناخيــة .وترتكــز هــذه املبــادرة
التــي أطلــق عليهــا “شــبكة الشــباب اإلفريقــي مــن أجــل
املنــاخ” ،عــى تشــجيع األفــكار وتقديــم الحلــول املبتكــرة مــن
لــدن الشــباب األفارقــة ملواجهــة ظاهــرة االحتبــاس الحــراري
بكوكــب األرض .وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه املبــادرة هــي
وليــدة رشاكــة بــن مؤسســة محمــد الســادس لحاميــة البيئــة
باملغــرب وهيئــة األطفــال والشــباب لــدى االتفاقيــة اإلطــار
لألمــم املتحــدة حــول التغــر املناخــي ،وجامعــة محمــد
الســادس املتعــددة التخصصــات التقنيــة ،وكــذا املجمــع
الرشيــف للفوســفاط.

ويف مــا يتعلــق بحرائــق الغابــات ،انخفــض متوســطاملســاحة
املحروقــة مــن  5396هكتــارا خــال الفــرة  2007-2004إىل
 2270هكتــارا خــال الفــرة .192019-2016وبالنســبة ملصالــح
الوقايــة املدنيــة ،تعــد هــذه الحرائــق مــن بــن مخاطــر
الكــوارث التــي تتســبب يف خســائر اقتصاديــة كبــرة ســنويا
وتتطلــب تعبئــة مــوارد برشيــة وماديــة مهمــة .فعــى ســبيل
املثــال ،تدخلــت عنــارص الوقايــة املدنيــة ســنة  2020يف 367
حريــق غابــات تســببت يف تدمــر  5477هكتــارا لتقــي بذلــك
عــى جــزء مهــم مــن الــراث الغابــوي الوطنــي.

الرتبية والتوعية
أعلنــت صاحبــة الســمو امللــي األمــرة لــا حســناء ،رئيســة
مؤسســة محمــد الســادس لحاميــة البيئــة ،خــال قمــة

 .2التحديات الرئيســية:

القــدرات مــن حيــث التكيــف مــع تغــر املنــاخ والتخفيــف
مــن حدتــه.

بغيــة تدبــر أمثــل ألثــار كل مــن األزمــة املناخيــة والصحيــة،
و بهــدف بنــاء نظــام قــوي قــادر عــى مواجهــة الصدمــات
املســتقبلية ،يتوجــب عــى املغــرب مواجهــة بعــض التحديــات،
وال ســيام ( )1تعزيــز قــدرة الســاكنة واملجــاالت والبنــى
التحتيــة عــى الصمــود؛ ( )2إنجــاح التحــول الطاقــي للمملكــة؛
( )3الرفــع مــن تعبئــة الجامعــات املحليــة والقطــاع الخــاص؛
( )4تعزيــز الوصــول إىل مصــادر جديــدة ومبتكــرة لتمويــل
مكافحــة آثــار تغــر املنــاخ؛ ( )5تحســن جمــع البيانــات و
املعلومــات املتعلقــة باملنــاخ و( )6تعزيــز الوعــي وتنميــة

أمــا يف مجــال تدبــر مخاطــر الكــوارث الطبيعيــة ،فباإلضافــة
إىل رضورة توفريالبنيــة التحتيــة االزمــة ،مــن الــروري
البحــث أيضــا عــى املــوارد املاليــة االزمــة وتكويــن الطاقــات
البرشيــة وذلــك لالســتجابة للمعايــر الدوليــة يف هــذا املجــال،
كــا يتوجــب تعزيــز أنظمــة املراقبــة والرصــد وكــذا اإلنــذار
املبكــر عــى جميــع املســتويات ،وذلــك مــن أجــل اســتجابة
فعالــة وتحســن التصــدي ملخاطــر الكــوارث الطبيعيــة.
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 .3تطور مــؤرشات الهدف الثالث عرش:

املرامي

رمز
املؤرش

القيمة
 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2012 2010املستهدفة يف
أفق2030

املؤرشات
الفيضانات الوفيات
 /األرضار
الجرحى
البرشية
الناجمة
عنها

-

-

-

26

4

4

38

9

-

-

-

-

485

10

7

30

4

-

الوفيات

-

-

-

5

0

1

15

2

-

الجرحى

-

-

-

9

0

0

0

1

-

انهياراملباين الوفيات

-

-

-

5

7

8

--

19

-

الجرحى

-

-

-

22

3

6

--

52

-

املساحات
املحروقة
بالهكتار

-

-

-

2477

2221

829

2709

5477

-

-

-

-

-

-

 .1.13تعزيز القدرة،يف
جميع البلدان ،عىل
الصمود و عىل التكيف
مع آثار التغريات املناخية
و عىل التصدي للكوارث
الطبيعية الناتجة عنها*

1.1.13

عدد الوفيات،
املفقودين
ومن ترضروا
مبارشة بسبب
الكوارث
من بني كل
100000
شخص

 .2.13إدماج التدابري
املتعلقة بتغري املناخ
يف السياسات و
اإلسرتاتيجيات والخطط
الوطنية**

2.2.13

إجاميل انبعاثات غازات الدفيئة يف
السنة (بالجيغا غرام مكاىفء ثاين أكسيد
الكربون)

انهيار
األرايض

حرائق
الغابات

86123,7 83522,0 81586,5 73855,7

(*) املصدر :وزارة الداخلية
(**) املصــدر :التقريــر الثــاين حــول وضعية اإلنبعاثات باململكة يف إطار اإلتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشــأن تغري املناخ-دجنرب2019
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تقــدم اإلمكانيــات البحريــة واملوقــع الجغــرايف املالئــم
للمغــرب ،مزايــا كثــرة ال حــر لهــا عــى الصعيــد
الجيوســراتيجي والســيايس واالقتصــادي والبيئــي .ونظــرا
المتــداده عــى واجهتــن بحريتــن بطــول  3500كلــم ،يتميــز
املجــال البحــري بــروة ســمكية تعــزز تربيــة األحيــاء البحريــة.

إال أن هــذا املجــال يواجــه تهديــدات مرتبطــة بالتلــوث
الصــادر عــن حركــة املالحــة البحريــة واألنشــطة االقتصاديــة،
وكــذا املخاطــر الطبيعيــة والبرشيــة .ومــع انتشــار جائحــة
كورونــا ،واجهــت أهــداف التنميــة املســتدامة املرتبطــة
باملجــال البحــري تأثــرات ،مؤكــدة دوره االقتصــادي الهــام.

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

ترســانة قانونيــة مهمــة لضــان اســتغالل مســتدام
للمــوارد الســمكية

إمكانيــات بحريــة هامــة لالســتغالل ،تحــت تهديــدات
كبــرة

املجال البحري الوطني،
الذي يزخر بإمكانيات
هائلة للتنمية املستدامة
للبالد ،يواجه مجموعة
من التهديدات الطبيعية
والبرشية
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مــن أجــل تأمــن اســتدامة املــوارد الســمكية ،عــزز املغــرب
إطــاره القانــوين ملكافحــة الصيــد املفــرط والصيــد غــر املــرح
بــه والغــر قانــوين .باإلضافــة إىل منــع اســتعامل الشــباك
الخيشــومية لحاميــة األحيــاء البحريــة الهشــة.

يف ســياق يطبعــه تهديــد للمــوارد البحريــة ،بــارش املغــرب
مجموعــة مــن الربامــج واإلجــراءات تخــص قطــاع الصيــد
البحــري والســاحل ،ونذكــر يف هــذا الصــدد أ) حفــظ وحاميــة
املنطقــة االقتصاديــة البحريــة الوطنيــة الخاصــة املمتــدة
عــى  1,2مليــون كلــم ،²مــن التحمــض ،ب) وإدمــاج مســألة
االســتدامة يف مجــال تدبــر املوانــئ وفقــا لبنــود اتفاقيــة
«ماربــول» الدوليــة ،ج) وإنجــاز دراســات لتشــخيص وضعيــة
املناطــق الســاحلية والبحريــة.

انتعاش الصيد البحري التقليدي والســاحيل
يســاهم قطــاع الصيــد البحــري ،كمكــون أســايس للنشــاط
االقتصــادي ،بشــكل فعــال يف التنميــة االقتصاديــة للبــاد ،ســواء
منــه التقليــدي والســاحيل أو بأعــايل البحــار ،حيــث عــرف
إنتــاج األســاك ارتفاعــا مــن  1,37مليــون طــن ســنة  2018إىل
 1,46مليــون طــن ســنة  .2019كــا ســجل القطــاع مســاهمة
يف الناتــج الداخــي اإلجــايل بنســبة  %1,02و %0,98و %1خــال
ســنوات  2018و 2019و 2020عــى التــوايل ومســاهمة يف
إجــايل الصــادرات بنســبة  %0,80ســنة  2018و %0,94ســنة
 ،2019دون احتســاب املــواد البحريــة املصنعــة.

ومــن جهــة أخــرى ،بذلــت مجهــودات متواصلــة مــن طــرف
الســلطات العموميــة لضــان أنشــطة الصيــد خــال فــرة ظهــور
جائحــة كورونــا .وبالفعــل لعــب كل مــن املعهــد الوطنــي
للبحــث يف الصيــد البحــري واملكتــب الوطنــي للصيــد ،خــال
فــرة الجائحــة ،دورا أساســيا لضــان اســتمرارية أنشــطة الصيــد
البحــري رغــم االختــاالت التــي شــهدتها مــع بدايــة الجائحــة.

باإلضافــة إىل ذلــك ،يتوفــر املغــرب عــى بنيــات تحتيــة هامــة
للتفريــغ ،ســواء تعلــق األمــر بقــرى الصياديــن أو نقــط اإلفــراغ
املهيئــة .ووصــل عــدد مراكــب الصيــد التقليــدي والســاحيل
املســجلة إىل  17332و 2524وحــدة بالتتابــع ،منهــا %98
و %71عــى التــوايل اســتمرت يف أنشــطتها برســم ســنة .2019

وفيــا يخــص وصــول املســتهلك للتغذيــة ،أبــان البحــث الــذي
أجرتــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول آثــار جائحــة
كورونــا عــى نفقــات التغذيــة ،أن أرسة واحــدة ضمــن أربعــة
أرس قلصــت النفقــات املخصصــة للســمك ( .)%27وفيــا
يخــص الطلــب األجنبــي ،اســتفادت بعــض منتجــات الصيــد
البحــري مــن تزايــد مهــم للطلــب الخارجــي.
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 .3تطور مــؤرشات الهدف الرابع عرش:
الــدور الجيــو اســراتيجي للمغــرب للحفــاظ عــى
املحيطــات والــراث الثقــايف للســاحل

مجهــودات عموميــة هامــة لضــان أنشــطة الصيــد
البحــري خــال فــرة وبــاء كوفيــد19-

نظــرا لــدوره النشــيط عــى الســاحة الدوليــة ،يلتــزم املغــرب
باالتفاقيــة الدوليــة ،والتــي تحــدد كهــدف لهــا تشــكيل شــبكة
مــن الفضــاءات املحميــة تغطــي مــا ال يقــل عــى  %10مــن
املحيطــات .إال أن نســبتها باملغــرب ال تقــدر ســوى بحــوايل
 %0,0007ســنة  .2016كــا صــادق املغــرب عــى العديــد
مــن االتفاقيــات الدوليــة املرتبطــة بالــراث الثقــايف الالمــادي
املتعلــق بالســاحل ،ونذكــر عــى ســبيل املثــال اتفاقيــات
 1972و 2001و .2003وقــد قــام قطــاع الثقافــة ســنة 2020
بتصنيــف مواقــع دونــا بالنــكا وأتــروك بالداخلــة ضمــن
املواقــع األثريــة ،وإنشــاء مركــز للتوضيــح خــاص بالــراث
الثقــايف ملوقــع مــا قبــل التاريــخ لســيدي عبــد الرحــان و
كاريــان طومــا بالــدار البيضــاء.

مــن أجــل الحــد مــن التهديــدات التــي متــس اســتدامة
املناطــق الســاحلية والصيــد البحــري ،وضــع املغــرب إجــراءات
ملواجهــة آثــار جائحــة كوفيــد .19-ويف هــذا االتجــاه ،حــرص
املعهــد الوطنــي للبحــث يف الصيــد البحــري واملكتــب الوطنــي
للصيــد ،منــذ بدايــة الجائحــة ،عــى تأمــن الســامة الصحيــة
للصياديــن وفضــاءات املوانــئ ،وكــذا اســتئناف واســتمرارية
أنشــطة الصيــد البحــري ،والحفــاظ عــى الحــد األدىن مــن
الوظائــف بالقطــاع .باإلضافــة إىل ذلــك ،حافظــت التدخــات
الحكوميــة يف القطــاع عــى الجــدول الزمنــي املقــرر لهــا مــا
قبــل الجائحــة.

 .2التحديات الرئيســية:

باإلضافــة إىل ذلــك ،هنــاك تحديــات أخــرى ميكــن تجاوزهــا
عــى املــدى املتوســط والبعيــد ،و نذكــر يف هــذا الصــدد
أ) مرونــة املناطــق الســاحلية ب) والنهــوض بالبحــث
والتنميــة ج) وتحســن مســتوى االســتهالك الداخــي
للســمك .وعــاوة عــى مــا ســبق ،هنــاك تحديــات أخــرى
تتطلــب قــرارات للســلطات العموميــة ،نذكــر منهــا مالمئــة
االتفاقيــات الدوليــة املتعلقــة بالتلــوث البحــري وتعزيــز
الحكامــة.

بالرغــم مــن اإلنجــازات الهامــة لتطويــر الصيــد البحــري
والحفــاظ عــى الســاحل ،ال تــزال العديــد مــن التحديــات
التــي يجــب التصــدي لهــا عــى املــدى القريــب ،وباألخــص
أ) التحكــم يف االمتــداد العمــراين باملناطــق الســاحلية
ومكافحــة آثــاره البيئيــة ،ب) ومكافحــة االســتغالل املفــرط
للمــوارد الســمكية والصيــد الغــر مــرح بــه والغــر
قانــوين ج) وتحســن نجاعــة األســطول الوطنــي مــن جهــة،
ومســاهمة تربيــة األحيــاء البحريــــة يف العــرض الوطنــي
مــن الســمك ،مــن جهــة أخــرى.
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الغايات

رمز املؤرش

املؤرشات

2015

2016

2017

2018

2019

2020

القيمة
املستهدفة
يف أفق 2030

 2.14إدارة النظم اإليكولوجية البحرية
والساحلية عىل نحو مستدام وحاميتها ،من
أجل تجنب حدوث آثار سلبية كبرية ،مبا يف
ذلك عن طريق تعزيز قدرتها عىل الصمود،
واتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحقيق
الصحة واإلنتاجية للمحيطات ،بحلول سنة
2020

1.2.14

نسبة املناطق
االقتصادية الوطنية
الخاصة التي تدار
باستخدام مقاربة قامئة
عىل النظام اإليكولوجي
(مليون كلم مربع)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

-

 5.14حفظ  %10عىل األقل من املناطق
الساحلية والبحرية ،مبا يتسق مع القانون
الوطني والدويل واستنادا إىل أفضل
املعلومات العلمية املتاحة ،بحلول سنة
2020

1.5.14

نطاق املناطق املحمية
مقابل إجاميل مساحة
املناطق البحرية ()%

-

0,0007

-

-

 7.14زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق
للدول الجزرية الصغرية النامية وأقل البلدان
منوا من االستخدام املستدام للموارد البحرية،
بجملة وسائل منها اإلدارة املستدامة ملصائد
األسامك ،وتربية األحياء البحرية ،والسياحة،
بحلول 2030

1.7.14

نسبة أنشطة صيد
األسامك بطريقة قانونية
يف الناتج الداخيل
اإلجاميل يف الدول
الجزرية الصغرية النامية
وأقل البلدان منوا
وجميع البلدان (.)%

1,0

1,08

1,06

1,02

املصــدر :قطاع الصيد البحري ،املندوبية الســامية للتخطيط.
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-

-

0,98

حفظ %10
عىل األقل
من املناطق
الساحلية
والبحرية،
بحلول سنة
.2020
-

-

ميثــل التدبــر املســتدام للغابــة املغربيــة التــي متتــد عــى
مــا يناهــز  9ماليــن هكتــارا ،تحديــا للمملكــة حيــث تــؤدي
ثالثــة وظائــف رئيســية اجتامعيــة واقتصاديــة وبيئيــة .وتقــدر
املســاهمة االجامليــة للقطــاع الغابــوي بحــوايل  17مليــار درهــم
ســنويا ،ويبقــى البعــد البيئــي للغابــات هــو األهــم حيــث يكمــن
يف الحفــاظ عــى التنــوع البيولوجــي ،وحاميــة الرتبــة وتنظيــم
دورة امليــاه ومكافحــة التصحــر .إن أهميــة هــذه الوظائــف
والتدبــر املســتدام لهــذه النظــم البيئيــة ،متثــل أولويــة وطنيــة.

ومقابــل هــذه الوظائــف الحيويــة ،تخضــع هــذه النظــم البيئيــة
الطبيعيــة لضغــط مــزدوج منــه مــا هــو طبيعــي ومــا هــو ناجــم
عــن التدخــل البــري ،مــا يــؤدي إىل تباطــئ وتــرة تطورهــا
وتنميتهــا .فمنــذ ســنة  ،2019شــهدت عمليــة تنزيــل أهــداف
التنميــة املســتدامة املرتبطــة بقطــاع الغابــات اضطرابــات
ناجمــة عــن ســنتني متتاليتــن مــن الجفــاف ،مــوازاة مــع آثــار
انتشــار جائحــة كورونــا.

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

بنــاء النظــم اإليكولوجيــة للغابــات عــى مســاحة  35000هكتــار
يف الســنة )2 ،وتحديــد  %98مــن األمــاك الغابويــة )3 ،وتحســن
مســاهمة الغابــات ومنتجاتهــا يف االقتصــاد.

يبــذل املغــرب جهــودا عديــدة ومتنوعــة لتنزيــل أجنــدة ،2030
ال ســيام يف مــا يتعلــق بإشــكاليات النظــم البيئيــة الربيــة.
وتتعلــق التدابــر املتخــذة بالجوانــب املؤسســاتية والترشيعيــة
وكذلــك الجوانــب التقنيــة واملاليــة مــن أجــل تحديــد املتطلبــات
األساســية الالزمــة للتنفيــذ الفعــال للربامــج واملشــاريع.

تشكل النظم البيئية الربية
تراثا طبيعيا مهام للتنمية
املستدامة للبالد ،مام يتطلب
تقوية حاميتها ضد الضغط
البرشي والطبيعي

ومكّنــت هــذه الجهــود مــن تحســن طفيــف لنســبة مســاحة
املناطــق الغابويــة بالنســبة ملســاحة ســطح األرض باملغــرب
بنســبة  %0,06بــن ســنتي  2015و %8,06( 2019ســنة ،)2019
كــا شــهدت نســبة الغابــات التــي تتوفــر عــى مخطــط تدبــر
ارتفاعــا بنســبة  31نقطــة خــال نفــس الفــرة.

نحــو جيــل جديــد مــن النصــوص التنظيميــة لتدبــر
املجــال الغابــوي

التنــوع البيولوجي الوطنــي فريد من نوعه

تتعلــق التدابــر الترشيعيــة للسياســة العامــة الخاصــة بالنظــم
اإليكولوجيــة الطبيعيــة ،والتــي تتــاىش متامــا مــع رؤيــة
اســراتيجية « غابــات املغــرب  ،» 2030-2020بجوانــب التنــوع
البيولوجــي ،والنظــم اإليكولوجيــة للغابــات ،والجبــال واملناطــق
املحميــة .وتشــمل هــذه التدابــر اإلجــراءات الرئيســية التاليــة
 )1وضــع سياســة غابويــة ناجعــة وتعزيزهــا بشــكل مســتمر)2 ،
واإلعــداد والتحديــث الــدوري لربامــج العمــل )3 ،وتعزيــز إطــار
الحكامــة للسياســة الغابويــة )4 ،وتحديــث وتكييــف الرتســانة
القانونيــة التــي تنظــم تدبــر واســتخدام املــوارد الغابويــة.

تشــكل الغابــة املغربيــة العنــر األســايس للــروة البيئيــة للبــاد.
فهــي موطــن لثلثــي النباتــات وثلــث األنــواع الحيوانيــة .وبُذلــت
جهــود كبــرة للحفــاظ عــى هــذا التنــوع البيولوجــي ،ســواء مــن
حيــث إصــاح اإلطــار القانــوين أو مــن خــال تنزيــل االســراتيجية
الوطنيــة للتنميــة املســتدامة .وتــم تحديــد مجموعــة مــن
األوســاط الطبيعيــة الوطنيــة وتصنيفهــا ضمــن شــبكة مكونــة
مــن  154موقعــا ذات أهميــة بيولوجيــة وإيكولوجيــة والتــي
تغطــي مــا يقــارب  2,5مليــون هكتــار .تحقيقــا لهــذه الغايــة،
اعتمــدت ادارة امليــاه والغابــات عــى تحويــل هــذه املواقــع
تدريجيــا إىل محميــات طبيعيــة مــع تبنــي مخططــات لتطويرهــا
وتدبريهــا املناســب .ومكنــت هــذه الجهــود مــن تحســن طفيــف
لنســبة مواقــع التنــوع البيولوجــي الــري وامليــاه العذبــة التــي
تتواجــد يف مناطــق محميــة بنســبة  %1,05بــن ســنتي 2015
و %9,90( 2019ســنة .)2019

تــم تحديد مجمــل املجال الغابوي
بذلــت جهــود كبــرة للحفــاظ وإعــادة بنــاء النظــم اإليكولوجيــة
الربيــة وكــذا املتعلقــة بامليــاه العذبــة وإدارتهــا املســتدامة ،مــع
ضــان وقــف اســتنزاف الغابــات ورفــع وتــرة إعــادة التشــجري.
ويف هــذا الصــدد ،ركــزت اإلنجــازات باألســاس عــى  )1إعــادة
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تعزيــز الرتســانة القانونية ملكافحــة الصيد الجائر

املناطــق الجبليــة منبــع امليــاه العذبــة باملغــرب ومركــز
محميــات التنــوع البيولوجــي

بُذلــت جهــود كبــرة ملكافحــة الصيــد غــر املــروع واالتجــار
يف األنــواع النباتيــة والحيوانيــة املحميــة مــن خــال  )1إنشــاء
أنظمــة مراقبــة الحيــاة الربيــة وإنشــاء  19وحــدة مراقبــة ورصــد،
 )2والتنســيق مــع مختلــف املتدخلــن يف مكافحــة الصيــد
واالتجــار غــر املــروع يف أنــواع األحيــاء الربيــة )3 ،وتعزيــز
الرتســانة القانونيــة مبوجــب القانــون رقــم  .05-29باإلضافــة إىل
دمــج أنــواع الحيوانــات والنباتــات الربيــة املهــددة باالنقــراض
يف الئحــة األنــواع املهــددة عامليــا املدرجــة يف اتفاقيــة التجــارة
الدوليــة.

