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1الإجنازات والآفاق

متهيد

وبت�ساوؤل  كبري  برتقب   20  + ريو  ملوؤمتر  املغربية  اململكة  تنظر 

االأوىل يف  ريو  قمة  بعد  الدوىل  املجتمع  به  قام  ما  م�رضوع حول 

�سنة 1992. بت�ساوؤل، الأن املهمة ال تزال �سعبة لكي يبقى كوكب 

21 قادرا على اال�ستمرار يف توفري و�سائل  االأر�ض، خالل القرن 

العي�ض للب�رضية. بالتاأكيد، منذ موؤمتر ريو املنعقد �سنة 1992 اأدركنا 

املخاطر التي ميكن اأن توؤدي لها، ب�سكل متباين،  اأمناط عي�سنا. كما 

ا�ست�سعرنا اأهمية التعبئة اال�ستباقية لل�سعوب واحلكومات ملواجهة 

التحديات الواجب رفعها واملرتبطة باالإ�سكاليات املناخية والبيئية 

نف�سل  باأننا  واعون  كذلك  لكننا  واالجتماعية.  والدميوغرافية 

دائما املدى الق�سري، علما اأن اال�ستدامة يجب اأن تكون هي دليلنا 

ويف �سلب توجهاتنا.

وهذا ما اأكد عليه جاللة امللك حممد ال�ساد�ض بروؤية وتب�رض خالل 

موؤمتر جوهان�سبورغ، باأن  حمدودية التقدم امل�سجل يف تنفيذ اإعالن 

ا�ستفهام  عالمات  عدة  تطرح   ،»21 »مذكرة  اعتماد  منذ  )ريو( 

ملعرفة االأ�سباب احلقيقية التي حالت دون التطبيق الكامل للربامج 

التي جاءت بها هذه املذكرة. وقد طرح جاللته �سوؤاال على هذه 

قام  التي  االإجراءات  هي  ما  وهو  بحدة،  مطروحا  القمة، الزال 

بها املجتمع الدويل  للق�ساء على الفقر الذي ي�سيب اأكرث من 25 

املعوزين؟  لل�سكان  الكرمي  العي�ض  و�سمان  الب�رضية  من  املئة  يف 

العامل  التي عرفها   العنيفة  واالأزمات  الهزات  ت�سكل خمتلف  األن 

حججا قوية الإقناع املرتددين باأن حتقيق التنمية امل�ستدامة تخ�ض 

اجلميع و انها م�سوؤولية م�سرتكة؟ .

كما تنظر بالدنا اإىل هذه القمة باإيجابية ودينامية وانخراط جاد، 

الأن م�سل�سل التح�سري ملوؤمتر ريو م�ستمر بف�سل جهود احلكومات 

واملنظمات غري احلكومية واجلماعات املحلية والقطاع اخلا�ض، 

جلميع  الفر�سة  اأعطت  التي  املتحدة   االأمم  منظمة  بف�سل  واأي�سا 

االأطراف املعنية يف اإطار التح�سري لهذه القمة لتديل براأيها حمققة 

بذلك والأول مرة اأكرب عملية ت�ساورية. 

ال�سيا�سية،  االإرادة  مكن  نابعة  موؤ�س�ساتية،  دينامية  كذلك  فهي 

اإر�ساء  يف  بحزم  القرن  هذا  بداية  منذ  ت�سارك  بالدنا  الأن  نظرا 

اأ�س�ض التنمية امل�ستدامة. فقد جاء التعديل الد�ستوري، ليكر�ض قيم 

احلريات  ممار�سة  وي�سمن  والت�سامح،  والتنوع  والتعددية  العدالة 

اأبعادها  ليعزز حقوق االإن�سان بكل  ال�سخ�سية واجلماعية، وكذا 

ال�سيا�سية واالقت�سادية والثقافية واالجتماعية والبيئية.

بكل  امل�ستدامة  التنمية  ليدعم  اأي�سا  اجلديد  الد�ستور  كذلك  جاء 

ت�سكل  التي  والثقافية  والبيئية  واالجتماعية  االقت�سادية  جوانبها 

القاعدة املعتمدة يف اململكة املغربية. كما اأن ميثاق البيئة والتنمية 

امل�ستدامة، الذي بنت اأر�سيته كل �رضائح املجتمع املغربي، ر�سخ 

روح امل�سوؤولية باملحافظة على البيئة التي اأ�سبحت ت�سكل م�سدر 

اهتمام دائم جلميع املغاربة.

انها  كذلك دينامية عملية ، �سيتم تكري�سها من خالل االإ�سرتاتيجية 

والتي   االإجناز،  طور  يف  توجد  التي  امل�ستدامة،  للتنمية  الوطنية 

لتكون  املعنية،  االأطراف  لكل  وامل�سوؤولية  امل�ساركة  �ستت�سمن 

بذلك قاطرة  ل�سبابنا واأجيالنا القادمة.

واإنها اأي�سا دينامية مفتوحة على اجلميع، حيث مت احلر�ض على اأن 

نعطي يف اإطار م�سل�سل اإعداد هذا التقرير، الكلمة لكل الطاقات 

لتديل براأيها. وبال �سك، اأن ال�سيا�سات العمومية هي التي تعطي 

دفعة قوية جلل املبادرات يف كل املجاالت، حيت مت جرد ما تقوم 

تثمني  مت  اأي�سا  لكن  التقرير،  هذا  وم�ساريع  يف  منجزات  من  به 

املدين  املجتمع  وجمعيات  املحلية  اجلماعات  بها  قامت  ما  كل 

واجلامعات وكل املواطنني. 

جلهود  تن�سم  امل�ستدامة،  بالتنمية  بالتزامها  املغربية  اململكة  واإن 

املجتمع الدويل وتتحمل كذلك م�سوؤوليتها اجتاه �سعبها. ونحن 

م�ستدامة  ح�سارة  اإن�ساء  يف  اجلميع  التزام  مدى  بقيا�ض  مطالبون 

ببالدنا، التي تعرف ه�سا�سة مرتفعة بفعل تغري املناخ و ندرة املياه 

والتمدن  الع�سوائي وانت�سار الفقر اأ�سوة مبعظم الدول االإفريقية.

ق�سية  تبقى  امل�ستدامة  التنمية  اأن  التقرير،  هذا  يج�سد  اأن  اأملنا 

التوازن  على  املبنية  العريقة  ثقافتهم  خالل  من  اأجمعني  املغاربة 

وحب الطبيعة.
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امللخ�ص التنفيذي

االأر�ض  قمة  الع�رضين النعقاد  الذكرى   »20 موؤمتر »ريو +  يخلد 

مبادئ  لتفعيل  املبذولة  اجلهود  من  �سنة  1992.ع�رضون  �سنة  بريو 

التنمية امل�ستدامة خ�سو�سا يف اإطار املذكرة 21 واالتفاقيات الثالثة 

التنوع  اتفاقية  الت�سحر،  )اتفاقية مكافحة  القمة  املنبثقة عن هذه 

البيولوجي، واالتفاقية االإطار لالأمم املتحدة ب�ساأن تغري املناخ(. 

اإعداد  على  بدورها  املغربية  اململكة  حر�ست  املنا�سبة،  وبهذه 

اقت�ساديا يف  تطورا  املغرب  املا�سية، عرف  �سنة  الع�رضين  فخالل 

�سياق يت�سم باله�سا�سة وباإكراهات هامة، منها باخل�سو�ض تراجع 

املوارد املائية، حيث  تقل�ست وفرة املياه من 560 2 مرت مكعب/

 .2010 �سنة  مكعب/فرد/�سنة  مرت   730 اإىل   1960 �سنة  فرد/�سنة 

التي حتققت خالل  امل�ستدامة  التنمية  ح�سيلة االإجنازات يف جمال 

ع�رضين �سنة االأخرية.

جتمعات  تقاطع  ونقطة  احل�سارات  ملتقى  املغرب  �سكل  لقد 

باإطاللته  املتميز  اال�سرتاتيجي  موقعه  بفعل  وذلك  جهوية كربى، 

املتو�سط، وبكونه نقطة ربط  للبحر االأبي�ض  ال�سفة اجلنوبية  على 

بني القارة االأوروبية واإفريقيا )م�سيق جبل طارق(. 

وقد تفاقم هذا الو�سع مع تاأثريات تغري املناخ. هذا باالإ�سافة اإىل 

الطلب املتزايد على م�سادر الطاقة  و االعتماد على  م�سادر طاقة 

خارجية  تكلف %11 من الناجت الداخلي اخلام. 

ال�سكل 1: املوقع اجلغرايف للمغرب

ال�سكل 3: تطور الفاتورة الطاقية )% من الناجت الداخلي اخلام(  ال�سكل 2: تطور توفر املوارد املائية )مرت مكعب/فرد/�سنة(
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لتوجهاته  وتكري�سا  الذكر،  ال�سالفة  العوامل  من  الرغم  على 

الليربالية ، عمل املغرب، خالل الع�رضين �سنة املا�سية، على ت�رضيع 

ذات  البنيوية  االأورا�ض  من  العديد  يف  جت�سدت  اإجنازاته  وترية 

االأهمية ، نذكر منها ما يلي: 

املديونية  خف�ض  الليربايل:  والتوجه  االقت�سادي  االإطار  •��تعزيز 
التوازنات املاكرو-اقت�سادية وخلق عدة مناطق  واحلفاظ على 

للتبادل احلر مع االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة االأمريكية 

ومع الدول العربية وتركيا.

•��و�سع البنيات التحتية الكربى للنقل من خالل �سيا�سة االأورا�ض 
الكربى كالطريق ال�سيار واملوانئ واملطارات. 

•��سمان االأمن املائي والغذائي، من خالل:
- �سيا�سة اإجناز ال�سدود؛ 

- اإ�سدار قانون املاء رقم 10-95؛ 

- اإحداث املجل�ض االأعلى للماء واملناخ؛ 

- جتربة حتلية مياه البحر؛ 

حتقيق  بهدف  الفالحي  االأخ�رض  املغرب  خمطط  -  اعتماد 

الع�رضنة والتناف�سية يف هذا املجال، وكذا املواكبة االجتماعية 

وت�سجيع البحث الزراعي.

•�تنفيذ �سيا�سات قطاعية طوعية، وذلك بتنفيذ عدة برامج منها: 
- ا�سرتاتيجية االإقالع ال�سناعي؛

- الروؤية 2020-2010 لل�سياحة، خمطط »رواج« للتجارة؛

لالإعالم  احلديثة  )التكنولوجيات  الرقمي  املغرب  -  خمطط 

والتوا�سل(؛ 

- خمطط ال�سيدالبحري اآليوتي�ض؛

- االإ�سرتاتيجية اللوج�ستيكية 2020؛

- اإ�سرتاتيجية املغرب لالإبداع.

•�تعزيز التنمية الب�رضية، ومن اأهم االأورا�ض املنجزة:
- حت�سني العناية قبل وبعد الوالدة؛

- اإحداث التاأمني ال�سحي االإجباري؛

- تعميم التمدر�ض )%99 �سنة 2009(؛

- اإ�سالح اجلامعة وجعلها م�ستقلة بذاتها؛

-  الرفع من ن�سبة التزود باملاء ال�سالح لل�رضب بالو�سط القروي 

التي كانت تناهز %14�سنة 1992 لت�سل اإىل %92 �سنة 2012 

ال�سالح لل�رضب  باملاء  التزود اجلماعي  وذلك بف�سل برنامج 

بالو�سط القروي؛

 1992 �سنة   15% من  القروي  املجال  كهربة  ن�سبة  من  -  الرفع 

اإىل %97.4 �سنة 2012 وذلك بف�سل الربنامج العام للكهربة 

.)PERG( القروية

يف  املحققة  املنجزات  بني  ومن  االجتماعي،  الت�سامن  •��حتقيق 
هذا ال�ساأن نذكر منها:

للربنامج  االأوىل  )املرحلة  القروية  للطرق  الوطني  -  الربنامج 

املمتدة من  الفرتة  %54 يف  اإىل   %36 الربط من  ن�سبة  : رفع 

الثانية للربنامج : رفع ن�سبة اخلدمة  1995 اإىل2005 /املرحلة 
من %54 اإىل %80 خالل الفرتة املمتدة من 2005 اإىل 2015(؛

 23 000 االأوىل:  )املرحلة  الب�رضية  للتنمية  الوطنية  -  املبادرة 

م�رضوع خالل الفرتة املمتدة من 2005 اإىل 2011(؛

-  نظام امل�ساعدة الطبية )RAMED( لفائدة الفئات املعوزة؛ 

املواد  دعم  اإىل  يهدف  الذي  املقا�سة،  �سندوق  -  تعزيز 

االأ�سا�سية، حيث مت �رضف مبا عادل %20 من نفقات ميزانية 

.2011

التاأهيل  البيئية،  امل�سوؤولية  مبداأ  وتعميم  البيئي  الوعي  •��تعزيز 
البيئي:

العادمة  املياه  ومعاجلة  ال�سائل  للتطهري  الوطني  -  الربنامج 

واملماثلة  املنزلية  النفايات  لتدبري  الوطني  الربنامج   )PNA(

امل�ستدامة  للتنمية  املوؤ�س�ساتي  الطابع  اإ�سفاء   )PNDM( لها 

االإطار  والقانون  امل�ستدامة  والتنمية  للبيئة  الوطني  )امليثاق 

واالإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة(؛ 

-  خلق املركز املغربي لالإنتاج النظيف.

وهكذا، وبف�سل هذه الديناميكية، فاإن ح�سيلة املنجزات خالل 

20 �سنة االأخرية تعترب على العموم جد اإيجابية.
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2012  1992 امل�ؤ�رش 

ما يقارب 32 مليون  ما يقارب 22.5 مليون   ال�ساكنة  

1.32%   2.2% التزايد الطبيعي لعدد ال�سكان 

74.8  65 اأمد احلياة 

96 مليار دوالر )2011( 28.7 مليار دوالر  الناجت الداخلي اخلام 

200 3 دوالر  150 1 دوالر   ناجت الدخل اخلام //فرد 

92%  14% ن�سبة التزود باملاء ال�سالح لل�رضب بالو�سط القروي 

97.4%  15% ن�سبة كهربة الو�سط القروي 

86%  30% ن�سبة الربط بال�سبكة الطرقية بالو�سط القروي 

000 750 هكتار 380 70  هكتار  م�ساحات املجاالت املحمية 

000 40 هكتار 000 20 هكتار  اإعادة الت�سجري/التجديد الغابوي 

)2008( 8.8%  16.5% ن�سبة الفقر 

0.6%   3% ن�سبة الفقر املدقع  

)2010( 93.6%  52.4% الن�سبة ال�سافية للتمدر�ض 

)2010( 39%  58% ن�سبة االأمية 

ال�سكل 4: م�سار املغرب والأحداث البارزة

ميكن تلخي�ض تطور م�سار املغرب منذ 20 عاما يف بناء م�رضوع جمتمعي قائم على التنمية امل�ستدامة يف ثالث مراحل كربى :
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لقد مت حتليل ح�سيلة منجزات املغرب وفق اأربع حماور وهي: 

• حموراحلكامة؛

•  املحور االجتماعي؛ 

• املحور االقت�سادي؛ 

• املحور البيئي. 

اأن خمتلف االأورا�ض التي انطلقت يف املرحلة  واأبرز هذا التحليل 

االقت�سادية  امل�ستعجلة  للحاجيات  اال�ستجابة  من  مكنت  االأوىل 

م�رضوع  يف  توحيدها  مت  قد  واملوؤ�س�ساتية.  والبيئية  واالجتماعية 

امللك حممد  اجلاللة  �سياغته من طرف �ساحب  اجتماعي، متت 

املغربية؛ من  القوى احلية لالأمة  ال�ساد�ض وتعمل على حتقيقه كل 

حكومة وجمتمع مدين وقطاع خا�ض وما اإىل ذلك.

التنمية امل�ستدامة مير عرب  اأهداف  اأن �سياق حتقيق  وجتدر االإ�سارة 

ثالثة مراحل اأ�سا�سية ومرتابطة ومتكاملة فيما بينها: 

املرحلة االأوىل : التاأهيل االقت�شادي واالجتماعي 

النقد  �سندوق  مع  ب�رضاكة  مت  الذي  الهيكلي  التقومي  برنامج  بعد 

الدويل يف الفرتة املمتدة من 1981 اإىل 1994، �رضع املغرب يف نهج 

�سيا�سة حترير اقت�ساده مع تعزيز بع�ض القطاعات ال�سناعية احليوية 

ان�سبت  ذلك،  مع  اخلدمات. وموازاة  للت�سدير وقطاع  املوجهة 

اال�ستثمارات العمومية حول امل�ساريع االجتماعية الكربى بهدف 

فك العزلة عن العامل القروي ونخ�ض منها بالذكر:  الربنامج العام 

للكهربة القروية، والربنامج الوطني للطرق القروية وكذا برنامج 

التزود اجلماعي باملاء ال�سالح لل�رضب بالو�سط القروي. كما متيزت 

هذه املرحلة باإ�سالحات كربى للقطاع املايل وخ�سو�سا النقدي.

املرحلة الثانية : و�شع اأ�ش�ص التنمية وت�رشيع وتريتها 

املوؤ�س�ساتية  االإ�سالحات  وثرية  ت�رضيع  يف  املرحلة  هذه  تتجلى 

كتعديل  االجتماعي  باملحور  املتعلقة  تلك  خ�سو�سا  والقانونية 

مدونة االأ�رضة.

جمتمعية  تعبئة  يف  الب�رضية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  �ساهمت   كما 

امل�ستوى  وعلى  هائلة.  وجمعوية  ب�رضية  طاقات  وجتنيد  هامة 

االقت�سادي، مكنت االإ�سرتاتيجيات القطاعية الكربى من و�سوح 

االجتماعي  لل�سق  منهجي  دمج  حتقيق  من  مكنت  كما  الروؤيا، 

خ�سو�سا من حيث خلق فر�ض ال�سغل، وكذا االأخد بعني االعتبار 

البعد البيئي ب�سفة تدريجية يف هذه اال�سرتاتيجيات .

امل�شتدامة  التنمية  تنفيذ  و  الدميقراطي  اال�شتكمال   : الثالثة  املرحلة 

كم�رشوع جمتمعي

للبيئة  الوطني  امليثاق  تنفيذ  م�سل�سل  اعتماد   : فرباير2011   8��•
والتنمية امل�ستدامة

يف  ال�ساد�ض  حممد  اجلاللة  �ساحب  دعوة   :  2011 مار�ض   9��•
ن�ض  تهيئ  على  لالنكباب  املغربية  لالأمة  العر�ض  خطاب 

على  وا�سعة  با�ست�سارات  بلورته  متت  حيث  جديد،  د�ستوري 

ال�سعيد الوطني، واعتماده عرب ا�ستفتاء باالأغلبية ال�ساحقة. وقد 

فتح الد�ستور اجلديد حقبة جديدة النتقال املجتمع املغربي نحو 

دولة احلق والقانون.

ويعد الن�ض الد�ستوري اجلديد الذي ارتكز على املبادئ املتعارف 

اأن  على  �سدد  الدولية،  بالتجارب  اإغناوؤه  مت  والذي  عامليا  عليها 

اليوم، يف  التنمية امل�ستدامة حق لكل مواطن.كما �رضع املغرب، 

تنفيد ور�ض لتحقيق تنا�سق هياكله االقت�سادية وال�سيا�سية والقانونية 

من اأجل االندماج الفعلي لروح التنمية  التنمية امل�ستدامة كما نث 

عليها الد�ستور اجلديد.

انبعاث  يف  جدا  �سئيل  ب�سكل  املغرب  ي�ساهم  فيه،  �سك  ال  ومبا 

الغازات، فعدد �سكانه اقل من %0.5 من �سكان العامل، وا�ستهالكه 

للطاقة اأقل من %0.17 ون�سبة انبعاث غازات ثاين اأك�سيد الكاربون 

ال تزيد عن 2.5 طن للفرد الواحد يف ال�سنة.

�سيا�سة  تنفيذ  باأن  مقتنعة  املغربية  اململكة  فاإن  الو�سع  هذا  ورغم 

وطنية لتنمية امل�ستدامة �ستكون املفتاح لتحقيق التقدم االقت�سادي 

واالجتماعي املن�سود. 

تعد اآفاق جميع االأورا�ض جد واعدة، واإن تدبري ال�ساأن العام من 

ت�ساركية  مقاربة  على  اأ�سا�سا  يعتمد  جديد  حكومي  فريق  طرف 

�سعوبة  رغم  املقاربة،  هذه  املعنية.  االأطراف  ملختلف  �ساملة 

تنفيذها ، توؤدي اإىل توطيد دولة احلق والت�سامن. تلكم القيم التي 

ي�سعى اليوم املغرب اإىل تر�سيخ مبادئها االأولية.
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احلكامة اجليدة: من التمثيلية اإىل امل�ساركة

يعترب  وال  �سيء،  كل  قبل  حكامة  م�ساألة  امل�ستدامة  التنمية  تعترب 

)ريو20+(  امل�ستدامة  بالتنمية  املعني  املتحدة  االأمم  موؤمتر  اإدراج 

لهذا املو�سوع �سمن جدول اأعماله باالأمر العر�سي. فبعد مرور 

لتقييم  الوقت  )1992(، حان  لريو  قمة  اأول  انعقاد  على  �سنة   20

وكذا  املتخذة،  االلتزامات  مع  باملقارنة  اإحرازه  مت  الذي  التقدم 

املذكرة  تفعيل  خالل  مواجهتها  متت  التي  وال�سعوبات  العراقيل 

التغري  ومكافحة  البيولوجي  بالتنوع  املتعلقة  واالتفاقيات   21

املناخي ومكافحة الت�سحر.

اإن تنفيذ اأي �سيا�سة للتنمية امل�ستدامة ال ميكن حتقيقه اإال من خالل 

الوطني  اأو  الدويل  امل�ستوى  على  �سواء  املالئمة،  احلكامة  اإتباع 

وحتى اجلهوي واملحلي. وهكذا، وقبل ال�رضوع يف اإجناز التقرير 

التقييمي حول االإجنازات ح�سب الدعامات الكربى االقت�سادية 

الذي  امل�سار  حتليل  املهم  من  اأنه  نعتقد  البيئية،  اأو  االجتماعية  اأو 

يتبعه املغرب فيما يخ�ض احلكامة، والقيام حاليا بتحديد التحديات 

اجلديدة التي �سنواجهها خالل العقود املقبلة . 

1. املرجعية الثقافية للمملكة

غالبا ما نن�سى اأن العن�رض الثقايف ميثل االإطار الذي ميكن اأن تتطور 

من خالله التنمية امل�ستدامة بال�سكل االأمثل. ويو�سي املبداأ 21 من 

اإعالن ريو »بت�سجيع االإبداع واملثل العليا وال�سجاعة لدى �سباب 

امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اأجل  من  عاملية،  �رضاكة  اإقامة  بغية  العامل 

و�سمان م�ستقبل اأف�سل للجميع«.

اإن املغرب بلد نامي، ويتوفر على تاريخ عريق، فخالل اأالثني ع�رض 

قرنا من وجود النظام امللكي باملغرب، عرف حتوالت وتطورات 

ب�سور خمتلفة، مت تقنينها يف د�ساتري 1962 و1970 و1972 و1992 

وتوطيد  تعزيز  عملية  اململكة  وا�سلت  وقد  و2011.  و1996 

موؤ�س�سات الدولة احلديثة القائمة على مبادئ امل�ساركة والتعددية 

واحلكامة الر�سيدة، وذلك وفاءا خليارها الذي ال رجعة فيه �سارم 

لبناء دولة احلق والقانون والدميقراطية .  

وقد مت التطرق اإىل املرجعية الثقافية والقانونية للمملكة يف ديباجة 

د�ستور 2011، والتي ت�سعى اإىل تاأ�سي�ض جمتمع مت�سامن، ينعم فيه 

اجلميع باالأمن واحلرية وتكافوؤ الفر�ض واحرتام الكرامة والعدالة 

الرتابط بني حقوق وواجبات  مبداأ  اإطار  االجتماعية، وذلك يف 

املواطنة. 

بوحدتها  ملتزمة  م�ستقلة  اإ�سالمية  دولة  بو�سفه  املغرب،  وي�سعى 

قابلة  الغري  الوطنية  هويته  على  املحافظة  اإىل  والرتابية،  الوطنية 

عن  املنبثقة  املغرب  وحدة  اإن  وتنوعها.  �سموليتها  يف  للتجزئ، 

وال�سحراوية- واالأمازيغية  العربية-االإ�سالمية  مكوناته  التقاء 

واالأندل�سية  االفريقية  بالروافد  واغتنت  تغذت  قد  احل�سانية، 

والعربية واملتو�سطية. 