تتميــز املناطــق الجبليــة املمتــدة عــى أكــر مــن ربــع الــراب
الوطنــي بإمكانيــات كبــرة ،حيــث تتشــكل مــن أكــر مــن %60
مــن الغابــات وأكــر مــن ثلــث املســاحة الصالحــة للزراعــة .وهــي
متثــل مصــدر امليــاه العذبــة يف املغــرب حيــث تنبــع منهــا جــل
األنهــار وتتواجــد بهــا  26بحــرة ومجــرى مــايئ وتــأوي محميــات
كبــرة مــن التنــوع البيولوجــي خاصــة األصنــاف املحليــة ،حيــث
تضــم  7منتزهــات وطنيــة و 83موقعــا ذات أهميــة بيئيــة
وإيكولوجيــة .وبذلــك يقــدر مــؤرش الغطــاء النبــايت الجبــي بـــ
 %63,88لســنة  .2017ولكــن تبقــى هــذه املناطــق خاضعــة
لضغوطــات مســتمرة ولالســتغالل املفــرط.

 .3تطور مــؤرشات الهدف الخامس عرش:
الغايات
 1.15ضامن حفظ وترميم النظم اإليكولوجية
الربية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة
وخدماتها ،وال سيام الغابات واألرايض الرطبة
والجبال واألرايض الجافة ،وضامن استخدامها
عىل نحو مستدام ،وذلك وفقا لاللتزامات
مبوجب االتفاقيات الدولية ،بحلول سنة .2020

املؤرشات

2015

2016

2017

2018

2019

القيمة
املستهدفة يف
أفق 2030

1.1.15

نسبة املناطق الغابوية
من مجموع مساحة
اليابسة (.)%

8

-

-

-

8,06

-

2.1.15

نسبة املواقع الهامة
للتنوع البيولوجي
لليابسة واملياه العذبة
التي تشملها املناطق
املحمية ،بحسب نوع
النظام اإليكولوجي
(.)%

8,85

-

-

-

9,90

-

1.3.15

نسبة األرايض املتدهورة
يف مجموع مساحة
اليابسة (ما بني  2000و
.)%( )2015

2.4.15

مؤرش الغطاء األخرض
الجبيل (.)%

رمز املؤرش

ويف هــذا الســياق هنــاك العديــد مــن الجهــود املبذولــة مــن
قبــل مختلــف القطاعــات ،مبــا فيهــا املديريــة العامــة لألمــن
الوطنــي ،مــن خــال معالجــة  11حالــة مــا بــن  2019و2021
تتعلــق بالصيــد غــر املــروع واالتجــار غــر املــروع يف األنــواع
النباتيــة والحيوانيــة املحميــة.

الزال املغــرب تحت تأثــر ظاهرة التصحر
يؤثــر التصحــر عــى مناطــق شاســعة مــن البــاد ،حيــث يتواجــد
 %93مــن الــراب الوطنــي تحــت تأثــر منــاخ جــاف أو شــبه
جــاف ،مــا يشــكل تهديــدا مســتمرا عــى القطــاع الفالحــي،
وكــذا البنــى التحتيــة .وامــام اســتفحال ظاهــرة التصحــر ،تــم
تنفيــذ العديــد مــن الربامــج واســعة النطــاق ،منهــا  )1تكييــف
برنامــج العمــل الوطنــي ملكافحــة التصحــر مــع خصائــص
املناطــق )2 ،وتفعيــل نظــام الرصــد وإنشــاء مركزيــن تقنيــن
لرصــد ظاهــرة التصحــر )3 ،وتهيئــة األحــواض املائيــة عــى
مســاحة  800 000هكتــار )4 ،ومكافحــة زحــف الرمــال يف
املناطــق القاريــة والســاحلية عــى أكــر مــن  41000هكتــار)5 ،
وتنزيــل برنامــج تنميــة املراعــي وتنظيــم الرتحــال والــذي يهــدف
إىل زراعــة شــجريات األعــاف عــى أكــر مــن  650.000هكتــار .و
متثــل نســبة األرايض املتدهــورة مقارنــة بإجــايل املســاحة حــوايل
 %5,35بــن ســنتي  2000و.2015

جهــود مالية كبــرة لتنمية الغابات
خــال العقــد املــايض ،شــهدت امليزانيــة املخصصــة لقطــاع
الغابــات زيــادة صافيــة تجــاوزت  ،%70مــع مســاهمة الصنــدوق
الوطنــي للغابــات مبــا يقــارب  .%80ويف إطــار التعــاون الــدويل،
بلغــت التمويــات التــي تــم اعتامدهــا يف تنميــة الغابــات مــا
يقــارب  200مليــار دوالر أمريــي خــال العقديــن املاضيــن.

 .2التحديات الرئيســية:
رغــم التقــدم املحــرز يف تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة ،مــا
زالــت هنــاك تحديــات رئيســية متعلقــة أساســا بتدبــر النظــم
اإليكولوجيــة للغابــات وتكمــن يف  )1تعزيــز الحفــاظ عــى
النظــم اإليكولوجيــة املختلفــة للغابــات )2 ،والتحكــم يف تدبــر
الغابــات املنتجــة )3 ،وتعزيــز البحــث والتنميــة ونقــل املعرفــة
يف هــذه املجــاالت  )4وتشــجيع تنظيــم الســكان مســتخدمي
املجــاالت الغابويــة.

ولرصــد أفضــل لظاهــرة التصحــر ،تــم إبــرام اتفاقيــة رشاكــة
بــن القطــاع الــويص وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ خــال
ســنة  2021بهــدف إعــداد دراســة لتحســن نظــام رصــد وتقييــم
التصحــر باملغــرب.
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 3.15مكافحة التصحر ،وترميم األرايض والرتبة
املتدهورة ،مبا يف ذلك األرايض املترضرة من
التصحر والجفاف والفيضانات ،والسعي إىل
تحقيق عا ٍمل خا ٍل من ظاهرة تدهور األرايض،
بحلول أفق 2030
 4.15ضامن حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية،
مبا يف ذلك تنوعها البيولوجي ،من أجل تعزيز
قدرتها عىل توفري املنافع التي ال غنى عنها
لتحقيق التنمية املستدامة ،بحلول عام .2030

املصدر :قطــاع املياه والغابات.

5,35

-

-

-

-

63,88

-

-

-

-

-

-
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يشــكل إقامــة الســام ،واالســتقرار ،وتعزيــز حقــوق اإلنســان
والحكامــة الجيــدة عوامــل أساســية يف تحقيــق التنميــة
املســتدامة .ويف هــذا الصــدد ،يؤكــد املغــرب مواصلتــه لخيــار
بنــاء دولــة الحــق والقانــون وااللتــزام باملبــادئ والحقــوق
وااللتزامــات املنصــوص عليهــا يف املواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة
لحقــوق اإلنســان.

وعــى الرغــم مــن أن جائحــة كوفيــد 19-قــد أبــرزت التحديــات
الكــرى التــي تواجــه املغــرب ،الســيام يف مــا يتعلــق بتعزيــز
الحقــوق االجتامعيــة ،فقــد بــذل املغــرب جهــودا كبــرة واعتمــد
حلــوال مبتكــرة مــن أجــل التكيــف مــع آثــار هــذه الجائحــة.

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

اإلنســان ،وإطــاق مــروع «مدرســة حقــوق اإلنســان» باإلضافــة
إىل إدمــاج بُعــد «حقــوق اإلنســان» يف برامــج محــو األميــة.

يف مجــال حاميــة وتعزيــز حقــوق الطفــل ،ويف إطــار تنفيــذ
برنامــج «حاميــة» بتعــاون مــع اليونســيف ،تــم اســتكامل خلــق
فضــاءات خاصــة بالطفــل يف أقســام قضــاء األرسة ســنة .2020
كــا تــم إحــداث األجهــزة الرتابيــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة
بثامنيــة أقاليــم منوذجيــة .وتهــدف هــذه األجهــزة الرتابيــة إىل
تعزيــز منظومــة حاميــة الطفولــة عــى املســتوى اإلقليمــي يف
مجــاالت الرعايــة الصحيــة والنفســية والقانونيــة واالجتامعيــة
وإعــادة التأهيــل واإلدمــاج لألطفــال.

ويف مــا يتعلــق بتحليــل القضايــا الجنائيــة ،كشــفت مصالــح
الرشطــة أن الجرائــم املرتبطةبالــدم قــد انخفضــت بنســبة
 %4,33مقارنــة مــع ســنة .2019كــا انخفضــت نســبة املعتقلــن
االحتياطيــن مــن  %14,9إىل  %14,84مــا بــن ســنتي 2017
و .2018إال أن اإلعــان عــن حالــة الطــوارئ الصحيــة يف بالدنــا
أدى إىل حــدوث نــوع مــن البــطء يف تصفيــة القضايــا ،بالنظــر
إىل الصعوبــات التــي رافقــت انطــاق املحاكــات عــن بعــد.
األمــر الــذي أدى إىل زيــادة معــدل االعتقــال االحتياطــي ليبلــغ
%18ســنة .2020

ترســيخ ســيادة القانون وحامية حقوق اإلنسان

يف ظل االستقرار والسالم
اللذان ينعم بهام ،يرسع
املغرب وثرية اإلصالحات
املؤسساتية لتجسيد القيم
الدستورية التي شكلت
أساس مرشوع مجتمع
مدمج ومستدام
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إن انتخــاب اململكــة املغربيــة ملنصــب نائــب رئيــس مؤمتــر األمــم
املتحــدة الرابــع عــر ملنــع الجرميــة والعدالــة الجنائيــة يشــكل
اعرتافــا دوليــا باملســاهمة الكبــرة للمملكــة يف مكافحــة اإلرهــاب
بجميــع أشــكاله ويف منــع الجرميــة وتحقيــق العدالــة الجنائيــة.
كــا أن افتتــاح مكتــب برنامــج األمــم املتحــدة ملكافحــة اإلرهــاب
والتدريــب بإفريقيــا بالربــاط خــال يونيــو ،2021يدخــل ضمــن
إطــار التــزام املغــرب تجــاه إفريقيــا تحــت القيــادة املســتنرية
لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس.

مؤسســات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــفافة عــى
جميــع املســتويات
واصــل املغــرب جهــوده لتعزيــز مكتســباته وتحســن منهجيتــه
يف مجــال الحكامــة الجيــدة يف اإلدارة وذلــك باعتبارهــا أولويــة
سياســية وتنظيميــة ومؤسســاتية نظــرا لاللتــزام الــذي تــم التعهــد
بــه عــى أعــى مســتوى يف البــاد يف الســنوات األخــرة .ويف هــذا
اإلطــار ،تعمــل اململكــة املغربيــة عــى اعتــاد وتنفيــذ ميثــاق
املرافــق العموميــة وترســيخ مبــادئ الحكامــة الجيــدة يف تنظيــم
وتســيري عمــل اإلدارات العموميــة ،حيــث تــم تحقيــق إنجــازات
مهمــة عــى هــذا املســتوى خــال ســنة  2020والنصــف األول
مــن ســنة  ،2021نذكــر منهــا عــى وجــه الخصــوص:

كــا يواصــل املغــرب تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان وتقويــة
تفاعلــه وتعاونــه مــع املنظومــة الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق
اإلنســان ،إذ قــام بتقديــم التقريــر الوطنــي لتقييــم املرحلــة
الثالثــة مــن الربنامــج العاملــي للتثقيــف يف مجــال حقــوق
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وكذلــك يف إعــداد برامــج التنميــة .ويف هــذا اإلطــار تــم تحقيــق
االنجــازات التاليــة:

•مواكبــة مســطرة املصادقــة عــى مــروع القانــون 54-19
مبثابــة ميثــاق املرافــق العموميــة الــذي يحــدد مبــادئ وقواعــد
الحكامــة الجيــدة التــي يتوجــب عــى املرافــق العموميــة
االلتــزام بهــا؛

•تفعيــل تنفيــذ التزامــات اململكــة املغربيــة الــواردة يف خطــة
العمــل الوطنيــة للحكومــة املنفتحــة  2020-2018والتــي
بلغــت نســبة إنجازهــا  %84رغــم اإلكراهــات التــي فرضتهــا
جائحــة كوفيــد19-؛

•إعــال القانــون  55-19املتعلــق بتبســيط املســاطر اإلداريــة
مــن أجــل خلــق عالقــة جديــدة بــن املرتفــق واإلدارة ؛
•إطــاق البوابــة الوطنيــة للمســاطر واإلجــراءات اإلداريــة،
والتــي تشــكل الواجهــة املعلوماتيــة الرســمية واملوحــدة
واملتكاملــة ومتعــددة الفضــاء ،والتــي تضــع املعلومــات
اإلداريــة رهــن إشــارة املرتفــق؛

•إطــاق خطــة العمــل الوطنيــة الثانيــة للحكومــة املنفتحــة
للفــرة  2022-2021باعتــاد منهجيــة تشــاركية مدعمــة
بخطــة تواصليــة مــن أجــل ضــان مشــاركة واســعة للفاعلــن
املعنيــن.

•اعتــاد القانــون  46-19املتعلــق بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة
والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا ،والــذي يهــدف إىل تعزيــز
دور الهيئــة الوطنيــة يف مجــال الوقايــة ومحاربــة الرشــوة؛

ضــان الحق يف الحصــول عىل املعلومات
تعتــر املعلومــات العموميــة أداة أساســية لتفعيــل مشــاركة
املواطنــن يف إدارة الشــأن العــام .ويف هــذا اإلطــار ،فــان القانــون
رقــم  31.13املتعلــق بالحــق يف الحصــول عــى املعلومــات ،قــد
دخــل حيــز التنفيــذ بجميــع مقتضياتــه يــوم  12مــارس .2020
ومــن أجــل مواكبــة تفعيــل هــذا القانــون ،فقــد تــم وضــع
خارطــة طريــق تتمحــور حــول خمســة محــاور :الحكامــة،
والتكويــن ،والتحســيس واملواكبــة ،وأدوات التنفيــذ ،ومالمئــة
اإلطــار القانــوين .ويف هــذا الســياق تــم القيــام بالتدابــر التاليــة:

•تنزيــل برنامــج تحســن االســتقبال عــى مســتوى عــدة
وحــدات منوذجيــة  :مستشــفى محمــد الخامــس بالجديــدة،
ومركــز تســجيل الســيارات بالربــاط؛
•تنفيــذ املخطــط التوجيهــي للتحــول الرقمــي ملنظومــة
العدالــة والــذي يهــدف إىل إرســاء عدالــة ميــرة ،فعالــة،
شــفافة ومنفتحــة؛

•تعيــن  1235شــخص مكلــف بتقديــم املعلومــات عــى
مســتوى القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات العموميــة؛

•تفعيــل املحاكامت عن بعد.
ويف نفــس اإلطــار ،يهــدف إصــاح املؤسســات واملقــاوالت
العموميــة ،الــذي تــم تحديــده كأولويــة وطنيــة ،إىل تصحيــح
اإلختــاالت الهيكليــة مــن أجــل ضــان التكامــل واالتســاق األمثــل
ملهامهــا ،وبالتــايل ،تعزيــز نجاعتهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة .ويف
هــذا الســياق ،دعــا جاللــة امللــك محمــد الســادس إىل إحــداث
وكالــة وطنيــة مهمتهــا ضــان التدبــر اإلســراتيجي ملســاهامت
الدولــة ومراقبــة أداء املؤسســات العموميــة.

 .2التحديات الرئيســية:

تحديــات متعلقة مبكافحة الفســاد
•ترتيــب غــر ُمـ ٍ
ـرض عــى املســتوى الــدويل إذ اســتمر املغــرب
يف التأرجــح عــى مــدى الســنوات العــر املاضيــة؛

تتلخــص التحديات الرئيســية املتعلقــة بالهدف  16يف ما ييل:

التحديــات املتعلقة بحقوق اإلنســان

•عــدم الوضــوح يف مــا يتعلــق بتحديــد األدوار واملســؤوليات
وأفــق االنجــاز؛

•ترســيخ فعليــة الحقــوق ودعــم إرســاء سياســة عموميــة
قامئــة عــى حقــوق اإلنســان ؛

•عــدم وجــود آليــات فعالــة للرصــد ومراقبــة النتائــج
وتقييــم اآلثــار؛

•دعــم مشــاركة املواطنــن مــن أجــل تعزيــز الدميقراطيــة
التشــاركية والرفــع مــن دور املجتمــع املــدين.

•ضعــف القــدرة عــى تعبئــة اإلعتــادات إلنجــاز الربامــج
املربمجــة.

تحديــات تخص بناء مؤسســات فعالة
•التــزام محــدود مــن قبــل بعــض الجهــات الحكوميــة عــى
الرغــم مــن اإلرادة السياســية القويــة املعلنــة عــى أعــى
مســتويات الدولــة ؛

تحديــات خاصة باملشــاركة يف صنع القرار
•مواصلــة تعبئــة املجتمــع املــدين يف إطــار مهامــه املرتبطــة
بتنشــيط التواصــل املــدين بشــأن الحكومــة املنفتحــة باملغــرب؛

•اختــاالت وقصــور يف اإلطــار القانــوين واملؤسســايت وضعــف
األداء املؤسســايت يف هــذا املجــال؛

•اإلرشاك الفعــال لجميــع الفاعلــن يف تنفيــذ التزامــات
املغــرب حــول مبــادرة الرشاكــة مــن أجــل الحكومــة
املنفتحــة وخلــق االتســاق والتكامــل بــن اإلجــراءات
الفرعيــة؛

•التفــاوت يف التفعيــل والتطــور بــن مختلــف مســتويات
اإلدارة ؛
•إعــادة توجيــه وترسيــع عمليــة نــزع الصبغــة املاديــة عــى
اإلجــراءات.

•خلــق مناخ من الثقة بــن جميع املتدخلني

•إطــاق البوابــة اإللكرتونيــة للحصــول عــى املعلومــات
( )www.chafafiya.maيــوم  12مــارس 2020؛
•إحــداث شــبكة الحــق يف الحصــول عــى املعلومــات بتاريــخ
 17يونيــو  2020؛
•تنظيــم دورات تكوينيــة للمكونــن يف مجــال الحــق يف
الحصــول عــى املعلومــات ؛

تعزيز املشــاركة واالنفتاح

•إصــدار دليــل والعديــد مــن املــواد التدريبيــة حــول هــذا
القانــون ؛

بــذل املغــرب مجهــودات مهمــة مــن أجــل إجــراء إصالحــات
و وضــع برامــج قطاعيــة تهــدف إىل ضــان مشــاركة املواطنــن
يف عمليــة صنــع القــرار ،ويف صياغــة السياســات العموميــة

•تنظيــم سلســلة لقــاءات توعويــة وتواصليــة حــول هــذا
القانــون عــى املســتوى املركــزي واإلقليمــي.
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 .3تطور مؤرشات الهدف الســادس عرش:
2017 2016 2015 2009

املؤرشات

املرامي

رمز املؤرش

 1.16الحــد بدرجــة كبــرة مــن جميــع
أشــكال العنــف ومــا يتصــل بــه مــن
معــدالت الوفيــات يف كل مــكان

1.1.16

عدد ضحايا القتل العمد
لكل 100000نسمة بحسب
الجنس والعمر

3.1.16

نسبة السكان الذين رجال
تعرضوا للعنف
البدين أو النفيس
أو الجنيس خالل
اإلثـــنى عرش شهرا نساء
السابقة
أ .نسبة السكان
الذين تعرضوا
للعنف البدين خالل
اإلثـــنى عرش شهرا نساء
السابقة

-

1,6

1,34

2018

-

-

-

63

-

-

 2.16إنهــاء مـــا يتعـــرض لـــه األطفـــال
مـــن ســـوء املعاملة واالســتغالل واالتجار
بالبــر وجميــع أشــكال العنــف
والتعذيــب

3.2.16

 3.16تعزيــز ســيادة القانــون عــى
الصعيديــن الوطنــي وكفالــة تكافــؤ
الفــرص لوصــول ﺍلجميــع ﺇﱃ العدالــة

1.3.16

نسبة ضحايا العنف خالل االثني
عرش شهرا السابقة الذين أبلغوا
عام تعرضوا له من إيذاء إىل
السلطات املختصة أو غريها من
آليات تسوية النزاعات املعرتف
بها رسميا (بالنسبة للنساء) ()%

2.3.16

املحتجزون غري املحكوم عليهم
كنسبة من مجموع السجناء
()%

-

57

3,0

-

-

-

-

-

-

14,9

-

14,84

10,5

-

-

10,5
15,2

-

-

-

-

12,9

-

37,1
58

-

-

-

-

رجال

نسبة الشابات اللوايت ترتاوح
أعامرهن بني  18و  29سنة
اللوايت تعرضن للعنف الجنيس
قبل سن  18سنة

-

-

رجال

ج .نسبة السكان
الذين تعرضوا
للعنف الجنيس
خالل اإلثـــنى عرش نساء
شهرا السابقة

-

املرامي

رمز املؤرش

املؤرشات

42

رجال

ب .نسبة السكان
الذين تعرضوا
للعنف النفيس
خالل اإلثـــنى عرش نساء
شهرا السابقة

القيمة
 2019املستهدفة يف
أفق 2030

2017 2016 2015 2009

2018

القيمة
 2019املستهدفة يف
أفق 2030

47,5

-

 6.16إنشـــــاء مؤسســات فعالة وشــفافة
وخاضعــة للمســاءلة عــى جميــع
املســتويات
 7.16كفالــة اتخــاذ القــرارات عــى
نحــو مســتجيب لالحتياجــات وشــامل
للجميــع وتشــاريك ومتثيــي عــى جميــع
املســتويات.
 9.16توفــر هويــة قانونيــة للجميــع ،مبــا
يف ذلــك تســجيل املواليــد

1,9
8,7

-

-

-

-

13,6

-

4,1

-

-

-

-

-

0

- 16أ تعزيــز املؤسســات الوطنيــة ذات
الصلــة ،بجملــة أمــور منهــا التعــاون
الــدويل ،مــن أجــل بنــاء القــدرات
عــى جميــع املســتويات ،وال ســيام يف
البلــدان الناميــة ،ملنــع العنــف ومكافحــة
اإلرهــاب والجرميــة

2.6.16

نسبة السكان الراضني عن
تجربتهم األخرية يف االستفادة
من الخدمات العامة ()%

1.7.16

نسبة تأنيث الوظيفة العمومية
(باستثناء موظفي املديرية
العامة لألمن الوطني واملجلس
األعىل للحسابات والقوات
املساعدة والوقاية املدنية)()%

1.9.16

نسبة األطفال دون سن الخامسة
الذين سجلت والدتهم يف قيد
السجل املدين ،بحسب العمر.
()%

- 16أ1-

وجود مؤسسات وطنية مستقلة
لحقوق اإلنسان وفقا ملبادئ
باريس

-

-

-

-

39,0

-

1

16,1

39,3

-

1

-

39,8

-

1

-

39,8

96,9

1

-

40,0

-

1

-

-

100

1

املصدر :وزارة العدل ،وزارة الصحة/املســح الوطني حول الســكان وصحة األرسة  ،2018املندوبية العامة إلدارة الســجون وإعادة اإلدماج ،قطاع إصالح اإلدارة ،املندوبية الســامية للتخطيط ،البحث
الوطني حول تصورات األرس لبعض مرامي أهداف التنمية املســتدامة الرئيســية لســنة  ،2016والبحث الوطني حول انتشــار العنف ضد النســاء لســنوات  2009و . 2019
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مــن املتطلبــات األساســية لتجــاوز التحديــات املتعــددة باإلضافــة
إىل رضورة إنعــاش التعــاون العلمــي والتقنــي والتعــاون املتعــدد
األطــراف وتنميــة التجــارة الدوليــة.

يف ظــل جائحــة كوفيــد ،19-يبقــى التعــاون الــدويل القــوي
وال ـراكات الشــاملة رضوريــان أكــر مــن أي وقــت مــى لضــان
تعــايف جميــع البلــدان مــن األزمــة وإعــادة البنــاء يف ســبيل تحقيــق
أهــداف التنميــة املســتدامة .ويف هــذا اإلطــار ،تــزداد حاجيــات
اململكــة لالســتثامر وتــرز أهميــة ال ـراكات بــن القطاعــن العــام
والخــاص مــن أجــل التمويــل .كــا يعــد تحريــك العمــل التضامنــي

 .1التطورات الرئيسية يف سياق وباء كوفيد19-

املبيــان  :17اإليــرادات العموميــة كنســبة مئويــة مــن الناتج
الداخيل اإلجاميل

التمويل
يف ســياق يتســم بانخفــاض املســاعدة العموميــة للتنميــة
( )ODAووزن هــام للديــن العمومــي ،إضافــة إىل مــا يســتوجبه
تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة مــن إنفــاق ،يظــل تحريــك
العائــدات الرضيبيــة مــن بــن الــرورات امللحــة للمغــرب.
20

سياسة تعاون
دويل نشيطة
وخاصة مع
إفريقيا

يف مــا يتعلــق بتعبئــة املــوارد املاليــة الوطنيــة ،بلغــت نســبة
اإليــرادات العموميــة حــوايل  %21,4مــن الناتــج الداخــي
اإلجــايل ســنة  .2020ورصــد املغــرب مــا يقــرب مــن 198,793
مليــار درهــم مــن اإليــرادات الرضيبيــة ( 21أي مــا يعــادل %18,6
مــن الناتــج الداخــي اإلجــايل).

املصــدر :وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

يشــارك املغــرب بنشــاط يف مشــاريع منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة (.)BEPS

وتشــكل اإليــرادات الرضيبيــة  22املصــدر الرئيــي لتمويــل
نفقــات امليزانيــة العامــة للخزينــة ،حيــث غطــت حــوايل %71,9
مــن هــذه النفقــات ســنة  2019بــدالً مــن  %75,8ســنة .2018

حقــق املغــرب تقدمــا كبــرا يف مــا يتعلــق باالمتثــال الرضيبــي،
وال ســيام يف مــا يخــص االتفاقيــة متعــددة األطــراف لتنفيــذ
التدابــر املاليــة والقانونيــة الهادفــة إىل مكافحــة تــآكل القاعــدة
الرضيبيــة وتحويــل األربــاح (تدابــر مكافحــة .)23BEPS.ويف

أمــا بالنســبة للمداخيــل الجمركيــة فقــد بلغــت  91مليــار
درهــم ســنة  ،2020بالرغــم مــن الســياق االقتصــادي والرضيبــي
الصعــب.

 758 20مليون دوالر سنة  2019مقابل  2.4مليار دوالر سنة 2017
 21باستثناء رضيبة القيمة املضافة للجامعات املحلية
 22باستثناء رضيبة القيمة املضافة للجامعات املحلية
 23يشري مرشوع  BEPSإىل الوسائل املختلفة التي تستخدمها الرشكات الدولية الستغالل الثغرات الرضيبية يف بعض البلدان عن طريق تحويل أرباحها إىل بعض الدول حيث ال تقوم
بأعامل تجارية وحيث تدفع رضائب قليلة.
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زيادة الديــن الخارجي العمومي

هــذا الصــدد ،تــم اســتكامل أحــكام املدونــة العامــة للرضائــب
لتدابــر مكافحــة التــآكل يف إطــار قانــون املاليــة ،2020
مــن أجــل تحديــد التــزام مجموعــات الــركات متعــددة
الجنســيات بتقديــم  24مــا يســمى «إعــان كل بلــد عــى حــدة».

يف ســنة  ،2020بلــغ الديــن الخارجــي العمومــي املســتحق
مــا يقــرب مــن  42مليــار دوالر أمريــي ،أي مــا يعــادل
 %34,9مــن الناتــج الداخــي اإلجــايل مقابــل حــوايل 35,4
مليــار دوالر أمريــي  ،2019أي بزيــادة قدرهــا  .%10أمــا
إجــايل خدمــة الديــن الخارجــي العمومــي ،فقــد بلــغ 4,374
مليــار دوالر أمريــي مقابــل 3مليــار دوالر أمريــي ســنة
 ،2019وهــو مــا ميثــل  %9,3مــن اإليــرادات الجاريــة مليــزان
املدفوعــات وحــوايل  %11,7مــن إجــايل الصــادرات مــن
الســلع والخدمــات.

تدهــور وضــع امليزانيــة خــال األزمــة الصحيــة
لـــكوفيد19-
أدى انخفــاض اإليــرادات الرضيبيــة ( 25باســتثناء رضيبــة
القيمــة املضافــة للجامعــات الرتابيــة) مــن  212,638مليــار
درهــم ســنة  2019إىل  198,793مليــار درهــم ســنة  ،2020إىل
تفاقــم عجــز امليزانيــة (%7,7مــن الناتــج الداخــي اإلجــايل
مقابــل  %3,6ســنة  .26 )2019وقــد تجــاوز هــذا العجــز بشــكل
كبــر متوســطالعجــز الســنوي املســجل بــن ،2019-2012
والــذي كان يف حــدود  %4,5مــن الناتــج الداخــي اإلجــايل.

املبيــان  :18نســبة خدمــة الديــن العمومــي الخارجــي يف صــادرات
الســلع والخدمــات كنســبة مئويــة

صمــود تحويــات املغا ر بــة املقيمــن بالخــارج
وانخفــاض الحاجــة التمو يليــة لالقتصــاد الوطنــي
بالرغــم مــن الركــود الــذي اتســم بــه املحيــط العاملــي ،ال
ســيام يف منطقــة اليــورو ،أبانــت تحويــات املغاربــة املقيمــن
بالخــارج عــن صمــود قــوي ســنة  ،2020إذ عرفــت ارتفاعــا
بنســبة  %5مقارنــة بالســنة املاضيــة ،لتســتقر عنــد 68
مليــار درهــم .ويربهــن هــذا التطــور عــى روح التضامــن
واملســؤولية األرسيــة التــي تســود بــن املغاربــة املقيمــن
بالخــارج وبالدهــم .وبالتــايل ،أدى األداء الجيــد للتحويــات
املغاربــة املقيمــن بالخــارج ،وانخفــاض الــواردات إىل الحــد
مــن االحتياجــات التمويليــة لالقتصــاد الوطنــي إىل %1,5
مــن الناتــج الداخــي اإلجــايل ســنة  2020مقابــل %3,7
ســنة  .2019وظلــت احتياطيــات النقــد األجنبــي أعــى بكثــر
مــن مســتواها يف الســنة املاضيــة بفضــل الســحب الــذي تــم
إجــراؤه مبوجــب خــط االحــراز والســيولة ( )PLLلصنــدوق
النقــد الــدويل يف أبريــل  2020وزيــادة اللجــوء إىل التمويــل
الخارجــي.

املصــدر :مكتب الــرف ،مديرية الخزينة

االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة يف املغــرب :مصــدر
متويــل أجنبــي
انخفضــت عائــدات االســتثامر األجنبــي املبــارش يف املغــرب
مــن  34,5مليــار درهــم ســنة  2019إىل  27,5مليــار درهــم
يف  ،2020موزعــة عــى النحــو التــايل :يحتــل قطــاع الصناعــة
املرتبــة األوىل بحصــة تبلــغ  %33مــن إجــايل االســتثامر
األجنبــي املبــارش ،يليــه قطــاع العقــارات الــذي حافــظ عــى
حصتــه ( )%21خــال الفــرة  ،2020-2007فيــا شــهدت
الســياحة التــي كانــت تحتــل املرتبــة األوىل انخفاضــا ملحوظــا
(مــن  %32,7إىل %6,3خــال هــذه الفــرة).

 24تم تقديم هذا اإلعالن وفقًا للمعايري الدولية ،وستكون املعلومات التي يحتوي عليها موضوع التبادل التلقايئ مع إدارات الرضائب يف البلدان التي أبرمت اتفاقية أواتفاقية مع
املغرب » ،املدونة العامة للرضائب« .2020 ،
 25نظ ًرا ألن الزيادة يف إنفاق القطاع العام يتم متويلها من خالل املساهامت الطوعية الخاصة والعامة لصندوق مكافحةCOVID-19
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باإلضافــة إىل ذلــك ،شــهدت الفــرة  2020-2019إطــاق عــدد مــن
املشــاريع الهيكليــة يف إطــار تعزيــز التعــاون الــدويل يف مجــال
البحــث العلمــي .كــا وقــع املركــز الوطنــي للبحــوث العلميــة
والتقنيــة العديــد مــن اتفاقيــات التعــاون مــع مؤسســات أجنبيــة
مامثلــة مثــل  CSICو( AECIإســبانيا) و( CNRIإيطاليــا) و
( GRICESالربتغــال) و( CSIRالهنــد).

وعــى عكــس االســتثامر األجنبــي املبــارش يف قطــاع االتصــاالت
وقطــاع الســياحة الــذي عــرف انخفاضــا ،فقــد عرفــت إيــرادات
صناعــة الســيارات منــوا ملحوظــا إذ بلغــت  4مليــارات درهــم
ســنة  2020مقابــل  664مليــون درهــم ســنة .2010
أمــا بالنســبة لالســتثامر األجنبــي املبــارش املغــريب يف الخــارج،
فقــد ســجلت تدفقاتهــا انخفاضــا بنســبة  %53لتصــل إىل 4,7
مليــار درهــم ســنة  2020مقابــل 9,9مليــار درهــم ســنة .2019

ويف هــذا الســياق ،وعــى ســبيل املثــال ،دخلــت اإلدارة املكلفــة
بالبيئــة يف عــدة رشاكات مــع منظــات متعــددة األطــراف وثنائيــة
(مرفــق البيئــة العامليــة ،البنــك الــدويل ،الصنــدوق األخــر
للمنــاخ ،برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،برنامــج األمــم املتحــدة
للبيئــة ،منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة) وبلــدان
(أملانيــا ،االتحــاد األورويب ،اليابــان ،إلــخ) بهــدف تبــادل الخــرات
ونقــل املعرفــة واملســاعدة الفنيــة وتطويــر املشــاريع يف مختلــف
مجــاالت البيئــة.

التكنولوجيــات الجديدة واالبتكار
يف ســياق كوفيــد ،19-يعــد دور التعــاون العلمــي الــدويل وتعزيــز
االســتثامر يف العلــوم أمــرا بالــغ األهميــة .مــن الــروري ،أكــر
مــن أي وقــت مــى ،تعزيــز تبــادل البيانــات والحصــول عــى
نطــاق أوســع ومفتــوح للوصــول إىل املعرفــة العلميــة لتمكــن
صانعــي القــرار مــن اتخــاذ قــرارات تســتند إىل معلومــات
موثوقــة والتحكــم بشــكل أفضــل يف الجائحــة وكذلــك لترسيــع
وضــان الوصــول العــادل إىل اللقاحــات.

تكنولوجيــا املعلومات واالتصاالت
عــرف اســتخدام اإلنرتنــت ارتفاعــا كبــرا خــال هــذه الســنة،
وذلــك مــن أجــل ضــان اســتمرارية األنشــطة اليوميــة يف ظــل
مــا فرضتــه تدابــر الحجــر الصحــي التــي تــم اتخاذهــا الحتــواء
جائحــة كوفيــد.19-

ويف هــذا الســياق نالحــظ مســاهمة املغــرب يف املبــادرة العامليــة
«االســتجابة العامليــة لفــروس كورونــا» التــي أطلقتهــا املفوضيــة
األوروبيــة ملكافحــة فــروس كورونــا ومشــاركة باحثــن مغاربــة
بالتعــاون مــع االتحــاد األورويب يف إنشــاء شــبكات مشــاريع
بحثيــة دوليــة ذات الصلــة ب كوفيــد.19-

بشــكل عــام ،يتســم منــو حظــرة اإلنرتنــت يف املغــرب بتقــدم
اإلنرتنــت املتنقــل عــى اإلنرتنــت الثابــت ،ويعــزى ذلــك لضعــف
حظــريت اإلنرتنــت الثابــت مــن نــوع « »ADSLواإلنرتنــت
باألليــاف البرصيــة ،إذ بلــغ عــدد املشــركني يف كل منهــا 1,6
مليــون و 218.035مشــركا عــى التــوايل خــال ســنة  .2020كــا
تواصــل تقلــص االشــراكات يف خدمــة اإلنرتنــت الثابــت بصبيــب
أقــل مــن  2ميجابايــت يف الثانيــة وارتفــاع تلــك املتعلقــة بصبيــب
يعــادل أو يفــوق  2ميجابايــت يف الثانيــة .هــذا وقــد بلغــت نســبة
االشــراكات يف خدمــة األنرتنــت الثابــت مــن نــوع «»ADSL
بصبيــب أقــل مــن أو يعــادل  4ميجابايــت يف الثانيــة55,33%
مــن الحظــرة اإلجامليــة لهاتــه الخدمــة .27

كــا أن التعــاون بــن املغــرب والصــن يف املجــال الصحــي تجــى
يف عقــد سلســلة مــن النــدوات واللقــاءات االفرتاضيــة بــن خــراء
طبيــن مــن البلديــن بهــدف تبــادل املعلومــات والخــرات حــول
مكافحــة الوبــاء ،طــرق التشــخيص والعــاج وإدارة املستشــفيات
وحاميــة الكــوادر الطبيــة .ومل يتــوان البلــدان عــن تقديــم دعمهــم
وتضامنهــم ،خــال هــذا الســياق الوبــايئ ،للعديــد مــن البلــدان
يف القــارة اإلفريقيــة .إضافــة إىل دعــم الوكالــة الكوريــة للتعــاون
الــدويل (كويــكا) ،بالرشاكــة مــع منظمــة «غلوبــال كــر» غــر
الحكوميــة ،ملــروع «االســتجابة لفــروس كوفيــد 19-يف املغــرب»
مــن أجــل مســاعدة اململكــة يف حربهــا ضــد الوبــاء.

 27تحليل تطور قطاع االتصاالت يف املغرب يف نهاية دجنرب  .2020الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت
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التجارة الخارجية

جــدول رقــم  :1االشــراكات يف خدمــة اإلنرتنــت الثابــت لــكل
28
 100نســمة حســب رسعــة الصبيــب
رسعة الصبيب

2019

2020

[[256 Kbits/s -2 Mbits/s

0,01

0,003

[[2 Mbits/s -10 Mbits/s

3,06

3,41

>= 10 Mbits/s

1,72

2,43

املجموع

4,79

5,84

إذا كان العــرض التصديــري باملغــرب قــد عــرف تغيــرا
هامــا خــال العرشيــة األخــرة ،يتجــى مــن خــال ارتفــاع
املنظومــات الصناعيــة ،صمــود قطــاع الصناعــات الغذائيــة،
وتراجــع قطاعــات التصنيــع ذات القيمــة املضافــة املنخفضــة
(املنســوجات) فــإن العجــز التجــاري املغــريب ال يــزال يعــرف
ارتفاعــا هيكليــا ،وذلــك بالنظــر إىل رضورة اســترياد املــواد
الطاقيــة والحبــوب خاصــة يف ســنوات الجفــاف وكــذا نظــرا
الســترياد املدخــات الخاصــة باملنظومــات الصناعيــة.

املبيــان  :20الرســوم الجمركيــة املطبقــة عــى اســترياد املنتجــات غــر الفالحيــة وغــر البرتوليــة1988 ،
 2019-مــؤرش :معــدل التعريفــة املرجحــة .نــوع التعريفــة)Most Favoured Nation) MFN :

إال أن أزمــة كوفيــد 19-أثــرت عــى الــواردات أكــر مــن
الصــادرات ،التــي انخفضــت بنســبة  %14,1و %7,5عــى
التــوايل .مــا أدى يف النهايــة إىل خفــض العجــز التجــاري
بنســبة  ،%23حيــث انخفــض مــن  206,45مليــار درهــم ســنة
 2019إىل  159مليــار درهــم ســنة  ،2020أي  %14,6مــن
الناتــج الداخــي اإلجــايل.

املصــدر :الوكالة الوطنيــة لتقنني املواصالت

كــا تواصــل نســبة اســتخدام املغاربــة لإلنرتنــت تســجيل
منحــى تصاعــدي ســنة تلــو األخــرى ،حيــث تراوحــت مــا بــن
 %58,3و %74,4خــال ســنتي  2016و.292019

نحــو تعريفة جمركية أكرث تبســيطا
بتعــاون وطيــد بــن إدارة الجــارك والرضائــب غــر املبــارشة
واإلدارات املعنيــة ،تــم حــذف  762تصنيفــا إىل  10أرقــام
للنظــام املنســق يف فاتــح ينايــر  2021عــى ضــوء إحصــاءات
اســتعاملهم وكــذا ســعر الرضيبــة املطبــق عليهــم .30

املبيان  19نســبة مســتخدمي االنرتنيت ()%

ومــن جهــة أخــرى ،فــإن مســتوى معــدل التعريفــة املرجحــة
املطبــق  31منخفــض نســبيا ويســتمر يف االنخفــاض يف املغــرب
(كــا يتضــح مــن الرســم البيــاين أدنــاه) ،مــا يــدل عــى
درجــة النجــاح الــذي تحقــق يف املفاوضــات متعــددة األطــراف
ومتســك اململكــة بنظــام التجــارة الــدويل الشــامل العــادل
واملفتــوح تحــت رعايــة منظمــة التجــارة العامليــة)WTO(.

املصــدر :الوكالة الوطنيــة لتقنني املواصالت

وقــد نــص قانــون املاليــة لســنة  2020عــى زيــادة الرســم
العــام لالســترياد مــن  %25إىل  .%40وعــى الرغــم مــن
الزيــادة يف هــذه الرســوم ،ال يــزال املغــرب متوافقــا مــع
التزاماتــه الدوليــة يف إطــار منظمــة التجــارة العامليــة،
حيــث أن التعريفــات الجمركيــة املفروضــة عــى الرســوم
الجمركيــة املطبقــة تظــل أقــل مــن تلــك املقيــدة عــى
مســتوى منظمــة التجــارة العامليــة (انظــر الجــدول
أدنــاه).