وتاأتي االأهمية املوالة لالإ�سالم يف هذه املرجعية الوطنية، باملوازاة 

والت�سامح  واالعتدال  االنفتاح  بقيم  املغربي  ال�سعب  ارتباط  مع 

واحلوار، من اأجل التفاهم املتبادل بني ثقافات وح�سارات العامل. 

املنظمات  يف  فعاال  ع�سوا  ب�سفتها  املغربية،  اململكة  الأن  ونظرا 

يف  بها  املنوط  الدور  تعزيز  اإلزامية  االعتبار  بعني  تاأخذ  الدولية، 

ال�ساحة العاملية، فهي تلتزم باحرتام املبادئ وااللتزامات املن�سو�ض 

التزامها  جديد  من  توؤكد  كما  واالتفاقيات،  املواثيق  يف  عليها 

ملوا�سلة  ا�ستعدادها  وكذا  دوليا،  بها  املعرتف  االإن�سان  بحقوق 

العمل ق�سد احلفاظ على ال�سالم واالأمن يف العامل.

2. تطور احلكامة الوطنية: التعديل الد�ستوري

ال�سيا�سي  حتديثه  م�سل�سل  حازم  ب�سكل  املغرب  با�رض  لقد 

وحقوق  الدميقراطي  البناء  والبيئي:  واالجتماعي  واالقت�سادي 

املواطنني، دينامية املجتمع املدين، تعديل م�سمون مدونة االأ�رضة، 

خمططات كربى للتنمية، اإلخ.

اأدت  واالجتماعي،  االقت�سادي  التاأهيل  من  اأوىل  مرحلة  بعد 

مرحلة ثانية من و�سع االأ�سا�سيات وت�رضيع وترية التنمية اإىل نهج 

اإ�سالحات �سو�سيو- اقت�سادية مهمة. كما مت العمل على ت�سجيع 

تقرير  ن�رض  �سجل  االإطار،  هذا  ويف  حقيقي.  دميقراطي  انفتاح 

هيئة االإن�ساف وامل�ساحلة �سنة 2006 مرحلة مهمة لرت�سيخ الواقع 

حقوق  انتهاكات  على  ال�سوء  بت�سليط  وذلك  بالبلد  الدميقراطي 

االإن�سان بني 1956 و1999. 

اأدى  فقد  التقدم،  من  املزيد  حتقيق  االإجنازات  هذه  تطلبت  وقد 

ال�سياق اجلهوي وال�سيما الربيع العربي اإىل ت�رضيع مفاجئ للحركة، 

والتي تعزز  بعدها اال�ستقرار ال�سيا�سي والدميقراطي للبالد. 

يف 9 مار�ض 2011، األقى جاللة امللك حممد ال�ساد�ض خطابا يعلن 

من  كبري  جزء  نقل  �ساأنه  من  جوهري  د�ستوري  تعديل  عن  فيه 

ال�سلطات الت�رضيعية والتنفيذية اإىل الربملان واحلكومة املغربية.
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لقد مكن هذا االإ�سالح من تطوير النظام املغربي اإىل ملكية برملانية، 

بحيث ا�سبح امللك يقوم بتعيني الوزير االأول رئي�سا للحكومة من 

احلزب الذي اأحرز على املرتبة االأوىل يف االنتخابات الت�رضيعية. 

وقد حافظ امللك على دوره كاأمري املوؤمنني وكرئي�ض الدولة، كما 

التقدم  حتقيق  على  ويعمل  املغربية  الهويات  بجميع  يعرتف  اأنه 

اإخ�ساع  مت  وقد  ذلك.  اإىل  للو�سول  واحلواجز  العوائق  واإزاحة 

م�رضوع الد�ستور املُراَجع ال�ستفتاء يف يوليوز 2011، ومت تبنيه من 

طرف قرابة 98% من االأ�سوات. 

ل�سنة  اجلديد  الد�ستور  من  االأوىل  الفقرة  من  االأوىل  املادة  وتن�ض 

برملانية  دميقراطية  د�ستورية  ملكية  »املغرب  اأن  على   2011

واجتماعية. و النظام الد�ستوري للمملكة يقوم على اأ�سا�ض ف�سل 

والت�ساركية،  املواطنة  والدميقراطية  وتعاونها،  وتوازنها  ال�سلط، 

وعلى مبادئ احلكامة اجليدة، وربط امل�سوؤولية باملحا�سبة«.

املواطنني،  لكافة  حقا  امل�ستدامة  التنميَة  اجلديد  الد�ستور  يعترب 

حيث يتعني على ال�سلطات العمومية تعبئة جميع الو�سائل املتوفرة 

ل�سمان احرتام هذا احلق. 

يعترب الد�ستور اجلديد ل�سنة 2011 مبثابة االأداة املمهدة لنقطة التحول الدميقراطي يف املغرب.

واأهم التغيريات التي جاء بها هذا الن�ض هي كالتايل:

•���االت�ساق واحلداثة يف ال�سكل )180 مادة بدل 108 يف الن�ض ال�سابق و14 بابا( واأي�سا على م�ستوى ال�سيغة، وال�سيما الديباجة 
التي تعترب جزءا ال يتجزاأ من الن�ض الد�ستوري.

•�مت و�سع الد�ستور وفق مقاربة منهجية دميقراطية �ساملة و�سفافة، اأجنزها املغاربة لكل املغاربة.

•�يحتوي على اأ�س�ض الهوية املغربية املت�سمة بالتعددية.

•�ميثل عقدا لغويا اأعيد بناوؤه على اأ�سا�ض التعددية.

•��ميثاق مواطنة حقيقي للحقوق واحلريات املرت�سخة يف املعايري العاملية حلقوق االإن�سان، كما يعزز مفهوم امل�ساواة بني اجلن�سني 
)الذكور واالإناث( من خالل تكري�ض التكافوؤ.

•�يويل االأولوية لل�سيادة الوطنية و�سيادة الد�ستور.

•�ينظم الد�ستور ف�سل ال�سلط يف اإطار نظام ملكي د�ستوري دميقراطي برملاين واجتماعي.

•�تتمتع ال�سلطة الق�سائية ب�سلطة م�ستقلة، وهي م�سوؤولة عن حماية احلقوق و�سمان احرتام القوانني.

يكر�ص الد�ستور

•�الدميقراطية املواطنة وامل�ساركة.

•�حماية البيئة والتنمية امل�ستدامة كحق لكافة املواطنني.

•�الدميقراطية الرتابية )اجلهوية املتقدمة(.

املبادئ االأ�سا�سية يف جمال احلكامة اجليدة وتخليق احلياة العامة ودولة احلق والقانون يف املجال االقت�سادي. �•

•�احل�سول على املعلومات كحق من احلقوق.

الد�ستور اجلديد



التنمية امل�ستدامة  8

اأبان تنفيذ ال�سيا�سات العامة املبنية على اأ�سا�ض التخطيط املركزي، 

عن حمدوديته على امل�ستوى العملي.

فيه  �رضعت  والذي  املتقدمة،  اجلهوية  م�رضوع  ي�سعى  وهكذا، 

�سلطات  تو�سيع  اإىل   ،2010 يناير  منذ  اجلهوية  اال�ست�سارية  اللجنة 

اجلهات من خالل القيادة احلا�سمة والتدرجية يف عملية الالمركزية 

والالمتركز. وتروم اجلهوية املتقدمة »التنمية املتكاملة وامل�ستدامة 

على امل�ستوى االقت�سادي واالجتماعي والثقايف والبييئي« وذلك 

وقد  جهة.  بكل  اخلا�سة  واملوارد  االإمكانات  تثمني  خالل  من 

اجلديد  الد�ستور  من  االأوىل  املادة  امل�رضوع يف  وماأ�س�سة  تعزيز  مت 

والتي تعترب »التنظيم الرتابي للمملكة تنظيم ال مركزي يقوم على 

اجلهوية املتقدمة«.

هذا  يف  اجلهوية  اال�ست�سارية  واللجنة  احلكومة  من  كل  وترى 

التق�سيم اإمكانية للتنمية االقت�سادية واالجتماعية ملجموع جهات 

ن�سوية  م�ساركة  لفائدة  االإيجابي  العمل  تعزيز  و�سيتم  اململكة. 

3. تطور احلكامة على امل�ستوى اجلهوي: مقاربة جمالية

اأو�سع يف اإدارة ال�سوؤون اجلهوية واملحلية من خالل ن�ض د�ستوري 

ي�سمح للم�رضع بت�سجيع تكافوؤ الفر�ض بني الن�ساء والرجال فيما 

يخ�ض تويل املنا�سب االنتخابية. 

اإىل  البالد  تق�سيم  اإىل  باملغرب  املتقدمة  اجلهوية  ويهدف م�رضوع 

هذا  مت  وقد   .25% بـ  انخفا�سا  ميثل  ما  وهو   ،16 بدل  12 جهة 
التق�سيم املجايل اجلديد وفق معايري مبنية على عدة مبادئ من بينها 

الفعالية واالت�ساق والتنا�سب واملوازنة و�سهولة الو�سول والقرب.

وذلك  هامة،  حتول  نقطة  املجالية  املقاربة  تطور  �سكل  وقد 

باالنفتاح، يف اإطار عملية ت�ساركية مو�سعة، على جمموع الفاعلني 

خول  مما  احلكومية،  غري  واملنظمات  واخلا�ض  العام  القطاع  يف 

يت�سمن  والذي  الرتاب،  الإعداد  الوطني  امليثاق  على  احل�سول 

لل�سيا�سة  العامة  التوجهات  وكذا  االأ�سا�سية  واملبادئ  االأهداف 

الوطنية الإعداد الرتاب.

منذ اأزيد من عقدين، حاول املغرب االإجابة عن ت�ساوؤل  عميق ومتكامل حول التنمية امل�ستدامة ملجاالته ، �سواء منها احل�رضية 

اأو القروية، وهو ما جت�سد من خالل عدة اأدوات موؤ�س�سة:

•�اأدوات التفكري والقرار على امل�ستوى الوطني/ اجلهوي:
< ميثاق اإعداد الرتاب: اأر�سى فل�سفة اإعداد الرتاب على امل�ستوى الوطني واملبادئ االأ�سا�سية التي تقوم عليها؛

< املخطط الوطني الإعداد الرتاب وترجمتها جهويا عرباملخططات اجلهوية الإعداد الرتاب.

•�مقاربة جمالية للتنمية، متمحورة حول املبادئ الثالثة التالية:
< امل�ساركة الفعالة؛

< االلتقائية؛

< التعاقد.

•�اأدوات التفعيل على امل�ستوى املحلي:
< م�ساريع املجاالت؛

< املخططات اجلماعية للتنمية؛

< اإلخ.

اإعداد الرتاب واملقاربة املجالية
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اإطارا  امل�ستدامة  والتنمية  الرتاب  الإعداد  الوطني  امليثاق  ي�سكل 

مرجعيا ي�سمح بتحقيق االن�سجام  بني خمتلف ال�سيا�سات القطاعية 

وتعزيز تكاملها.

واإىل جانب امليثاق الوطني الإعداد الرتاب، ميكن املخطط الوطني 

وكذا املخططات اجلهوية الإعداد الرتاب وخمتلف املخططات املحلية 

للتهيئة من حتديد التوجهات االأ�سا�سية للدولة وللجهات لـ 25 �سنة 

املقبلة. وتعترب هذه املخططات مبثابة قاعدة لت�سميم خمططات التنمية 

االقت�سادية واالجتماعية، والتي من �ساأنها �سمان تقارب االأهداف 

وحت�سني القدرة التناف�سية ال�ساملة لالقت�ساد وللرتاب الوطني.

االإ�سكان  وزارة  تتبناها  التي  املجالية،  املقاربة  هذه  ومتثل 

والتعمري و�سيا�سة املدينة، نهجا مالئما ل�سمان تقارب وان�سجام 

اال�سرتاتيجيات والربامج القطاعية على م�ستوى املجاالت، ق�سد 

بلوغ اأهداف التنمية امل�ستدامة.

ويتوفر املغرب اليوم على مقاربات جمالية حديثة واأدوات فعالة، 

امل�ستوى  على  امل�ستدامة  التنمية  تفعيل  اأ�س�ض  و�سع  �ساأنها  من 

الوطني/ اجلهوي اأو حملي. 

وقد اأظهر تنفيذ »برنامج املذكرة 21 املحلية« على ال�سعيد الوطني 

حيت،  املحلي،  امل�ستوى  على  امل�ستدامة  للتنمية  املوالة  االأهمية 

املحلي،  البيئي  التاأهيل  20 جتربة وبرامج  اإجراء  اإ�سافة الأزيد من 

متت كذلك ال�رضوع يف و�سع اأ�س�ض املدينة امل�ستدامة.

وهكذا تعترب املدينة اجلديدة للخيايطة اأول مدينة قائمة على اأ�سا�ض 

جديدة  روؤية  بذلك  لتفتح  املتجددة،  والطاقات  الطاقية  النجاعة 

للتنمية امل�ستدامة للمدن املغربية اجلديدة.

4. تطور دور املجتمع املدين

القرار  الأ�سحاب  املدين  املجتمع  يلعبه  الذي  الرائد  الدور  �سمح 

البيئة  على  املحافظة  بغية  االلتزامات  من  املزيد  باتخاذ  ال�سيا�سي 

اإن  حقيقية.  وطنية  ق�سية  متثل  والتي  امل�ستدامة،  التنمية  وتعزيز 

الفاعل،  دور  تعزيز  يف  الرغبة  من  نابعة  املدين  املجتمع  مبادرة 

والتحليل والتفاو�ض واالقرتاح، ق�سد حت�سني ال�سيا�سات والربامج. 

الق�سايا  يف  وامل�ساهمة  االنخراط  املدين   املجتمع  قرر  وهكذا، 

والتح�سي�ض حول  والتن�سيط  التوعية  دور  ليلعب  للبالد،  الكربى 

اأ�سبح  ولقد  امل�ستدامة.  التنمية  وهي  اأال  م�سرتكة،  وطنية  ق�سية 

بحاجيات  والهتمامه  ال�ساكنة  من  لقربه  نظرا  اجلمعوي،  العامل 

الرتبية،  )االقت�سادية،  املجاالت  �ستى  يف  املواطنني  واهتمامات 

نا رئي�سيا  االجتماعية، الثقافية، البنيات التحتية، الدينية...(، مكوِّ

التعاون الذي  اأن  بالبالد، كما  يف احلياة االقت�سادية واالجتماعية 

طوره مع ال�سلطات العمومية والقطاع اخلا�ض من خالل اتفاقيات 

ال�رضاكة قد عزز دوره و�ساهم يف تطوره. ويف هذا الن�سق، ت�سكل 

املبادرة الوطنية للتنمية الب�رضية مثاال لالإطار الذي ي�سم هذا النوع 

من ال�رضاكات. وق�سد تقدير حجم هذه الدينامية، اأجرت املندوبية 

ال�سامية للتخطيط �سنة2007 درا�سة مكنت من اإح�ساء اأزيد من 44 

األف جمعية مبجموع 15 مليون ع�سوية. 

بالن�سيج  املوؤ�س�سي  باالعرتاف  الديناميكية  هذه  وتتوجت 

الد�ستور  من   12 املادة  تخول  كما  الفعال.  وبدوره  اجلمعوي 

اجلديد لـ«اجلمعيات املهتمة بق�سايا ال�ساأن العام، واملنظمات غري 

اإعداد  الت�ساركية، يف  الدميقراطية  اإطار  ُت�ساهم يف  اأن  احلكومية، 

قرارات وم�ساريع لدى املوؤ�س�سات املنتخبة وال�سلطات العمومية، 

وكذا العمل على تفعيلها وتقييمها«.

 2001 البيئة يف يونيو  اأن�ساأت موؤ�س�سة حممد ال�ساد�ض حلماية 

الذي  اهلل  ن�رشه  ال�شاد�ص  حممد  امللك  اجلاللة  �شاحب  طرف  من 

اأ�سند رئا�ستها لـ�شاحبة ال�شم� امللكي االأمرية لال ح�شناء.

تكمن املهمة اجلوهرية للموؤ�س�سة يف حت�سي�ض وتربية املواطنني 

ال�سيما ال�سباب من اأجل املحافظة على البيئة.

وتتج�سد هذه املهمة يف جميع برامج املوؤ�س�سة، من �سمنها 

برنامج« ال�سحفيون ال�سباب من اأجل البيئة« الذي اأعطيت 

ما  تعبئة  من  الربنامج  هذا  مكن  وقد   .  2002 �سنة  انطالقته 

�سنة،  و18   12 بني  اأعمارهم  ترتاوح  تلميذ   17 000 يفوق 

املحلية  بالبيئة  مرتبطة  موا�سيع  يف  اأبحاثا  اأجنزوا  والذين 

التنوع  ال�ساحل،  املدن،  الفالحة،  الطاقة،  املاء،  )النفايات، 

البيولوجي…(، من خالل حتقيقات �سحفية.

يف  وم�ساهمة  الربنامج  هذا  بع�رضية  االحتفال  اإطار  يف 

20 ، مت تنظيم منتدى �سم  التح�سريية ملوؤمتر ريو +  االأ�سغال 

اأكرث من 200 تلميذ وتلميذة من الثانويات التاأهيلية وذلك يوم 

28 اأبريل 2012 حول مو�سوع الرتبية والتح�سي�ض ال�ستهالك 
م�سوؤول.

مت  ومهمة  عديدة  تو�سيات  املنتدى  هذا  عن  ومتخ�ست 

تلخي�سها يف امللحق.

موؤ�س�سة حممد ال�ساد�ص حلماية البيئة
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تعترب عالمة االحتاد العام ملقاوالت املغرب من اأجل امل�سوؤولية االجتماعية للمقاولة، اعرتافا ر�سميا باحرتام مقاوالت املغرب 

اللتزاماتها مبراقبة وحماية وتعزيز املبادئ العاملية للم�سوؤولية االجتماعية والتنمية امل�ستدامة خالل ممار�ستها الأن�سطتها االقت�سادية، 

وكذلك يف عالقاتها االجتماعية، ويف م�ساهمتها يف خلق القيم ب�سكل عام. 

و�سعى االحتاد العام ملقاوالت املغرب من خالل هذه املبادرة اإىل تعزيز عوامل جاذبية اال�ستثمار املنِتج والنمو على املدى البعيد. 

هذه العوامل هي التنمية الب�رضية، احرتام احلقوق االأ�سا�سية للفرد و�سيادة القانون، نوعية ظروف العمل، تنظيم العالقات املهنية، 

حماية البيئة، ال�سفافية وفاعلية قواعد املناف�سة. وُيعترب ميثاق امل�سوؤولية االجتماعية لالحتاد العام ملقاوالت املغرب، والذي تبناه 

املجل�ض الوطني للمقاوالت بتاريخ 14 دجنرب 2006، هو مرجعية عالمة )البل( االحتاد العام ملقاوالت املغرب. 

ومت حتديد هذا امليثاق وفقا للمبادئ االأ�سا�سية لد�ستور اململكة ومقت�سيات االتفاقيات الدولية املتعلقة باحلقوق االأ�سا�سية لالإن�سان 

وحماية البيئة واحلكامة اجليدة واملناف�سة العادلة.

ويتمحور امليثاق حول ت�سعة حماور من االلتزامات:

1. احرتام حقوق االإن�سان؛

2. التح�سني املتوا�سل لظروف ال�سغل والعمل والعالقات املهنية؛

3. حماية البيئة؛

4. حماربة الر�سوة؛

5. احرتام قواعد املناف�سة ال�رضيفة؛ 

6. تعزيز �سفافية حكامة ال�رضكات؛

7. احرتام اهتمامات الزبائن وامل�ستهلكني؛

8. تعزيز امل�سوؤولية االجتماعية للمزودين واملقاولني الفرعيني؛

9. تطوير االلتزام املجتمعي. 

عالمة امل�سوؤولية الجتماعية للمقاولة لالحتاد العام ملقاولت املغرب

	  

ملقاوالت  العام  االحتاد  داخل  االقت�ساديون  الفاعلون  تنظم  كما 

باملغرب من اأجل اال�ستجابة لق�سايا التنمية امل�ستدامة. ولقد متكن 

اإن�ساء عالمة  LABEL »امل�سوؤولية االجتماعية للمقاولة« �سنة 2006 

وقد   .26000 اإيزو  الدويل  للمعيار  الفعلي  التطبيق  يف  البدء  من 

�ساهمت هذه العالمة اأي�سا، نظرا للمفهوم الذي جاءت به وكذا 

و�سلطات  )ابناك  االأطراف  من  العديد  بذلته  الذي  الكبري  اجلهد 

اخلا�ض.  القطاع  عمل  تعزيز  من  اتفاقيات،  عدة  يف  عمومية( 

»امل�سوؤولية  مو�سوع  حول  املنعقدة  املوؤمترات  اأوىل  كانت  وقد 

االجتماعية للمقاوالت« واملنعقدة �سنة 2011 ذا اأهمية مكنت من 

زيادة الوعي بهذه املوا�سيع.

متكنت جمعية ام�سينغ املتواجدة يف جماعة قروية من الفوز بجائزة اأكواتور 2012 وذلك من خالل م�رضوع  يهدف اإىل التكيف 

مع التغريات املناخية واال�ستغالل العقالين للموارد الطبيعية. ولقد مت يف اإطار امل�رضوع اتخاذ جمموعة من التدابري الوقائية من 

حماربة التعرية، وا�ستعمال تقنيات فالحية مالئمة ل�سمان االأمن الغذائي لل�ساكنة القروية، وا�ستعمال نظام منوذجي لالإنذار املبكر 

وتدبري الكوارث املناخية.

: )Community-Based Adaptation(  م�رشوع التكيف املحلي مع التغريات املناخية

 جمعية مغربية تفوز بجائزة اأكواتور 2012
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5. احلكامة العاملية للتنمية امل�ستدامة: التنفيذ

تنفيذ املغرب للتزاماته الدولية 

بتوقيعه على اأغلب االتفاقيات الدولية يف جمال البيئة، اأكد املغرب 

التحديات  ملجابهة  الدويل  املجتمع  اأمام  ال�سديد  التزامه  على 

املتعلقة بحماية البيئة والتنمية امل�ستدامة.

وقد جت�سد هذا االلتزام من خالل امل�سادقة على اأزيد من 80 اتفاقية 

متعددة االأطراف متعلقة بالبيئة واأي�سا من خالل امل�ساركة الفعالة يف 

خمتلف املنتديات الدولية من اأجل اإيجاد حلول لالإ�سكاليات البيئية.

وهكذا كان املغرب من بني اأوىل الدول ال�سباقة للتوقيع وامل�سادقة 

على االتفاقيات الثالث لقمة ريو، كما قام باإن�ساء اإطار موؤ�س�سي 

عليها يف  املن�سو�ض  االلتزامات  بجميع  الوفاء  من  وقانوين مكنه 

االتفاقيات الثالثة. 

التغريات  ب�ساأن  املتحدة  لالأمم  االإطار  االتفاقية  تنفيذ  اإطار  ويف 

االفقية  اجلوانب  لدعم  الالزمة  البنيات  بالدنا  و�سعت  املناخية، 

للتغريات املناخية وذلك من خالل اإن�ساء  جلنة وطنية لتغري املناخ 

تقريرين  املغرب  قدم  كما  النظيفة.  التنمية  الآلية  وطني  وجمل�ض 

وطنيني وو�سع خمططا وطنيا للمناخ قدمه خالل موؤمتر كوبنهاغن، 

خمططات  خالل  من  املحلي  ال�سعيد  على  االآن  تنفيذه  ويجري 

املناخ املجالية. و�سيتم ا�ستثمار كل هذه اجلهود يف العملية التي مت 

اإطالقها لتطوير اال�سرتاتيجية الوطنية املتعلقة باملناخ.