جــدول رقــم  :2التعريفــات الجمركيــة املقيــدة وMFN (Most
 )Favoured Nationاملطبقــة .%
2019 2018 2017 2016 2015
متوسط التعريفات
املقيدة

41,3

41,3

41,3

41,3

41,3

متوسط التعريفات
املطبقة MFN

11,5

11,5

11,4

-

11,4

متوسط التعريفات
املرجحة بحجم التجارة

9,3

10,4

9,9

9,7

املصــدر :منظمــة التجــارة العاملية « ،امللــف التعريفي العاملي » 2020

 28الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت.
 29البحث الوطني السنوي حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدى األرس واألفراد .الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت.
 30التقرير السنوي  ،2020إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة
 31يتم تطبيق السعر مع مراعاة األسعار التفضيلية املطبقة (واملتاحة) عىل مستوى الرمز املكون من  6أرقام للنظام املنسق.

132

133

10,7

خــال الفــرة  ،2019-2016شــهد متوســطالتعريفــات الجمركيــة
التــي يطبقهــا املغــرب عــى الســلع القادمــة مــن البلــدان الناميــة
وأقــل البلــدان منــوا والــدول الجزريــة الصغــرة الناميــة اتجاهــا
تنازليــا ،بينــا تــم تســجيل زيــادة يف هــذه التعريفــات ســنة
 %8,9( 2020للبلــدان الناميــة ،و %11,1للبلــدان أقــل منــوا
و %4,9للبلــدان الجزريــة الصغــرة الناميــة).
وقــد عمــل املغــرب عــى ترسيــع التجــارة عــر الحــدود مــن
خــال إرســاء الدفــع اإللكــروين لتكاليــف الشــحن وتنظيــم
الطابــع الالمــادي لإلجــراءات الجمركيــة ومتديــد ســاعات عمــل
املوانــئ (تقريــر مامرســة أنشــطة األعــال .)2020
وملواجهــة الجائحــة كوفيــد ،19-اعتمــد املغــرب تدابــر تجاريــة
رضوريــة لحاميــة صحــة ورفاهيــة ســكانه .32حيــث كانــت مجموعــة
مــن املنتجــات موضــوع ترخيــص تصديــر أو إذن محــدد.

التنميــة املســتدامة مــن خــال رشاكاتــه اإلقليميــة ومــن خــال
سياســته الخاصــة بالتعــاون جنوب-جنــوب والتعــاون الثــايث.

مــن أجــل تعزيــز القــدرات الفرديــة والتنظيميــة واإلداريــة
للجهــات واإلدارة الرتابيــة.

عــاوة عــى ذلــك ،فــإن التــزام املغــرب مببــادرة «الحــزام
والطريــق» الصينيــة ال ميكــن أن يكــون إال مفيــدا إلفريقيــا.
وســيغطي هــذا املــروع العديــد مــن البنــى التحتيــة والســكك
الحديديــة والطــرق البحريــة وسيســاهم يف إدخــال منطقــة
التجــارة الحــرة اإلفريقيــة حيــز التنفيــذ.

أمــا عــى الصعيــد الثقــايف ،فقــد تــم اعتــاد العديــد مــن
الربامــج الدوليــة نذكــر منهــا اتفاقيــات تعــاون ثقــايف وعلمــي
بــن مؤسســات مغربيــة للتعليــم العــايل ومؤسســات أجنبيــة،
واتفاقيــات لحاميــة وحفــظ املمتلــكات الثقافيــة املنقولــة وغــر
املنقولــة ،غــر املاديــة والســلع الطبيعيــة.

ويعتــر مــروع « »Link Up Africaأول مــروع يف إطــار
التعــاون الثــايث بــن املغــرب واالتحــاد األورويب و إفريقيــا .وميثــل
فرصــة لالتحــاد األورويب لدعــم جهــود التعــاون املغربيــة مــع
رشكائــه األفارقــة ويهــدف إىل دعــم تنفيــذ الخطــة اإلســراتيجية
للوكالــة املغربيــة للتعــاون الــدويل.

وأخــرا ،مــن أجــل دعــم البلــدان اإلفريقيــة يف جهودهــا ملكافحــة
وبــاء كوفيــد ،3719-قــدم املغــرب مســاعدات طبيــة ( 8ماليــن
كاممــة 900،ألــف قنــاع 600 ،ألــف مــن األقنعــة الواقيــة60 ،
ألــف ســرة طبيــة 30 ،ألــف لــر مــن املطهــرات الكحوليــة،
باإلضافــة إىل  75ألــف علبــة مــن الكلوروكــن و 15ألــف علبــة
مــن أزيرتومايســن) لفائــدة  15دولــة أفريقيــة .38

يف مــا يتعلــق بالهجــرة ،فقــد افتتــح املغــرب مرصــد إفريقــي
للهجــرة برعايــة االتحــاد اإلفريقــي يف دجنــر  .2020وســيمكن
هــذا املرصــد مــن تغطيــة النقــص الحاصــل يف إفريقيــا مــن حيــث
البيانــات الخاصــة بالهجــرة .ويشــكل منصــة لجمــع وتحليــل
وتبــادل البيانــات واملعلومــات بــن الــدول اإلفريقيــة األعضــاء
واإلدارة الشــاملة للهجــرة يف أفريقيــا.

عــاوة عــى ذلــك ،عملــت الحكومــة املغربيــة عــى وضــع سياســة
33
الســتبدال الــواردات .وقــد تــم تحديــد العديــد مــن املنتجــات
يف «بنــك املشــاريع» يف هــذا البــاب .وميكــن أن تســتفيد املشــاريع
االســتثامرية يف هــذه القطاعــات مــن دعــم صنــدوق االســتثامر
االســراتيجي ،وذلــك يف إطــار قانــون املاليــة ( 2021الــذي تــم
منحــه  45مليــار درهــم) .34

يف مجــال البيئــة ،تــم توقيــع حــوايل عرشيــن اتفاقيــة تعــاون
مــع دول الجنــوب ،وخاصــة يف إفريقيــا .إذ خصــص املغــرب مــا
يقــرب مــن  250ألــف دوالر أمريــي لتنفيذهــا خــال ســنة ،2021
يف إطــار برنامــج املســاعدة الفنيــة وبنــاء القــدرات للبلــدان
الرشيكــة الجنوبيــة ،وخاصــة تلــك اإلفريقيــة التــي تبلــغ ميزانيتهــا
اإلجامليــة  900ألــف دوالر أمريــي تغطــي الفــرة .2021-2018

وتــم تعزيــز سياســة الدفــاع التجــاري (تدابــر مكافحــة اإلغــراق،
تدابــر الوقائيــة ،ونظــام جديــد للمراقبــة للمنتجــات الصناعيــة
عنــد االســترياد) مــع اســتمرار عمليــة تيســر وتقنــن التجــارة.

الرشاكة
مســاهمة املغــرب يف الرشاكــة العامليــة مــن أجــل
التنميــة املســتدامة

وخــال قمــة «العمــل عــى املنــاخ»  36يف نيويــورك (شــتنرب،)2019
تــم اختيــار املغــرب مــن بــن الــدول التــي قدمــت التزامــات
طموحــة لتحديــد إمكانيــات خفــض غــازات االحتبــاس الحــراري
بنســبة  %45يف البــاد يف أفــق .2030

كــا رصح جاللــة امللــك محمــد الســادس ،حفظــه اللــه ،فــإن
املغــرب ملتــزم «بالتعــاون الثــايث واملتعــدد األطــراف وال ـراكات
املتوازنــة واملفيــدة لجميــع األطــراف»  .35وبالتــايل ،يواصــل املغــرب
تأكيــد اســتعداده للمســاهمة يف الرشاكــة العامليــة مــن أجــل

و يف إطــار دعــم الجهويــة املتقدمــة ،تــم تنفيــذ برنامــج لدعــم
الحكامــة املحليــة بالرشاكــة مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ

مجتمــع مــدين مجند أكرث من أي وقت مىض
تــم وضــع برامــج رشاكــة طموحــة لصالــح املجتمــع املــدين البيئــي،
تهــدف إىل تعزيــز قــدرات الجمعيــات حتــى تتمكــن مــن لعــب
األدوار املخولــة لهــا دســتوريا باعتبارهــا جهــة فاعلــة أساســية يف
تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة.
ويف هــذا الصــدد ،تــم إطــاق البوابــة الوطنيــة إلنشــاء الجمعيــات
البعيــدة « »www.tacharokia.maمبناســبة اليــوم الوطنــي
للمجتمــع املــدين ( 13مــارس  .)2021ويهــدف إىل تعزيــز قــدرات
الجمعيــات عــى مامرســة مهامهــا الدســتورية واملســاهمة بشــكل
فعــال يف تنميــة عامليــة ومســتدامة مــن خــال عــروض تدريبيــة
هادفــة ومبســطة يف مختلــف املجــاالت.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يف إطــار الرشاكــة مــع وفــد االتحــاد األورويب
وتنفيــذ برنامــج دعــم املجتمــع املــدين «مشــاركة مواطنــة»،
أطلقــت الــوزارة املكلفــة بحقــوق اإلنســان والعالقــات مــع
الربملــان دراســة حــول «تعزيــز دور جمعيــات املجتمــع املــدين
يف املســاهمة بفعاليــة يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة
لعــام .»2030

تعزيــز الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص وتعبئــة
مــوارد ماليــة جديــدة
بهــدف السالســة واملرونــة يف عمليــة الرشاكــة بــن القطاعــن
العــام والخــاص ،تــم اســتكامل وتعديــل قانــون عقــود الرشاكــة بــن
القطاعــن العــام والخــاص ( )86.12بقانــون جديــد ( 39)46-18يف
ســنة  .2020وينــدرج هــذا القانــون يف إطــار تعبئــة مــوارد ماليــة
جديــدة ويقــدم العديــد مــن التعديــات مبــا يف ذلــك توســيع
مجــاالت التطبيــق (جامعــات ترابيــة ،رشكات أو منظــات غــر
حكوميــة ومــا إىل ذلــك التــي تخضــع للقانــون العــام) ،وإرســاء
حكامــة متوافقــة مــع الخصائــص الجهويــة واملحليــة وكذلــك لجنــة
الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص لــدى رئيــس الحكومــة.

تحديــث متواصــل للنظــام اإلحصــايئ الوطنــي وإلطــار
تتبــع وتقييــم أهــداف التنميــة املســتدامة
تعمــل املندوبيــة الســامية للتخطيــط باســتمرار عــى تطويــر
اســراتيجيتها لتأهيــل نظامهــا اإلحصــايئ وإطارهــا الخــاص بتتبــع
وتقييــم تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة ،مــا يســاعد عــى
إنــارة اتخــاذ القــرار .فقــد أنجــزت عــدة أشــغال شــملت تعزيــز
قــدرة النظــام اإلحصــايئ الوطنــي عــى إنتــاج مــؤرشات أهــداف
التنميــة املســتدامة ،وإنتــاج املعطيــات حــول آثــار كوفيــد19-
عــى أبعــاد مهمــة مــن هــذه األهــداف ،التواصــل حــول التقريــر
الوطنــي لعــام  2020حــول أهــداف التنميــة املســتدامة ،تعزيــز
ال ـراكات مــع الجامعــات ومنظومــة األمــم املتحــدة يف املغــرب،
وإطــاق مسلســل إعــداد تقاريــر جهويــة حــول أهــداف التنميــة
املســتدامة.

هــذا وعمــل املغــرب عــى تطويــر اإلطــار القانــوين الــذي يحكــم
اســتثامراته ،ال ســيام يف إفريقيــا .وبالتــايل ،فــإن النمــوذج الجديــد
التفاقيــات تشــجيع االســتثامر وحاميتــه  40يســتند إىل أهــداف
عامــة تتعلــق بالتنميــة املســتدامة ،والحــد مــن الفقــر ،وخلــق
فــرص العمــل ،ومحاربــة الرشــوة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن أكــر مــن
ثلــث هــذه االتفاقيــات تــم إبرامهــا مــع دول إفريقيــة.

 37بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج ،بتاريخ  14يونيو .2020
 38بوركينافاسو ،الكامريون ،جزرالقمر ،الكونغو ،إيسواتيني ،غينيا،غ ينيابيساو ،مالوي ،موريتانيا،النيجر،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،السنغال ،تنزانيا ،تشاد و زامبيا
 39الجريدة الرسمية رقم  6870أبريل .2020
 40مبا يتامىش مع أحدث املعايري يف ما يتعلق مبعاهدات االستثامر الثنائية ،عىل النحو الذي أوىص به ،UNCTADفإن هذه املؤرشات تشمل أحكا ًما تضمن حق التنظيم ملصلحة البلد املضيف،
مع حامية االستثامرات املخطط لها .وتحديث آلية تسوية املنازعات التي قد تنشأ
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 36بدعوة من األمني العام لألمم املتحدة.
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باإلضافــة إىل ذلــك ،أنجــزت املندوبيــة الســامية للتخطيــط
أنشــطة تواصليــة حــول التقريــر الوطنــي الطوعــي لســنة
 2020حــول أهــداف التنميــة املســتدامة ،حيــث تــم
إصــدار هــذا التقريــر بثــاث لغــات ،العربيــة والفرنســية
واإلنجليزيــة ،بدعــم مــن برنامــج األمــم املتحــدة للتنميــة،
وعــرض هــذا التقريــر يف نــدوات دوليــة ،نظمتهــا ،عــن
بعــد ،كل مــن غرفــة التجــارة الســويرسية بالــدار البيضــاء
وســفارة بلجيــكا باملغــرب ،وكــذا يف نــدوة نظمهــا املغــرب
عــى هامــش الــدورة  46ملجلــس حقــوق اإلنســان التابــع
لألمــم املتحــدة.

وهكــذا ،أجــرت املندوبيــة الســامية للتخطيــط بحثــا وطنيــا
جديــدا لــدى األرس حــول مصــادر الدخــل ،مكنــت نتائجــه
مــن تحيــن مــؤرشات الفقــر والفــوارق يف مســتوى املعيشــة.
كــا أنجــزت ،بتعــاون مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة ،بحثــا
وطنيــا حــول انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ ،مــا مكــن مــن
التوفــر عــى مــؤرش وطنــي لقيــاس هــذه الظاهــرة.
كــا أنتجــت معطيــات ومــؤرشات تتعلــق بوقــع كوفيــد19-
عــى أبعــاد مهمــة ألهــداف التنميــة املســتدامة ،انطالقــا
مــن بحــوث ودراســات حــول تأثــر هــذا الوبــاء عــى النمــو
االقتصــادي ،ونشــاط املقــاوالت والوضعيــة االجتامعيــة
واالقتصاديــة والنفســية لــأرس وكــذا عــى الالجئــن باملغــرب.

وحظــي تعزيــز الــراكات مــع الجامعــات ومنظومــة
األمــم املتحــدة بأهميــة كبــرة يف عمــل املندوبيــة الســامية
للتخطــي ،حيــث تــم تنفيــذ ،بتعــاون مــع اللجنــة االقتصاديــة
ألفريقيــا ،برنامــج تكوينــي لتعزيــز القــدرات يف مجــال
اســتخدام أدوات تقنيــة مندمجــة لتتبــع وتقييــم تنفيــذ
أهــداف التنميــة املســتدامة واألجنــدة  2063لالتحــاد
اإلفريقــي ،إضافــة إىل توقيــع اتفاقيتــي رشاكــة مــع جامعــة
محمــد الســادس متعــددة التخصصــات التقنيــة وجامعــة
شــعيب الــدكايل.

باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن جــودة الحســابات الوطنيــة
والبحــوث البنيويــة والظرفيــة والدراســات االقتصاديــة
واالجتامعيــة والدميوغرافيــة التــي يقــوم بهــا املندوبيــة
الســامية للتخطيــط ،تشــكل ،حاليــا ،مرجعــا أساســيا يف بلــورة
السياســات العموميــة وتتبــع تنفيذهــا وتقييــم نتائجهــا.
ويف هــذا اإلطــار ،متكــن سالســل املعطيــات التــي تــم إعدادهــا
انطالقــا مــن نتائــج البحــوث اإلحصائيــة والحســابات
الوطنيــة ،مــن التوفــر عــى قاعــدة معطيــات شــاملة
ومحينــة يف خدمــة تحليــل السياســات العموميــة يف املياديــن
االجتامعيــة واالقتصاديــة وخاصــة تتبــع وتقييــم أهــداف
التنميــة املســتدامة .ويف هــذا الســياق ،قامــت املندوبيــة
الســامية للتخطيــط بتطويــر ترســانة مــن النــاذج ،مــن
بينهــا النمــوذج شــبه املحاســبي ومنــوذج االقتصــاد القيــايس
الــكيل ومنــوذج التــوازن العــام الحســايب الــذي تــم اســتخدامه
يف محــاكاة ســيناريوهات تطــور مــؤرشات أهــداف التنميــة
املســتدامة باملغــرب يف أفــق .2030

وتطبيقــا اللتزامــات املندوبيــة الســامية للتخطيــط ومنظومــة
األمــم املتحــدة باملغــرب يف مجــال التتبــع وإعــداد التقاريــر
حــول أهــداف التنميــة املســتدامة ووفقــاً لقــرار اللجنــة
الوطنيــة للتنميــة املســتدامة التــي تهيــب باملندوبيــة الســامية
للتخطيــط بإعــداد تقاريــر جهويــة حــول هــذه األهــداف،
رشعــت املندوبيــة الســامية يف إعــداد هــذه التقاريــر بــدءا
بجهتــي طنجــة -تطــوان -الحســيمة والــدار البيضــاء –
ســطات ،يف أفــق تعميمهــا عــى باقــي جهــات اململكــة.
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 .2التحديات الرئيســية:

•تشــجيع البحــث العلمــي واالبتــكار التكنولوجــي
وتعزيــز الرشاكــة يف هــذا املجــال بــن الدولــة
والقطــاع الخــاص والجهــات والجامعــات؛

يتطلــب تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة بحلــول
عــام  2030مــا يــي:

•تقليــص الفجــوة الرقميــة بــن الوســطني الحــري
والقــروي والفئــات الغنيــة والهشــة يف مــا يتعلــق
بالربــط باألنرتنــت ذو الصبيــب العــايل؛

•تطويــر وتنويــع مصــادر التمويــل لتنفيــذ
أهــداف التنميــة املســتدامة و ذلــك ممــن
خــال:

•إقامــة رشاكات بــن جميــع الفاعلــن (الدولــة،
الســلطات املحليــة ،الجامعــات ،القطــاع الخــاص،
املجتمــع املــدين)؛

•ترشــيد النفقــات وتحديد أولوياتها؛
•زيــادة تعبئــة املــوارد املاليــة املحليــة مــن
أجــل االســتثامر املنتــج وتحقيــق أهــداف
التنميــة املســتدامة؛

•االســتفادة مــن اســراتيجية االنفتــاح املغربيــة
وتعظيــم فوائدهــا مــن حيــث تطويــر العــرض
القابــل للتصديــر وجاذبيــة االســتثامرات األجنبيــة
املبــارشة؛

•اعتــاد إطــار ميزانيــة متوســطاألجــل واضــح
وشــفاف لدعــم ثقــة املســتثمرين؛
•ترسيــع الجهــود للحــد مــن اعتــاد املغــرب
عــى الطاقــة املســتوردة مــن خــال تطويــر
الطاقــات املتجــددة وتنفيــذ إصــاح رضيبــي
أكــر حســا وشــموال ،مــع زيــادة الجهــود
الحتــواء النفقــات الجاريــة؛

•إجــراء التحــول الهيــكيل الــذي أصبــح رضوريــا
النطــاق اقتصــادي ناجــح؛
•االســتمرار يف نهــج وســائل مبتكــرة لجمــع وتحليــل
املعطيــات االجتامعيــة و االقتصاديــة الوطنيــة.

•العمــل عــى خفــض الديــن العــام بالتــوازي
مــع تنفيــذ إصالحــات حاســمة جديــدة
لتحســن السياســة املاليــة وزيــادة نجاعــة
اإلنفــاق العــام؛
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 .3تطور مؤرشات الهدف الســابع عرش:
املرامي

رمز املؤرش

املؤرشات

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

القيمة
املستهدفة يف
أفق 2030

 1.17تعزيــز تعبئــة املــوارد املحليــة،
بوســائل تشــمل تقديــم الدعــم الــدويل
إىل البلــدان الناميــة ،لتحســن القــدرات
املحليــة يف مجــال تحصيــل الرضائــب
وغريهــا مــن اإليــرادات.

1.1.17

نسبة مجموع مداخل
العمومية يف الناتج
املحيل اإلجاميل،حسب
املصدر)%(.

23,2

21,4

21,6

21,7

21,1

22

21,4

-

2.1.17

نسبة امليزانية العامة
املمولة من الرضائب
الوطنية ()%

68,1

72,2

72,0

74,9

75,8

71,9

-

-

1.3.17

نسبة االستثامرات
األجنبية املبارشة
يف الناتج الداخيل
اإلجاميل (( )%التدفق
الصايف)

3,2

3,2

2,1

2,4

3,0

1,4

1,5

-

2.3.17

حجم التحويالت
املالية (بالدوالر
األمرييك) كنسبة من
مجموع الناتج الداخيل
اإلجاميل.

6,2

6,1

6,2

6,2

5,9

5,6

6,3

-

 4.17مســاعدة البلــدان الناميــة يف تحقيق
القــدرة عــى تحمــل الديــون عــى املــدى
الطويــل مــن خــال تنســيق السياســات
التــي تهــدف إىل تعزيــز التمويــل بديــون
وتخفيــف أعبــاء الديــون وإعــادة
هيكلتهــا ،حســب االقتضــاء ،ومعالجــة
مســألة الديــون الخارجيــة للبلــدان
الفقــرة املثقلــة بهــا إلخراجهــا مــن حالــة
املديونيــة الحرجــة.

1.4.17

نسبة خدمة الدين
من صادرات السلع
والخدمات ()%

7,4

7,6

8,6

8,5

7,0

6,9

11,66

-

 8.17التفعيــل الكامــل لبنــك التكنولوجيــا
وآليــة بنــاء القــدرات يف مجــاالت العلــم
والتكنولوجيــا واالبتــكار لصالــح أقــل
البلــدان منــوا ً بحلــول عــام  ،2017وتعزيــز
اســتخدام التكنولوجيــا التمكينيــة ،وال
ســيام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت

1.8.17

نسبةالسكان الذين
يستعملون اإلنرتنت
()%

56,8

57,1

58,3

61,8

64,8

74,4

 3.17البحــث عــن مــوارد ماليــة إضافيــة
مــن مصــادر متعــددة مــن أجــل البلــدان
الناميــة
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املرامي

رمز املؤرش

املؤرشات

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 10.17إيجــاد نظــام تجــاري متعــدد
األطــراف عاملــي وقائــم عــى القواعــد،
مفتــوح ،غــر متييــزي ،منصــف يف إطــار
منظمــة التجــارة العامليــة ،بوســائل منهــا
اختتــام املفاوضــات الجاريــة يف إطــار
خطــة الدوحــة اإلمنائيــة التــي وضعتهــا
تلــك املنطقــة.

1.10.17

املتوسطات املرجحة
للتعرفة الجمركية
املطبقة من طرف
املغرب يف جميع
أنحاء العامل ()%

-

9,3

10,4

9,9

9,7

10,7

 11.17تحقيــق زيــادة كبــرة يف صــادرات
البلــدان الناميــة ،وال ســيام بغــرض
مضاعفــة حصــة أقــل البلــدان منــوا ً مــن
الصــادرات العامليــة بحلــول 2020

1.11.17

حصة املغرب يف
الصادرات العاملية ()%

-

0,14

 12.17تحقيــق التنفيــذ املناســب لتوقيــت
وصــول منتجــات جميــع البلــدان األقــل
منــوا ً إىل األســواق بــدون رســوم جمركيــة
أو حصــص مفروضــة ،متاشــياً مــع قـرارات
منظمــة التجــارة العامليــة ،عــن طريــق
ضــان أن تكــون قواعــد املنشــأ التفضيلية
املنطبقــة عــى واردات البلــدان األقــل منوا ً
شــفاف ًة وبســيطةً ،واملســاهمة يف تيســر
الوصــول إىل األســواق

1.12.17

متوسط التعريفات
الجمركية التي تواجهها
البلدان النامية ،البلدان
األقل منوا والدول
الجزرية الصغرية
النامية املطبقة من
طرف املغرب()%

-

-

0,14

0,15

0,15

-

-

2020

القيمة
املستهدفة يف
أفق 2030
-

-

0,15

-

أ -عىل البلدان النامية

-

-

7,5

7,4

7,2

6,8

8,9

ب -عىل البلدان األقل
منوا

-

-

8,3

9,7

10,0

5,7

11,1

ج -عىل الدول الجزرية
والصغرية النامية

-

-

3,4

4,0

3,7

1,5

4,9

املصــدر :وزارة االقتصــاد واملاليــة ،إدارة الجــارك والرضائب غري املبارشة ،الوكالة الوطنيــة لتقنني املواصالت ،املنظمة العاملية للتجارة ،مكتب الرصف باملغرب ،املندوبية الســامية
للتخطيط ،البنك الدويل
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الرتابط بني االسرتاتيجيات والربامج مع أهداف التنمية املستدامة

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

أهداف التنمية املستدامة املعنية

املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البرشيــة :جســدت بإنجــاز أكــر مــن  43ألــف وزارة الداخلية
مــروع تنمــوي يف مرحلتيهــا األوىل والثانيــة .يف حــن تهــدف مرحلتهــا
الثالثــة ( )2023-2019اىل تعزيــز املكتســبات وبنــاء املســتقبل.وتتمحور
حــول  4برامــج ترتكــز عــى تــدارك الخصــاص عــى مســتوى البنيــات
التحتيــة والخدمــات األساســية االجتامعيــة خاصــة يف املناطــق التــي تعــرف
نقصــا يف التجهيــزات ؛ محاربــة ســوء التغذيــة لــدى األطفــال ،ومواكبــة
األشــخاص يف وضعيــة هشاشــة ؛ تحســن الدخــل واالندمــاج االقتصــادي
للشــباب ؛ الدفــع بالتنميــة البرشيــة لألجيــال الصاعــدة مــن خالل االســتثامر
يف رأس املــال البــري .كــا يشــكل دعــم التعليــم األويل يف املناطــق القروية
الهشــة محــور أولويــة يهــدف إىل دعــم منــو الرأســال البــري لألجيــال
القادمــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،أولــت هــذه املبــادرة اهتاممــا خاصــا ملكافحــة
الهدراملــدريس مــن خــال ارســاء اليــة للدعــم التعليمــي لصالــح تالميــذ
املــدارس االبتدائيــة يف املناطــق القرويــة وشــبه الحرضيــة.

الهدف  :1القضاء عىل الفقر،
الهدف  :2القضاء التام عىل الجوع،
الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية،
الهدف  :4التعليم الجيد،
الهدف  :5املساواة بني الجنسني،
الهدف  :7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة،
الهدف  :8العمل الالئق والنمو االقتصادي،
الهدف  :16السالم والعدل واملؤسسات القوية.

صنــدوق دعــم التامســك االجتامعي ( :)2020-2012تــم تصميمه يف البداية وزارة التضامن والتنمية
مــن أجــل املســاهمة يف متويــل العديد مــن الربامج االجتامعيــة ،مثل برنامج االجتامعية واملساواة واألرسة
تيســر ملحاربة الهدر املدريس ،وعملية «مليون محفظة» ،ودعم األشــخاص
يف وضعيــة إعاقــة ،ودعــم األرامــل ،وبرنامــج نظــام املســاعدة الطبيــة
( .)RAMEDوقــد تــم خــال مــروع قانــون املاليــة برســم ســنة 2021
اقرتاح تغييــــر تســــمية «صنــدوق دعــم التامســــك االجتامعــي ليصبــح
«صنــــدوق دعــــم الحاميــة االجتامعيــة والتامســــك االجتامعــي» وكذا
تعزيــز مــوارد هــذا الصنــدوق مبداخيــل جديــدة.

الهدف  :1القضاء عىل الفقر،
الهــدف  :3الصحــة الجيــدة والرفاهيــة،
الهــدف  :4التعليــم الجيــد،
الهــدف  :10الحــد مــن أوجــه عــدم
املســاواة.

أنظمــة التغطيــة الصحيــة  :متكّــن أنظمــة التغطيــة الصحيــة ،وال ســيام وزارة التضامن والتنمية
نظــام املســاعدة الطبيــة (راميــد) ونظــام التغطيــــة الصحيــــة االجباريــــة ،االجتامعية واملساواة واألرسة
مــن بلــوغ معــدل تغطيــة طبيــة يصــل اىل  %68.8مــن ســكان املغــرب يف
عــام .2019
السياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة باملغــرب ( )2025-2015وزارة التضامن والتنمية
والتــي تشــكل االســتجابة الوطنيــة ملكافحة جميع أشــكال العنــف واالعتداء االجتامعية واملساواة واألرسة
واستغالل األطفال.

الهدف  :1القضاء عىل الفقر،
الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية.

اســراتيجية املندوبيــة الســامية لقدمــاء املقاومــن وأعضــاء جيــش املندوبية السامية لقدماء
التحريــر :تهـــدف إىل محاربـــة جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد النســـاء املقاومني وأعضاء جيش
وأرامـــل قدمـــاء املقاومني وأعضـــاء جيـــش التحريـــر والنســـاء والفتيـــات التحرير
ذوي الحقــوق وضمـــان ولــوج هــذه الفئــة مــن الســـكان إىل الحقــوق
والخدمـــات واملزايــا املخولــة لهــا .وتبلغ ميزانيــة املندوبيــة 145.488.000
درهــم برســـم ســـنة .2020
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الهدف  :1القضاء عىل الفقر
الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية
الهدف  :4التعليم الجيد
الهدف  :16السالم والعدل واملؤسسات
القوية
الهدف  :1القضاء عىل الفقر؛
الهــدف  :3الصحــة الجيــدة والرفــاه؛
الهــدف  :5املســاواة بــن الجنســن؛
الهــدف  :8العمــل الالئــق ومنــو االقتصــاد

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

أهداف التنمية املستدامة املعنية

القانــون اإلطــار رقــم  09.21املتعلــق بتعميــم الحاميــة االجتامعيــة وزارة التضامن والتنمية
( :)2025-2021بغــاف مــايل يصــل اىل  51مليــار درهــم ســنويا ،يهــدف االجتامعية واملساواة واألرسة
هذااملــروع اىل :تعميــم التأمــن اإلجبــاري األســايس عــن املــرض لتشــمل
 22مليــون مســتفيد إضــايف ،تعميــم التعويضــات العائليــة التــي سيســتفيد
منهــا حــوايل  7ماليــن طفــل وتوســيع قاعــدة االنخـراط يف أنظمــة التقاعــد
مــن خــال دمــج حــوايل  5ماليــن مغــريب مــن الســاكنة النشــيطة و كــذا
تعميــم التعويــض عــن فقــدان الشــغل.

الهدف  :1القضاء عىل الفقر،
الهــدف  :3الصحــة الجيــدة والرفاهيــة،
الهــدف  :10الحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة،
الهــدف  :16الســام والعــدل واملؤسســات
القويــة.

اس ـراتيجية الجيــل األخــر  :2030-2020وتقــوم عــى ركيزتــن تتعلقــان وزارة الفالحة والصيد البحري
بإعطــاء األولويــة للعنــر البــري ومتابعــة ديناميــة التنميــة الفالحيــة من والتنمية القروية واملياه
خــال انبثــاق جيــل جديــد مــن الطبقــة الوســطى الفالحيــة وذلك بتحســن والغابات :قطاع الفالحة.
الدخــل وحاميــة الفالحــن ودعــم االدمــاج املهنــي للشــباب .وتهدف هــذه
االسـراتيجية أيضً ــا إىل تحســن قنــوات التوزيع للمنتجــات الفالحية وتطوير
الفالحة املستدامة واملرنة ،ال سيام من خالل تنفيذ الربنامج الوطني للتزويد
مبيــاه الــرب والري.

الهدف  :1القضاء عىل الفقر،
الهــدف  :2القضــاء التــام عــى الجــوع،
الهــدف  :6امليــاه النظيفــة والنظافــة الصحية،
الهدف  :8العمل الالئق والنمو االقتصادي.

برنامــج التغذيــة الوطنــي الشــامل واملندمــج  :2030-2019يهــدف هــذا وزارة الصحة
الربنامج إىل:
• تحســن مــؤرشات الحالــة التغذويــة للســكان طــوال دورة الحيــاة ،وال
ســيام خــال  1000يــوم (الحفــاظ عــى أقــل مــن  %5مــن اله ـزال لــدى
األطفــال؛ عــدم زيــادة نســبة األطفــال واملراهقــن الذيــن يعانــون مــن
زيــادة الــوزن والســمنة؛ تقليــل التقــزم بنســبة  %40عنــد األطفــال أقــل
مــن  5ســنوات)؛
• تعزيــز أســلوب حيــاة صحــي للوقايــة مــن االضطرابــات التغذويــة
واألمــراض املرتبطــة بالتغذيــة (الوصــول إىل نســبة  %50مــن النســاء
الــايت ميارســن الرضاعــة الطبيعيــة املبكــرة والرضاعــة الطبيعيــة الحرصيــة؛
وتقليــل نقــص الحديــد مبقــدار الثلــث مقارنــة مبســتواه يف ســنة 2000؛
والقضــاء عــى نقــص فيتامــن أ؛ والقضــاء عــى اضطرابــات نقــص اليــود؛
تقليــل اســتخدام امللــح بنســبة )%10؛
• تعزيز املهارات املؤسسية واملهنية يف مجال التغذية؛
• تعزيز التنسيق متعدد القطاعات؛
• تطوير البحوث والخربة يف مجال التغذية
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الهدف  :1القضاء عىل الفقر
الهدف  :2القضاء التام عىل الجوع
الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية

الرتابط بني االسرتاتيجيات والربامج مع أهداف التنمية املستدامة

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

أهداف التنمية املستدامة املعنية

االســراتيجية متعــددة القطاعــات للوقايــة مــن األمــراض غــر املعديــة وزارة الصحة
ومكافحتهــا  :2029-2019وتهــدف إىل الحــد بنســبة  %20مــن انتشــار
التدخــن الحــايل بــن األشــخاص الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  15ســنة
فأكــر وبنســبة  %10مــن انتشــار ارتفــاع ضغــط الــدم وبنســبة %15
مــن انتشــار مــرض الســكري .تصــل امليزانيــة التقديريــة (بــدون احتســاب
املــوارد البرشيــة) إىل  5.4مليــار درهــم.

الهدف :3الصحة الجيدة والرفاهية
الهدف  :5املساواة بني الجنسني

املخطــط االسـراتيجي الوطنــي ملكافحــة الســيدا (مخطــط التمديــد لســنة وزارة الصحة
 ،)2023ويهــدف إىل:

الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية
الهدف  :5املساواة بني الجنسني

• التقليــص بنســبة  %50يف اإلصابــات الجديــدة بفــروس نقــص املناعــة
البرشيــة يف ســنة  2023مقارنــة بســنة 2019؛
• التقليــص بنســبة  %50يف الوفيــات املرتبطــة بفــروس نقــص املناعــة
البرشيــة يف ســنة  2023مقارنــة بســنة 2019؛
• الحــد مــن التمييــز وتعزيــز ولــوج املصابــن بفــروس نقــص املناعــة
البرشيــة /اإليــدز إىل الدعــم النفــي واالجتامعــي؛
• تعزيــز الحكامــة عــى املســتويات الوطنيــة والجهويــة واملحليــة لضــان
ترسيــع االســتجابة واســتدامتها.
املخطــط الوطنــي للصحــة النفســية متعــدد القطاعــات  :2030-2020وزارة الصحة
يهــدف إىل تعزيــز الرفــاه النفيس ،والوقاية من االضطرابات النفســية ،وتوفري
الرعاية ،وتحســن فرص الشــفاء ،وتعزيز الحقوق األساســية وتقليل الوفيات
واملراضــة واإلعاقة لدى األشــخاص املصابني باضطرابات عقلية.
املخطــط االسـراتيجي الوطنــي ملكافحــة داء الســل  :2023-2021ويهــدف وزارة الصحة
إىل تقليــل عــدد الوفيــات املرتبطــة بهــذا املرض بنســبة  %60يف ســنة 2023
مقارنــة بســنة .2015
االســراتيجية الوطنيــة املتعــددة القطاعــات للوقايــة ومراقبــة األمــراض وزارة الصحة
غــر الســارية  :2029-2019وتهــدف إىل الحــد بنســبة  %20مــن انتشــار
التدخــن الحــايل بــن األشــخاص الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن  15ســنة
فأكــر وبنســبة  %10مــن انتشــار ارتفــاع ضغــط الــدم وضغــط الــدم
وبنســبة  %15مــن انتشــار مــرض الســكري.
تصــل امليزانيــة التقديريــة (بــدون احتســاب املــوارد البرشيــة) إىل  5.4مليــار
درهم.
السياســة الوطنيــة املتكاملــة لصحــة الطفــل لســنة  ،2030يتــم تنزيلهــا وزارة الصحة
عــر مخطــط عمــل اسـراتيجية وطنيــة متعــددة القطاعــات لصحــة الطفــل
للفــرة .2025-2021
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االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

االســراتيجية الوطنيــة للتمويــل الصحــي  :2023-2021وتهــدف إىل مــا وزارة الصحة ووزارة االقتصاد
واملالية واإلصالح اإلداري
يــي:
واللجنة الفنية الوزارية
• زيادة التمويل الجامعي للصحة؛
للحامية االجتامعية
• نحو نظام موحد للتأمني الصحي؛

الرؤيــة اإلســراتيجية إلصــاح التعليــم  :2030-2015تهــدف إىل إرســاء وزارة الرتبية الوطنية
مدرســة جديــدة قامئــة عــى ثــاث دعامــات رئيســية :اإلنصــاف وتكافــؤ والتكوين املهني والتعليم
العايل والبحث العلمي
الفــرص والجــودة للجميــع والرقــي بالفــرد واملجتمــع.

أهم برامج الرؤية :2030-2015

الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية
الهدف  :5املساواة بني الجنسني

الربنامــج الوطنــي لتعميــم وتطويــر التعليــم األويل ( :)2028-2018يهــدف
هــذا الربنامــج إىل تعميــم التعليــم األويل يف أفــق ســنة .2028

الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية
الهدف  :5املساواة بني الجنسني

برامــج لتعميــم التمــدرس والرتبيــة الدامجــة :ويتعلــق األمــر بربامــج دعــم
متــدرس األطفــال يف وضعيــة هشاشــة ،ال ســيام «املبــادرة امللكيــة مليــون
محفظــة» والنقــل املــدريس والداخليــات واملطاعــم املدرســية وبرنامــج
تيســر.

الهدف  :1القضاء عىل الفقر
الهدف  :2القضاء التام عىل الجوع
الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية
الهدف  :5املساواة بني الجنسني

الهدف  :1القضاء عىل الفقر
الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهيةالهدف  :8العمل الالئق والنمو االقتصادي-الهدف  :10الحد من التفاوتات

• نجاعة أكرث يف استخدام املوارد؛
•الحكامة واملساءلة وفعالية العمل الجامعي.

القانــون اإلطــار  51.17املتعلــق مبنظومــة الرتبيــة والتكويــن والبحــث
العلمــي :يشــكل إطــارا تعاقديــا وطنيــا يهــدف إىل ضــان اســتمرارية
إصــاح منظومــة الرتبيــة والتكويــن واســتدامته والتطبيــق الكامــل
ألحكامــه وتعبئــة جميــع الــركاء.

الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية
الهدف  :5املساواة بني الجنسني

أهداف التنمية املستدامة املعنية

برامــج الرتبيــة غــر النظاميــة :وال ســيام برنامــج «فرصــة للجميــع» ،الــذي
يهــدف إىل ضــان حصــول كل شــاب عــى تعليــم أو تكويــن جيــد أو
شــغل بحلــول ســنة  .2030وبرنامــج «مــن الطفــل إىل الطفــل» الــذي
يهــدف إىل توعيــة الفاعلــن الرتبويــن الخارجيــن والســلطات واملجتمــع
املــدين وكذلــك التالميــذ واألرس حــول موضــوع عــدم التمــدرس واالنقطــاع
عــن الدراســة.
برنامــج جينــي  :GENIEالــذي يــروم دمــج تكنولوجيــا املعلومــات
والتواصــل يف املنظومــة الرتبويــة.
الربنامــج الوطنــي للرتبيــة الدامجــة لفائــدة األطفــال يف وضعيــة إعاقــة:
يهــدف هــذا الربنامــج إىل متكــن الجميــع مــن إمكانيــة الولــوج إىل التعليــم
والشــغل الالئــق وعــدم تــرك أي شــخص يتخلــف عــن الركــب .ومــن املتوقع
أن يصــل معــدل تغطيــة املــدارس إىل  %100ســنة .2028
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الهدف  :4التعليم الجيد

الرتابط بني االسرتاتيجيات والربامج مع أهداف التنمية املستدامة

االسرتاتيجيات والربامج
اإلس ـراتيجية الوطنيــة للتكويــن املهنــي  : 2021التــي تهــدف إىل ضــان
الحــق يف التكويــن املهنــي وتحســن القــدرة التنافســية للمقاولــة والرفــع
مــن اإلدمــاج املهنــي وإدمــاج الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي وتعظيــم
اإلدمــاج املهنــي للخريجــن ودمــج مســاري الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن
املهنــي وتقويــة حكامــة السياســة العموميــة يف مجــال التكويــن املهنــي.

الوزارة الوصية
وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم
العايل والبحث العلمي :قطاع
التكوين املهني

أهداف التنمية املستدامة املعنية
الهدف  :4التعليم الجيد

الربنامــج الوطنــي للتأهيــل يف مجــال إعاقــة التوحــد «رفيــق» :ويهــدف وزارة التضامن والتنمية
متخصصــا ميارســون يف مجــاالت التعليــم االجتامعية واملساواة واألرسة
إىل تكويــن  180خبــ ًرا و 3600
ً
والصحــة واملســاعدة االجتامعيــة.

الهدف  :4التعليم الجيد

برامــج محــو األميــة :موجهــة للســاكنة التــي يفــوق ســنها  16ســنة والتــي ال رئيس الحكومة :الوكالة
تعــرف القـراءة والكتابــة .وتهــدف إىل خفــض معــدل األميــة إىل  %20ســنة الوطنية ملحاربة األمية
 2021ليصــل إىل  %10بحلــول ســنة .2026

الهدف  :4التعليم الجيد

برنامــج التكويــن املســتمر لألمئــة وباقــي القيمــن الدينيــن :الهــدف هــو وزارة األوقاف والشؤون
مســاعدة خريجــي معهــد محمــد الســادس لتدريــب األمئــة واملرشــدين اإلسالمية
واملرشــدات عــى القيــام مبهامهــم وعــى تنميــة قدراتهــم املهنيــة فضــاً
عــن كفاءاتهــم.