االأطراف  املتعددة  العملية  بدعم  املغرب  يقوم  لذلك،  واإ�سافة 

للتفاو�ض حول نظام مناخي جديد وفق بروتوكول كيوتو. وعلى 

امل�ستوى الدويل، ي�سجع البلد العمل اجلماعي والفردي الذي ياأخذ 

كل  قدرات  وكذا  واملتمايزة،  امل�سرتكة  امل�سوؤوليات  االعتبار  بعني 

دولة. ويعرف املغرب عموما م�ستوى منخف�سا من انبعاثات غازات 

االحتبا�ض احلراري )2,5 طن من ثاين اأك�سيد الكربون/ ن�سمة/�سنة(، 

كما اأنه يتاأثر ب�سدة بالتغريات املناخية. وُيعترب املغرب من بني اأن�سط 

اإعداد جمموعة  مت  وقد  النظيفة.  التنمية  اآلية  الدول جهويا يف جمال 

التنفيذي  املجل�ض  منها يف   8 ت�سجيل  40 م�رضوعا وبرناجما، مت  من 

الآلية التنمية النظيفة مع اإمكانية خف�ض انبعاثات غازات االحتبا�ض 

اجلراري بقرابة 5،4 مليون طن من ثاين اأك�سيد الكربون �سنويا. 

وطنية  جلنة  اإن�ساء  مت  البيولوجي،  التنوع  حماية  يخ�ض  وفيما 

وقد  عمل.  وخمطط  وطنية  ا�سرتاتيجية  واعداد  البيوجلي،  للتنوع 

قدم املغرب 4 تقارير وطنية حول تنفيد اتفاقية التنوع البيولوجي 

كما و�سع بروتوكول ناغويا يف م�سل�سل امل�سادقة. كما مت اإن�ساء 

احل�سول  بخ�سو�ض  وطنية  ت�رضيعات  بو�سع  مكلفة  وطنية  حلنة 

واأما  ا�ستخدامها.  عن  الناجتة  املنافع  واقت�سام  اجلينية  املوارد  على 

قانون  البيولوجي، فقد مت �سن  التنوع  فيما يخ�ض املحافظة على 

املحمية،  للمناطق  مديري  خمطط  وو�سع  املحمية  املناطق  ب�ساأن 

بيولوجية  اأهمية  ذي  موقعا   150 من  اأزيد  حتديد  من  مكن  مما 

لها  و�سع  هكتار  مليون   2،5 م�ساحتها  تقارب  واإيكولوجية 

يتعلق  وفيما  االأولوية.  التاأهيل، ح�سب  واإعادة  التدبري  خمططات 

جمال  يف  املعلومات  لتبادل  مركز  اإن�ساء  مت  والتوعية،  باملعلومات 

التنوع البيولوجي.

عملية  مباأ�س�سة  املغرب  قام  فقد  الت�سحر،  حماربة  يخ�ض  فيما  اأما 

ور�سد  لتن�سيق  م�سلحة  اإن�ساء  خالل  من  االتفاقية  هذه  تنفيذ 

وطنية  عمل  خطة  و�سع  كما  الت�سحر.  مكافحة  حول  االتفاقية 

لتوجهات  والعملي  اال�سرتاتيجي  االإطار  ُتعترب  الت�سحر،  ملحاربة 

بالدنا فيما يتعلق مبكافحة الت�سحر.

ل�سمان  اأدوات  و�سع  مت  والقانوين،  الت�رضيعي  امل�ستوى  وعلى 

املر�سوم  وال�سيما  الغابوية،  للموارد  امل�ستدامة  واالإدارة  املحافظة 

املمنوعة  امل�ساحات  عن  تعوي�سات  منح  بخ�سو�ض  ال�سادر 

ا�سدار  وكذلك  الت�سجري  باإعادة  اخلا�سة  وبلمناطق  الدخول 

النخيل  الأ�سجار  امل�ستدامة  بالتنمية  املتعلق   06-1 رقم  القانون 

وبحماية اأ�سجار النخيل املنتجة للتمور. وفيما يتعلق باالإجراءات 

امللمو�سة، مت اإجناز العديد من الربامج الهامة للتخفي�ض من تدهور 

االأرا�سي واحلد من حدة الت�سحر والتخفيف من اآثاره.

على  املحافظة  تكت�سيها  التي  لالأهمية  ونظرا  لذلك،  وباالإ�سافة 

الواحات واأ�سجار االأركان وتنميتها، مت اإن�ساء وكالة وطنية لتنمية 

مناطق  وتثمني  العمل على حماية  مهمتها يف  تتجلى  الواحات، 

الواحات واأ�سجار االأركان وفقا ملبداأ التنمية امل�ستدامة.

مقاوالت،  عدة  لتطوير  للمغرب  الدولية  االلتزامات  اأدت  وقد 

ولتاأكيد ح�سور املغرب على امل�ستويني اجلهوي والدويل. وتقوم 

واالجتماعي  االقت�سادي  التقليدي  ت�سامنها  بتفعيل  اململكة 

العربي ودول  العامل  العربي وبلدان  املغرب  بلدان  وال�سيا�سي مع 

اجلغرافية  االنتماءات  خمتلف  ب�سعوبها  جتمعه  والتي  افريقيا 

والتاريخية والب�رضية. وت�سكل �رضاكته مع الدول االأورو-متو�سطية 

ودول املحيط االأطل�سي مكا�سب اأ�سا�سية. واإ�سافة لذلك، و�سع 

املغرب �سيا�سة ا�ستباقية للتعاون جنوب-جنوب مع كل من اإفريقيا 

واآ�سيا واأمريكا الالتينية.

باالنخراط  اململكة  قامت  املثال،  �سبيل  على  املناخ  جمال  ويف 

املناخية ويف  التغريات  ملواجه  العربية  للدول  اجلهوية  املبادرة  يف 

مبادرة افريقيا-االحتاد االأوروبي بخ�سو�ض تغري املناخ.

الوطنية  امل�سالح  لفائدة  ال�رضاكات  هذه  على  احلفاظ  ويعترب 

والتنمية امل�ستدامة مهمة م�ستمرة ال ميكن اختزالها يف جمرد العمل 

الدبلوما�سي، فهي تتطلب الت�ساور والتوفيق بني امل�سالح والقوى. 

واالإ�سعاع  والعمل  باالنفتاح  يتعلق  فيما  املغرب  اإجنازات  وتعترب 

على ال�سعيد الدويل ب�سري خري لدينامية جديدة.

الدولية  التظاهرات  من  العديد  با�ست�سافة  اأي�سا  املغرب  قام  لقد 

لالأمم  االإطار  االتفاقية  اأطراف  ال�سابع  للموؤمتر  بتنظيمه  ال�سيما 

اأطراف  وموؤمتر   )2001 )نونرب  املناخية  التغريات  حول  املتحدة 

املتو�سطي  وال�ساحل  البحري  الو�سط  بحماية  املتعلقة  االتفاقية 

وبروتوكوالته، التفاقية بر�سلونة )نونرب 2009(.
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الدعامة القت�سادية: من الإ�سالحات اإىل ال�سرتاتيجيات 

القطاعية

وبالقيود  جهة،  من  العاملية،  بالق�سايا  لوعيه  نظرا  املغرب،  قام 

اجليوفيزيائية واملالية، من جهة اأخرى، بتاأمني اأ�س�ض اقت�ساد فعال 

يف  ي�رضع  اأن  قبل  اأولية،  كمرحلة  املناخية  للمخاطر  عر�سة  اأقل 

التنمية  قراءة حول  التايل  يقدم اجلزء  اأخ�رض.  اقت�ساد  اإىل  االنتقال 

االقت�سادية التي عرفها املغرب منذ ريو �سنة 1992.

لقد تطور املغرب يف ظل �سياق �سعب :

•  مناخي، باعتبار تزايد املناطق القاحلة و�سبه القاحلة منذ 1960 مما 

اأثر �سلبا على املوارد املائية، حيث تقل�ست االإمكانات من املاء 

من 560 2 مرت مكعب/�سكان/�سنة اإىل 730 مرت مكعب/�سكان/

�سنة.
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ال�سكل 5:  التطور املناخي للمغرب 2000-1960 

ال�سكل 6: تطور من�سوب املياه املتوفر )م3/�سخ�ص/�سنة(  
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•  مناخي، حيث ت�سل ن�سبة احلاجيات الطاقية اإىل %97 متثل فاتورة 

طاقية ت�سل اإىل %11 من الناجت الوطني االإجمايل.

االأ�سا�سية  ال�سلع  الأ�سعار  امل�ستمر  لالرتفاع  كان  لقد  •  مايل، 

)النفط، القمح، ال�سلب، ال�سكر(  تاأثريا ملمو�سا على ميزانية 

هام،   اقت�سادي  مناء  عقدين  املغرب  �سهد  ال�سعوبات،  هذه  رغم 

حيث متيز العقد االأول باإ�سالحات بنيوية كربى مكنت من و�سع 

مقاربات  باعتماد  الثاين  العقد  ومتيز  امل�ستدامة.  التنمية  اأ�س�ض 

قطاعية واالأخذ بعني االعتبار البعد البيئي ب�سفة تدريجية.

مالية ذات  اآلية  يعترب  الذي  املقا�سة  الدولة من خالل �سندوق 

ال�سلع  اأ�سعار  تقلبات  يف  التحكم  من  متكن  اجتماعي  بعد 

االأ�سا�سية واحلفاظ على امل�ستوى املعي�سي لكل فرد وخ�سو�سا 

االأكرث فقرا.

	ال�سكل 7 : التغريات يف اأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية )2010-2000(  

اأداء  من  اأ�سا�سا  متر  امل�ستدامة  التنمية  باأن  اال�ستنتاج،  من  انطالقا 

اقت�سادي م�ستقر ، فاإن ح�سيلة العمل تنطلق من هذا التوجه ، الأنه 

ح�سب تقديرنا، فاإن االإ�سالحات املبذولة يف القطاع االقت�سادي 

واملايل مكنت من حتقيق قدر اأكرب من العدالة االجتماعية وتدبري 

جيد للموارد.

وقد توجت ديناميكية الن�ساط االقت�سادي خالل العقود الثالث 

الوطني اخلام،  الناجت  بنيوية ومب�ساهمات يف منو  االأخرية بتغريات 

للنمو  القطاعي  التحليل  ويبني  القطاع.  ح�سب  تختلف  والتي 

االقت�سادي تناميا يف خدمات االقت�ساد املتعلقة بالن�سيج االإنتاجي 

القيمة  ذات  للقطاعات  ملمو�سة  مل�ساهمة  باالإ�سافة  الوطني، 

امل�سافة القوية وجزء اأكرب من خدمات اجليل اجلديد التي اأ�سبحت 

تكت�سح ال�ساحة على ح�ساب القطاعات التقليدية.

الع�رضين  ال�سنوات  لهذه  االقت�سادية  ال�سيا�سة  اخت�سار  وميكن 

االأخرية يف ثالث كلمات: االإ�سالحات واحلداثة وحترير ال�سوق.

فمنذ فرتة التقومي الهيكلي، وبال�سبط بعد �سنة 1995، با�رض املغرب 

�سل�سلة من االإ�سالحات الهيكلية ق�سد حتقيق منو قوي وم�ستدام 

هذه  خ�ست  وقد  فعال.  ب�سكل  املوارد  توزيع  اإعادة  خالل  من 

العامة  املالية  هيكلة  واإعادة  املايل  القطاع  حترير  االإ�سالحات 

يف  ي�سري  حتى  لالقت�ساد  االأ�سا�سي  التوازن  على  احلفاظ  بهدف 

التدابري  من  جمموعة  وتنفيذ  جهة،  من  ال�سيطرة  حتت  م�ستويات 

بهدف حت�سني العر�ض، كمناخ االأعمال وعائدات اال�ستثمار، من 

جهة ثانية.

)القانون  املايل  القطاع  اإ�سالحات  �سمحت  لذلك،  وباالإ�سافة 

البنكي 1993، حتويل البور�سة اإىل �رضكة خا�سعة للقانون اخلا�ض 

1. تعزيز الإطار القت�سادي
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�سنة 1993(، والنقدي )اإزالة تاأطري ال�سلف وحترير اأ�سعار الفائدة( 

يف الت�سعينات، للقطاع اخلا�ض بدعم متويل الن�ساط االقت�سادي، 

هذه  �سهلت  كما  االأ�سا�سي.  التوازن  حتقيق  للدولة  خول  مما 

حيث  والت�سخم،  الدين  على  ال�سيطرة  اإمكانية  االإ�سالحات 

اإىل  الت�سعينيات  يف   3،8% معدل  من  الت�سخم  م�ستوى  انخف�ض 

%1،7 �سنة 2002، ومل يتجاوز بعدها عتبة 3%.  

اأدت للتحرير التدريجي يف  اأ�سفرت هذه االإ�سالحات التي  لقد 

جميع القطاعات الن�سيطة من خالل �سيا�سة اخلو�س�سة، عن نتائج 

1992، ثم  %3 يف عقد  اإيجابية يف االقت�ساد: معدل منو مبتو�سط 

%5 يف عقد  2012-2002.

انفتاح وحترير  يخ�ض  فيما  كبرية  �رضعة  االأخري  العقد  كما عرف 

ل�سنة  اال�ستثمار  ميثاق  اعتماد  هنا  بالذكر  ونخ�ض  االقت�ساد. 

)االحتاد  احلر  للتبادل  اتفاقيات  عدة  على  التوقيع  وكذا   ،1995

العربية(  الدول  تركيا،  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  االأوروبي، 

امل�ستثمرين  ، حيث مكنت  القطاعية  اال�سرتاتيجيات  متزامنة مع 

من  كاملة  قطاعات  بهيكلة  قامت  كما  ال�سورة  ا�ستي�ساح  من 

االأجنبية  اال�ستثمارات  حجم  ت�ساعف  وقد  املغربي.  االقت�ساد 

يف  املغرب  وميثل  و2011.   1996 بني  اأ�سعاف  ع�رضة  املبا�رضة 

االأجنبي  اال�ستثمار  يخ�ض  فيما  االفريقية  الواجهات  اأوىل   2012

وكذا  املوؤ�س�سي  االإطار  تطور  كبري  ب�سكل  �ساهم  كما  املبا�رض. 

املقاربة اجلهوية وال�سبابيك الوحيدة - املراكز اجلهوية لال�ستثمار 

لت�سهيل خلق املقاوالت اجلديدة واإن�ساء وكالة تنمية  التي ت�سعى 

اال�ستثمارات )الوكالة املغربية لال�ستثمارات( - يف تعزيز جاذبية 

املغرب.

وبالنظر للتوجه اجليد لعنا�رض العر�ض، �سجلت مكونات الطلب 

و2010.   2000 بني  م�ستمرا  زخما  اختالفها،  على  الداخلي، 

املحرك  هي  العموم  على  النهائي  اال�ستهالك  نفقات  وظلت 

النهائي  اال�ستهالك  اأداء  كان  وقد  االقت�سادي.  للنمو  الرئي�سي 

العر�ض بح�سة متو�سطة  اأهم مكونات  ي�سكل  اإذ  االأ�رضي جيدا، 

يف الناجت الوطني اخلام قدرها %60، وقد �سجعه على ذلك تعزيز 

القدرة ال�رضائية نظرا حليوية �سوق ال�سغل ولزيادة االأجور وخف�ض 

اأي�سا  ونظرا  املايل  الت�سخم  على  وال�سيطرة  الدخل  على  ال�رضيبة 

النخفا�ض تاأثري اجلفاف على دخل االأ�رض.

الفرتة. واأبان  وقد لعب اال�ستثمار بدوره دورا فعاال طوال هذه 

يف  عن�رض  اأهم  ثاين  يعترب  الذي  اخلام  الثابت  املال  راأ�ض  تكوين 

ي�سبق  مل  ديناميكية  عن  لالأ�رض،  النهائي  اال�ستهالك  بعد  الطلب 

لها مثيل، فقد �سجل معدل منوه وترية مت�سارعة خالل ال�سنوات 

االأخرية، وذلك راجع للجهود املدعومة باالإ�سالحات وحتديث 

قطاعات  يف  العامة  اال�ستثمارات  لتعزيز  اإ�سافة  املايل،  القطاع 

ا�سرتاتيجية كاالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية، والنقل ال�سككي 

واجلوي والطرقي، واالأن�سطة املينائية، اإ�سافة للتعليم وال�سكن.

حيث  القطاعية،  للمقاربات  منهجية  اأي�سا  العقد  هذا  وعرف 

حتدد  خا�سة  ا�سرتاتيجية  اأ�سا�سي  اقت�سادي  قطاع  كل  تبنى 

اأجل  من  الربامج،  وعقود  العمل  خطط  يف  وت�سعها  االأهداف 

اإدماج القطاع اخلا�ض يف ال�سيا�سات اال�ستباقية. وميكن ت�سنيف 

مثل  االأول  اجليل  ا�سرتاتيجيات  نوعني:  اإىل  اال�سرتاتيجيات  هذه 

 Emergence IIو  Emergence 2004( االقت�سادية  اال�سرتاتيجية 

	  
	  

	  

ال�سكل 8: تطور قيمة  الناجت الوطني اخلام 

ال�سكل 9: تطور معدل الت�سخم

ال�سكل 10: تطور ال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة مبليار درهم  
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يف 2009( ومثل اأول ا�سرتاتيجية �سياحية )روؤية 2010( والتي تقدم 

اجتماعية-اقت�سادية.  معايري  على  باالأ�سا�ض  تقوم  جمالية  مقاربة 

اأما ا�سرتاتيجيات اجليل الثاين فهي تدخل بالتدريج يف املكونات 

برنامج  وعقد  الزراعية  االإ�سرتاتيجية  �ساأن  هو  كما  البيئية، 

وخمطط   )2020 )روؤية  �سياحية  ا�سرتاتيجية  واآخر  لوجي�ستيك 

الطاقية  االإ�سرتاتيجية  وكذلك  الرقمي«  و»املغرب  »رواج« 

اجلديدة ) 2009(.

م وال�سيما منذ عملية اإعتماد امليثاق  ويبدو اأن هذه املقاربة �سُتعمَّ

ت�ساور  اأ�س�ض  و�سع  والذي  امل�ستدامة،  والتنمية  للبيئة  الوطني 

االجتماعية  بالتنمية  املرتبطة  البيئية  االإ�سكاليات  حول  مو�سعة 

واالقت�سادية.

اأعطى  الذي  اجلديد  الد�ستور  مع  الراهن،  وقتنا  ويبدو جليا، يف 

يجب  حيث  البيئة،  وحماية  امل�ستدامة  للتنمية  خا�سا  اهتماما 

م�ساعفة اجلهود، وهو ما ي�سعنا اأمام حتديات جديدة :كيف ميكن 

و�سع ال�سيا�سات العامة امل�ستقبلية وما هي �سبكة التحليل اجلديدة 

التي �سيتم ا�ستعمالها؟

�سيكون على اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة االإجابة، ولو 

جزئيا، على هذه االإ�سكالية. 

يقرتح اجلزء املوايل تو�سيح امل�سار الذي بنهجه املغرب من اأجل 

اإدماج العن�رض البيئي يف اال�سرتاتيجيات القطاعية.

2. الو�سائل اخل�رشاء ال�ساملة املطبقة على 
القت�ساد البني

يت�سم االقت�ساد العاملي بندرة املوارد التي ترفع من تكاليف االإنتاج. 

وبارتفاع  املتوا�سلة  بندرتها  مرتبط  االأولية  املواد  اأ�سعار  فارتفاع 

والنوعية  املنا�سب  الثمن  ذات  فاملوارد  ا�ستخراجها.  تكاليف 

االأ�سا�سية كالنفط والنحا�ض  الرثوات  اجليدة، والتي تخ�ض بع�ض 

والذهب بداأت تنفذ، مما اأدى الرتفاع حجم الوقود واملياه العذبة 

الالزمة ال�ستخراجها )1(. اإن هذه الندرة تعزز �رضورة االقت�ساد 

يف املوارد.

لقد اأ�سدرت االأمم املتحدة للبيئة قرارا حتليليا يبني اأن جْعل ن�سبة 

مبداأ  ي�سكل  االقت�سادي  النمو  معدل  تتجاوز  املوارد  اإنتاجية 

اأ�سا�سيا ملفهوم الف�سل. »يتطلب هذا الهدف اإعادة النظر ب�سكل 

م�ستعجل يف الروابط بني ا�ستعمال املوارد واالزدهار االقت�سادي 

من  واالجتماعية  واالقت�سادية  التكنولوجية  االبتكارات  ودعم 

التو�سل على االأقل لتجميد  اأجل  ا�ستثمارات مكثفة، من  خالل 

اال�ستهالك ح�سب الن�سمة يف الدول الغنية، مع م�ساعدة البلدان 

النامية على اعتماد طريقة اأكرث ا�ستدامة للتنمية« )2(.

لقد اأدى تنفيذ اال�سرتاتيجيات القطاعية والعر�سية منذ عقد 2000 

وذلك  تدريجي،  ب�سكل  االعتبار  بعني  البيئية  العنا�رض  اأخذ  اإىل 

ح�سب حمورين:

•�احلد من التلوث؛
•�الف�سل بني اأداء القطاعات بال�سغط على املوارد.

ومن بني اال�سرتاتيجيات العر�سية، يجدر بنا ذكر اال�سرتاتيجيات 

الرامية لتح�سني كفاءة الطاقة واملياه:

تعميم  برنامج  ت�سم  والتي  اال�ستعجايل،  الوطني  •��الربنامج 
 22،7 لو�سع  يهدف  الذي  االقت�سادية  امل�سابيح  ا�ستعمال 

مليون م�سباح يف اأفق 2012 مع الق�ساء تدريجيا على امل�سابيح 

املتوهجة؛

 15% ت�سعى القت�ساد  الطاقية  والتي  للنجاعة  الوطني  •��الربنامج 
من الطاقة يف اأفق 2020 من خالل حت�سني اأداء الطاقة يف خمتلف 

القطاعات؛

•��ا�سرتاتيجية املياه والتي مت تبنيها ملواجهة حتدي ندرة هذا املورد 
احليوي والتكيف مع اآثار االحتبا�ض احلراري امل�سبب يف عدم 

اأمطار  تعقبها  التي  اجلفاف  فرتة  طول  اأو  الت�ساقطات  انتظام 

مبكرة مما يوؤدي لفي�سانات مدمرة. وت�سعى هذه اال�سرتاتيجية 

تر�سيد ا�ستعمال املياه يف جميع القطاعات وخا�سة يف الفالحة 

ميكنها  والتي  املتوفرة  املياه  من   80% من  اأزيد  ت�ستقبل  التي 

اقت�ساد 50%. 

وي�سمح املخطط الوطني لالقت�ساد يف مياه الري باملغرب مبمار�سة 

ارات واإن�ساء اأحوا�ض تخزين ماء املطر  الري بطرق حديثة كالَقطَّ

اأن  كما  الطاقة.  لتوليد  والتوربينات  الري  وظائف  تف�سل  التي 

معاجلة املياه العادمة واإعادة ا�ستعمالها يف العديد من اال�ستعماالت 

املورد  هذا  لعقلنة  املتخذة  االإجراءات  بع�ض  متثل  مثال،  كال�سقي 

االأ�سا�سي.

وقد مت اإجناز ا�سرتاتيجيات اأخرى لال�ستعمال املعقلن للموارد على 

امل�ستوى القطاعي.

(1)  PwC/Landwell & Associés : Le développement durable, synthèse et priorités à l’usage des décideurs, 2011. 

(2) »اإن الب�رضية ميكن لها ويجب عليها اأن حتقق الكثري بالقليل، ح�سب قول هيئة االأمم املتحدة للبيئة«، موقع برنامج االأمم املتحدة للبيئة. 2011/05/12.
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يف  �رُضع  والذي  للزراعة   2020 االأخ�رض  املغرب  خمطط  •��يعزز 
ُتعترب  والتي  الفالحة،  اإنعا�ض  �سيا�سة   2008 اأبريل  منذ  تنفيذه 

املقبل.  العقد  يف  الوطني  االقت�ساد  حمركات  اأهم  من  واحدا 

وُيطمح اإىل جذب ا�ستثمارات يف القطاع الفالحي تناهز 150 

اإىل  ي�سل  ناجت حملي خام  2020، مع حتقيق  اأفق  مليار درهم يف 

100 مليار درهم �سنويا.

حت�سني  يف  اال�سرتاتيجيات  لهذه  الرئي�سية  االأفكار  وتتجلى 

لتنمية  مقاربة جهوية  و�سع  ودمج  من خالل حتديث  االإيرادات 

القطاعات.

ميكن لال�ستعمال العقالين للموارد املائية يف املجال الزراعي بدوره 

اأن ي�ساهم يف جعل الن�ساط االقت�سادي اأخ�رضا. وحتى واإن كانت 

اآفاق منو هذا القطاع واعدة، اإال اأن اأهداف النق�ض من اال�ستهالك 

لن تتحقق اإال بتغيري طرق االإنتاج التي ميكن جعلها اأقل تكلفة.