الهدف  :4التعليم الجيد

خارطــة الطريــق لتطويــر التكويــن املهنــي :وتهــدف إىل إعطــاء دفعــة
جديــدة لقطــاع التكويــن املهنــي مــن خــال إصــاح املنظومــة الحاليــة
واالنفتــاح عــى مهــن جديــدة وســاكنة مســتهدفة وتحســن الجــودة
وإحــداث جيــل جديــد مــن مراكــز التكويــن املهنــي متعــددة القطاعــات
ومتعــددة الوظائــف وذات بعــد جهــوي (مــدن املهــن والكفــاءات) بغــاف
مــايل يصــل إىل  3,6مليــار درهــم.

وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم
العايل والبحث العلمي :قطاع
التكوين املهني

إس ـراتيجية مأسســة مبــدأ املســاواة بــن الجنســن يف الوظيفــة العموميــة وزارة االقتصاد و املالية و
( :)2020-2016والتــي ترتكــز عــى تقويــة الهيــاكل املخصصــة لتعزيــز إصالح اإلدارة – قطاع إصالح
املســاواة يف الوظيفــة العموميــة ،وإدمــاج املســاواة بــن الجنســن يف النظــام اإلدارة-
القانــوين ،وترســيخ املســاواة بــن الجنســن يف املامرســة ،والســلوك والثقافــة
التنظيميــة لــإدارة .املعــدل املتوقــع إلنجــاز الربنامــج يف إطــار مأسســة
املســاواة بــن الجنســن يف الوظيفــة العموميــة هــو  %15ســنة ،2021
و %15ســنة  ،2022و  %20ســنة .2023
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الهدف  :4التعليم الجيد

الهــدف  :5تحقيــق املســاواة بــن الجنســن
ومتكــن النســاء والفتيــات

االسرتاتيجيات والربامج
الخطة الحكومية للمساواة إكرام 2للفرتة : 2021-2017
وتهــدف إىل تعزيــز فــرص العمــل والتمكــن االقتصــادي للمــرأة ،وتعزيــز
حقــوق املــرأة يف مــا يتعلــق بــاألرسة ،وحاميــة املــرأة وتعزيــز حقوقهــا
وتعزيــز مشــاركة املــرأة يف صنــع الق ـرار .معــدل تحقيــق أهــداف خطــة
إكــرام  2لســنة %100 :2021
الربامج املنبثقة عن الخطة الحكومية للمساواة :
-1برنامــج مغــرب التمكــن أو الربنامــج الوطنــي املندمــج للتمكــن
االقتصــادي للنســاء والفتيــات يف أفــق  2030والــذي يهــدف إىل تحقيــق
معــدل الشــغل لإلنــاث بنســبة  %30ومضاعفــة نســبة الخريجــاتمــن
التعليــم املهنــي ،لتصــل إىل  ،%8وتعزيــز بيئــة مالمئــة ومســتدامة للتمكــن
االقتصــادي للنســاء وحاميــة حقوقهــن وتعزيزهــا .ويهــدف معــدل اإلنجــاز
املتوقــع لإلجـراءات املربمجــة يف إطــار برنامج «املغرب-التمكـيـــن» إىل %30
ســنة  2021و  %45ســنة  2022و  %55ســنة .2023
.2االس ـراتيجية الوطنيــة ملحاربــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات يف أفــق
ســنة  ،2030والتــي تنــدرج يف إطــار تنزيــل أهــداف برنامــج «إك ـرام ،»2
وتهــدف إىل تعزيــز الحاميــة مــن العنــف والتمييــز ضــد النســاء والفتيــات؛
تحســن نظــام منظومــة التكفــل بالنســاء والفتيــات ،ضحايــا العنــف،
تشــجيع اإلبــاغ وإنهــاء اإلفــات مــن العقــاب ،وضــان إعــادة تأهيــل
وإدمــاج مرتكبــي أعــال العنــف
برنامــج مشــاركة مواطنــة :وهــو برنامــج دعــم للمجتمــع املــدين يف املغــرب
بتمويــل مــن االتحــاد األورويب وهــو ينــدرج ضمــن خطــة عمــل االتحــاد
األورويب واملغــرب الــذي يهــدف إىل دعــم منظــات املجتمــع املــدين عــى
املســتويني الوطنــي والجهــوي مــع إيــاء اهتــام خــاص للشــباب والنســاء.
ويعــد الشــباب واملســاواة بــن الجنســن والبيئــة مــن املواضيــع ذات
األولويــة لهــذا الربنامــج.

الوزارة الوصية
وزارة التضامن والتنمية
االجتامعية واملساواة واألرسة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس
الحكومة املكلفة بالعالقات
مع الربملان واملجتمع املدين
واملجلس الوطني لحقوق
اإلنسان

برنامــج «مرافقــة» :2018-2015وهــو برنامــج دعــم التعاونيــات املنشــأة مكتب تنمية التعاون
حديثًــا .لــذا فــإن نهــج النــوع االجتامعــي هــو أحــد األبعــاد التــي ينهجهــا
هــذا الربنامــج ،والــذي يدعــم األنشــطة التــي توفــر املزيــد مــن الفــرص
االقتصاديــة للمــرأة مــن خــال مامرســة نشــاط مــدر للدخــل ،مــن خــال
مشــاريع التحفيــز .يهــدف هــذا الربنامــج الــذي مدتــه  5ســنوات إىل بنــاء
قــدرات  2000تعاونيــة تــم إنشــاؤها حديثًــا ( 500كل ســنة) ،والتي ســتعمل
عــى تحســن واســتدامة دخــل حــوايل  2000مســتفيد مبــارش وغــر مبــارش.
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أهداف التنمية املستدامة املعنية
الهدف  :1القضاء عىل الفقر؛
الهــدف  :5تحقيــق املســاواة بــن الجنســن
ومتكــن النســاء والفتيــات؛
الهدف  :8العمل الالئق والنمو االقتصادي؛
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة ؛
الهــدف  :16الســام والعــدل واملؤسســات
القويــة

الهــدف  :5تحقيــق املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات
الهــدف  :16الســام والعــدل واملؤسســات
القويــة

الهــدف  :5تحقيــق املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات

الرتابط بني االسرتاتيجيات والربامج مع أهداف التنمية املستدامة

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

أهداف التنمية املستدامة املعنية

برنامــج إلنشــاء نظــام دعــم اســتثنايئ لإلبــداع الثقــايف والفنــي يف ســنة
 :2020يهــدف هــذا الربنامــج إىل التخفيــف مــن األثــر االجتامعــي وزارة الثقافة والشباب
والرياضة
واالقتصــادي لجائحــة كوفيــد  19إبــان فــرة الحجــر الصحــي.

الهــدف  :5تحقيــق املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات

برنامــج ثقــايف وفنــي تفاعــي :يشــمل مختلــف األشــكال الفنيــة كاملوســيقى وزارة الثقافة و الشباب و
واملــرح والقـراءة وروايــة القصــص والكتابــة والفنــون التشــكيلية والرســم الرياضة
والخــط العــريب .ويركــز عــى النقاشــات حــول عــدد كبــر مــن الكتــب
وتراتيــل القــرآن الكريــم واملحــارضات واملقابــات .يوفــر هــذا الربنامــج
أيضً ــا اجتامعــات ومنتديــات جهويــة ووطنيــة ودوليــة ،ومســاحة مخصصــة
إلبداعــات األطفــال والشــباب ،ومعــارض الفــن وال ـراث وغريهــا.

الهــدف  :5تحقيــق املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات

إعــان مراكــش  :2020للحــد مــن العنــف ضــد املــرأة :تــم التوقيــع عليــه
تحــت الرئاســة الفعليــة لصاحبــة الســمو امللــي األمــرة لــا مريــم ،يف
 8مــارس  2020يف مراكــش ،مــع التزامــات تهــدف إىل مكافحــة العنــف
ضــد املــرأة ،وتحديــد بروتوكــول التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف .بجميــع
جهــات اململكــة ،وإنشــاء مبــادرات مشــركة لوضــع حــد للــزواج املبكــر،
وتطويــر سلســلة مــن مراكــز الحاميــة االجتامعيــة إليــواء النســاء ضحايــا
العنــف ،وضــان الشــهادات الطبيــة املجانيــة والعــاج الطبــي لهــن.

تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة
السمو املليك األمرية لال مريم،
رئيسة االتحاد الوطني لنساء
املغرب

الهــدف  :5تحقيــق املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات
الهدف : 1القضاء عىل الفقر
الهــدف  :16الســام والعــدل واملؤسســات
القويــة

برنامــج «مــن أجلــك» :وهــو برنامــج مغريب-بلجيــي لدعــم ريــادة األعــال ( APEFEجمعية النهوض
النســائية يف املغــرب ،تــم تجريبــه مــن  2013إىل  2016يف ثــاث جهــات بالتعليم والتدريب يف
(الــدار البيضــاء الكــرى ،مكنــاس تافياللــت وطنجــة تطــوان بهــدف تعزيــز الخارج)
ريــادة األعــال ،و إعــداد برنامــج تدريبــي لصالــح النســاء.

الهــدف  : 5تحقيــق املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن النســاء و الفتيــات
الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد

برنامــج (تكفــل) :هــو برنامــج تدريبــي مدتــه ثــاث ســنواتُ :وضــع كجــزء وزارة التضامن و التنمية
مــن تنفيــذ مــروع «دعــم تعزيــز محاربــة العنــف ضــد النســاء وتوفــر االجتامعية واملساواة واألرسة
الخدمــات وجودتهــا» لصالــح املــوارد البرشيــة العاملــة يف سلســلة التكفــل
بالنســاء ضحايــا العنــف .ويهــدف إىل متلــك اإلطــار املعيــاري والقانــوين
لحقــوق املــرأة عــى املســتوى الوطنــي وتقويــة القــدرات للمهــن املتعلقــة
بالتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف.

الهــدف  :5تحقيــق املســاواة بــن
الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات
الهدف  :8العمل الالئق و منو االقتصاد

الربنامــج الوطنــي للتطهــر الســائل املندمــج ،وإعــادة اســتعامل امليــاه وزارة الداخلية
العادمــة :تــم تعديــل أهــداف الربنامــج إىل أفــق  2040عــى النحــو التــايل:
• اســتمرار االســتثامر باملــدن واملراكــز الحرضيــة لتحقيــق معــدالت الربــط
بشــبكة الــرف الصحــي ومكافحــة التلــوث بنســبة  %100يف الوســط
الحــري.
• تجهيــز  1207مركـزا ً قرويــا ومراكــز رئيســية للجامعــات بأنظمــة للتطهــر
الســائل لتحقيــق معــدل ربــط يصــل  %80ومعــدل إزالــة التلــوث .%60
• تعبئــة مــا يناهــز  573مليــون مــر مكعــب يف الســنة مــن امليــاه العادمــة
املعالجة.
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الهدف  :6املياه النظيفة والنظافة الصحية
الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية
الهدف  :13التدابري املتعلقة مبكافحة تغري
املناخ
الهدف  :11مدن ومستوطنات برشية
مستدامة

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

أهداف التنمية املستدامة املعنية

املخطــط الوطني للامء  :2050-2020يشــكل خارطة طريــق ملواجهة التحديات وزارة التجهيز والنقل
املســتقبلية يف تدبــر املــوارد املائيــة والحفاظ عليها .ومن أهدافه ترشــيد اســتهالك واللوجيستيك واملاء

الهدف  :1القضاء عىل الفقر؛
الهدف  :2القضاء التام عىل الجوع؛
الهدف  :6املياه النظيفة والنظافة الصحية؛
الهدف  :8العمل الالئق و منو االقتصاد

الربنامــج الوطنــي للتزويــد باملــاء الصالــح الــرب والســقي  :2027-2020وزارة التجهيز والنقل
ويهدف بشــكل أســايس إىل ترسيع االســتثامرات يف قطاع املياه ال ســيام يف املناطق واللوجيستيك واملاء

الهدف  1القضاء عىل الفقر
الهدف  :2القضاء التام عىل الجوع
الهدف  :6املياه النظيفة والنظافة الصحية
الهدف  :8العمل الالئق و منو االقتصاد

هــذا املــوارد وتطويــر العــرض من خالل تعبئة املــوارد غري التقليديــة وتعزيز البنية
التحتيــة املائيــة( .إنشــاء  30ســدا كبـرا جديدا بحلول عــام .)2050

التــي تعــاين من عجز مايئ مــن خالل تطوير العروض التقليدية (الســدود) واملوارد
املائيــة غــر التقليديــة (تحليــة ميــاه البحــر وإعــادة اســتخدام املياه .ميــاه الرصف
الصحــي ومــا إىل ذلــك) وتأمــن وتعزيز إمدادات مياه الــرب يف املناطق الحرضية
وتقوية إمدادات مياه الرشب الريفية ؛ وتوفري املياه يف الري وشــبكات توزيع مياه
الــرب .تقــدر اســتثامرات هــذا الربنامج بـــ  115مليار درهم.

االسـراتيجية الوطنيــة للطاقــة  :2030ترتكــز عــى خمســة محــاور رئيســية ،وزارة الطاقة و املعادن والبيئة الهدف  :7طاقة نظيفة بأسعار معقولة
والتــي تتجــى يف مزيــج متنــوع ومتطــور حــول خيــارات تكنولوجيــة موثوقــة
وتنافســية؛ تعبئــة املــوارد الوطنيــة مــن خــال تنميــة الطاقــات املتجددة،مــا
ميكــن مــن تحقيــق حصــة هــذه الطاقــات يف إنتــاج الكهربــاء تصــل إىل
نســبة  %52يف أفــق ســنة 2030؛ وكذلــك إرســاء النجاعــة الطاقيــة ،التــي تــم
تحديدهــا كأولويــة وطنيــة ،لرتشــيد اســتهالك الطاقــة بنســبة  %15بحلــول
ســنة  2030مقارنــة مــع االتجــاه العــام؛ إضافــة إىل التكامــل اإلقليمــي مــن
خــال تعزيــز الرتابــط والتعــاون اإلقليمــي ،وأخ ـرا التنميــة املســتدامة.
وتهــدف هــذه االســراتيجية إىل تأمــن اإلمــدادات وإتاحــة الطاقــة؛ مــع
تعميــم الولــوج للطاقــة بأســعار معقولــة؛ وكذلــك التحكــم يف الطلــب
واملحافظــة عــى البيئــة.
االسـراتيجية الوطنيــة للموانــئ يف أفــق  :2030تشــكل هــذه االسـراتيجية وزارة التجهيز والنقل
إطــارا اســترشافيا شــامال ومتناســقا لتنميــة منســجمة ملوانــئ اململكــة ،واللوجستيك و املاء.
وحلقــة هامــة يف السالســل اللوجســتية فيــا يخــص املبــادالت الخارجيــة
ورافعــة هامــة للتطــور االقتصــادي واالجتامعــي للبــاد .وترتكــز عــى تنميــة
ســتة أقطــاب مينائيــة بالســواحل املغربيــة.
اإلســراتيجية الوطنيــة للطــران املــدين “أجــواء” :وتهــدف إىل بلــوغ  70وزارة السياحة والصناعة
مليــون مســافر و 182000طــن مــن الســلع يف أفــق  ،2035وتعزيــز الســامة التقليدية والنقل الجوي
واالقتصاد التضامني
الجويــة وحاميــة البيئــة
اإلس ـراتيجية الوطنيــة للتشــغيل :يتمحــور الهــدف الرئيــي لإلس ـراتيجية ،وزارة الشغل واإلدماج املهني
للفــرة  ،2025-2015حــول تعزيــز العمــل الالئــق مــن خــال النمــو الغنــي
لفــرص الشــغل املنتجــة والجيــدة ،والرفــع مــن مشــاركة الشــباب والنســاء
يف ســوق الشــغل ،وتعزيــز املســاواة يف الوصــول إىل الشــغل والتقليــص مــن
الفــوارق الرتابيــة يف مجــال التشــغيل .تبلــغ ميزانيــة وزارة الشــغل واإلدمــاج
املهنــي  569.140.000درهــم برســم ســنة  2020مــن بينهــا  %31,86مــن
ميزانيــة االســتثامر.
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الهــدف  :8العمــل الالئــق و منــو االقتصــاد؛
الهــدف  :9الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل
األساســية؛
الهدف  :14الحياة تحت املاء.
الهــدف  : 8العمــل الالئــق و منــو االقتصــاد؛
الهــدف  :9الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل
األساســية؛
الهدف  :5املساواة بني الجنسني
الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد
الهــدف  :10الحــد مــن أوجــه عــدم
املســاواة

الرتابط بني االسرتاتيجيات والربامج مع أهداف التنمية املستدامة

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

أهداف التنمية املستدامة املعنية

الربنامــج التنفيــذي ملخطــط الوطنــي إلنعــاش التشــغيل  :2021-2019وزارة الشغل واإلدماج املهني
ركــز عــى سلســة مــن التدابــر الهادفــة إىل تعزيــز وضعيــة املــرأة ومتكينهــا
االقتصــادي مــن خــال برامــج التشــغيل التــي تقدمهــا الوكالــة الوطنيــة
إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات وكذلــك مــن خــال العمــل يف املؤسســات
اإلنتاجيــة بحلــول ســنة .2021

الهدف  :5املساواة بني الجنسني
الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة
الهدف  :16السالم والعدل واملؤسسات
القوية

اإلس ـراتيجية الوطنيــة اإلدمــاج املــايل :توفــر هــذه اإلس ـراتيجية الوصــول وزارة االقتصاد واملالية
العــادل لجميــع األفــراد والــركات إىل املنتجــات والخدمــات املاليــة واإلصالح اإلداري
الرســمية(املعامالت واملدفوعــات واملدخــرات والتمويــل والتأمــن)
الســتخدامها مبــا يناســب مــع احتياجاتهــم ووســائلهم.

الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد

برنامــج االبتــكار يف التقنيــات النظيفــة والتوظيــف األخــر ( Cleantechوزارة الطاقة واملعادن والبيئة
 :)Marocيهــدف الربنامــج إىل تعزيــز الوظائــف الخـراء مــن خــال دعــم -قطاع البيئة
االبتــكارات يف التقنيــات النظيفــة وريــادة األعــال الخــراء مــن خــال
تنظيــم مســابقات ســنوية تهــدف إىل مكافــأة املشــاريع األكــر ابتــكا ًرا،
وإنشــاء برنامــج ترسيــع ودعــم شــخيص للمشــاريع ،يف مــا يتعلــق باســتعادة
النفايــات؛ االســتخدام الرشــيد للميــاه وكفــاءة الطاقــة والطاقــات املتجــددة
والبنــاء األخــر.

الهدف  :5تحقيق املساواة بني الجنسني
ومتكني النساء والفتيات؛
الهدف  :8العمل الالئق والنمو االقتصادي؛
الهدف  : 13التدابري املتعلقة مبكافحة تغري
املناخ.

برنامج»الدعــم مقاولتــي للشــباب املغــرب»  :يهــدف هــذا الربنامــج إىل وزارة الشغل واإلدماج املهني
إنعــاش روح املقــاواليت للشــباب ،وتحســن قــدرات املقاوالتيــة للشــباب
املســتهدفني وتحســن تشــغيل الشــباب.

الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد

السياســة الوطنيــة للصحــة والســامة املهنيــة ( :)2024-2020تتمحــور حــول وزارة الشغل واإلدماج املهني
أربعــة توجهــات اسـراتيجية ،وهــي :تطويــر نظــام وطنــي للصحــة والســامة
املهنيــة ،وتعزيــز الحوكمــة والحــوار االجتامعــي ،وتعزيــز ثقافــة الوقايــة
وتطويــر التدريــب يف مجــال الصحــة والســامة املهنيــة .تنقســم هــذه املبادئ
التوجيهيــة إىل  22هدفــا ،يســتند تحقيقهــا إىل  70إجــراء وتدبــرا يتعــن
اتخاذهــا تؤثــر عــى جميــع جوانــب الصحــة والســامة املهنيــة.

الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد

خطــة االنعــاش الصناعــي خــال الفــرة بــن 2021و 2023التــي حــددت وزارة الصناعة والتجارة
لنفســها أهدافًــا طموحــة وتتطلــب تعبئــة القطاعــات العامــة والخاصــة .واالقتصاد األخرض والرقمي
تضــم هــذه االســراتيجية  3محــاور رئيســية .يهــدف املحــور األول إىل
تأكيــد املكانــة الصناعيــة للمغــرب وضــان فتــح أســواقجديدة عــن طريــق
ترسيــع اســتبدال الــواردات مبنتوجــات وطنيــة بنحــو  34مليــار درهــم
وتعزيــز الصــادرات بنحــو 17مليــار درهم.يتعلــق املحــور االســراتيجي
الثــاين بتحســن القــدرة التنافســية للبــاد .يهــدف املحــور االســراتيجي
الثالــث إىل جعــل املغــرب قاعــدة صناعيــة دائريــة وخاليــة مــن الكربــون.

الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد
الهــدف :9الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل
األساســية
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االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

الربنامــج التعاقــدي لدعــم وإقــاع القطــاع الســياحي  .2022-2020يطمــح وزارة السياحة والصناعة
هذاالربنامــج إلنعــاش قطــاع الســياحة يف مرحلــة مــا بعــد  19-Covidالتقليدية والنقل الجوي
وإعطائــه دفعــة قويــة وديناميــة جديــدة ملواكبــة إعــادة انطالقــه ويقــوم واالقتصاد التضامني
حــول  3أهــداف رئيســية :الحفــاظ عــى النســيج االقتصــادي ومناصــب
الشــغل؛ ترسيــع مرحلــة االنطــاق؛ ووضــع أســس التحــول املســتدام للقطــاع.
يتمحــور عقــد الربنامــج حــول النقــاط التاليــة :الحفــاظ عــى الشــغل؛ الدعــم
االقتصــادي واملــايل لالنتعــاش؛ تحفيــز االســتثامر وتحويــل أداة اإلنتــاج؛ تفعيل
وتعزيــز الطلــب الســياحي وأخ ـرا ً التدابــر األفقيــة.

أهداف التنمية املستدامة املعنية
الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد
الهدف  :12استهالك وإنتاج مسؤوالن

مخطــط النهــوض بالثقافــة :تــم برمجتــه للحد مــن انعكاســات الجائحــة .يضم وزارة الثقافة والشباب
التدابــر املتعلقــة بالحاميــة االجتامعيــة ومقاومــة الــركات مــن خــال رقمنــة والرياضة
بطاقــة الفنــان واملســاهمة يف التبــادل ورشاء االشـراكات مــن مجمعــي املنصات
و املكافئــات وظــروف العمــل والفنانــن و االســتعانة مبصــادر خارجيــة لوكاالت
األحــداث لتنظيــم بعــض املهرجانــات وتعزيــز رقمنــة الثقافة.

الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاه؛
الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد
والهدف  :16السالم والعدل واملؤسسات
القوية

االسـراتيجية الوطنيــة لتطويــر البحــث العلمــي بحلــول عــام  2025والتــي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين
تهــدف إىل رفــع حصــة الناتــج املحــي اإلجــايل املخصصــة للبحــث العلمــي املهني والتعليم العايل والبحث
العلمي :قطاع التعليم العايل
إىل .%3
والبحث العلمي

الهدف :9الصناعة واالبتكار والهياكل
األساسية

الرؤيــة اس ـراتيجية للفــرة  2022-2018التــي تــم وضعهــا املركــز الوطنــي املركز الوطني للبحث العلمي
للبحــث العلمــي والتقنــي ( )CNRSTمــن أجــل تعزيــز موقعــه يف النظــام والتقني ()CNRST
الوطنــي للبحــث واالبتكار،وتطويــر مناهــج اشــتغاله حتــى يتمكــن مــن
مســايرة الديناميكيــة الوطنيــة والعمــل يف انســجام تــام مــع مختلــف الرشكاء.
وتشــمل هــذه الرؤيــة املحــاور االسـراتيجية الســتة التاليــة :تعزيــز آليــات
الحكامــة الرشــيدة؛دعم ومتويــل البحــث العلمــي وتشــجيع التميز؛تعزيــز
النظــام الوطنــي لتقييــم نتائــج البحــث واالبتكار؛تعزيــز التــآزر وتشــجيع
التجميع؛تعزيــز الرشاكــة والتعــاون الدوليــن يف مجــال البحــث العلمــي
واملســاهمة يف إشــعاع البحــث العلمــي الوطنــي وتحســن صورتــه.

الهــدف :9الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل
األساســية

الجيــل الجديــد مــن برامــج دعــم املقــاوالت الصغــرة واملتوســطة الصناعية وزارة الصناعة والتجارة
(نــواة ،تطويــر ،اســتمرار ،مواكبــة) .و يهــم كجــزء أول تعديــل بعــض الربامج واالقتصاد األخرض والرقمي
مــع األخــذ مبعــدالت دعــم أكــر جاذبيــة ورشوط ولــوج ودفــع مبســطة،
يف برنامجــن يف صيغــة جديــدة  ISTITMARو  .MOWAKABAكــا
تــم وضــع برنامجــن جديديــن لدعــم الــركات الصغــرة واملتوســطة وهــا
برنامــج تطويــر لصالــح الــركات الصناعيــة الصغــرة واملتوســطة التــي
تســتثمر يف القطاعــات الواعــدة ،ال ســيام تلــك املتعلقــة بالنمــو األخــر
واالبتــكار الصناعــي والصناعــة  ،4.0وبرنامــج NAWATالــذي يركــز عــى
الدعــم مــن حيــث املشــورة والخــرة واملســاعدة التقنيــة لفائــدة الــركات
الصغــرة ج ـدًا املقاولــن الذاتيــن وحامــي املشــاريع.
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الهــدف  :9الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل
األساســية

الرتابط بني االسرتاتيجيات والربامج مع أهداف التنمية املستدامة

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

مذكــرة التوجهــات العامــة للتنميــة الرقميــة يف أفــق  : 2025لهــا ثالثــة وزارة الصناعة والتجارة
أهــداف وهــي رقمنــة الخدمــات التــي تقدمهــا اإلدارة العموميــة للمواطنني واالقتصاد األخرض والرقمي
واملقــاوالت بهــدف الوصــول إىل معــدل رضــا يتجــاوز  ،85%وجعــل املغــرب
مرك ـزا رقميــا وتكنولوجيــا مرجعيــا عــى املســتوى اإلفريقــي عــر تحقيــق
تقــدم يف مــؤرش األمــم املتحــدة للخدمات اإللكرتونيــة عــى اإلنرتنــت
(ضــان مركــز ضمــن البلــدان الثــاث األوائــل يف إفريقيــا واألربعــن األوائــل
عامليــا) وخلــق أكــر مــن  2500مقاولــة ناشــئة خــال الخمــس الســنوات
القادمــة ،وأخـرا جعــل الرقمنــة يف خدمــة مجتمــع أكــر شــمولية وعدالــة
مــع تقليــص الفجــوة الرقميــة ،وتكويــن  50.000موهبــة شــابة قابلــة
للتوظيــف وتطويــر مبــادرات خاصــة يف قطاعــات مثــل التعليــم والصحــة
والفالحــة والصناعــة التقليديــة.
وزارة النقل والتجهيز
املخطط املديري للسكك الحديدية يف أفق 2040
ويهــدف إىل بلــوغ  133مليــون مســافر يف الســنة ،وإنشــاء خطــوط جديــد واللوجيستيك واملاء
للقطــار فائــق الرسعــة ومحطــات مــن الجيــل الجديــد

أهداف التنمية املستدامة املعنية
الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد
الهــدف  :9الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل
األساســية
الهــدف  :16الســام والعــدل واملؤسســات
القويــة
الهــدف  :17تعزيــز وســائل تنفيــذ الرشاكــة
العامليــة وتنشــيطها مــن أجــل التنميــة
املســتدامة.

الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد
الهدف  :9الصناعة واالبتكار والبنية
التحتية ؛
الهدف  :13التدابري املتعلقة مبكافحة
تغري املناخ

وزارة النقل والتجهيز
اإلسرتاتيجية الوطنية للسالمة الطرقية يف أفق : 2025
وتهــدف إىل تقليــص عــدد حــوادث الســر وعــدد القتــى لــي ال يتجــاوز واللوجيستيك واملاء
 1900ضحيــة يف الســنة يف أفــق  2025أي بانخفــاض ميثــل  50باملئــة مقارنــة
مــع الوضعيــة الحاليــة
االســراتيجية اللوجيســتيكة الوطنيــة :تهــدف إىل ضــان ســيولة أفضــل وزارة النقل والتجهيز
للتبــادالت واملســاهمة يف جــذب االســتثامرات ،وتحســن الخدمــات واللوجيستيك واملاء
اللوجســتية الحرضيــة وتحســن القــدرة التنافســية للــركات مــن خــال
إنشــاء منصــات لوجســتية تســمح بتنســيق وتوزيــع الشــحن بشــكل أفضــل
بــن املقــاوالت وبــن وســائل النقــل املختلفــة.

الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد
الهدف  :9الصناعة واالبتكار والبنية
التحتية ؛
الهدف  :13التدابري املتعلقة مبكافحة تغري
املناخ.

الربنامــج الوطنــي للتنميــة املندمجــة للمراكــز القرويــة الصاعــدة ،الــذي وزارة إعداد الرتاب الوطني
يدخــل ضمــن الربنامــج الحكومــي (،)2021-2017ويهــدف إىل تحديــد و التتعمري والسكنى وسياسة
املجــاالت الرتابيــة املتوفــرة عــى مجموعــة من عوامــل التنمية والقــادرة عىل تأطري املدينة

الهدف  : 10الحد من أوجه عدم املساواة
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اســراتيجيات وبرامــج التنميــة املســتدامة للمناطــق الحساســة :شــكلت وزارة إعداد الرتاب الوطني
املناطــق الحساســة موضــوع اســراتيجيات وبرامــج للتنميــة الرتابيــة والتعمري والسكنى وسياسة
املســتدامة(األطلس الكبــر ،واألطلــس الصغــر ،وجبــال الريف)تهــدف املدينة
إىل تثمــن املــوارد الرتابيــة ،وتحســن مســتوى عيــش الســاكنة الجبليــة
والحفــاظ عــى املوارد.وباملثــل ،كانــت واحــة تافياللــت موضــوع برنامــج
يهــدف إىل مكافحــة التصحــر ومحاربةالفقــر مــع حاميــة أراضيهــا وتثمينهــا.

الهدف  : 10الحد من أوجه عدم
املساواة.

وزارة الفالحة والصيد البحري
برنامج تقليص الفوارق االجتامعية والرتابية يف الوسط القروي (،)2022-2017
يهــدف عــى وجــه الخصــوص إىل فــك العزلــة عــن ســكان العــامل القــروي واملناطق والتنمية القروية واملياه
الجبلية وتحســن مســتوى عيشــهم وتعميم الولوج إىل الخدمات األساسية املتعلقة والغابات.

الهدف  :1القضاء عىل الفقر،
الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية،
الهدف  :4التعليم الجيد،
الهدف  :8العمل الالئق والنمو االقتصادي،
الهدف  :9الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية،
الهدف :10الحد من أوجه عدم املساواة.

 −اإلســراتيجية الوطنيــة للتجديــد العمــراين :هدفهــا هــو وضــع رؤيــة وزارة إعداد الرتاب الوطني
واضحــة لتطويــر وتنميــة العقــار وترشــيد اســتهالك األرايض ،بهــدف بنــاء و التعمري والسكنى وسياسة
منــاذج للتنميــة املســتدامة ملــدن الغــد وتعزيــز قــدرات التجديــد الحــري املدينة

الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة
الهــدف  :11مــدن ومســتوطنات برشيــة
مســتدامة

 −الربنامــج الوطنــي» مــدن بــدون صفيــح « الــذي يهــدف إىل القضــاء عــى وزارة إعداد الرتاب الوطني
و التعمري والسكنى وسياسة
جميــع أحيــاء الصفيــح لفائــدة  421.699أرسة موزعــة عــى  85مدينــة
املدينة

الهدف  :1القضاء عىل الفقر ؛
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة.
الهدف  :11مدن ومستوطنات برشية مستدامة

برنامــج التدخــل يف الســكن غــر القانــوين :يهــدف إىل تحســن ظــروف وزارة إعداد الرتاب الوطني
و التعمري والسكنى وسياسة
الســكن لــأرس األقــل حظــا.
املدينة

الهدف  : 1القضاء عىل الفقر؛
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة؛
الهــدف  :11مــدن ومســتوطنات برشيــة
مســتدامة.

برنامــج “املبــاين اآليلــة للســقوط” الــذي يهــم التدخــل يف املســاكن اآليلــة وزارة إعداد الرتاب الوطني
للســقوط واألنســجة القدميــة مــن أجــل حاميــة األرس مــن خطــر االنهيــار و التعمري والسكنى وسياسة
املدينة
وتحســن ظروفهــا املعيشــية

الهدف  :1القضاء عىل الفقر ؛
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة؛
الهــدف  11مــدن ومســتوطنات برشيــة
مســتدامة

بالصحــة ،والتعليــم ،والكهربــاء ،واملــاء الصالــح للــرب ،والطــرق القروية.

الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية
الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد
الهدف  :9الصناعة واالبتكار والبنية التحتية ؛
الهدف  :11املدن املستدامة

ديناميكية الفضاءات املحيطة ،واالســتفادة من االســتثامر العمومي املخصص لهذه
املجــاالت الرتابيــة ،وتقويــة الروابط بني الوســط الحــري والعامل القــروي ،وهيكلة
الوسط القروي حول مجاالت التنمية الجذابة ،والتقليص من االختالالت والتفاوتات
السوســيو-مجالية بــن املــدن والقرى،وتحســن مســتوى عيــش الســاكنة القرويــة،
وكذلــك إنشــاء آليــات للتدبري تركز عىل الرشاكــة والتعاقد.

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

أهداف التنمية املستدامة املعنية
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الرتابط بني االسرتاتيجيات والربامج مع أهداف التنمية املستدامة

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

أهداف التنمية املستدامة املعنية

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

أهداف التنمية املستدامة املعنية

برنامــج التثمــن املســتدام للقصــور والقصبــات :تهــدف الســلطات وزارة إعداد الرتاب الوطني
العموميــة إىل إعــادة تأهيــل عــرات القصــور والقصبــات ،وتحســن و التعمري والسكنى وسياسة
الظــروف املعيشــية لســكانها ،وتوعيــة الفاعلــن يف القطاعــن العــام املدينة
والخــاص ،وكذلــك الســكان املحليــن حــول اإلمكانــات التــي تحتــوي عــى
هــذه املواقــع وعــى طــرق تثمينهــا.

الهدف  :1القضاء عىل الفقر؛
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة
الهــدف  :11مــدن ومســتوطنات برشيــة
مســتدامة

برنامــج التأهيــل الحــري :يهــدف إىل معالجــة االختــاالت والتفاوتــات وزارة إعداد الرتاب الوطني
املجاليــة املوجــودة يف املناطــق الحرضيــة وشــبه الحرضيــة وفيــا بينهــا .والتعمري والسكنى وسياسة
املدينة

الهدف  :1القضاء عىل الفقر
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة.
الهــدف  :11مــدن ومســتوطنات برشيــة
مســتدامة.

برنامــج الســكن االجتامعــي (برنامــج الســكن بقيمــة 250.000درهــم) وزارة إعداد الرتاب الوطني
بهــدف متكــن األرس مــن مختلــف الفئــات مــن الحصــول عــى ســكن الئــق .و التعمري والسكنى وسياسة
املدينة
مــا مكــن مــن تنويــع العــرض وتقليــص العجــز الســكني؛

الهدف  :1القضاء عىل الفقر
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة.
الهــدف  11مــدن ومســتوطنات برشيــة
مســتدامة

برامــج التدخــل يف األنســجة العتيقــة :يهــدف إىل تثمــن وإعــادة تأهيــل وزارة إعداد الرتاب الوطني
هــذه األنســجة ،وتعزيــز جاذبيتهــا ،وتعزيــز النشــاط االقتصــادي ،وبالتــايل و التعمري والسكنى وسياسة
املدينة
تحســن الظــروف املعيشــية لســكانها.

الهدف  :1القضاء عىل الفقر
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة.
الهــدف  :11مــدن ومســتوطنات برشيــة
مســتدامة.

 −التصميــم الوطنــي للمنظومــة الحرضيــة ( :)SNAUيهدف هــذا التصميم وزارة إعداد الرتاب الوطني
إىل تنويــر صنــاع القـرار حــول هيكلــة وتقويــة املنظومــة الحرضيــة الوطنيــة و التعمري والسكنى وسياسة
يف إطــار مبــدأ اإلنصــاف الـرايب وتقليــص الفــوارق بــن املناطــق الحرضيــة املدينة
والقرويــة ،وبــن الجهــات.
برنامــج الســكن االجتامعــي (برنامــج الســكن املنخفــض التكلفــة  140.000وزارة إعداد الرتاب الوطني
درهــم) بهــدف متكــن األرس الفقــرة مــن الحصــول عــى ســكن الئــق مــا و التعمري والسكنى وسياسة
املدينة
مكــن مــن تنويــع العــرض وتقليــص العجــز الســكني.

الهدف  :1القضاء عىل الفقر
الهــدف  :11مــدن ومســتوطنات برشيــة
مســتدامة

االســراتيجية الوطنيــة للنقــل الحــري :تهــدف االســراتيجية إىل إنشــاء وزارة الداخلية
نظــام نقــل حــري يتســم بالكفــاءة والجــودة والفعاليــة مــن حيــث
التكلفــة يحــرم البيئــة ويضمــن االســتدامة املاليــة املســتدامة ،مــع إعطــاء
األولويــة للنقــل العمومــي.
االسـراتيجية الوطنيــة لتدبري مخاطــر الكوارث الطبيعيــة للفــرة  :2030-2020وزارة الداخلية
لهــا ثالثــة أهــداف تغطــي جميــع مراحــل تدبــر هــذه املخاطــر وهي :تحســن
املعرفــة باملخاطــر وتقييمهــا وتعزيــز الحــد منهــا لبنــاء القــدرة عــى الصمــود
وكــذا تحســن التوقعــات واإلســتعداد للكــوارث الطبيعيــة للتعــايف املبكــر منهــا
وإعــادة اإلعــار بشــكل فعــال .وتم تقســيم اإلسـراتيجية إىل خطتني عمــل ()1
خطــة عمــل اســتعجالية تشــمل األولويــات للفــرة  2023-2021وتهــم مختلف
اإلجـراءات التــي تعتــر رضوريــة ويجــب اســتكاملهاخالل فــرة ال تتجــاوز ثالث
ســنوات و( )2خطــة عمليــة  2026-2021ترتكــز عــى خمســة محــاور رئيســية،
تضــم  18برنامجــا مقســا إىل  57مرشوعــا.

الهــدف  :11مــدن ومســتوطنات برشيــة
مســتدامة.

−−الربنامج الوطني للهواء ( : )2030- 2018يهدف إىل تحسني جودة الهواء

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة
–قطاع البيئة

الهدف  :1القضاء عىل الفقر
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة.
الهــدف  :11مــدن ومســتوطنات برشيــة
مســتدامة
الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية؛
الهدف :11مدن ومستوطنات برشية مستدامة

الربنامــج الوطنــي للنفايــات املنزليــة :يهــدف إىل تحقيــق معــدل جمــع وزارة الداخلية و وزارة الطاقة الهدف :11مدن ومستوطنات برشية مستدامة
هــذه النفايــات بطريقــة مهنيــة يصــل إىل  %90بحلــول ســنة  ،2022واملعادن والبيئة –قطاع البيئة -الهدف :12اإلستهالك واإلنتاج املستدام
وإنشــاء مطــارح للنفايــات ومراكــز لتثمــن النفايــات املنزليــة ومــا شــابهها
لصالــح جميــع املراكــز الحرضيــة ،وإعــادة تأهيــل جــل املطــارح العشــوائية،
وتطوير»الفــرز و إعــادة التدويــر والتثمــن» لتحقيــق معــدل إعــادة تدويــر
يصــل إىل  %20للنفايــات املنتجــة بحلــول ســنة 2022مــع تعميــم التصاميــم
املديريــة عــى جميــع عــاالت و أقاليــم اململكــةو توعيــة الفاعلــن املعنيني.
و تبلــغ التكلفــة اإلجامليــة لهــذا الربنامــج  40مليــار درهــم.
املخطــط الطرقــي  :2035يهــدف إىل تطويــر شــبكة طــرق حديثــة وصامــدة وزارة التجهيز والنقل
مــن أجــل تلبيــة الطلــب املتزايــد عــى الســفر والنقــل وتلبيــة احتياجــات واللوجيستيك واملاء
الربــط بــن املــدن وكذلــك دمــج مختلــف جهــات اململكــة يف الديناميكيــة
االقتصاديــة.
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الهدف  :1القضاء عىل الفقر
الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد
الهدف  :9الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة
الهــدف  :13التدابــر املتعلقــة مبكافحــة تغــر
املنــاخ

اســراتيجية تثمــن النفايــات :تهــدف إىل الحــد مــن اآلثارالســلبية عــى وزارة الداخلية
البيئــة و املرتبطــة مبطــارح النفايــات الحاليــة وكذلــك انبعاثــات غــازات
االحتبــاس الحــراري املخلفة،وذلــك مــن خــال تنفيــذ منــوذج اقتصــادي
ملعالجــة وتثمــن النفايــات ،يتــاءم مــع الســياق املغــريب .و بحلــول ســنة
 ،2030تنــص هــذه االسـراتيجية عــى خفــض كميــة النفايــات التــي ســيتم
طمرهــا يف املطــارح ومراكــز التثمــن بنســبة , %45كــا تنــص عــى تطويــر
القطاعــات الصناعيــة إلعــادة التدويــر والتثمــن للنفايــات املنزليــة وإنشــاء
 10إىل  12منصــة للمعالجــة البيولوجيــة وامليكانيكيــة للنفايــات.
خطــة مثاليــة اإلدارة :تهــدف إىل تعميــم املناهــج البيئيــة الســليمة يف وزارة الطاقة واملعادن والبيئة
املبــاين العموميــة وتشــجيع اســتخدام تقنيــات النجاعةالطاقيــة وترشــيد -قطاع البيئة
اســتخدام امليــاه وانخ ـراط اإلدارات يف منطــق تدبــر النفايــات وتثمينهــاو
زيــادة حصــة الســيارات البيئيــة (الهجينــة أو الكهربائيــة) بنســبة  %30يف
حظــرة الدولــة و تعزيــز الصفقــات العموميــة املســتدامة.
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الهدف  :11مدن ومستوطنات برشية
مستدامة؛
الهدف :12اإلســتهالك واإلنتاج املستدام
الهدف  :13التدابري املتعلقة مبكافحة تغري
املناخ

الهــدف  :11مــدن ومســتوطنات برشيــة
مســتدامة؛
الهدف :12اإلستهالك واإلنتاج املستدام؛
الهــدف  :13التدابــر املتعلقــة مبكافحــة
تغــر املنــاخ

الهدف :12اإلستهالك واإلنتاج املستدام

الرتابط بني االسرتاتيجيات والربامج مع أهداف التنمية املستدامة

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

املخطــط الوطنــي للمنــاخ  :2030يشــمل تدابــر تكيــف النظــم البيئيــة وزارة الطاقة واملعادن والبيئة
والقطاعــات الرئيســية مــع تغــر املنــاخ يف املغــرب و آثــاره الســلبية .كــا -قطاع البيئة
ينســق املبــادرات القطاعيــة املختلفــة للتخفيــف مــن هــذه اآلثــار .ولتعزيــز
السياســة املناخيــة يف هــذا املجــال وضــان تحقيــق الرؤيــة الوطنية ،يشــمل
هــذا املخطــط الخمــس ركائــز اإلسـراتيجية التاليــة :تعزيزالحكامةاملناخيــة
؛ تقويــة القدرةعــى الصمــود ومواجهــة مخاطــر تغــر املنــاخ ؛ ترسيــع
التحــول إىل اقتصــاد منخفــض الكربــون ؛ انخ ـراط املجــاالت يف الديناميــة
املناخيــة وتعزيــز القــدرات البرشيــة والتكنولوجيــة واملاليــة.
املخطــط الوطنــي االســراتيجي للتكيــف املناخــي للفــرة  :2030-2020وزارة الطاقة واملعادن والبيئة
يتعلــق األمــر بــأداة للتكيــف مــع تغــرات املنــاخ ذات بعــد اجتامعــي -قطاع البيئة
يتوخــى اإلدمــاج كــا تشــمل دعــم إجــراءات التكيــف ذات األولويــة يف
القطاعــات واألنظمــة البيئيــة األكــر تأثرابتغرياملناخ.ويرتكــز املخطــط
عــى الخمــس محــاور التاليــة :تعزيــز الحكامــةيف هــذا املجــال و تحســن
املعلومــات واملعرفــة املناخيــة وتقييــم والحــد مــن مخاطــر تغــر املنــاخ ؛
تقويــة املــوارد والنظــم البيئيــة وقطاعــات اإلنتــاج يف مــا يخــص مواجهــة
اآلثــار الســلبية لتغــر املنــاخ.