قطاع ال�شيد البحري

لقد مت تخ�سي�ض ا�سرتاتيجية جديدة للتنمية لقطاع ال�سيد البحري، 

اأُطلق عليها ا�سم »هاليوتي�ض«، وهي تهدف يف اأفق 2020 اإىل حتقيق 

 16 مليار درهم وا�ستهالك حملي قدره   21،9 ناجت حملي خام قدره 

كلغ/ن�سمة/�سنة، وتوفري وظائف مبا�رضة ت�سمل 115 األف �سخ�ض، 

اإىل  باالإ�سافة  دوالر،  مليار   3،1 ل  ي�سل  للت�سدير  مبيعات  ورقم 

�سمان تدبري م�ستدام لالأنواع امل�ستغلة قدره 95%.

وهي  رئي�سية،  حماور  ثالثة  اأ�سا�ض  على  اال�سرتاتيجية  هذه  وتقوم 

كالتايل:

•��اال�ستغالل امل�ستدام للموارد والنهو�ض بن�ساط �سيد م�سوؤول؛
•�تنمية �سيد فعال مع حت�سني �سل�سلة معاجلة املنتوج؛

)اأمريكا  ال�سوق  من  جديدة  اأق�سام  غزو  ق�سد  التناف�سية  •��تعزيز 
ال�سمالية وال�رضق االأو�سط مثال(.

قطاع ال�شياحة

ال�سناعة  فاإن  اجلانبية،  واآثاره  ال�سياحة  قطاع  لعر�سية  نظرا 

ال�سياحية ت�سكل حمركا قويا للنمو االقت�سادي، وهي تلعب دورا 

هاما يف االزدهار اجلماعي للبالد.

ولقد �سمح اأداء هذا القطاع خالل الت�سعينيات للمغرب بالبزوغ 

وطموحة  ا�ستباقية  �سيا�سة  بف�سل  العاملية  ال�سياحية  ال�ساحة  يف 

»فيزيون 2010«. ومبتم �سنة 2010، احتل املغرب الرتبة 25 عامليا 

تعترب  كما  العاملي،  ال�سعيد  على  ال�سياحي  االأداء  يخ�ض  ما  يف 

ال�سياحة ثاين م�ساهم يف الناجت املحلي اخلام )%7،7( وثاين خالق 

لفر�ض ال�سغل )460 األف من�سب(.

نهاية  )عند  االأخري  العقد  يف  باإجنازاته  القوي  ال�سياحة  قطاع  اإن 

2010  احتل املغرب ال�سف 25 على ال�سعيد الدويل فيما يخ�ض 
االأداء ال�سياحي على امل�ستوى الدويل و�سكلت ال�سياحة امل�ساهم 

الثاين يف الناجت املحلي االإجمايل  )%7.7( وثاين خالق لفر�ض العمل 

)000 46 من�سب �سغل((  قد اختار ا�سرتاتيجية تنموية طوعية يف 

اأفق 2020 ذات جودة وا�سعة الدميومة يف �سلب ان�سغاالته.

حددتها  التي  للتنمية  الكمية  االأهداف  وراء  فان  الواقع  يف 

ال�سياح واحل�سة  القطاع، و�سول  )م�ساعفة حجم  االإ�سرتاتيجية 

وت�سييد  االأ�سا�سية  التقليدية  االأوربية  االأ�سواق  ب�سان  ال�سوق  من 

حوايل  000 200  �رضير جديد بالن�سبة للفنادق(، فاإن روؤية 2020  

هي قبل كل �سيء طموحة على امل�ستوى النوعي من اجل ت�سجيع 

اأ�سيلة نظيفة وم�سوؤولة ترفع من وثرية التنمية االقت�سادية  �سياحة 

بدون ت�سويه تراثه الطبيعي والثقايف والذي يعترب راأ�ض مال النمو 

ببالدنا.

 2020 لروؤية  وجهة  لكل  ال�سياحية  الكثافة  حتليل  فاإن  وهكذا 

حتى  جتاوزها  يجب  ال  التي  ال�سكانية  الكثافة  حتديد  من  مكن 

على  ال�سلبية  واالآثار  االيكولوجية  النظم  تدهور  جتنب  يت�سنى 

املجتمعات املحلية. وقد مكنت م�ستويات الكثافة ال�سياحية من 

هيكلة اهداف النمو لكل الوجهات ال�سياحية للمغرب مع اإدماج 

الدميومة يف �سلب حتديد االإ�سرتاتيجية.

اإمكانية  يف  يتجلى  الهدف  فان  االإ�سرتاتيجي  التخطيط  وراء  ما 

اإدماج الدميومة على جميع م�ستويات تنفيذ االإ�سرتاتيجية ودورة 

حياة املنتوج ال�سياحي.

روؤية   فاإن  اال�سرتاتيجي  والتخطيط  التوجيه  ما يخ�ض  هكذا ويف 

حول  يتمحور  الدميومة  لتتبع  نظام  و�سع  على  عملت  قد   2020

اإىل  ال�سطحي  الري  اأجل حتويل  من  املزارعني  •  حتفيز ودعم 
بدل   2020 اأفق  يف  هكتار  األف   692 لي�سمل  بالتنقيط  ري 

154 األف هكتار املتوفرة حاليا.

• التوعية ب�رضورة تبني تقنية »تاريخ زراعة مبكر«.

• اإدخال تقنية الزراعة �سبه املبا�رضة ملواجهة التعرية.

املياه  ا�ستعمل  )اإعادة  التقليدية  غري  املائية  املوارد  •  تعبئة 
العادمة(.

•  جتميع املياه ال�سطحية من خالل التجهيزات املائية الزراعية 
)ال�سدود التلية، ن�رض مياه الفي�سانات...(.
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الكثافة  عتبة  احرتام  االعتبار  بعني  اأخذا  املوؤ�رضات  من  جمموعة 

ال�سياحية وتاأثري التنمية ال�سياحية على البيئة على امل�ستوى اجلهوي 

للدميومة  ال�سائح  ت�سور  وكذا  ال�سو�سيو-اقت�سادية  والتاأثريات 

طوال جتربته ال�سياحية.

مبكر جدا  وقت  الدميومة يف  اإدماج  �سمان  اجل  ومن  وكذلك 

يف ت�سور امل�ساريع ال�سياحية ويف بنائها وتدبريها فاإن جمموعة من 

واآليات  ال�رضورية  واملقيا�سية  التنظيمية  اجلوانب  ت�سمل  التدابري 

املتابعة التقنية واملالية لفائدة الفاعلني ال�سياحيني قد متت برجمتها.

و�سيمكن هذا النهج  اأي�سا من اإعطاء دينامية ل�سوق كامل مرتبط 

باالقت�ساد االأخ�رض بالنظر اإىل الطلب املتولد على التكنولوجيات 

النظيفة والتجهيزات النوعية واملوارد الب�رضية املتخ�س�سة، اإلخ. 

قطاع ال�شناعة التقليدية- �شم�لية وحماية امل�ارد

اإعادة بناء مدبغة تقليدية بخنيفرة

جلمعها  نظرا  ناجحا  مثاال  التقليدية  املدابغ  تنمية  م�ساريع  تعترب 

على  احلفاظ  وبني  والتاريخي  الثقايف  الرتاث  على  املحافظة  بني 

االأيدي العاملة، مع حماية املوارد )املاء( واحلد من التلوث.

النقل امل�شتدام وال��شائل الل�جي�شتيكية

احلد من التل�ث

احلد من انبعاث غازات االحتبا�س احلراري

يتجاوز  والذي  لل�سلع،  الطرقي  النقل  حظرية  جتديد  •��اإعادة 
عمرها ع�رض �سنوات، ق�سد احلد من انبعاث الغازات ال�سارة؛

•��ترقية نظام املراقبة الطرقية واملراقبة التقنية من اأجل مراقبة اأكرث 
اأف�سل  اأداء  ال�سارة وللح�سول على  الغازات  �رضامة، النبعاث 

للمحركات.

التقييم البيئي

التاأثري  )درا�سة  التحتية  البنيات  م�ساريع  يف  البيئة  ق�سم  •��اإدماج  
على البيئة(؛

تعرب  التي  اأو  الكبري  التاأثري  ذات  للم�ساريع  مف�سل  بيئي  •��تقييم 
مناطق ح�سا�سة اأو حممية.

تطوير و�سائل للنقل حترتم البيئة

•��بدء برامج تطوير ال�سكك احلديدية )خط القطار الفائق ال�رضعة، 
اإن�ساء  االأداء،  من  الرفع  احلديدة،  ال�سكك  خطوط  م�ساعفة 

خطوط جديدة(؛ 

•��اقرتاح تعميم خيار »الطرامواي« املعتمد على م�ستوى الرباط- 
اأزيد  2010 يف جميع التجمعات احل�رضية التي حتوي  �سال منذ 

من 500 األف ن�سمة.

ف�سل التنمية عن االإ�ستهالك عرب جناعة الطاقة

•��اإدماج مبادئ كفاءة الطاقة يف برامج تكوين ال�سائقني املهنيني 
لنقل امل�سافرين وال�سلع؛

املحلي من خالل  امل�ستوى  ال�سلع على  لتدفق  العقالين  •��التدبري 
ال�سلعة،  نوعية  وال�سككي ح�سب  الطرقي  النقل  عملية  حت�سن 

من اأجل التقليل من ا�ستهالك املواد البرتولية؛

•��حت�سني كفاءة الطاقة يف قطاع البنيات التحتية االأ�سا�سية والنقل 
)الربي وال�سككي واجلوي(.

	  

	  

ال�سكل 11 : اإعادة بناء مدبغة تقليدية
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ا�شرتاتيجية تنمية القدرة التناف�شية الل�ج�شتيكية

اإن اإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية التناف�سية اللوج�ستيكية، والتي ترافق 

االأخ�رض،  املغرب  )اميريجون�ض،  القطاعية  اال�سرتاتيجيات  باقي 

هاليوتي�ض، اإلخ.( ت�سعى لتعزيز االإدارة املثلى لتدفق ال�سلع وللرفع 

2015، وكذا  اأفق  5 نقط يف  اإىل   3 الناجت املحلي اخلام من  من منو 

 .2030 �سنة  األف  و96   2015 يف  �سغل  من�سب  األف   36 توفري 

و�سيوؤدي تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية اإىل خف�ض انبعاث ثاين اأك�سيد 

الكربون بـ %35 يف اأفق 2015، كما �سيقل احتقان الطرق واملدن.

هذه  تنفيذ  اأجل  من  املعباأ  العام  اال�ستثمار  ي�سل  هذا،  يومنا  يف 

الربط  يخ�ض  وهو  درهم،  مليار   2،4 يناهز  ما  اإىل  اال�سرتاتيجية 

لزناتة من  اللوج�ستيكية  واملنطقة  البي�ساء  الدار  ميناء  بني  الطرقي 

لوجي�ستيكية  واإن�ساء م�سطبات  املنطقة  اأجل احل�سول على عقار 

يف كل من زناتة وميتا.

خال�سات

الناجت  فتقلبات  منتظم.  تطورا غري  املغربي  االقت�ساد  لطاملا عرف 

بالتقلبات  االقت�سادي  النمو  لتاأثر  باالأ�سا�ض  راجعة  اخلام  املحلي 

القطاع  يلعبه  الذي  اال�سرتاتيجي  الدور  ب�سبب  واأي�سا  املناخية 

الزراعي يف النمو االقت�سادي للبالد. اإال اأنه منذ �سنة 2000، بداأ 

ينخف�ض  الزراعي  غري  االقت�سادي  الن�ساط  على  اجلفاف  تاأثري 

تدريجيا.بف�سل اال�ستثمارات املهمة التي عرفها قطاع املاء للرفع 

التزميد من  املياه وكذا �سمان  تعبئة  الرفع من  والتي مكنت  من 

خالل عملية التحويل بني االأحوا�ض.

القطاعية  وال�سيا�سات  االإ�سالحات  اأدت  لذلك،  واإ�سافة 

اال�ستباقية، ب�سكل تدريجي، اإىل اقت�ساد اأكرث �سناعية وخدماتية. 

املحلي  الناجت  من   50% قرابة  اخلدمات  قطاع  م�ساهمات  ومتثل 

اخلام �سنة 2011، حيث اأدى هذا اإىل خف�ض القيمة امل�سافة للقطاع 

الفالحي يف االقت�ساد العام للمملكة.

كما اأن وترية منو الناجت املحلي اخلام خارج الزراعة مل ينزل قط عن 

%3 يف ال�سنوات االأخرية، وحتى يف �سنوات اجلفاف.
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الدعامة الجتماعية: انتقال تدريجي

�سكلت ال�سحة والرتبية وحماربة الفقر واالإق�ساء يف غ�سون العقدين 

االأخريين اأولية على م�ستوى العمل االجتماعي. ويكفي اأن ننظر 

اإىل ما تراكم من النفقات العمومية على هذه املنا�سب املالية الثالثة 

ُبذلت.  التي  اجلهود  لتقدير  الدولة(،  ميزانية  من   30% من  )اأكرث 

غري اأن عمل الدولة مبفرده ال يكفي، وقد �ُسجلت نقطة حتول �سنة 

يدمج  الذي  الب�رضية  للتنمية  الوطني  الربنامج  اإطالق  اأثناء   2005
الربنامج،  هذا  عن  تولدت  وقد  اجلهود.  هذه  يف  املدين  املجتمع 

بعيدا عن احل�سيلة الرقمية، دينامية متت يف غ�سون خم�ض �سنوات 

تقويتها، وجعلها احرتافية، وخولت التنبوؤ باآفاق  هامة للتنمية.

»مغرب ب�رضعتني«. كانت النقطة ال�سوداء للتنمية يف املغرب منذ 

عامله  يف  املتزايد  الرخاء  بني  ال�سارخ  التعار�ض  هي  طويل  زمن 

احل�رضي وعدم اال�ستقرار غري القابل للتغيري يف عامله القروي.

لقد �سهد العقد االأخري انطالق م�ساريع قطاعية كربى، وقد الحظنا 

ب�سكل  اأ�سبحت  امل�ساريع  هذه  االقت�سادي.  امل�ستوى  على  ذلك 

االهتمام  من  جزءا  االإمكان  قدر  مدخرة  �سمولية،  اأكرث  جوهري 

واجلهد للمجال القروي، ومدجمة اإياه تدريجيا يف القاطرة احل�رضية، 

فاملراكز  لذلك،  االأوىل.  متثلها  التي  بالودائع  االأخرية  لهذه  ومغذية 

احل�رضية، االأكرث تطورا من حيث البنيات، تتطور بالنظر اإليها مبنطق 

قطاعي لبلوغ مقاربات تنموية متكاملة. ولعل خلق م�سلحة مكلفة 

بـ »�سيا�سة املدينة« موؤخرا لي�ست اإال مثاال على ذلك.

التحديات والنواق�ض بالن�سبة لدولة يف طور التنمية كاملغرب تبقى 

قائمة. االنتظارات تظل قوية، كما ي�سهد على ذلك التعبري ال�سعبي 

الذي رافق الربيع العربي. املغرب الذي �رضع منذ زمن وب�سدق 

يف عمله جنح يف ح�سد انتظاراته حول م�رضوع جمتمعي جديد.

وقد دون الد�ستور املغربي اجلديد )2011( �سفحة اأخرى جديدة. 

طارحا  مواطن،  لكل  الئقة  حياة  يف  الرئي�سي  احلق  مياأ�س�ض  اإنه 

فتح  اأي�سا  ويبتكر  العمومية.  لل�سلطات  جديدة  حتديات  بذلك 

جمال العمل لعدد كبري من الفاعلني اجلدد )اقت�ساديون، مواطنون، 

خرباء، الخ(. عمل يح�سد اأكرث من اأي وقت.

وموازاة مع ذلك، يعرف املغرب انخفا�سا كبريا يف اخل�سوبة بن�سبة 

% 2،20 والدة �سنة 2010، االأمر الذي ميكن تف�سريه على نحو خا�ض 
بح�سول الن�ساء على الرتبية وال�سغل، وبفاعلية عمل املنظمات غري 

احلكومية يف جمال التخطيط االأ�رضي، وباملجهود الذي تبذله وزارة 

وقد كانت اإحدى النتائج املبا�رضة لهذه الو�سعية هي تنامي ظاهرة 

الهجرة اجلماعية نحو املراكز احل�سارية مما اأدى اإىل : 

وبداأنا  املواكبة،  من  تتمكن  مل  التي  املدن  بنيات  على  •��ال�سغط 
من  اإلخ،  املوؤهلة(  )غري  والبطالة  ال�سفيح،  مدن  تنامي  نرى 

جهة؛

مواردها  من  تدريجيا  اأفرغت  التي  بالقرية  االهتمام  •��وعدم 
احليوية، مما اأ�سعف ا�ستقرار �سكانها، من جهة اأخرى.

وقد قررت ال�سلطات العمومية املغربية عك�ض هذا التوجه اآخذة 

للبالد. ويف  االقت�سادية  التنمية  تاريخ  تاريخيا يف  منعطفا  بذلك 

الو�سع  ت�سحيح  االأعمال  هذه  خمتلف  خولت  عقدين  ظرف 

وذلك بالعمل على املحاور التالية:

1.  تطور القطاع ال�سحي

ال�سو�سيو-ثقافية  الطفرات  من  العديد  حاليا  املغرب  يعرف 

ديناميته  تغيري  اإىل  اأف�ست  التي  االقت�سادية  والتحوالت 

الدميوغرافية. كون املغرب ي�سهد انتقاال دميوغرافيا متقدما بن�سبة 

2010 مقابل2،7% يف ال�ستينيات،  1،32% �سنة  منو طبيعية بلغت 

يتحكم يف  اأن  الوالدات، مبقدوره  انخفا�ض معدل  بفعل  وذلك 

تنميته امل�ستدامة ب�سهولة اأكرب.

2012  1995 امل�ؤ�رش 

 80%   36% فتح الطرق القروية  

92%   14% تزويد الو�سط القروي باملاء ال�سالح لل�رضب 

97.4%  15% تزويد الو�سط القروي بالكهرباء 

90.5%  52.4% ن�سبة التمدر�ض 

	   ال�سكل 13 : تطور معدل النمو الطبيعي
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ال�سحة يف اإطار الربنامج الوطني للتخطيط االأ�رضي )البحث الوطني 

حول ال�سكان وال�سحة االأ�رضية(، وهو جمهود ترجم بالن�سب العالية 

جمتمعة  الطرق  كل   %67،4 تبلغ  التي  احلمل  منع  و�سائل  النت�سار 

الوطني  البحث  نتائج  ح�سب  احلديثة(  للطرق  بالن�سبة   %56،7(

حول ال�سكان وال�سحة االأ�رضية 2011.

هذه  كثريا  واالأطفال  االأمهات  وفيات  ن�سبة  اأي�سا  انخف�ست  وقد 

من  مكن  مما  ت�سعى  التي  الغاية  من  واقرتبت  الأخرية  ال�سنوات 

االقرتاب من االأهداف التنموية لالألفية.

ن�سبة  انتقلت  للتخطيط،  ال�سامية  املندوبية  اأجرته  لبحث  ووفقا 

57،7 لكل  اإىل   1962 األف �سنة �سنة  149 لكل  وفيات االأطفال من 

األف  ن�سمة �سنة 1987، لتبلغ 30 لكل األف �سنة 1987 لت�سل اإىل 30 

لكل الف ن�سمة �سنة 2010. وهكذا تعرف وفيات االأمهات بدورها 

الوفيات  انتقلت  والدة،   100 000 لـ  فبالن�سبة  ملحوظا.  انخفا�سا 

الو�سط احل�رضي  )186 يف  227 وفاة  باالأمهات من  تتعلق  الأ�سباب 

و267 يف الو�سط القروي( خالل الفرتة 1994-2003، اإىل 112 )73 

يف الو�سط احل�رضي و148 يف الو�سط القروي( �سنة 2010.

وقد اأثرت التغطية التلقيحية تاأثريا كبريا على الو�سع الوبائي لبع�ض 

الربنامج  مكن  وقد  واخلناق.  االأطفال  ك�سلل  امل�ستهدفة  االأمرا�ض 

الق�ساء على كزاز  1981، من  �سنة  انطلق  الذي  للتح�سني،  الوطني 

التلقيح  ن�سبة  الديكي.  وال�سعال  احل�سبة  وتقلي�ض  الر�سع  االأطفال 

هي:   2011 �سنة  التلقيح  من  امل�ستهدفة  االأمرا�ض  نوع  اإىل  بالنظر 

 BCG )%98،5(، DTC1 )%97،6(، DTC2 )%96،6(، DTC3
 ،))%95،2(، Pol1 )%97،3( ، Pol2 )%96،2(، Pol3 )%94،6
واحل�سبة )89،3%(. ون�سبة االأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 

و23 �سهرا امللقحون تلقيحا كامال �سنة 2011 هي %87،7 )%93،5 

يف الو�سط احل�رضي و82،6% يف الو�سط القروي(.

وقد �ساهم املخطط اال�سرتاتيجي الوطني ملحاربة ال�سيدا يف احلفاظ 

ال�سكان  عموم  �سعيف يف  م�ستوى  ال�سيدا يف  انت�سار  معدل  على 

)0،1%(. ويتعني على كل الفاعلني يف جمال حماربة ال�سيدا )امل�سالح 

احلكومية  غري  املنظمات  والعدالة(،  والرتبية،  ال�سحة،   - الوزارية 

الوطنية، وو�سائل االإعالم اأن ت�سمن ح�سول اجلميع على اخلدمات 

 ،vig املتعلقة بالوقاية، واملعاجلة، والتكفل، ودعم جيد فيما يتعلق بـ

وحماربة ظواهر التمييز وو�سمة العار وعدم احرتام حقوق االإن�سان 

لل�سيدا  احلاملني  واالأ�سخا�ض  ال�سعيفة  الفئات  ح�سول  حتدد  التي 

على خدمات الوقاية واملعاجلة والتكفل.

واإذا اأخذنا بعني االعتبار حت�سن الظروف ال�سحية وم�ستوى العي�ض، 

يتجاوز  �سنة، يف حني مل يكن   74،8 يبلغ حاليا  العمر  فاإن متو�سط 

47 �سنة يف 1962.

عن  ف�سال  اجلديدة،  وال�سلوكات  املجتمعي  التطور  كان  وقد 

االختيارات واالإكراهات التي تولدت عنها حمددا للق�سايا الدميوغرافية 

)الوالدات، الوفيات، الهجرة( ولبنيات ال�ساكنة املغربية.

	  

 

 

	  

ال�سكل 14 : تطور عدد الأطفال لكل امراأة

ال�سكل 16 : تطور معدلت تلقيح الر�سع

ال�سكل 15 : تطور معدل وفيات الر�سع

ال�سكل 17 : تطور متو�سط العمر
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العالجات وت�سحيح عدم  ال�سكان على  املغرب يف خدمة عمومية �سحية تخول �سمان ح�سول جميع  الطب يف  تنظيم  مت 

التمويل  اأو  اقت�ساديا،  لل�سعفاء  اأو تخفي�ض كلفتها  العالجات  املر�ض، ونظام جمانية  اآليات خمتلفة، كالتاأمني على  امل�ساواة عرب 

املبا�رض للعالجات على �سكل اإعانات ُتدفع للمنتجني اخلوا�ض للعالجات اأو للمنظمات غري احلكومية التي تتمثل مهمتها يف 

م�ساعدة الفقراء واملحدودي الدخل.

يرتكز نظام التغطية على املر�ض يف املغرب على ثالثة مكونات:

00-65 املتعلق بالتغطية ال�سحية االأ�سا�سية ال�سادر يف الظهري  القانون رقم  املن�سو�ض عليه يف  •��التاأمني االإجباري على املر�ض 
على  عالوة  العمومي  والقطاع  اخلا�ض  القطاع  موظفي  يغطي  الذي   )2002 اأكتوبر   3(  1423 رجب   25 لـ   1-02-296 رقم 

عائالتهم.

الدخل  ذوي  اأو  الفقراء  لالأ�سخا�ض  املوجه  الذكر،  ال�سابق   65-00 رقم  القانون  يف  عليه  املن�سو�ض  الطبية  امل�ساعدة  •�نظام 
ال�سعيف.

•�نظام التغطية ال�سحية ل�سالح بقية ال�سكان )امل�ستقلون اأ�سا�سا(.

التاأمني االإجباري على املر�ض الذي دخل حيز التنفيذ منذ 18 غ�ست 2005، والذي بداأت فوائده تظهر انطالقا من بداية �سهر 

مار�ض 2007، يهم ثلث ال�سكان املغاربة تقريبا.