إسـراتيجية وخطــة عمــل مــن أجــل ســاحل خــالٍ مــن البالســتيك :يهدفــان وزارة الطاقة واملعادن والبيئة
إىل التصــدي للتلــوث البحــري الناتــج عــن النفايــات البالســتيكية التــي -قطاع البيئة
تحملهــا املصــادر الربيــة.و يجــري إعــداد خطــة وطنيــة و منــاذج لالقتصــاد
الدائــري يف هــذا الســياق .كــا تــم إجـراء مســح للنقــاط الســاخنة واملناطق
الحساســة إلعطائهــا األولويــة عنــد املعالجــة .كــا تــم إطــاق عمليــة
تشــاور مــع الفاعلــن املعنيــن للحــد مــن إنتــاج النفايــات البالســتيكية عنــد
املصــدر وتعزيــز تثمــن النفايــات البالســتيكية.
املســاهمة املحــددة وطنيــا التــي تــم تحيينهــا للفــرة  :2030-2020والتــي وزارة الطاقة واملعادن والبيئة
ترفــع نســبة التزامــات املغــرب للتخفيــف مــن اإلنبعاثــات الدفيئــة إىل -قطاع البيئة
 %45,5بحلــول عــام  2030مبــا يف ذلــك هــدف غــر مــروط بالتمويــل
الــدويل بنســبة  .%18,3كــا تشــمل املســاهمة  61مرشوعــا ،مبــا يف ذلــك
34مرشوعــا غــر مــروط و  27مرشوطــا بالتمويــل الــدويل .و تقــدر
التكلفــة اإلجامليــة إلجــراءات التخفيــف املدرجــة يف هــذه املســاهمة
املحــددة وطنيًــا بنحــو  38,8مليــار دوالر أمرييك،منهــا  21,5مليــار دوالر
أمريــي لتمويــل املشــاريع املرشوطــة.
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أهداف التنمية املستدامة املعنية
الهدف  :13التدابري املتعلقة مبكافحة تغري
املناخ

الهدف  : 1القضاء عىل الفقر؛
الهدف  : 2القضاء التام عىل الجوع؛
الهدف  : 3الصحة الجيدة والرفاه ؛
الهدف : 4التعليم الجيد ؛
الهدف : 5املساواة بني الجنسني ؛
الهدف  : 6املياه النظيفة والنظافة الصحية؛
الهدف : 7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ؛
الهدف : 9الصناعة واالبتكار و الهياكل األساسية ؛
الهدف  : 11مدن و مستوطنات برشية مستدامة؛
الهدف  :12أمناط استهالك وإنتاج مستدامة ؛
الهدف  : 13التدابري املتعلقة مبكافحة تغري
املناخ؛ الهدف  : 14الحياة تحت املاء ؛
الهدف  : 15الحياة يف الرب.
الهدف : 12أمناط استهالك وإنتاج مستدامة
الهدف  : 14الحياة تحت املاء

الهدف  :13التدابري املتعلقة مبكافحة تغري
املناخ

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

أهداف التنمية املستدامة املعنية

اسـراتيجية أليوتيــس  :2020-2009التــي ترتكــز عــى ثــاث محــاور وهــي ،وزارة الفالحة و الصيد البحري الهــدف  : 2القضــاء التــام عــى الجــوع؛
الهــدف  :8العمــل الالئــق ومنــو االقتصــاد؛
االســتدامة والنجاعــة والتنافســية .وقــد صيغــت مجموعــة مــن اإلج ـراءات والتنمية القروية واملياه
واملشــاريع ،مــن ضمنهــا الربنامــج الوطنــي لتهيئــة الســاحل ومخططــات والغابات :قطاع الصيد البحري .الهــدف  :14الحيــاة تحــت املــاء.
تهيئــة مصايــد األســاك ،وبرنامــج إبحــار وتنميــة تربيــة األحيــاء البحريــة.
برنامــج الرتبيــة والتعليــم يف مجــال البييئــة والتنميــة املســتدامة :وزارة الطاقة واملعادن والبيئة الهدف  : 4جودة التعليم ؛
الهــدف  : 12أمنــاط اســتهالك وإنتــاج
يهتم بانشــاء نــوادي للبيئــة باملــدارس والجمعيــات و دور الشــباب مــن -قطاع البيئة
مســتدامة ؛
خــال تزويدهــم باملعــدات الســمعية والبرصيــة والحواســيب و كــذا
الهــدف  : 13التدابــر املتعلقــة مبكافحــة
بوســائل تعليميــة لتعزيــز قيــم املواطنةالبيئيــة يف صفــوف الشــباب.
تغــر املنــاخ
برنامــج الرشاكــة مــع املجتمــع املــدين :يقــوم عــى متويــل مشــاريع وزارة الطاقة واملعادن والبيئة الهــدف 12 :أمنــاط اســتهالك وإنتــاج مســتدامة؛
الهــدف  : 17عقــــد الـــراكات لتحقيــــق
الجمعيــات البيئيــة مــن خــال طلــب عــروض للمشــاريع يف مجــال البيئــة -قطاع البيئة
األهــداف
والتنميــة املســتدامة ،تنظيــم دورات تكوينيــة ســنوية لفائــدة الجمعيــات
بــكل جهــات اململكــة ،مشــاركة الجمعيــات يف مختلــف املسلســات
التشــاوريةالخاصة بإعــداد وتنفيــذ الربامــج االس ـراتيجية املدرجــة يف إطــار
السياســة البيئيــة الوطنيــة.
الهدف  : 15الحياة يف الرب
اسـراتيجية مكافحــة الجرميــة بجميــع أشــكالها ،مبــا يف ذلك الصيــد واالتجار وزارة الداخلية
غــر املــروع يف األنــواع النباتيــة والحيوانيــة املحميــة ،التــي أطلقتهــا
املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي التابعــة لــوزارة الداخليــة.
غابــات املغــرب  :»2030-2020تهــدف هــذه االســراتيجية عــى املــدى وزارة الفالحة والصيد البحري الهدف  : 15الحياة يف الرب
الطويــل إىل إنشــاء منــوذج تدبــر شــامل ومســتدام وخلــق الــروة وتحقيــق والتنمية القروية واملياه
التوافــق بــن الســاكنة والغابــات .كــا تهــدف إىل تحقيــق األهــداف والغابات
املتعلقــة بوقــف اســتنزاف الغابــات واســتعادة  30عا ًمــا مــن تدهورهــا.
وتعتمــد هــذه االس ـراتيجية عــى  5محــاور ،وهــي االســتدامة مــن خــال
احــرام الخــط األحمــر لقــدرات الغابــات والحفــاظ عــى جميــع املــوارد
الطبيعيــة؛ وإرشاك الســاكنة يف تدبــر الغابــات؛ واإلنتــاج مــن خــال تعبئــة
الطاقــات اإلنتاجيــة التــي يشــجعها القطــاع الخــاص؛ والحفــاظ عــى الـراث
الطبيعــي واعتبــار املجــاالت الغابويــة مبثابــة مناطــق إمنائيــة.
االســراتيجية الوطنيــة لتنميــة مناطــق الواحــات واألركان :تهــدف إىل وزارة الفالحة والصيد البحري الهدف  : 15الحياة يف الرب
إعــادة تأهيــل  200ألــف هكتــار مــن غابــات األركان و 48ألــف هكتــار مــن والتنمية القروية واملياه
واحــات النخيــل وتوســيع  17ألــف هكتــار مــن واحــات النخيــل الجديــدة .والغابات
ويتــم تنفيــذ هــذه اإلجـراءات يف إطــار عقــود الربامــج املربمــة بــن الدولــة
واملهنيــن لــكل مــن سلســلتي االركان والنخيــل.
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الرتابط بني االسرتاتيجيات والربامج مع أهداف التنمية املستدامة

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

خطــة العمــل الوطنية يف مجــال الدميقراطية وحقــوق اإلنســان ( :)2021-2018وزارة الدولة املكلفة بحقوق
تهــدف إىل ترســيخ مسلســل اإلصــاح الســيايس ومأسســة حقــوق اإلنســان االنسان والعالقات مع الربملان
وتعزيــز ديناميــة الوعــي الحقوقــي وتدعيــم املبــادرات املســاهمة يف انبثــاق –املندوبية الوزارية املكلفة
بحقوق االنسان
دميقراطيــة تشــاركية

أهداف التنمية املستدامة املعنية
الهدف  :1القضاء عىل الفقر؛
الهدف  :2القضاء عىل الجوع؛
الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية؛ الهدف:4
جودة التعليم؛
الهدف :5املساواة بني الجنسني ؛
الهدف  :6املياه النظيفة والنظافة الصحية ؛
الهدف :7طاقة نظيفة وبأسعار معقولة ؛
الهدف :8العمل الالئق ومنو االقتصاد؛
الهدف  :11مدن و مستوطنات برشية مستدامة ؛
الهدف  :13التدابري املتعلقة مبكافحة تغري املناخ؛
الهدف  :16السالم والعدل واملؤسسات القوية
الهدف  :17عقد الرشاكات لتحقيق األهداف.

الخطــة الوطنيــة إلصــاح اإلدارة  :2021-2018تتوخــى تطويــر إدارة يف خدمة وزارة االقتصاد واملالية و إصالح الهدف :5املساواة بني الجنسني
الهــدف  :16الســام والعــدل واملؤسســات
املواطنني واملقاوالت ،مســؤولة عن اســتمرارية الخدمات العمومية الخاضعة ملعايري اإلدارة
الجودة
القويــة
السياســة العموميــة املندمجــة للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة وزارة التضامن والتنمية
إعاقــة ( :)2025-2015التــي تتألــف مــن عــدة اجـراءات تســمح لألشــخاص االجتامعية واملساواة واألرسة
قــي وضعيــة إعاقــة بالحصــول عــى حقوقهــم األساســية يف مجــاالت
الرتبيــة والتعليــم والوقايــة الحاميــة الطبيــة والتكويــن واإلدمــاج املهنــي
والولوجيــات وتســهيل مشــاركتهم النشــيطة يف الحيــاة االجتامعيــة
واالقتصاديــة (األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة واإلبتكاريــة) .تــم تنفيذهــا
مــن خــال برنامــج وطنــي تنفيــذي يف ســنة 2021- 2015يضــم ســتة
محــاور و 350عمليــة مســتهدفة.
إس ـراتيجية املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج :تهــدف املندوبية العامة إلدارة
اىل ارســاء قطــاع أمنــي اصالحــي يســاهم بفعاليــة يف التقليــص مــن حــاالت السجون وإعادة اإلدماج
العــود وتحقيــق األهــداف الوطنيــة املتعلقــة بالحفــاظ عــى الطأمنينــة
واألمــن الداخــي مــع تعزيــز تكريــس الدميقراطيــة والعدالــة وفقــا للقيــم
العامليــة
اإلس ـراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد :تطمــح إىل تعزيــز النزاهــة والحــد وزارة االقتصاد واملالية و
بشــكل كبــر مــن الفســاد بحلول عــام . 2025
إصالح اإلدارة  -اللجنة الوطنية
ملكافحة الفساد
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الهدف  :1القضاء عىل الفقر،
الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية،
الهدف  :4التعليم الجيد،
الهدف  :5املساواة بني الجنسني،
الهدف  :8العمل الالئق والنمو االقتصادي،
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة،
الهدف  :16السالم والعدل واملؤسسات القوية.
الهدف  :16السالم والعدل واملؤسسات
القوية.

الهــدف  :16الســام والعــدل واملؤسســات
القويــة.

االسرتاتيجيات والربامج

الوزارة الوصية

أهداف التنمية املستدامة املعنية

اإلســراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء :تهــدف إىل تســهيل وضــان وزارة الشؤون الخارجية
اندمــاج املهاجريــن بصفــة منتظمــة ،وتأهيــل اإلطــار التنظيمــي ووضــع والتعاون االفريقي واملغاربة
إطــار مؤسســايت مالئــم وتدبــر تدفقــات الهجــرة كجــزء مــن سياســة املقيمني بالخارج
متامســكة وشــاملة وإنســانية ومســؤولة ،مــع احــرام حقــوق اإلنســان.
ولتنفيــذ هــذه اإلس ـراتيجية تــم تحديــد  27هدفــا و 81إج ـراء يف برامجهــا
اإلحــدى عــرة والتــي ترتكــز عــى التعليــم والثقافــة والشــباب والرياضــة
والصحــة والســكن واملســاعدة االجتامعيــة والتكويــن املهنــي والتشــغيل
وتدبــر التدفقــات ومكافحــة االتجــار يف البــر والتعــاون الــدويل والرشاكات
واإلطــار القانــوين والتعاقــد والحكامــة والتواصــل.

الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية ؛
الهدف  :4جودة التعليم
الهدف  :5املساواة بني الجنسني ؛
الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد؛
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة؛
الهدف  :11مدن و مستوطنات برشية
مستدامة ؛
الهدف  :16السالم والعدل واملؤسسات القوية

اإلسـراتجية الوطنيــة لفائــدة مغاربــة العــامل :تتمحــور حــول ثــاث أهــداف :وزارة الشؤون الخارجية
الحفــاظ عــى الهويــة املغربيــة ملغاربــة العــامل ،وحاميــة حقوقهــم ومصالحهم والتعاون االفريقي واملغاربة
وتعزيــز مســاهمتهم يف تنميــة البــاد وتعزيــز صورتهــا وقيمهــا وثقافتهــا يف املقيمني بالخارج
الخــارج .وتتألــف هــذه االس ـراتيجية مــن عــرة أهــداف محــددة و مثــاين
برامــج (ســتة قطاعيــة و 2عرضانيــة) و  40مرشوعــا و  106إجـراءا.

الهدف  :3الصحة الجيدة والرفاهية ؛
الهدف  :4جودة التعليم
الهدف  :5املساواة بني الجنسني ؛
الهدف  :8العمل الالئق ومنو االقتصاد؛
الهدف  :10الحد من أوجه عدم املساواة؛
الهدف  :16السالم والعدل واملؤسسات القوية

ميثـــاق إصــــاح منظومــــة العدالـــة ويهــدف إىل توطيــد اســتقالل الســلطة وزارة العدل

الهدف  :5املساواة بني الجنسني
الهــدف  :16الســام والعــدل واملؤسســات
القويــة

القضائيــة ،وتخليــق منظومــة العدالــة ،وتعزيز حاميــة القضاء للحقــوق والحريات،
واالرتقــاء بفعاليــة ونجاعــة القضــاء ،وإمنــاء القدرات املؤسســاتية ملنظومــة العدالة
وتحديــث اإلدارة القضائيــة وتعزيــز حكامتها؛

الخطــة االسـراتيجية الجديــدة إلدارة الجــارك (ADII )2023-2020التــي وزارة االقتصاد واملالية و إصالح الهــدف  :17عقــد الــراكات لتحقيــق
األهــداف
تقــوم حــول  6أهــداف اســراتيجية مقســمة إىل  31مرشو ًعــا ،وتهــدف اإلدارة – إدارة الجامرك و
إىل دعــم اإلنتــاج املحــي ،الســر قدمــا يف مكافحــة القطــاع غــر املنظــم ،الرضائب غري امليارشة
وتعزيــز الرقمنــة وتحســن الحكامــة والرفــع مــن جــودة الخدمــة
اســـراتيجية مأسســة إدمــــاج مقاربــة النوع االجتامعي يف مجـــال البيئـــة وزارة الطاقة و املعادن و البيئة الهـدف  :5املسـاواة بـني الجنسـي
الهدف  :13التدابري املتعلقة مبكافحة تغري
والتنميـــة املســـتدامة (تــم إطالقهــا يف  :)2018تهــدف إىل دمــج النــوع كتابة الدولة املكلفة بالبيئة
املناخ؛
االجتامعــي يف برامــج وخطــط عمــل البيئــة والتنميــة املســتدامة يف املغــرب.
وبالتــايل ،فهــي تســاعد يف املســاهمة يف جهــود الدولــة لتحقيــق املســاواة
بــن الجنســن اقتصاديًــا واجتامعيــا وبيئيــا.
االس ـراتيجية الوطنيــة لتعزيــز تنافســية املــدن الصغــرى التــي تهــدف إىل وزارة إعداد الرتاب الوطني
إعــادة تأهيــل املــدن الصغــرة وتعزيــز القــدرة التنافســية لهــا .ويســتهدف و التعمري والسكنى وسياسة
املدينة
املــدن الواقعــة:
•قرب املدن املرتبولية
•يف املناطق الحساسة
•يف املناطق اإلنتاجية
•يف املناطق القروية املهمشة.
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الهدف  :11مدن ومستوطنات برشية
مستدامة

قامئة الجداول والرسوم البيانية واألشكال

132
133
33
43
45
53
62
64
70
72
75
76
76
76
79
86
93
98
129
130
132
133

69
69

قامئة الجداول
جدول رقم  :1االشرتاكات يف خدمة اإلنرتنت الثابت لكل  100نسمة حسب رسعة الصبيب
جدول رقم  :2التعريفات الجمركية املقيدة و )MFN (Most Favoured Nationاملطبقة.%
قامئة الرسوم البيانية
املبيان  :1نسبة الفقر النقدي الوطني و نسبة الهشاشة حسب وسط اإلقامة ()%
املبيان  :2تطور معدل وفيات األمهات (لكل مائة ألف مولود حي)
املبيان  :3تطور معدل الوفيات املرتبطة بحوادث السري لكل  100000نسمة ()2020-2016
املبيان  :4تطور معدل املشاركة يف التعلم املنظم قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق بالتعليم االبتدايئ ()%
املبيان  :5معدل انتشار العنف يف السياق الزوجي ( )%حسب الفئة العمرية والحالة الزواجية للضحايا
املبيان  :6نسبة األفراد الذين ميتلكون هاتفا محموال ( )%بني سنتي  2015و 2020
املبيان  :7الولوج إىل املاء الصالح للرشب بالوسط القروي ()%
املبيان  :8الولوج إىل خدمات الرصف الصحي بالوسط القروي حسب نوعية الخدمة ()%
املبيان  :9نسبة ولوج املغاربة لخدمة الكهرباء
املبيان  :10حصة الطاقة املتجددة يف االستهالك النهايئ للطاقة (باستثناء الكتلة الحيوية)
املبيان  : 11القدرة املنشأة للطاقات املتجددة (بالواط لكل فرد)
املبيان  :12كثافة الطاقة األولية (1ط.م.ب  1 /مليون درهم من الناتج الداخيل اإلجاميل)
املبيان  :13تطـور معـدل النمـو السـنوي للناتـج الداخـيل اإلجـاميل الحقيقـي للفـرد ()%
املبيان  : 14نسبة املقاوالت املتوقفة نهائيا أو مؤقتا نتيجة األزمة الصحية
املبيان  : 15تطور حصة العمل يف الناتج الداخيل اإلجاميل ()%
املبيان :16تطور نسبة السكن البدايئ بالوسط الحرضي()%
املبيان  :17اإليرادات العمومية كنسبة مئوية من الناتج
املبيان  :18نسبة خدمة الدين العمومي الخارجي يف صادرات السلع والخدمات كنسبة مئوية
املبيان  19نسبة مستخدمي االنرتنيت ()%
املبيان  :20الرسوم الجمركية املطبقة عىل استرياد املنتجات غري الفالحية وغري البرتولية 2019- 1988 ،مؤرش :معدل التعريفة
املرجحة .نوع التعريفة)Most Favoured Nation) MFN :
قامئة األشكال
الشكل  :1التوزيع املجايل للواردات املائية السطحية باملغرب
الشكل  :2توزيع التساقطات املتوسطة السنوية
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