يخول نظام امل�ساعدة الطبية لالأ�سخا�ض الذين ال يتوفرون على موارد مالية كافية اإمكان احل�سول على عالجات باملجان يف 

امل�ست�سفيات ويف امل�سالح ال�سحية العمومية. اإن نظام امل�ساعدة الطبية القائم على مبادئ الت�سامن الوطني وامل�ساعدة االجتماعية 

لل�سكان غري احلا�سلني على نظام التاأمني االإجباري على املر�ض، يج�سد احلق يف ال�سحة ويحفظ الكرامة التي ت�سمنها االتفاقيات 

الدولية والد�ستور.

وقد ناهزت اال�ستثمارات لهذه امل�ساريع ثالثة مليارات درهم بالن�سبة ل�سنة 2012 فقط.

و�سي�ستفيد الفقراء من نظام امل�ساعدة ال�سحية جمانا، يف حني يجب على ال�سعفاء اأن يدفعوا 120 درهما لكل �سخ�ض دون اأن 

النظام،  التي ي�سمنها هذا  28% من �سكان اململكة هم املخولون للح�سول على الفوائد  600 درهم لكل بيت.  يتجاوز املبلغ 

بحيث يوجد اأربعة ماليني �سخ�ض يف حالة فقر مطلق )جمانية كاملة(، واأربعة ماليني ون�سف �سخ�ض يف و�سع غري م�ستقر )جمانية 

جزئية(، وحوايل 000 160 م�ستفيد قانوين من بني نزالء مراكز احلماية االجتماعية، واملوؤ�س�سات ال�سجنية، واالأ�سخا�ض الذين 

تتكفل الدولة برعايتهم.

تعميم التغطية ال�سحية

باأن   2003 مار�ض   13 ر�سالة  يف  ال�ساد�ض  حممد  امللك  ذّكر  لقد 

الذين  الفعليني  العائقني  ي�سكالن  متدر�سهم  ال�سباب وعدم  »اأمية 

للبلد«.  االقت�سادية واالجتماعية  التنمية  ب�سدة  ويعيقان  يقو�سان 

حماربة االأمية �ستخول للمغرب اأن »ي�سجل ا�سمه يف عامل املعرفة 

واالت�سال«، واأ�سبحت بذلك »واجبا اجتماعيا للدولة«. 

)التعليم  النظامية  الرتبية  على  االهتمام  ان�سب  ذلك  مع  وتزامنا 

غري  باالأطفال  )املكلفة  النظامية  غري  الرتبية  وعلى  املدر�سي( 

املتدر�سني اأو الذين غادروا املدر�سة وحماربة اأمية البالغني(.

نقرتح ح�سيلة موجزة لقطاع الرتبية يف ثالثة حماور :

•�تعميم التمدر�ض؛

•�البحث العلمي؛

•�التكوين واالدماج املهني.

2. الرتبية : حتديات التعميم واجلودة
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تعميم التمدر�ص

عرفت موؤ�رضات التعليم حت�سنا بارزا منذ اال�ستقالل. فعدد التالميذ 

من  انتقل  والثانوي(  )االبتدائي  املدر�سي  التعليم  يف  امل�سجلني 

اأي   ،2004-2003 5،8 ماليني يف  اإىل   1956-1955 000 366 يف 
اأنه ت�ساعف 16 مرة يف الوقت الذي ت�ساعف فيه العدد االإجمايل 

لل�سكان ثالث مرات.

التعليم  من  االأول  ال�سلك  يف  ال�سافية  التمدر�ض  ن�سبة  ارتفعت 

ولعل   .)2000-1970( �سنة   30 ظرف  يف  نقطة   39 بـ  االأ�سا�سي 

تفعيل  نتيجة  االأخرية  ال�سنوات  خالل  �ُسجل  قد  االأهم  التطور 

ميثاق الرتبية والتكوين مادامت الن�سبة ال�سافية لتمدر�ض االأطفال 

الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني �ست �سنوات و11 �سنة انتقلت من 

68،6% يف 1997-1998 اإىل 92،2% يف 2003-2004. وقد لوحظ 
تقدم هام يف الو�سط القروي وكذا فيما يتعلق بتمدر�ض الفتيات.

تتحدد اأهداف االإ�سرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي يف اأفق 2025 

يف:

•�احلكامة وفعالية النظام الوطني للبحث واالإبداع؛
•�ت�سجيع وحتفيز وتعبئة املوارد الب�رضية؛

التعليم العايل والبحث العلمي

�سنوات  �ست  بني  ما  االأطفال  لتمدر�ض  ال�سافية  الن�سبة  •��ُقّدرت 
و11 �سنة على امل�ستوى الوطني بـ 97،5% يف 2009-2010 مقابل 

 %35،9 الن�سبة من  انتقلت هذه  1990-1991. وقد  52،4% يف 
اإىل 95،4% يف الو�سط القروي. حت�سني الن�سبة االأهم كان بالن�سبة 

اأربع  ن�سبتهن  ت�ساعفت  اللواتي  القروي،  الو�سط  يف  للفتيات 

مرات تقريبا، اأثناء نف�ض الفرتة، منتقلة من 22،5% اإىل 93،6%؛

التمدر�ض  ن�سبة  بلغت  االإعدادي،  الثانوي  للتعليم  •��بالن�سبة 
�سنة  12 و14  ما بني  اأعمارهم  الذين ترتاوح  باالأطفال  اخلا�سة 

 .2011-2010 يف  للفتيات  بالن�سبة  و%73،5   %79،1 اإجماال 

وعلى م�ستوى الثانوي التاأهيلي، بلغت ن�سبة التمدر�ض اخلا�سة 

باالأطفال الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 15 و17 �سنة 52،8% يف 

2010-2011 و48،2% بالن�سبة للفتيات؛

 %89 ن�سبة   2009-2008 يف  اجلن�سني  بني  امل�ساواة  موؤ�رض  •��بلغ 
يف االبتدائي، و80% يف الثانوي االإعدادي، و97% يف الثانوي 

التاأهيلي، و90% يف التعليم العايل.  وباملقارنة مع ال�سنة الدرا�سية 

يف  نقطة   31 بحوايل  تزايد  املوؤ�رض  هذا  اأن  جند   ،1991-1990
الثانوي التاأهيلي، و34 نقطة يف التعليم العايل، مقابل 21 نقطة 

فقط يف االبتدائي، و11 نقطة يف الثانوي االإعدادي؛

•��فيما يتعلق بالتعليم العايل، ال بد من االإ�سارة اإىل اأن ن�سبة االإناث 
االأمر  يتعلق  الدرا�سية.  التخ�س�سات  بع�ض  يف   %50 تتجاوز 

اأ�سا�سا بطب االأ�سنان )74،3%(، والتجارة والت�سيري )%61،7(، 

وعلوم الرتبية )59،6%(، والطب/ال�سيدلة )%57،4(.

•��تنويع م�سادر التمويل، وا�ستهدافها اأكرث، وحت�سني التدبري املايل 
الأن�سطة البحث؛

•�املردودية العلمية لبنيات واأن�سطة البحث؛
والتنمية،  بالبحث  واخلا�سة  العلمية،  التحتية  البنيات  •��حت�سني 

وكذا االإبداع؛

اأعطى  املغرب �سنة 1999-2000 االنطالقة للميثاق الوطني للرتبية والتكوين الذي ارتبط بتحقيق ثالثة اأهداف ج�هرية:

•�تعميم التعليم وحت�سني جودته واأدائه.

•��حتقيق ان�سجام بنيوي للنظام ح�سب م�ستويني متكاملني: اإندماج داخلي للنظام وتر�سيخه يف حميطه ال�سو�سيو-اقت�سادي.

•�حتديث اإجراءات ومناهج تدبري النظام واإدارته.

امليثاق الوطني للرتبية 
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•��التعاون الدويل )ال�سيا�سة، والر�سملة، والتو�سيع )اإفريقيا والعامل 
العربي(، وبرامج بحث م�سرتكة، والتبادل العلمي(.

وحتتل حماية البيئة والتنمية امل�ستدامة مكانة بارزة يف االإ�سرتاتيجية 

اال�ستعجايل  واملخطط   2025 اأفق  يف  العلمي  للبحث  الوطنية 

لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين االأطر.

التك�ين واالإدماج املهني

الدولية، �سار احل�سول  واملناف�سة  االقت�سادي  االنفتاح  �سياق  يف 

على الرتبية والتكوين وكل اأ�سكال املعارف مطلبا رئي�سيا. وي�سكل 

العامل  وهو  االجتماعي،  لالإدماج  الرئي�سي  ال�سكل  ال�سغل 

واله�سا�سة،  الفقر   خماطر  واتقاء  العي�ض  لتح�سني ظروف  االأكيد 

والكا�سف االأن�سب لتقومي م�ستوى التما�سك االجتماعي يف بلد 

ما. وجند اأن جزء كبريا من ال�سغل يف املجتمع ال يتوافق كثريا مع 

معايري ال�سغل الالئق. وهكذا فاإجماال جند اأن عامل واحد من كل 

يعمالن  ثالثة  من  ماأجورين  وحوايل  �سهادة،  على  حا�سل  ثالثة 

بدون عقد، وما يناهز 8% من احلجم االإجمايل لل�سغل اإما عر�سي 

اأو مو�سمي، واأقل من 20% من ال�سكان النا�سطني ي�ستفيدون من 

التغطية ال�سحية.

الرهانات.  ملواجهات  املغربي  العايل  التعليم  نظام  تكييف  يتم  مل 

عدم  ق�سية  هي:  النظام  هذا  يف  الرئي�سية  الثغرات  اأبرز  ولعل 

وكذا  االأ�ساتذة،  تكوين  وق�سية  وال�سغل،  التكوين  بني  التالوؤم 

»التوجه الوا�سح للطلبة نحو  التخ�س�سات االأدبية على ح�ساب 

التخ�س�سات العلمية«.

وقد مت تنفيذ العديد من االإ�سالحات نذكر منها :

امليثاق ال�طني للرتبية والتك�ين الذي ناق�ض اإ�سالح التكوين املهني 

اآخذا  والتكوين،  الرتبية  لنظام  ال�سامل  لالإ�سالح  باعتباره مكونا 

اإعادة  منذ  النظام  هذا  الرتقاء  املنا�سبة  الدينامية  االعتبار  بعني 

هيكلته اأوا�سط الثمانينيات. نوعان من التدابري يجب القيام بهما 

بهذا ال�سدد:

•��تر�سيخ التكوين املهني يف جمال العمل، وتقوية دينامية اال�ستثمار 
كانت  وقد  ال�رضاكة.  وتطوير  للمقاوالت،  الب�رضية  املوارد  يف 

هذه التدابري مالئمة لهدف ا�سرتاتيجي يق�سي بتاأهيل 50% من 

االأ�سخا�ض الذين يتوافدون كل �سنة على �سوق ال�سغل يف اأفق 

2010 مقابل 20% التي �ُسجلت �سنة 1991.

هيكلة  واإعادة  الرتبوية  العملية  يف  التطبيقي  البعد  •��اإدماج 
الأ�سالك  وا�سح  تدرج  حتقيق  بهدف  االأويل   املهني  التكوين 

الرتبية والتكوين. يوؤدي اإىل بنية بيداغوجية جديدة تت�سمن:

- تخ�س�سا مهنيا يف نهاية التعليم االإعدادي يف �سكل تعلم.

- �سلكا للتاأهيل املهني املدرج يف التعليم الثانوي.

- تخ�س�سا للتعليم التقني واملهني.

بني  ج�سور  بخلق  التو�سية  جديد  من  مت  الهيكلة،  هذه  لتمتني 

اأ�سالك الرتبية والتكوين.

وقد طورت وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين االأطر 

والبحث العلمي برناجما ا�شتعجاليا »2009-2012« يحدد بدقة وعلى 

نحو ملمو�ض برنامج ت�رضيع اإمتام االإ�سالح. املحاور الثالثة املتعلقة 

اجلامعة،  ويف  الثانوية  يف  والتفوق  املبادرة  اإنعا�ض  هي:  باجلامعة 

ومواجهة اإ�سكاالت النظام العر�سية، وتوفري و�سائل النجاح.

كما مت اعتماد ثالثة مبادئ جوهرية هي : اال�ستقاللية واالحرتافية 

اأهداف الربنامج حتى  والتعاقد، مهدت ال�سبيل لت�سور و�سياغة 

بالبنيات  يتعلق  فيما  للجامعات  احلقيقية  للحاجات  ي�ستجيب 

واالنفتاح  واحلكامة،  التفوق،  ودعم  التكوين،  وتنويع  التحتية، 

امل�ساريع  هذه  ترجمت  وقد  ال�سو�سيو-اقت�سادي.  املحيط  على 

اإىل اأفعال ملمو�سة، واأدرجت يف امليزانية، ومت التخطيط الإجنازها 

الرباعي  التعاقد  مو�سوع  وهي   .2012-2009 الفرتة  خالل 

والتقني  العلمي  للبحث  الوطني  واملركز  واجلامعات  الدولة  بني 

واملكتب الوطني لالأعمال اجلامعية االجتماعية والثقافية.

من  الذي  ال�سبيل  اال�ستعجايل  املخطط  حدد  اأخرى،  ناحية  من 

�ساأنه اأن يخول للجامعات مواجهة التحديات الرئي�سية التي يتعني 

اال�ستيعابية  قدراتها  زيادة  اأجل  من  تواجهها، وال�سيما  اأن  عليها 

اأطلقتها  التي  الكربى  االأورا�ض  ملواكبة  التكوين  جودة  وحت�سني 

العاملية  والوظائف  ال�سناعي  لالإقالع  الوطني  كامليثاق  الدولة 

االأخ�رض،  املغرب  االأزرق، وخمطط  واملخطط  للمغرب،  اجلديدة 

الطاقة،  وخمطط  الب�رضية،  التنمية  اأجل  من  الوطنية  واملبادرة 

ومبادرات 000 10 مهند�ض و300 3 طبيب، الخ.

التحديات

متابعة حماربة االأمية

الو�سعية  مع  مقارنة  االأمية  حماربة  جمال  يف  ملمو�ض  تقدم  هناك 

املوروثة عن عهد احلماية.

•��انخف�ست ن�سبة االأمية لدى االأ�سخا�ض الذين تتجاوز اأعمارهم 
15 �سنة من 90% يف فجر اال�ستقالل اإىل    48% يف �سنة 1998 

و 39،7% �سنة 2010. 

•�ن�سبة ال�سكان الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتعدى اأعمارهم 
�سنة   %45 مقابل   2009 �سنة   %60،3 ب  ُقدرت  �سنوات  ع�رض 



التنمية امل�ستدامة  24

اإىل   %25 من  الن�سبة  هذه  انتقلت  القروي  الو�سط  ويف   .1994
.%44،4

ترتاوح  والذين  والكتابة  القراءة  يعرفون  الذين  ال�سباب  •��ن�سبة 
يف   %79،5 اإىل   %58 من  انتقلت  �سنة  و24   15 بني  اأعمارهم 

الفرتة ما بني 1994 و2009. وقد كان هذا التح�سن اأكرث بروزا 

لدى االإناث اإذ انتقلت الن�سبة يف غ�سون نف�ض الفرتة من %46 

اإىل 72،1% مقابل 71% و86،7% على التوايل لدى الذكور.

التنمية  تعيق  اآفة  االأمية  تظل  للرتبية،  املكر�ض  املايل  اجلهد  ورغم 

اعتبار حماربة  مت  النواق�ض،  هذه  اإىل  وبالنظر  املغرب.  الب�رضية يف 

يج�سد  وما  وزاري.  قطاع  لها  وخ�س�ض  وطنية  كاأولوية  االأمية 

الدولة  مليزانية  امل�ستمر  التزايد  هذا  العمومية  ال�سلطات  التزام 

ل�سالح قطاع التعليم الذي عرف ارتفاعا بن�سبة 33% �سنة 2010 

مقارنة ب�سنة 2008، بالغا حوايل 24% من ميزانية الدولة و%6،4 

من الناجت املحلي االإجمايل.

للرتبية  الوطني  )امليثاق  الكربى  الربامج  من  العديد  تنفيذ  مت  لقد 

الوطنية  واملبادرة  والتكوين،  للرتبية  الوطني  والعقد  والتكوين، 

تاأثري  من  للتقليل  املدين  املجتمع  عمل  ودعمها  الب�رضية(،  للتنمية 

هذه االآفة على التنمية االقت�سادية واالجتماعية وقد ظهرت اآثارها 

االأوىل.

تدعيم وتعميم اجلودة

ي�ستخل�ض من التقييمات املنجزة خالل ال�سنوات االخرية انه رغم 

يبقى  فانه  الرتبية  يعرفه قطاع  الذي  والتقدم  املبذولة  املجهودات 

وي�سكل  تطوره.  وترية  من  تقل�ض  والتي  عقبات  لعدة  مواجها 

املدر�سي.  والهدر  للتمدر�ض  الرئي�سية  العوائق  والعزلة  الفقر 

يف  التحتية  البنيات  وجودة  نوعية  يف  االأخرى  العوامل  وتتمثل 

الو�سط القروي.

اإ�سافة اإىل تعميم التعليم فاإن نظام الرتبية والتكوين يجب اأن يرفع 

حتدي اجلودة وان يتكيف مع متطلبات القرن 21. 

اإن حت�سني اجلودة واملردودية للنظام املدر�سي ميكن اأن ي�ستفيد من 

 ،1994 �سنة  مليون   9،6 الدميغرايف : يف حدود  ال�سغط  انخفا�ض 

 .2025 8،6 مليون حوايل  اإىل  15 �سنة �ست�سل  فان الفئة االأقل من 

و�ست�سل ن�سبتها من 37 اإىل %22،1  بالن�سبة ملجموع عدد ال�سكان.

تكوين مهني يلبي انتظارات �سوق ال�سغل

فعال  نحو  على  ي�ستجيب  اأن  والتكوين  الرتبية  نظام  على  يجب 

اأق�سى من تكافاأ  ال�سو�سيو-اقت�سادية و�سمان حد  التنمية  ملتطلبات 

الثقايف  للتنوع  احرتام  يف  وذلك  واملهني  املدر�سي  النجاح  فر�ض 

التمييز  وعدم  والتقدم  الت�سامح  قيم  اإىل  الدعوة  عرب  واالجتماعي 

اهتماما  ايالئها  يجب  والتي  م�سالك  عدة  ظهرت  لقد  واملواطنة. 

خا�سا. و�سيكون من ال�سعب دعم تطوير هذه امل�سالك والطموحات 

املتجددة،  )الطاقات  اخل�رضاء  الوظائف  اإن  موؤهلة.  عاملة  يد  بدون 

يف  الكيف.  ناحية  من  فر�سة  متثل  اإلخ.(  النفايات،  وتثمني  تدبري 

الواقع فان التقدم املحرز يف هذه املهن �سيكون ميزة تناف�سية للمغرب 

على امل�ستوى االإقليمي وميثل اإمكانية للت�سدير واملهارة.  

3. حماربة الفقر والإق�ساء

غداة  الفقر  كان  االإمنائي،  املتحدة  االأمم  لربنامج  تقرير  ح�سب 

اال�ستقالل ي�سمل اأكرث من مغربي واحد من اثنني. وقد مكنت اجلهود 

امل�ستمرة التي بذلت يف اخلم�سني �سنة االأخرية من حتقيق تقدم هام مبا 

اأن 3،6% من ال�سكان فقط يعي�سون حاليا حتت عتبة الفقر.

النتائج: حت�سن ملحوظ يف ن�سبة الفقر- الهدف 1 مت بلوغ االأهداف 

التنموية لالألفية 

الفقر  مبحاربة  االأخرية  ال�سنوات  غ�سون  يف  املغرب  التزم  لقد 

اليوم للخدمات  العمومية خم�س�سة  النفقات  20% من  واالإق�ساء. 

مع  خا�سة  خمتلفة،  مبادرات  وبرجمت  االأ�سا�سية.  االجتماعية 

املبادرة الوطنية للتنمية املبا�رضة التي انطلقت �سنة 2005. 
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وت�ستند املبادرة الوطنية للتنمية الب�رضية على مقاربة الالمتركز ميع 

احرتام املبادئ االآتية:

•�امل�ساركة؛
•�التخطيط اال�سرتاتيجي؛

•�ال�رضاكة وتكامل االأن�سطة؛
•�حكامة جيدة. 

ح�سيلة  2010-2006

•�5،2 ماليني �سخ�ض م�ستفيد؛
•�اأكرث من 000 23 م�رضوع اأو  ن�ساط؛

•�ا�ستثمار 14 مليار درهم.

الوطنية  املبادرة  برنامج  �سي�ستفيد   ،2015-2011 للفرتة  بالن�سبة 

للتنمية الب�رضية من ميزانية 17 مليار درهم. �سي�ستخل�ض هذا الغالف 

واجلماعات  درهم(،  مليار   9،4( العامة  الدولة  ميزانية  من  املايل 

واملوؤ�س�سات  الوزارية  وامل�سالح  درهم(،  مليار   5،6( املحلية 

العمومية )مليار واحد(، واأخريا التعاون الدويل )مليار واحد(.

لي�سمل  املبادرة جمال عملها  �ستو�سع  الثانية،  املرحلة  لهذه  بالن�سبة 

701 جماعة قروية و530 حيا ح�رضيا يعاين من احلرمان، و�ست�سع 

مبا�رض  م�ستفيد  مبليون  يتعلق  االإقليم  برتقية  مرتبطا  جديدا  برناجما 

22 عمالة. لهذا الربنامج العديد  لـ  300 3 دوارا ويتبعون  يقطنون 

املناطق  ال�سكان يف  عي�ض  االأهداف وخا�سة حت�سني ظروف  من 

اجلبلية واملعزولة، وتقلي�ض الهوة بالنظر اإىل احل�سول على البنيات 

التحتية، والتجهيزات وخدمات القرب االأ�سا�سية )الطرق القروية، 

ال�سحة، الرتبية، املاء والكهرباء(، وكذا اإدماج �سكان هذه املناطق 

يف الدينامية التي خلقتها املبادرة الوطنية للتنمية الب�رضية.

الفائدة االإ�شرتاتيجية للمبادرة ال�طنية للتنمية الب�رشية: اأن�ساأت هذه املبادرة 

امل�ستدامة  للتنمية  منوذجا  وت�سكل  للقرب،  فعلية  اجتماعية  هند�سة 

وذلك بخلق 000 3 ن�ساط يدر عائدات ويوفر 000 40 من�سب.

ت�سمح املبادرة الوطنية للتنمية الب�رضية بخلق دينامية ل�سالح التنمية 

الب�رضية، من�سجمة مع اأهداف االألفية، وت�سمل القيم التالية :

•�احرتام كرامة االإن�سان؛
•�حماية وتعزيز حقوق املراأة والطفل؛

•�تر�سيخ ثقة املواطنني يف امل�ستقبل؛
•�اإ�رضاك واإدماج جميع املواطنني يف امل�سار االقت�سادي. 

	  
ال�سكل 21 : توزيع التمويالت املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية

	  
 ال�سكل 22 : توزيع م�ساريع  املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية 

يف اإطار برنامج 2010-2006

املبادرة ال�طنية للتنمية الب�رشية

اإن املبادرة الوطنية للتنمية الب�رضية، هي مبادرة مبتكرة يف املغرب 

لتقلي�ض الفقر واالإق�ساء االجتماعي وعدم اال�ستقرار، تندرج يف 

اإطار روؤية �سمولية للتنمية االجتماعية والب�رضية للبلد.

اجلماعية  للتنمية  برناجما  الب�رضية  للتنمية  الوطنية  املبادرة  تعد 

الذين  هم  امل�ستهدفة  اجلماعات  �سكان  اأن  يعني  مما  الت�ساركية، 

واخلدمات  التجهيزات  يخ�ض  فيما  احتياجاتهم  عن  �سيعربون 

قدرات  وتقوية  عائدات،  تدر  التي  االأن�سطة  ودعم  االجتماعية، 

قروية  جماعة   360 امل�رضوع  وي�ستهدف  االجتماعي.  التن�سيط 

تتجاوز ن�سبة الفقر فيها 30% و250 حيا ح�رضيا ظروف االإق�ساء 

فيه حادة. تتم درا�سة االحتياجات املعينة على م�ستوى كل جماعة 

اأو حي ومتول يف اإطار »مبادرة حملية للتنمية الب�رضية«.

تهدف اأن�سطة املبادرة الوطنية للتنمية الب�رضية يف الو�سط القروي 

اىل تقلي�ض فقر واإق�ساء املواطنني القرويني. واأهدافها يف الو�سط 

االجتماعي،  والتما�سك  االإدماج،  تقوية  على  تن�سب  احل�رضي 

وحت�سني ظروف وجودة عي�ض ال�سكان. وميكن اإجمال االأعمال 

املنتظرة يف اأربع مكونات:

خدمات  على  االأ�سا�سية،  التحتية  البنيات  على  احل�سول  •��دعم 
القرب وعلى التجهيزات االجتماعية واحل�رضية االأ�سا�سية؛

مدرة  اأن�سطة  طريق  عن  املحلي  االقت�سادي  الن�سيج  •��تن�سيط 
لعائداتو منا�سب �سغل؛

•�دعم العمل والتن�سيط االجتماعي والثقايف والريا�سي؛
•�تدعيم احلكامة والقدرات املحلية.
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حماربة االإق�شاء: الن�شاء واالأطفال

من  القلق  عن  »ريو«  ملقمة   21 املذكرة  من  و24   20 الف�سل  عرب 

كون الن�ساء ي�سكلن ال�ساكنة االأكرث فقرا وطالب كل دولة بو�سع 

خمططات لتقلي�ض الفقر من اأجلهن.

ورغم وجود رغبة حقيقية ملحاربة اإق�سائهن و�سعفهن، فاإن الن�ساء، 

باعتبار اأنهن اأكرث عر�سة للبطالة، يركزن اأكرث على االأن�سطة املوؤقتــة 

منزيل(،  مو�سمــي، عمل  )الفالحـة، عمل  ال�سعيـف  االأجر  ذات 

ويبقى االأطفال هم االأكرث عر�سة خلطر االإق�سـاء والفقر.

بني  امل�ساواة  حتقيق  تروم  باملغرب  التي متت  االإ�سالحات  خمتلف 

الرجل واملراأة وحماية االأطفال وخا�سة:

الن�ساء  حماية  لتمتني  العقوبات  لقانون  اجلزئي  •��االإ�سالح 
واالأطفال.

•��اإ�سالح القانون املتعلق بالكفالة القانونية لالأطفال حتى يخول 
بهذا  االعرتاف  اقت�سار  بدل  بطفل،  تتكفل  اأن  العزباء  للمراأة 

احلق على الن�ساء املتزوجات فقط.

على م�ستوى القانون املدين، تر�سيخ امل�ساواة يكاد يكون القاعدة، 

اجلديد  الت�رضيع  عن  ف�سال  توؤكدها  االأ�رضة  مدونة  �سياغة  اإعادة 

املنظم للحالة املدنية، اأحكام قانون العقوبات وال�سغل وا�سعا جترم 

التمييز مهما كانت اأ�سوله.

اإ�سالح مدونة االأ�رضة حدوث تطور عميق فيما يتعلق  لقد خول 

بحقوق املراأة. وبذلك فاملراأة حرة يف اأن تتزوج دون ويل. وال�سن 

االأدنى للزواج هو 18 �سنة بالن�سبة للمراأة والرجل بدل 15 �سنة، مما 

يوؤدي اإىل امتداد فرتة متدر�ض االإناث.

يخ�سع  اأن  ينبغي  القرار  الزوج،  حقوق  من  حقا  الطالق  يعد  مل 

الإجراءات ق�سائية. ميكن للمراأة اأن تطلب الطالق دومنا حاجة اإىل 

اإثبات اأ�سباب طلبها هذا، والدولة هي التي �سرتغم الزوج على دفع 

الكفالة كـ »تعوي�ض«.

هذا  احرتام  على  ت�سهر  حماكم  تاأ�سي�ض  من  الرغم  وعلى  ولكن 

القانون اجلديد لالأ�رضة، ينبغي اأن نحرز تقدما من اأجل اأن تكون 

الن�ساء، وال�سيما يف الو�سط القروي، على دراية بحقوقهن ويكن 

حمميات بالكامل.

4. فك العزلة عن العامل القروي والتحكم 
يف  التو�سع العمراين 

و�شع البنيات التحتية واالجتماعية امل�شتعجلة

يف بداية العقد 90، عانى العامل القروي نق�سا خطريا يف التنمية يعود 

يف جزء كبري منه للعزلة واحلرمان من البنيات التحتية واخلدمات 

االأ�سا�سية: الطرق، املاء، الكهرباء، ال�سحة، التمدر�ض، الخ.

من  يعاين  القروي  العامل  بكون  الو�سع  هذا  حقائق  ت�سجيل  ومت 

من  فقط   %36  ،1995 �سنة  )يف  اإليه  الو�سول  وي�سعب  العزلة 

يف  وحمروم  الطريق(،  بلوغ  باإمكانهم  كان  القرويني  ال�سكان 

غياب  اخلدمات االأ�سا�سية )يف �سنة 1994، 14% من ال�سكان كانوا 

البيوت  14% من  مزودين باملاء ال�سالح لل�رضب(، وبدون كهرباء 

مو�سولة ب�سبكة الكهرباء(، فاإن اأي تنمية اقت�سادية اأو ب�رضية ظلت 

اأمنية بعيدة املنال.

ومت  الو�سعية.  هذه  من  احلد  املغربية  العمومية  ال�سلطات  قررت 

االأوىل  بالدرجة  ت�ستهدف  �سخمة  م�ساريع  تنفيذ  يف  ال�رضوع 

املاء   ،PNRR1، PNRR2 القروية  العقبات املحددة �سابقا:الطرق 

ال�سالح لل�رضب PAGER، الكهرباء PERG، وحمالت التلقيح، 

البالغني، والوحدات  اأمية  القروي، وحماربة  العامل  والتمدر�ض يف 

العالجية املتنقلة، وحمو ديون الفالحني ال�سغار، وحماربة الت�سحر، 

امل�ساريع  من  كثري  الخ.  اجلفاف  فرتات  يف  م�ساعدات  وتقدمي 

م�ستويات  اأعلى  على  بفعالية  متابعتها  ومتت  ونفذت  �سممت 

الدولة.
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على  القائمة  القروية  التنمية  ا�سرتاتيجية  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 

اأهداف  ذات  م�ساريع  متويل  يف  امل�ساهمة  عرب  االإقليمية  املقاربة 

خا�سة تن�سب على:

•�احلفاظ على املوارد الطبيعية،

•�حت�سني احل�سول على املاء،

•�املحافظة على التنوع البيولوجي،

•�حماربة الفي�سانات،

•�حت�سني ظروف العي�ض وال�سكن وال�سحة.

اأطلق الربنامج جمموعة من 76 م�رضوعا تغطي عموم املناطق املغربية.

يف عقد واحد )1995-2005(، مت ا�ستبدال جمود املناطق الداخلية 

القروي يحظى  العامل  والثقة،واأ�سبح  العمل  من  بدينامية جديدة 

باالأولوية يف ال�سيا�سات العمومية القطاعية التي مت تعديلها  لتاأخذ 

ال�سو�سيو-اقت�سادية،  اجلغرافية،  االعتبار:  بعني  خ�سو�سياته 

الثقافية، البيئية، اإلخ.

من الرتبية االأ�سا�سية اإىل اإنتاج الطاقة النظيفة )ال�سم�سية، والريحية، 

خا�سة  دعائم  حتديد  مت  وال�سياحة،  بالفالحة  ومرورا  اإلخ.( 

مل�ساحبة العامل القروي يف تنميته.

وموازاة مع هذا االهتمام بالعامل القروي، و�سعت �سيا�سة جديدة 

العوا�سم،  م�ستوى  وتبلغ  تناف�سية  الكربى  املدن  ت�سبح  لكي 

االإ�شكال 

•��تقليل عدم اال�ستقرار الراجع اإىل غياب 
التزود باملاء ال�سالح لل�رضب.

•��حماربة وباء الكولريا الذي اجتاح البالد 
من 1988 اإىل 1994.

•��حت�سني متدر�ض ال�سابات املكلفات عموما 
بالتزود اليومي باملاء )من م�سادر جماورة 

اأو بعيدة(.

االأهداف

•��تزويد 000 31 منطقة قروية ت�سمل 
12 مليون �سخ�ض  يف اأفق 2010.

النتائج

•��2012: ن�سبة الولوج للماء ال�سالح لل�رضب 
هي %92.

•��2004: ح�سل الربنامج على جائزة من 
االأمم املتحدة، �سمن جوائز االأمم املتحدة 

للخدمة العمومية يف �سنف حت�سني اأداء 

اخلدمات العمومية.

برنامج املاء ال�شالح لل�رشب بالعامل القروي
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ال�سكل 24 : تطور معدل الو�سول 

اإىل املياه  ال�ساحلة لل�رشب يف 

املناطق الريفية

االأهداف

•��RRNP1 )2004-1995(: ت�سييد 000 10 
كلم من الطرق القروية.

 •��RRNP2 )2005-2015(: ت�سييد 000 15 

كلم من الطرق القروية.

النتائج

•�2012: ن�سبة اخلدمة %80.
•��ن�سبة الرتدد على مراكز العالجات 

ت�ساعف مرتني.

•��ن�سبة التمدر�ض االبتدائي ت�ساعف ثالث 
مرات.

•�كلفة نقل الب�سائع قلت بالن�سف.

االإ�شكال 

•��رفع العزلة عن العامل القروي الناجتة عن 
غياب طرق قابلة لال�ستعمال.

•��حت�سني احل�سول على اخلدمات االأ�سا�سية 
)الرتبية، ال�سحة، اإلخ.( بالن�سبة لل�ساكنة 

القروية.

•��ال�سماح بظهور اأن�سطة اقت�سادية وتنويع 
م�سادر الدخل يف الو�سط القروي.

برنامج الطرق القروية
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ال�سكل 23 : تطور معدل الربط 

طرقي يف املناطق الريفية

االإ�شكال 

•��متكني �سكان القرى املعزولة من احل�سول 
على الكهرباء.

االأهداف

•��تعميم احل�سول على الكهرباء يف الو�سط 
القروي.

النتائج

•��2012: ن�سبة التزود بالكهرباء %97،4.
•��ظهور اأن�سطة اقت�سادية جديدة مدرة 

للعائدات ومقاوالت �سغرى

•�رفع ن�سبة التمدر�ض
•�اإبطاء الهجرة اإىل املدينة

•��حت�سني ال�سكن من خالل جتهيز البيوت 
باالأجهزة املنزلية الكهربائية

•��تخفي�ض االإنفاق العام على االإ�ساءة 
با�ستبدال الو�سائل التقليدية.

برنامج كهربة القرى
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ال�سكل 25 : تطور معدل اإمكانية  

الولوج اإىل الكهرباء باملناطق 

الريفية
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�سنة  الع�رضين  يف  �سيت�ساعفون  احلوا�رض  �سكان  اأن  خ�سو�سا 

عرفت  لقد  املدن.  يف  حاليا  يعي�سون  املغاربة  من   %60 املقبلة. 

املراكز احل�رضية املتوفرة على بنيات اأقوى، وذات اأن�سطة اقت�سادية 

احلوافز  بفعل  �رضيعا  تنمويا  اإيقاعا  منا�سبة،  واحتياجات  متنوعة 

وبرامج من كل �سنف:

•�تنمية مراكز ح�رضية جديدة )تام �سنة، �سال اجلديدة، اإلخ.(؛
•��امت�سا�ض النق�ض يف ال�سكن: ال�سكن االقت�سادي واالجتماعي، 

برنامج مدن بدون �سفيح، اإلخ.؛

بنيات  اخل�سو�سي،  التعليم  )ت�سجيع  والعمل  التكوين  •��تن�سيط 
امل�ساعدة على اإيجاد ال�سغل كالوكالة الوطنية الإنعا�ض الت�سغيل 

والكفاءات، اإلخ.(؛

•��جتميع وتدبري مناطق االأن�سطة )االأقطاب التكنولوجية، املناطق 
التقليدية…،  ال�سناعة  مناطق  اللوجي�ستية،  املناطق  ال�سناعية، 

اإلخ.؛

)م�ست�سفيات  القرب  وبنيات  االجتماعية  اخلدمات  •��تنمية 
اإقليمية، ف�ساءات ثقافية وريا�سية، اإلخ.(؛

للتنمية  املغربية  االإ�سرتاتيجية  تقومي  ذلك  مع  ال�رضوري  فمن 

احل�رضية لتكون م�ستدامة من اأجل مواجهة التحديات املتبقية فيما 

والتحكم  والتح�رض،  االجتماعي،  االجتماعي  بالتما�سك  يتعلق 

يف التلوث. اإن االقرتاب من اأ�سحاب القرار املحليني هو مفتاح 

الالمركزية  بقانون  اأكرث  مدعما  بالتاأكيد  و�سيكون  النجاح، 

املو�سعة.

الدعامة البيئية

الدويل  املجتمع  وعي  هو   1992 �سنة  املنعقدة  ريو  قمة  ميز  ما  اإن 

على  فاأكرث  اأكرث  نف�سها  تفر�ض  اأ�سحت  التي  البيئية  بالرهانات 

االختيارات التي تتخذها الدول يف جمال التنمية امل�ستدامة، وعلى 

راأ�ض هذه الرهانات ا�ست�رضاف م�ستقبل م�سمون لل�سعوب احلالية 

وامل�ستقبلية ين�سجم مع راأ�سمالها االإيكوبوجي. 

غداة هذه القمة، عمل املغرب على اإحداث قطاع وزاري مكلف 

بالبيئة ت�سريه كتابة دولة فرعية تابعة لوزارة الداخلية. وملدة ع�رضين 

يف  اأ�سا�سا،  متثلت،  هامة  جد  تطورات  القطاع  هذا  عرف  �سنة، 

يف  الهامة  والزيادة   ،2000 �سنة  ومهامه   �سلطاته   نطاق  تو�سيع 

ميزانيته منذ 2005، وكذا تعزيز قدراته  وتو�سيع تغطيته  الرتابية. اإذ 

اأن الوعي بالرهانات املذكورة قد اأدى اإىل خلق ان�سجام تدريجي 

لدى جميع  االأطراف املتدخلة.  فاملنظمات غري احلكومية تنظمت 

و�سكلت بديال حمليا فعاال، و الفاعلون االقت�ساديون وعوا  باأهمية 

كلجنة  والعمل  للتفكري  جمموعات  اأو  جلان  يف  فانتظموا  دورهم 

التنمية امل�ستدامة التي اأحدثها االحتاد العام ملقاوالت املغرب، كما 

اتخذوا تدابري ذات م�سوؤولية اجتماعية حتمل عالمة RSE، والذي 

نهجه االحتاد �سنة 2006. 

لقد كان التطور ملحوظا، خا�سة مع ارتقاء اخلطاب حول حماية 

الذي  الوا�سع  املفهوم  هذا  امل�ستدامة،  التنمية  مفهوم  نحو  البيئة 

عمل  وخمططات   والر�سد،  للتبادل  جديدة  اآليات  خلق  يفر�ض 

من  تتخذ  م�ستقبلية  بروؤية  ملتزما  فاعال  املغرب  من  جتعل  دقيقة 

التنمية امل�ستدامة مرتكزا لها.

1. التزام حتمي: تفعيل العمل  البيئي مي�سي 
قدما  

يف  تاأكيده  مت  اأمر  وطنية  اأولوية  البيئة  جعل  على  املغرب  عزم  اإن 

اأعلى م�ستوى للدولة.

ويربز هذا العزم من خالل ما يلي:

1992، عمل املغرب على   امل�ؤ�ش�شي: غداة قمة ريو  االإطار  •��تعزيز 
اإحداث قطاع للبيئة  لتن�سيق العمل احلكومي يف جمال املحافظة 

على البيئة. وقد تعزز عمل هذا القطاع، على مر ال�سنني،  من 

خالل االأهمية التي اأوالها للبيئة والتنمية امل�ستدامة واالإمكانيات 

داخل  القطاع  هذا  يتموقع  وحاليا  اإ�سارته.  رهن  التي و�سعت 

وزارة كربى جتمع اأي�سا قطاعات املاء والطاقة واملعادن. بالطبع 

و�سبه-عمومية   عمومية  قطاعات  اأي�سا  املجال  هذا  يف  تتدخل 

يتوفر على موؤ�س�سات  املغرب  اأن  القطاع اخلا�ض.  كما  واأي�سا 

وجمال�ض ت�ساهم  يف اتخاذ القرار يف اإطار الت�ساور وامل�ساركة بني 

للماء  االأعلى  املجل�ض  للبيئة،  الوطني  )املجل�ض  الفاعلني  جميع 

واملناخ، املجل�ض االأعلى الإعداد الرتاب…(.

للمبداأ  وفقا  بيئية  قوانني  عدة  اإ�سدار  بتم  القان�ين:  االإطار  •��تعزيز 
11 من اإعالن ريو الذي  يدعو الدول اىل ا�سدار تدابري ت�رضيعية 
االيكولوجية  املعايري  تكييف  على  ال�سهر  مت  البيئة.  جمال  يف 

واالأهداف واالأولويات البيئة وفقا لالإطار العام للبيئة والتنمية. 

عن  خ�سو�سا  القانوين  املجال  يف  ملحوظ  تقدم  اجناز  مت  لقد 
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طريق امليثاق التي مينح قيمة د�ستورية للبيئة. لقد مت ترجمة هذا 

التي  القوانني  الن�سو�ض :  التوجه بامل�سادقة على جمموعتني من 

حتافظ على البيئة : قانون املاء، درا�سة التاأثري على البيئة ، قانون 

احلفاظ وحماربة انبعاث امللوثات اجلوية ، قانون تدبري النفايات 

واالأكيا�ض  احلقائب  املحمية،قانون  املناطق  ال�سلبة،قانون 

البال�ستيكية القابلة للتحلل، وقوانني حديثة تهم التنمية امل�ستدامة  

اهمها قانون الطاقات املتجددة ، وقوانني متعلقة بخلق الوكالة 

الوكالة  وكذا  الطاقية  والنجاعة  املتجددة  للطاقات  الوطنية 

االأخرى يف طور االجناز  ال�سم�سية. والن�سو�ض  للطاقة  املغربية 

والتنمية  للبيئة  الوطني  بامليثاق  املتعلق  االطار  القانون  اأهمها 

امل�ستدامة.

•��تعزيز امل�اكبة والتقييم وال�قاية: من خالل خلق املخترب الوطني للبيئة 
اجلهوية  املرا�سد  للبيئة،  الوطني  )املر�سد  البيئية  املرا�سد  وكذا 

التنمية  موؤ�رضات  حتديد  خالل  ومن  امل�ستدامة(،  وللتنمية  للبيئة 

التاأثري على  ان�ساء جلنة وطنية وجلن جهوية لدرا�سة  امل�ستدامة،  

البيئة . جتدر اال�سارة اإىل اأن  م�سطرة درا�سات التاأثري على البيئة 

عرفت عدة حمطات : من �سنة 1994 اىل غاية 2003 كانت هذه 

الدرا�سات تنجز بطريقة طوعية  بوا�سطة املقاولني او حتت طلب 

امل�ستقبل  الو�سط  وه�سا�سة  ح�سا�سية  نتيجة  او  املانحة  اجلهات 

املتعار�سة  النظر  وجهات  يف  التحكيم  نتيجة  اأو  للم�رضوع  

ب�ساأن ا�ستخدام االأرا�سي.يف مرحلة ثانية من �سنة 2003 اىل غاية 

البيئة ، ورغم غياب  التاأثري على  قانون درا�سة  اإ�سدار  2008 مت 
البيئة،  التاأثري على  درا�سة  م�سطرة الجناز  تطبيقي مت و�سع  ن�ض 

ومع �سن الن�ض التطبيقي لهذا القانون �سنة 2008 دخل م�سل�سل 

درا�سة التاأثري على البيئة منعطفا جديدا  متيز بتفعيل دور اللجنة 

الوطنية لدرا�سات التاأثري على البيئة باال�سافة اىل المركزية هذا 

البيئة  التاأثري على  امل�سل�سل عن طريق خلق جلن جهوية لدرا�سة 

بامل�رضوع عن طريق  املعنية  ال�ساكنة  واالخد بعني االعتبار راأي 

املجال  يف  اجلهود  من  مزيد  بدل  هذا  وتطلب  العام.  التحقيق 

التنظيمي و تبني منهجية هيكلية من اجل اجناز امل�ساطري وتقوية 

قدرات املتدخلني املحليني. 

واملالية: من خالل اإحداث �سناديق بيئية  االقت�شادية  االآليات  •��تعزيز 
التلوث  مكافحة  �سندوق  للبيئة،  الوطني  )ال�سندوق  وطنية 

�سندوق  العادمة،  املياه  ومعاجلة  التطهري  �سندوق  ال�سناعي، 

للتعاون  جديدة  اآليات  اإحداث  اإىل  اإ�سافة  الطاقية…(،  التنمية 

دعم  اأجل  من  عمومية/خا�سة(  �رضاكات  اتفاقيات،  )اإعانات، 

التدابري املتخذة يف جمال حماية املوارد واملجاالت. 

عن  الدولية  املجهودات  يف  امل�ساركة  الدويل:  التعاون  •��تعزيز 
طريق الوفاء بااللتزامات و اجناز م�ساريع التعاون على امل�ستوى 

اجلهوي وتقوية التعاون جنوب جنوب و كذا التعاون الثالثي.

املواطن يف  م�ساهمة  تعترب  والت�ا�شلي:  التح�شي�شي  الن�شاط  •��تعزيز 
بيئة-مواطن.  لتعميم عمليات  اأ�سا�سيا  البيئة �رضطا  احلفاظ على 

اجلمعيات  حلركية  وداعمة  مواكبة  الدولة  تكون  وبذلك 

ون�ساطها.

احلكومية  املكونات  �ساكلة  على  الوطنية  الرتبية  وزارة   تبنت 

املحافظة  تعتمد على  املدين  روؤية  املجتمع  االخرى وفاعلني  يف 

اأ�سا�سا اىل  اأن�سطة هذه الوزارة تهدف  البيئة كاأولوية كربى.  على 

جعل املدر�سة ف�ساء للرتبية البيئية. عدة برامج مت اإجنازها :

•�اإدماج مفاهيم التنمية امل�ستدامة يف املقررات الرتبوية؛
•�تعميم برنامج املدار�ض االيكولوجية؛

•�التاأهيل البيئي للمدار�ض القروية.

تهدف هذه امل�ساريع اإىل:

•�تعزيز وتطوير الرتبية يف املجال البيئي والتنمية امل�ستدامة؛
•�تعبئة الفاعلني الرتبويني بخ�سو�ض امل�ساكل البيئية؛

•�اإجناز برامج التح�سي�ض والرتبية البيئية يف املوؤ�س�سات التعليمية؛
•�جعل من تلميذ اليوم مواطن م�سوؤول يف الغد.

يف  تت�سع  البيئية  امل�ساكل  فتئت  ما  التعزيز،  هذا  من  وبالرغم 

التي  البيئي  الواقع  حول  التقارير  اأن  اإذ  خمتلفة،  ترابية  م�ستويات 

اأجنزتها الدولة ت�سجل خطورة الو�سع، فثمة تراجع حاد للموارد 

الطبيعية وللمحيط احلياتي لل�ساكنة ب�سبب تلوث الهواء، وتلوث 

الغابوي،  الغطاء  وتراجع  والت�سحر،  والبحرية،  القارية  املياه 

الع�سوائية  املطارح  خماطر  وكذا  لل�ساحل،  البيولوجي  والتنوع 

للنفايات ، اإلخ. 

على  وكذا  ال�ساكنة،  �سحة  على  �سلبية  تاأثريات  الو�سع  لهذا  اإن 

الطبيعية  املوارد  من  عدد  نفاد  ب�سبب  االقت�سادي  النمو  �سريورة 

ال�رضورية للتنمية امل�ستدامة للبالد. اأمام هذا الو�سع، تركز العمل 

موؤخرا على الدعم البيئي املوؤ�س�ض على برامج وا�سعة النطاق مثل 

الربنامج الوطني للتطهري ومعاجلة املياه العادمة ، والربنامج الوطني 

لتدبري النفايات املنزلية.
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يفر�ض القانون 03-12 اإجناز درا�سة التاأثريالبيئي للم�ساريع التي من �ساأنها اأن حتدث تاأثريات �سلبية على املحيط البيو-فيزيائي 

والب�رضي ب�سبب موقعها اأو طبيعتها. وتكون معنية بذلك جل م�ساريع البنى التحتية. ُيعهد بهذه امل�ساريع اإىل جلنة وطنية خمت�سة 

بدرا�سة التاأثري على البيئة من اأجل امل�سادقة اإذا كان اال�ستثمار يتجاوز 200 مليون درهم. ويهم هذا القانون االأ�سخا�ض الذاتيني 

واملعنويني، يف القطاعني العمومي واخلا�ض، ويحدد عقوبات خا�سة اإ�سافة اإىل العقوبات ذات الطابع العام واملرتبطة بامل�سوؤولية 

املدنية و/اأو اجلنائية.

درا�سات التاأثري يف البيئة

تدبري النفايات

على  املتجددة  الطاقات  موارد  تطوير  اإىل   13-09 القانون  يهدف 

وا�ستغالل  اإن�ساء  اآفاق  يتيح  قانونيا  اإطارا  ويوؤ�س�ض  الوطني.  ال�سعيد 

حمطات الإنتاج الطاقة الكهربائية انطالقا من موارد للطاقات املتجددة. 

ويحدد هذا القانون املبادئ العامة املفرو�ض اتباعها، والنظام الت�رضيعي 

ن�رض  م�ستقبال  و�سيتم  والت�سدير.  الت�سويق  ذلك  يف  مبا  للتطبيق  القابل 

ظهائر تنفيذية بهذا اخل�سو�ض، كما يناَق�ض حاليا م�رضوع قانون حول 

القيام مبراجعات  اأن يفر�ض على املقاوالت  الفعالية الطاقية، من �ساأنه 

للفعالية  قانون  تهييء  يتم  كما  معينة،  ا�ستهالك  عتبة  من  ابتداء  طاقية 

الطاقية يف البناء. 

الطاقة املتجددة والفعالية الطاقية

 

يهدف القانون 00-28 اإىل وقاية وحماية �سحة االإن�سان، واحليوانات 

والنباتات، واملياه، والرتبة، واالأنظمة االإيكولوجية، واملواقع، واملناظر 

الطبيعية، والبيئة ب�سفة عامة، �سد التاأثريات ال�سارة للنفايات. ويعمل 

هذا القانون على تعريف النفايات، وت�سنيفها، ويحدد التزامات تخ�ض 

تدبريها والتخل�ض منها. ويحدد القانون اأنه ال بد من تقلي�ض النفايات 

اأنواع  تهم  التزامات  ي�سع  كما  حياتها،  دورة  خالل  و�رضرا  حجما 

النفايات. ويهم هذا القانون مالكي ومنتجي وم�ستغلي النفايات. 

 

 

ال�سكل 27 : حمطة معاجلة مياه ال�رشف ال�سحي 

بتاوجطات

ال�سكل 26 : حمطة معاجلة املياه العادمة ببني مالل
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)PNA( الربنامج الوطني للتطهري

الهواء  جودة  على  احلفاظ  اإىل   13-03 القانون  يرمي 

ب�سحة  ت�رض  قد  التي  اجلوية  امللوثات  انبعاث  وحماربة 

عامة.  ب�سفة  والبيئة  واجلو  والرتبة  واحليوان  االإن�سان 

ويطبق هذا القانون على كل �سخ�ض مادي اأو  معنوي 

، ميلك اأو ي�ستعمل اأو ي�ستغل بنايات اأو من�ساآت معدنية 

لل�سناعة  من�ساآت  اأو  فالحية،  اأو  جتارية  اأو  �سناعية  اأو 

اأو  حمرك،  ذات  لالآليات  اأو  لل�سيارات  اأو  التقليدية 

اأو  التدفئة  اأو  النفايات،  حرق  اأو  اال�ستعال  اأجهزة 

التربيد. ويفر�ض عقوبات حمددة. 

النقل  قطاع  عن  الناجم  الهوائي  التلوث  حلالة  بالن�سبة 

واملدى  القريب  املدى  على  عمل  برنامج  اقرتاح  مت 

الوقود،  جودة  حت�سني  الربنامج  هذا  يهم  املتو�سط. 

وتدبري  الهواء  جودة  مراقبة  نظام  وكذا  وال�سيارات، 

التنقالت احل�رضية، اإلخ.

تلوث الهواء

 

 ،1914( ظهائر  ثالثة  لتكملة   10-95 القانون  ياأتي 

املائي  املجال  يف  املياه  ت�سنف   )1925  ،1919
العمومي. ويحدد هذا القانون نظاما للحفاظ على املاء 

وحمايته. ومينع البناء يف مقدمة ال�سفاف وفوق جماري 

للمياه.  احلر  التدفق  يعيق  حاجز  وكل  والقنوات  املياه 

خزان،  اأي  اإزالة  اأو  اإن�ساء  اأي�سا  القانون  هذا  ومينع 

العمومي.  املائي  املجال  داخل  فالحة  اأو  مزرعة  اأو 

ويحدد  للماء  املوؤ�س�ساتي  التدبري  كذلك  القانون  ينظم 

العقوبات. 

تدبري املوارد املائية

 

 

عنه  نتج  كبري  تاأخر  من  املياه  معاجلة  قطاع  عانى   2005 �سنة  حدود  اإىل 

مما  عامة،  ب�سفة  البيئي  واملحيط  واملجاالت  املائية  املوارد  نوعية  تدهور 

�سكل تهديدا للموراد ول�سحة ال�ساكنة.

وبهدف ت�سحيح هذه االختالالت اأطلقت احلكومة �سنة 2006 الربنامج 

الوطني للتطهري بغية حتقيق االأهداف التالية: 

تقدر  احل�رضي  بالو�سط  التطهري  ل�سبكة  عامة  تو�سيل  ن�سبة  •��بلوغ 
بـ %75 يف 2016، و%80 يف 2020، و%100 يف 2030.

%40 يف 2016، و%80 يف 2020، و100%  اإىل  املنزيل  التلوث  •��خف�ض 
يف 2030.

بن�سبة  ا�ستعمالها  واإعادة  الثالثي،  امل�ستوى  اإىل  العادمة  املياه  معاجلة  �•
%50 يف 2020، و%100 يف 2030.

ا�شتثمار يقدر بـ  50 مليار درهم.

مت�يل: الدولة/ ال�شناديق وامل�شاعدات/ القطاع اخلا�ص
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اإن التزايد ال�سكاين احل�رضي وتكاثر االأحياء الهام�سية عقدت كثريا عملية جمع النفايات املنزلية وت�رضيفها والتخل�ض منها، فاإنتاج 

هذه النفايات يبلغ يف الو�سط احل�رضي 5 ماليني طن يف ال�سنة، اأي ما يعادل ح�سة 0.75 كلغ/ن�سمة/يوم. وغالبا ما يتم التخل�ض من 

هذه النفايات برميها يف مطارح ع�سوائية، اأو يف نقاط �سوداء مبجاري املياه دون اأية معاجلة، مما يفرز تداعيات خطرية على ال�سحة 

العامة وعلى البيئة.

للتخفيف من حدة هذه االإ�سكاالت، بادرت احلكومة اإىل و�سع برنامج وطني لتدبري النفايات املنزلية )PNDM(، يت�سمن:

•��تاأمني جمع وتنظيف النفايات املنزلية للو�سول اإىل ن�سبة جتميع ت�سل اإىل %85 يف 2016، و%90 يف 2020، و%100 يف 2030.

•�اإحداث مطارح مراَقبة للنفايات املنزلية ت�ستفيد منها كل املراكز احل�رضية )%100 يف 2020(.

•�اإعادة تاأهيل اأو اإغالق جميع املطارح الع�سوائية املوجودة حاليا )%100 يف 2020(. 

•�ع�رضنة قطاع النفايات عرب جعله قطاعا حمرتفا.

تطوير م�سلك )فرز-تدوير-تقييم( مبعية اأن�سطة جتريبية للفرز، الأجل بلوغ ن�سبة %20 من التدوير يف 2020. �•

•�تعميم الت�ساميم املديرية االإقليمية لتدبري النفايات املنزلية وما مياثلها على كل عماالت واأقاليم اململكة.

•�تكوين وحت�سي�ض كل الفاعلني املعنيني باإ�سكالية النفايات.

ا�شتثمار يقدر بـ 40 مليار درهم. 

)PNDM ( الربنامج الوطني لتدبري النفايات املنزلية

2. املناخ: تاأثري حملي، وحتدي �سامل

والتنمية  االقت�ساد  يواجه  املناخية رهانا هاما يف  التغريات  ت�سكل 

املناخية  التغريات  اجتاه  املغرب  ه�سا�سة  تعترب  بحيث  الوطنية. 

مرتفعة، وذلك لالعتبارات التالية :

•��الدور الهام لقطاع الفالحة يف االقت�ساد الوطني حيث ي�سكل 
%15 من الدخل الوطني اخلام، كما انه ي�سغل %40 من ال�ساكنة.

•�حمدودية جناعة اآليات تدبري املخاطر والكوارث.
املجاالت  يف  مرتفعة  تنمية  ذات  القطاعات  قدرة  •���سعف 
اليد  ا�ستيعاب  وعلى  جديدة  �سغل  فر�ض  خلق  على  احل�رضية 

العاملة النازحة من العامل القروي.

يف  ال�سقوية  الفالحية  املنتوجات  من  هامة  ن�سبة  •��م�ساهمة 
على  الـمنتوجات  من  النوع  هذا  ويعتمد   ،)15%( ال�سادرات 

اال�ستغالل املفرط للموارد املائية. 

ولهذا، يعتزم املغرب موا�سلة م�ساندة جهود املجتمع الدويل ملواجهة 

التحدي املناخي، فقد وّقع املغرب على االتفاقية االإطار لالأمم املتحدة 

1995. كما  1992، و�سادق عليها �سنة  املناخية �سنة  التغريات  ب�ساأن 

هذه  الأطراف  ال�سابع  املوؤمتر  مراك�ض،  مبدينة   2001 يف  احت�سن، 

بروتوكول  تفعيل  اتفاقات  عنه  متخ�ض  الذي   )COP 7( االإتفاقية 

كيوطو، الذي متت امل�سادق عليه من لدن احلكومة املغربية يف 2002.

ومبقت�سى املفاو�سات يف اإطار االتفاقية وبروتوكول كيوتو، ينتمي 

املغرب اإىل املجموعة »االإفريقية«، لكونه بلدا اإفريقيا، وينتمي اإىل 
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( وال�سني، باعتباره بلدا ناميا، فهو ي�ساهم يف   G77(  77 جمموعة 

متوقع هاتني املجموعتني. فرغم ح�سته ال�سئيلة من انبعاث الغازات 

الدفيئة، فاملغرب �سديد التاأثر بالتغريات املناخية.

تعتمد ا�سرتاتيجية الوطنية املتعلقة مبكافحة التغريات املناخية على 

مبداأين اثنني: فمن جهة، اأمام االأ�سباب الرئي�سية للتغريات املناخية، 

وب�سكل اإرادي، عمل املغرب على ف�سل منو اقت�ساده عن انبعاث 

للتخفيف من  �سيا�سة  باأن ترجمة  اأنه مقتنع  الدفيئة. كما  الغازات 

ال�سامل،  منوه  يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من  الدفيئة  الغازات  انبعاث 

جهة  ومن  النظيفة.  التكنولوجيات  جلب  خالل  من  وال�سيما 

ب�سكل  املغرب،  يعتزم  املناخية،  التغريات  تداعيات  اأمام  اأخرى، 

الت�سدي  ،وذلك من خالل  ترابه وح�سارته  على  احلفاظ  طوعي، 

ُتهيئ  للتكيف  �سيا�سة  ترابه، واال�ستباق من خالل  له�سا�سة  الناجع 

جمموع �ساكنته وفاعليه االقت�ساديني ملواجهة هذه االآثار.

االحتبا�ض  ملحاربة  برنامج  اعتماد  مت  االإ�سكالية،  هذه  وملعاجلة 

احلراري يرتكز على ثالثة حماور اأ�سا�سية:

•�بلورة �سيا�سة ملحاربة االحتبا�ض احلراري على امل�ستوى الوطني؛
التغري  مع  للتكيف  م�ساريع  وتنفيذ  اإعداد  امليدانية:  •��التدابري 

املناخي؛

•�التزامات املغرب على امل�ستوى الدويل:
ال�رضوع  املناخية،  التغريات  ب�ساأن  الثاين  الوطني  التقرير  -  اإمتام 

يف م�سل�سل بلورة التقرير الوطني الثالث؛ 

الغازات  من  التخفيف  جمال  يف  الدولية  اجلهود  يف  -  االإ�سهام 

 ،MDP النظيفة  التنمية  اآلية  الدفيئة من خالل تهييئ م�ساريع 

م�ستوى  على  املالئمة  الطوعية  االإجراءات  حزمة  وبلورة 

اإطار برامج:  NAMAs وذلك يف  التخفيف  وطني يف جمال 

لتدبري  الوطني  و)الربنامج  والريحية،  ال�سم�سية  الطاقات 

 .)PNDM النفايات املنزلية واملماثلة لها

وال�سناعة  والنقل  الطاقة  قطاعات  باملغرب  التخفيف  تدابري  تهم 

االإجمالية  القدرة  واإن  والبناء.  والغابات،  والفالحة  والنفايات 

للتخفيف عرب هذه التدابري تناهز 53 مليون طن مكافئ ثاين اأك�سيد 

الكاربون يف ال�سنة يف اأفق 2030.
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)CO2( ال�سكل 28: منو انبعاثات الغازات الدفيئة

باعتبارها �َسّداً يف وجه الت�سحر، تقوم الواحات بوظائف بيئية 

كثرية، فهي زاخرة بالتنوع البيوبوجي، وتلعب دورا هاما يف 

هيكلة احلياة االجتماعية وتنظيمها. تغطي الواحات %15 من 

563 115  كلم2،  بـ  م�ساحتها  الوطني، وتقدر  الرتاب  جمموع 

يعادل  ما  اأي  ن�سمة،  مليون   1.7 بـ  تقدر  �ساكنة  بها  وترتكز 

مائية  �سبكة  الف�ساء  هذا  وتتخلل  ال�ساكنة.  جمموع  من   5.3%
يقدر �سبيبها املتو�سط بـ 25م3/ث، مع تعبئة تفوق 1.1 مليون م3 

ت�ستعمل اأ�سا�سا يف الفالحة )98%(.

اإن االأنظمة االإيكولوجية للواحات تعي�ض مرحلة تراجع كبري. 

عام  انخفا�ض  بو�سوح:  الواقع  هذا  التالية  االأرقام  وجت�سد 

اإنتاج  20 م، وكذا ن�سبة انخفا�ض  15 اإىل  للفر�ض املائية مبعدل 

التمور بـ 34%.  

اجلنوب  واحات   2000 يف  اليون�سكو  منطمة  �سنفت  لقد 

كمحمية حيوية. ومن اأجل حماية هذه الف�ساءات الفريدة، مت 

اإطالق ثالثة برامج:

التنمية  جمال  يف  جتريبي  كربنامج  تافياللت  واحات  •��برنامج 
الرتابية امل�ستدامة.

تنمية  وكالة  عليه  ت�رضف  الذي  اجلنوب  واحات  •��برنامج 
اجلنوب ب�رضاكة مع PNUD )برنامج االأمم املتحدة للتنمية(. 

وقد مكن هذا الربنامج من تعزيز اإمكانات اجلماعات املحلية 

يف جمال التخطيط والتنمية امل�ستدامة ملناطق الواحات.

بالواحات  املناخي  التغري  مع  للتكيف  االإفريقي  •��الربنامج 
املمول من لدن اليابان باإ�رضاف PNUD، وهو برنامج �ساهم 

االأنظمة  لها  تتعر�ض  التي  االأخطار  من  واحلد  التدبري  يف 

احلراري،  االحتبا�ض  ب�سبب  املغربية  للواحات  االإنتاجية 

وكذا  للتكيف،  خالقة  مقاربات  اعتماد  طريق  عن  وذلك 

دعم وتعزيز االإمكانات املحلية باعتماد مقاربة ترابية.

جمال الواحات: تراث يف خطر

 
ال�سكل 29: واحات جنوب املغرب
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3. التدبري املندمج للماء

ال �سك اأن عناية املغرب بامل�ساألة املائية ت�سكل مثاال وا�سحا جتدر 

درا�سته عن قرب. 

بالنظر اإىل موقعه اجلغرايف، يتميز املغرب مبناخ �سديد التباين يطبعه 

نظام مطري غري منتظم من حيث املكان والزمان، فاالإمكانات من 

حيث املوارد املائية الطبيعية تقدر بـ 22 مليار مرت مكعب يف ال�سنة، 

منها 18 مليار مرت مكعب �سطحية، و4 مليار مرت مكعب جوفية، 

اأي ما يعادل 730 مرت مكعب لكل ن�سمة يف ال�سنة )730 م3/ن�سمة/

�سنة(، وهي ن�سبة تدل على نق�ض يف املاء الأنها اأقل من 000 1م3. 

وميكن اأن ترتاجع هذه الكمية اإىل 530م3 يف اأفق �سنة 2030 حتت 

وطاأة التغريات املناخية.

انخرط  يعرفه،  الذي  النمو  مواكبة  اأجل  ومن  ال�سياق،  هذا  يف 

املائية وتعبئتها، واتخذ  لتدبري موارده  املغرب منذ زمن يف م�سار 

مبادرة للتخطيط والتدبري املندمج لهذه املوارد.

وقد مكنته هذه ال�سيا�سة من توفري بنية حتتية مائية هامة تتكون من 

من�ساآت تخزين املياه ونقلها )متكن من تعبئة اأزيد من %75 من املياه 

ال�سطحية(، وكذا اآالف احلفر واالآبار التي تخزن املياه اجلوفية.

وقد مكنت هذه البنيات التحتية من �سمان: 

•�تاأمني تزويد ال�ساكنة باملاء ال�رضوب؛

•�تطور ال�سقي على نطاق وا�سع )قرابة 1.5 مليون هكتار(؛

وترتكز اأزيد من ن�سف املوارد املذكورة يف االأحوا�ض ال�سمالية، 

وهي غري منتظمة يف الزمن، اإذ ميكنها اأن تتباين يف التقرير الواحد 

مليار م3   47 بلغت  ال�سنوية  )املوارد  ال�سنوات  1 و9 بح�سب  بني 

1992- �سنة  يف  م3  مليار   5 تتجاوز  مل  بينما   ،1962-1963 �سنة 

اأن  اإذ ميكن  اأي�سا من حيث املكان،  1993(. وتتباين هذه املوارد 
تتباين ح�سة كل ن�سمة بني االأحوا�ض من 1 اإىل 8 يف نف�ض التقرير 

1200 م3/ن�سمة/�سنة يف اللوكو�ض، مقابل  )املوارد املتجددة تبلغ 

141 م3/ن�سمة/�سنة باأبي رقراق(.    

املوارد  ندرة  اإىل  بالنظر  حمدودا  للبالد  املائي  املخزون  يبقي 

اأن حاجات خمتلف  تقييمها. ويالحظ  ل�سعف  وتراجعها، وكذا 

بالذكر  م�ستمر، ونخ�ض  ارتفاع  للمياه يف  امل�ستعملة  القطاعات 

القطاع الفالحي الذي يعرف ا�ستهالكا كبريا للماء، واال�ستعماالت 

املنزلية اأو الهوايات، وكذا حاجات القطاع ال�سياحي وال�سناعي. 

ت�ساف اإىل ذلك االختالالت املوؤ�س�ساتية ب�سبب كرثة املتدخلني، 

مما يعيق التن�سيق االأمثل بني خمتلف ال�سيا�سات يف جمال املاء. ومن 

جهة اأخرى يعرف م�ستوى الفر�ض املائية انخفا�سا هاما: 

•�مواكبة تطور باقي القطاعات ال�سو�سيو-اقت�سادية؛
الفي�سانات يف مناطق �سا�سعة كانت تتكبد خ�سائر  •��احلماية من 

كبرية يف ما م�سى؛ 

	  
ال�سكل 30 : هيكل املياه املعباأة

 

ال�سكل 31: تطور م�ستويات املياه اجلوفية

 

 انخفا�ص ملفت مل�ستويات الُفَر�ص املائية

فر�سة �سو�ص فر�سة �ساي�ص فر�سة احلوز
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االإنتاج  جمموع  من  املئة  يف   10( الكهرو-مائية  الطاقة  •��اإنتاج 
الوطني(.

وباملوازاة مع �سيا�سة تدبري العر�ض هذه، تتوا�سل املجهودات يف 

الطلب،  العمل على تدبري  للماء. ويرتكز  ا�سرتاتيجية وطنية  اإطار 

عن طريق تعزيز امل�ساعدات العمومية ل�سالح االقت�ساد املائي، اإىل 

جانب تعزيز الرت�سانة املوؤ�س�ساتية والتنظيمية.

4. الغابات والتنوع البيولوجي: غنى 
وجمهودات من اأجل احلفاظ عليها

يتميز املغرب بتنوع طبيعي واإيكولوجي مهم، وي�سم 40 نوعا من 

 7000 التي تعترب موطنا الأزيد من  الطبيعية  االأنظمة االأيكولوجية 

الفقاريات  من  نوعا   550 قرابة  و  االأر�سية،  النباتات  من  نوع 

اأنواع م�ستوطنة.  التي من بينها  اأنواع الالفقاريات  واالآالف من 

هذه املوارد، التي تتعر�ض للعديد من التغريات الطبيعية و الب�رضية، 

تتطور ح�سب دينامية خمتلفة عن االأنظمة االإيكولوجية و ال�سياق 

ال�سو�سيو اقت�سادي و البيئي.

ملواجهة هذا الو�سع، بادر املغرب اإىل اتخاذ اإجراءات تطوعية من 

�ساأنها التاأثري يف منحى الت�سحر و التقليل من حدته، حيث انتقل 

من التخطيط القطاعي لي�سل اإىل خطة ت�سمل الرتاب الوطني.

التخطيط القطاعي

البيئة  حول  والربامج  واال�سرتاتيجيات  املخططات  من  العديد 

والتنمية امل�ستدامة مت تنفيذها بعد القمة التي انعقدت يف ريو �سنة 

1992 ، و باخل�سو�ض:

املناطق  يف  االأرا�سي  على  املحافظة  لتدبري  املديري  •��املخطط 
البعلية )1994(؛

•�املخطط املديري للمناطق املحمية )1995(؛
•�ا�سرتاتيجية تنمية املراعي )1995(؛

•�املخطط املديري للت�سجري )1996(؛
•�املخطط الوطني لتهيئة االأحوا�ض املائية )1997(؛

•�الربنامج الغابوي الوطني )1998(؛
•�املخطط املديري ملكافحة حرائق الغابات )2001(؛

للغابات  ال�سحية  احلالة  متابعة  و  ملراقبة  الوطنية  •��اال�سرتاتيجية 
)2008(؛

احلزام  و  احل�رضي  املجال  غابات  لتنمية  الوطنية  •��اال�سرتاتيجية 
احل�رضي )2009(.

تعد عملية و�سع هذه املخططات االإقليمية نتيجة ملقاربة ترتكز على 

ت�سخي�ض امل�سكل والتعرف على العقبات وحتديد منهج تدخل جديد.

اأفقية  باالأ�سا�ض على مهمة  تركز  اأخرى   وقد مت و�سع خمططات 

ملكافحة  الوطني  الربنامج  وباخل�سو�ض  املتكاملة،  التنمية  تخ�ض 

عرب   )2001( الب�رضية  للتنمية  الوطنية  واملبادرة  الت�سحر)2001(، 

حماور مكافحة الفقر و املنهج الت�ساركي فيما يخ�ض املحافظة على 

الغابة و تنمية مواردها.

 

املنهجية:

يتم قيا�ض موؤ�رض التاأثر بالت�سحر عن طريق دمج اأربع موؤ�رضات:

•�موؤ�رض التاآكل؛
•�موؤ�رض نوعية النباتات؛

•�موؤ�رض نوعية املناخ؛
•�موؤ�رض فرط الرعي.

يف  �ساعد  الذكر  ال�سابقة  باملوؤ�رضات  املتعلقة  اخلرائط  دمج  اإن 

و�سع خريطة التاأثر بالت�سحر.

املناطق ح�سب تاأثرها بالت�سحر وتدهور 

الأرا�سي
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نح� روؤية متكاملة للم�شتقبل: برنامج العمل ال�طني ملحاربة 

الت�شحر )2030(

هذه الطريقة تتم على مرحلتني:

•�لتفعيل اإدماج الربامج االإقليمية؛
•�و�سع نظام للمراقبة ح�سب املجال وجتان�سه.

االأهداف:

1.  تدبري املوارد الطبيعية ب�سكل م�ستدام عن طريق اإعطاء االأهمية 

لكل مورد ح�سب اإمكانياته، والتقليل من التاأثري الب�رضي؛

اأن�سطة تدر عائدات مالية من �ساأنها  2.  تنويع االأن�سطة عن طريق 

اإعالة ال�ساكنة؛

3.  ا�ستخال�ض التجارب الناجحة واالإيجابيات من اأن�سطة )برنامج 

العمل الوطني ملحاربة الت�سحر-2030( التي ت�ستهدف ال�ساكنة 

)التقليل من حدة الفقر(؛

االأرا�سي  تدهور  و  الت�سحر  ظاهرتي  حول  معلومات  4.  جمع 

وتبعاتهما؛

ملحاربة  الوطني  العمل  )برنامج  م�ساريع  ل�سالح  املوارد  5.  تعبئة 

الت�سحر-2030( عن طريق عقد �رضاكات عل امل�ستوى الوطني 

و الدويل.

احلفاظ على التن�ع البي�ل�جي التزام  فعلي

التي  البيولوجي  بالتنوع  ان�سجاما مع مقت�سيات االتفاقية اخلا�سة 

تتوخى حماية 10 يف املائة من االأرا�سي، مت حتديد 150 موقعا من 

امل�سالح البيولوجية واالإيكولوجية متثل جمموع النظام االإيكولوجي 

على م�ساحة تفوق 2،5 مليون  هكتار.

م�ساحتها  تبلغ  وطنية،  منتزهات   10 اإدماج  مت  االإطار،  هذا  يف 

000 750  هكتار، يف مر�سوم. كما مت ر�سد ميزانية ح�سب اأولوية 

كل م�رضوع، كما مت تزويدها مبخطط تدبري قيد التنفيذ.

جديد  قانون  ت�رضيع  مت  اال�سرتاتيجية،  هذه  تفعيل  اأجل  ومن 

فئات  خم�ض  ي�سم  املحمية  باملجاالت  يتعلق   2010 يوليوز  يف 

)منتزهات وطنية و طبيعية، و حمميات طبيعية، حمميات بيولوجية 

و مواقع طبيعية( متبنية املعايري املعتمدة ح�سب ال�سياق ال�سو�سيو-

قت�سادي للبالد.

اإن تفعيل هذه اال�سرتاتيجية، التي تهدف اإىل البحث عن توازنات 

خمتلف  مع  تتالءم  للتدبري  طرق  اإيجاد  واإىل  جديدة،  اإيكولوجية 

مكونات الو�سط البيئي، يفر�ض عليها ال�رضوع يف االأ�سغال الثالثة 

التالية:

على  اأ�سا�سا  ترتكز  والتي  البيئية  املنظومة  اإ�سالح  •��مرحلة 
)اإعادة  واحليوانية  النباتية  والف�سائل  ال�ساكنة  تاأهيل  اإعادة 

اإىل  املنقر�سة  االأنواع  اإدخال  اإعادة   و  تدعيم  املوائل،  تركيب 

الطبيعة،اإلخ.(؛

املجاالت  �سيانة  على  ترتكز  والتي  والتنمية  التهيئة  •��مرحلة 
وتوفري  بها  اخلا�سة  التحتية  البنية  اإن�ساء  طريق  عن  املحمية 

االأنواع  توازن  تاأمني  و  ت�سغيلها  اأجل  من  ال�رضورية  املعدات 

احليوانية فيها؛

ال�سياحة  قطاع  تنمية  بوا�سطة  املحمي  املجال  تقييم  •��مرحلة 
االإيكولوجية وكذا اأن�سطة اأخرى اقت�سادية تن�سجم مع اأهداف 

احلماية والتدبري امل�ستدامني بالن�سبة للمجال االأخ�رض.

االإجنازات املتعلقة بالغابات و التن�ع البيئي الربي

تتمحور هذه االإجنازات حول: 

98 يف املئة من 9 مليون  لـ  العقاري  التاأمني  وكذا  احلدود  •��ر�سم 
هكتار من الغابات مع �سمان حق اال�ستغالل بالن�سبة لل�سكان 

املحليني؛

•��غر�ض االأ�سجار الإيقاف االأ�سباب التي ت�ساهم يف تدهور الغطاء 
من  الرفع  طريق  عن  الغابوي  الرعي  وتطوير  واإحياء  الغابوي، 

وترية غر�ض النباتات  الذي ارتفع من 000 20  هكتار يف ال�سنة 
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ال�سنة يف  هكتار يف   40 000 عن  يزيد  ما  اإىل   1992 �سنة  بر�سم 

االأولوية  اإعطاء  مع  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  الواحدة  ال�سنة 

لالأنواع املحلية )�سجرة العرعار والفلني واالأرز واالأركان(؛

�سمن  مائيا   حو�سا   18 يف  املائية  التعرية  ن�سبة  يف  •��التحكم 
االأعمال  ت�سمح  االأولويات.  الئحة  يف  م�سنفا  22 حو�سا 
املائية  املوارد  على  احلفاظ  يف  املنا�سبة  والبيولوجية  امليكانيكية 

واالأرا�سي الفالحية و البنيات التحتية لل�سقي؛

تنبعث  التي  املناطق  معاجلة  طريق  عن  الرمال  زحف  •��مكافحة 
م�ساحة  على  وذلك  والقارية  ال�ساحلية  الرملية  الكثبان  منها 

تقدر بـ 000 36 هكتار حيث من �ساأنها املحافظة على تكتالت 

الرتبة والواحات والبنيات التحتية؛

•��كان من �ساأن تدبري مكافحة حرائق الغابات اأن ت�ساعد بوا�سطة 
و�سع تدابري احرتازية، و جتنب االأخطار، واالإنذارات املبكرة، 

والتدخل ال�رضيع على تقليل امل�ساحة التي طالتها احلرائق من 14 

هكتار �سنة )1995-1960( اإىل 9 هكتار �سنة )2006-1996( اإىل 

اأن بلغ ن�سبة 4 هكتار حاليا؛

•��متابعة احلالة ال�سحية للغابات عن طريق و�سع خمطط التاأقلم و 
و  التدهور  بالتنبه واحلذر من ظاهرتي  ي�سمحان  اللذان  املراقبة 

الهجوم الطفيلي؛

احل�رضي  املجال  داخل  غابة   170 عن  يزيد  ما  على  •��التعرف 
مليون   14 لـ  العي�ض  اإطار  حت�سني  يف  ت�ساهم  والتي  وخارجه، 

خم�س�سة  ا�سرتاتيجية  و�سع  اإن  باململكة.  مدينة   50 يف  �ساكن 

اأي�سا  وال�ساكنة  الطبيعي  واملجال  البيئة،  �سيخدم  الغابات  لهذه 

عن طريق تنظيم ا�ستقبال الزوار الأجل اال�ستجمام يف 40 موقعا 

غابوي، و و�سع ت�سميمات معدة يف الهواء الطلق من اأجاللرتبية 

البيئية وتطوير املعارف حول ح�سا�سية املناطق الغابوية.  

5. بني البحر واملحيط: املغرب بلد �ساحلي

من  االأطل�سية  الواجهة  على  ميتد  �ساحلي  ب�رضيط  املغرب  يتميز 

جنوبا  الكويرة  اإىل  ال�سمال  يف  طنجة  قرب  �سبارطال  راأ�ض 

اإىل  �سبارطال  راأ�ض  من  املتو�سطية  الواجهة  وعلى  )934 2 كلم(، 

ال�سعيدية )512 كلم(.

200 ميل بحري  املمتدة على  اخلال�سة  االقت�سادية  املنطقة  بف�سل 

البحري  امليدان  جتاوز  ال�سواحل،  من  كيلومرت   3500 وقرابة 

باملغرب املليون كيلومرت مربع من امل�ساحة املائية.

مياه  طرق  ملتقى  املغربية  ال�سواحل  ت�سكل  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 

مياه  االأطل�سية،  املتو�سطية،  ال�سمالية،  )املياه  خمتلفة  اأ�سول  من 

االأعماق، اإلخ.( والتي تتميز بتنوع خا�ض )%5،44 من االأنواع 

يقارب  توطن  مبعدل  القارة،  م�ستوى  على  اإح�ساوؤها  مت  التي 

الغنية  املياه  املياه اخل�سبة من بني  %3،31( )1(. كما ت�سنف هذه 
بالرثوة ال�سمكية.

تراثه  على  املحافظة  اأجل  من  التزامه  يف  رائدا  املغرب  كان  لقد 

با�ستمرار  يواجه  ال�ساحلية،  الدول  وكباقي  اأنه،  اإال  البيولوجي. 

البحرية بجميع  اأجل احلفاظ على جماالته وبيئاته  ال�سعوبات من 

والبحريات،  املرجانية،  واالأر�سفة  البحرية،  املياه  مكوناتها: 

واخللجان، وم�سبات االأنهار والتنوع احليواين والنباتي...

تتمثل هذه ال�سعوبات اأ�سا�سا يف:

من   50% ال�ساحلية،  االأ�رضطة  على  املتزايد  ال�سكان  •���سغط 
%2،77 �سنويا، مقابل  بلغ  2000، مبعدل منو  البالد �سنة  �سكان 

%2،5 �سنويا من جمموع ال�ساكنة؛

الب�رضية  واالأن�سطة  التحتية  البنيات  تو�سع  عن  الناجت  •��االجنراف 
)طرق، معامل، مركبات �سياحية، اإلخ.(: �سياع 000 1 هكتار 

�سنويا يف املجال ال�ساحلي مبا فيه الغابوي )2(؛

ال�سائلة  املقدوفات  من  املعالج  غري  اجلزء  عن  الناجت  •��التلوث 
املنزلية، واملعامل، واملالحة البحرية، والتلوث العر�سي، اإلخ.؛

البيئية  العلمية واملحافظة على االأنظمة  املراقبة  •��حمدودية و�سائل 
البحرية: احرتام قوانني ال�سيد يف اأعايل البحار، اإلخ.؛

•�التح�سي�ض الذي ال يزال حديثا مبفاهيم اال�ستغالل امل�ستدام.

وعيا منه برتاثه وموارده البحرية لفائدة االأجيال احلالية واملقبلة، 

با�رض املغرب جمموعة من امل�ساريع من اأجل املحافظة عليها.
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و�سع املغرب �سبكة وطنية للمناطق املحمية التي �ست�ساعد على احلفاظ على الرتاث الطبيعي والتنوع البيولوجي، ح�سب خمطط 

مف�سل �سيتم تطبيقه تدريجيا بالن�سبة للم�ساحات املحمية. ت�ستهدف هذه ال�سبكة 160 موقعا ذو اأهمية بيولوجية واإيكولوجية، 

مت تهييوؤها يف منتزهات وحمميات.

ميكن اأن نذكر من بني هذه املنتزهات واملحميات:

املنتزهات:

•�املنتزه الوطني للح�سيمة؛
•�املنتزه الوطني ل�سو�ض ما�سة؛

•�املنتزه الوطني للداخلة.

املحميات: 

•�حممية اخنيفي�ض؛
•�حممية جزيرة ال�سويرة؛

•�حممية الواليدية – �سيدي مو�سى؛
•�حممية �سيدي بوغابة؛
•�حممية املرجة الزرقاء؛

•�حممية م�ستنقعات العرائ�ض؛
•�حممية راأ�ض احلربات الثالث؛ 

•�حممية مر�سي�سة؛
•�حممية م�سب ملوية.

املخطط املديري للمناطق املحمية

	  

بع�ض االأمثلة التي ت�ساعد على قيا�ض املطاف الذي قطعته اململكة 

املغربية خالل ال�سنوات الع�رضين )20( االأخرية :

البيئة واإدراج  الدولية يف جمال  •��امل�سادقة على معظم االتفاقيات 
حمتوياتها �سمن الرت�سانة التنظيمية الوطنية، من بينها:

•�االتفاقية حول املحافظة على التنوع البيولوجي؛
•�اتفاقية االأمم املتحدة حول قانون البحر؛

•��اتفاقية املحافظة على الف�سائل املهاجرة التي تنتمي اإىل الوحي�ض 
الربي؛

•�اتفاقية التجارة العاملية لف�سائل احلياة الربية املهددة باالنقرا�ض؛
•��و�سع ا�سرتاتيجية وطنية بخ�سو�ض امل�ساحات املحمية واملناطق 
ترتيب  يخ�ض  فيما  العري�سة  اخلطوط  ر�سم  طريق  عن  الرطبة، 

وتدبري املواقع البيولوجية واالإيكولوجية؛

•��و�سع وتعزيز تنظيمات حمددة تتعلق باالأن�سطة الب�رضية املختلفة: 

ال�سيد يف اأعايل البحار، ال�ساحلية واحلرفية، واالأن�سطة املرفئية، 

والتطور احل�ساري، الرتفيه وال�سياحة، اإلخ.

نظرا الأن املغرب يقع يف اأق�سى ال�سمال الغربي الإفريقيا، ويحده 

البحر من اجلانبني حيث يطل على امل�سيق االإ�سرتاتيجي جلبل طارق 

وي�ستفيد من ظروف مائية ومناخية منا�سبة، لذلك فاإنه يتمتع مبيول 

بحرية قوية بطبيعته:

•��500 3 كيلومرتا من ال�سواحل، 000 3 كيلومرت منها توجد على 
طول املحيط االأطل�سي و500 كيلومرت بالبحر االأبي�ض املتو�سط؛

•��ظروف مائية ومناخية جد مالئمة؛
من  طن   )1،6مليون  ال�سمك  ل�سيد  ومتنوعة  مهمة  •��اإمكانات 

املنتجات ال�سمكية �سنويا(.

متنحه  والتي  مهمة،  �سمكية  ثروة  على  املغربي  ال�ساحل  يحتوي 

وفرة كبرية يف �سيد ال�سمك.
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ا�ستفاد قطاع ال�سيد البحري مند زمن بعيد من ا�ستثمارات معقولة 

�سواًء كانت عمومية ) موانئ( اأو خا�سة ) قوارب �سيد و�سناعات 

حتويلية(. 

الناجت  من   3،8%( الوطني  االقت�ساد  دعم  يف  كبري  ب�سكل  ي�ساهم 

االأ�سماك. ت�سدير  جمال  يف  تاريخي  مبوقع  ويتمتع  اخلام(  الوطني 

ويالحظ اأن هذه املوارد ال ُت�ستَغلُّ اليوم مبا فيه الكفاية ب�سبب قيود 

هيكلية.

وتطمح ا�سرتاتيجية هاليوتي�ض لل�سيد البحري اإىل جعل قطاع ال�سيد 

االإطار  هذا  ويف  الوطني.  لالقت�ساد  م�ستمر  لَنَماِء  حمركا  البحري 

انطلقت العديد من �سيا�سات التطوير بغية القيام باأعمال على النطاق 

االأ�سواق،  ويف  حجمها،  يف  خمتلفة  وامليكرو-اقت�سادي،  املاكرو 

وكذلك يف اأثرها االجتماعي االقت�سادي، نذكر من اأهمها :

•�ا�سرتاتيجية هاليوتي�ض لل�سيد البحري؛
•�الربنامج  الوطني لتهيئة املناطق ال�ساحلية PNAL؛ 

.IRA خمطط َغْمر ال�سعاب اال�سطناعية�•

قام املغرب باختيار طريقة م�سوؤولة يف ما يخ�ض ا�ستغالل املوارد 

ال�سكان  م�ساعدة  وباالأخ�ض  االقت�سادي  والتطوير  ال�سمكية 

املحليني الذين  يعي�سون من البحر ب�سكل مبا�رض اأو غري مبا�رض. اإن 

ح�سيلة املعامالت يف  هذا القطاع  ُتقيَّم  من خالل االإجراءات 

بعني  اأخدا  بها،  امل�سموح  والتطلعات  باالأ�سا�ض،  االجتماعية 

االعتبار القدرة البحرية املتوفرة.

املغرب  فاإن   ، البحرية  البيئية  اأنظمته  على  باحلفاظ  يتعلق   فيما 

املتعددة  وكذلك  منها  الثنائية  الوطنية،  املبادرات  جميع  �سجع 

اليوم  اآخر  فاإن خربته املتقدمة واملعروفة  االأطراف، ومن جانب 

ال�سيد،  وقرى  اال�سطناعية  ال�سعاب  )غمر  املجاالت  بع�ض  يف 

ر اإىل القارة االإفريقية، وهو  ونقط التفريغ املدبرة( هي اأول ما ُي�سدَّ

ما ميثل منوذجا حيا للتعاون جنوب جنوب.

عالوة على اأن اإدارة االأمالك البحرية العمومية )DPM( هي جزء 

من  االأعمال  تنفذ  حيث   واحلفاظ  احلماية  الإ�سرتاتيجية  مكمل 

خالل القيام مبجموعة اإجراءات منها:

بداأته   الذي  االإجراء  وهو  العمومية:  البحرية  االأمالك  •��حتديد 
وذلك  العمومية  البحرية  واالأمالك  للموانئ  العامة  املديرية 

وجه  على   )DPM( العمومية  البحرية  االأمالك  حتديد  بغية 

اخل�سو�ض، وذلك حلمايتها من اأي عدوان حمتمل. وقد حددت 

حاليا وب�سفة نهائية  43% من )DPM( املغربية و53 يف الطور 

االإداري و4 يف الطور التقني؛

اإبعاد كل  اأجل  )DPM(: من  العمومية  البحرية  االأمالك  •���رضطة 
عدوان وتاأمني احرتام دفرت التحمالت يف حال احتالل موؤقت 

لـ )DPM(؛

اخلط  مبتابعة  ت�سمح  والتي  اجلوية،  ال�سور  طريق  عن  •��املراقبة 
ال�ساحلي وتقييم كمية الرمال )DPM( امل�ستغلة بطريقة غري �رضعية؛

القيام  خالل  من  وذلك  البحرية  الرمال  معادن  •��ا�ستك�ساف 
ببحوث تقنية �رضورية لتحديد وتقييم الروا�سب الرملية، وهذا 

حلل م�سكل اخل�سا�ض يف الرمال وحماية ال�سواطئ وال�ساحل 

من اال�ستغالل املفرط؛

القيام  يتم  اال�ستحمام  مياه  لنوعية  والهيكلية  ال�سنوية  •��املراقبة 
امل�سوؤولني  اإخبار  بهدف  وذلك   ،1993 �سنة  منذ  العمل  بهذا 

وعامة النا�ض وال�سواح بنوعية مياه اال�ستحمام وكذلك يف �سبيل 

م�ساعدة الهيئات املعنية  يف اتخاذ القرار وحتديد االأولويات يف 

جمال برامج التطهري ال�سائل.
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التحديات والآفاق

1. امليثاق الوطني للبيئة التنمية امل�ستدامة  

�سنة  العر�ض  خطاب  يف  ال�ساد�ض  حممد  اجلاللة  �ساحب  �سجع 

2009  اإىل »اإعداد ميثاق وطني �سامل للبيئة ي�ستهدف احلفاظ على 
جماالتها وحممياتها ومواردها الطبيعية، �سمن تنمية م�ستدامة«.

ويف اإطار االإ�سالحات املوؤ�س�ساتية باملغرب، يعترب امليثاق الوطني 

هذا  من  وانطالقا  الأنه  مهما،  حتوال  امل�ستدامة  والتنمية  للبيئة 

التاريخ حاول العمل ال�سيا�سي، اجلمع بني ثالث ركائز: اجتماعية 

واقت�سادية و بيئية.

امليثاق كان  الدميقراطي الإعداد  امل�سل�سل  فاإن  وعالوة على ذلك 

الذي  الوزارات  بني  التعاون  اأ�س�ض  و�سع  الأنه  �رضوريا،  اأي�سا 

�سريتكز عليه تطبيق التنمية امل�ستدامة.

م�شل�شل الت�شاورات التي همت امليثاق

اإطار مقاربة ت�ساركية منوذجية، مت تقدمي هذا امل�رضوع االأويل  يف 

للفاعلني واملواطنني عن طريق ثالثة اأنواع من امل�ساورات:

اأ�سغال  �ساهموا يف  500 8 م�سارك  اأكرث من  •��امل�شاورات اجله�ية: 
هذه الت�ساورات. 

مت  و  زائر   127 000 من  اأكرث  االليكرتوين:  امل�قع  عرب  •��امل�شاورات 
ت�سجيل حوايل 000 9 ا�ستبيان.

•��امل�شاورات امل�ازية : مت عقد اأكرث من 46 لقاء، من طرف خمتلف 
عمومية  وهياأت  وزارية  )قطاعات  املدين  املجتمع  مكونات 

ومنظمات �سيا�سية ونقابات وجمعيات مهنية ومعاهد البحث 

املقيمة  املغربية  واجلالية  احلكومية  غري  واجلمعيات  العلمي 

باخلارج(.

مت  والتي  تو�سية   5 654 �سياغة  امل�ساورات  م�سل�سل  عن  وانبثق 

حماية  احلكامة،  وهي:  اأ�سا�سية  حماور  ثالثة  ح�سب  ت�سنيفها 

االأو�ساط البيئية واالإجراءات املواكبة.

وقد مكنت تعبئة جميع االأطراف املعنية حول هذا امل�رضوع  و�سع 

املبادئ االأ�سا�سية جلعل التنمية امل�ستدامة هدفا للجميع.

تفعيل امليثاق

ال�ساد�ض  امللك حممد  دعا جاللة   ،2010 �سنة  العر�ض  عيد  مبنا�سبة 

وامل�ساورات  للحوار  الكربى  التوجهات  لتج�سيد  احلكومة 

م�سبوطة  باأهداف  مندجمة  عمل  خطة  يف  امليثاق  حول  املو�سعة 

وقابلة لالإجناز يف كل القطاعات. والعمل على بلورة هذه اخلطة 

العمومية  لل�سيا�سات  مرجعا  ليكون  اإطار،  قانون-  م�رضوع  يف 

لبالدنا. 

اإطار الذي  امليثاق �سيتم من خالل قانون  القانوين لهذا  والتفعيل 

�سيعر�ض على الربملان للم�سادقة عليه خالل �سنة 2012.

نظام  اعتماد  مت  امل�ستدامة،  والتنمية  للبيئة  الوطني  امليثاق  لتطبيق 

متكامل حلماية دائمة للبيئة SPDE، وذلك كاأداة توجيه وتدبري، 

بهدف حتقيق مبادئ وقيم امليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة 

يف اإطار تخطيط ا�سرتاتيجي تدريجي بحيث يت�سمن:

اأحادية االأبعاد  البيئي على منهجية  التاأهيل  البيئة: يعتمد  •��تاأهيل 
من خالل مقاربات مو�سوعاتية بيئية جم�سدة يف برامج عالجية 

يف املقام االأول. 

•��اإعداد اال�سرتاتيجة الوطنية للبيئة جتعل من البيئة ركيزة متعددة 
جميع  ي�سمل  ا�سرتاتيجي  نهج  خالل  من  وذلك  االأبعاد 

القطاعات ويت�سم بطابع وقائي اأكرث ما هو عالجي.

من  متكن  امل�ستدامة  للتنمية  وطنية  ا�سرتاتيجة  وو�سع  •��حتديد 
وبال�سياقات  الرتابي  باملجال  متعلقة  اإ�سافية  اأبعاد  اإدماج 

ال�سو�سيو-اقت�سادية وال�سو�سيو-ثقافية، التي تعد عنا�رض اأ�سا�سية 

للتنمية امل�ستدامة.

فرباير  �سهر  يف  تفعيله  وم�سل�سل  امليثاق  على  امل�سادقة  متت  وقد 

2011  وذلك خالل الدورة ال�سابعة للمجل�ض الوطني للبيئة باعتباره 

هيئة ا�ست�سارية.
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2. القت�ساد الأخ�رش يف املغرب كيف ينظم 
التحول؟       

م�ستوى  على  امل�ستدامة  التنمية  ق�سية  االأخ�رض  النمو  تطبيق  يعترب 

العاملي ، وقد مت اعتمادها خا�سة باعتبارها واحدة من حماور موؤمتر 

)ريو 20+( .

هو  االأخ�رض  االقت�ساد  فاإن  للبيئة،  املتحدة  االأمم  لربنامج  بالن�سبة 

العدالة  وكذا  االإن�سان  عي�ض  م�ستوى  حت�سني  اإىل  يقود  »اقت�ساد 

البيئية  املخاطر  من  كبري  ب�سكل  احلد  عرب  وذلك  االجتماعية 

معدل  ب�سعف  اأ�سكاله  اأب�سط  يف  ويتميز  املوارد.  يف  والنق�ض 

واالندماج  للموارد  الر�سيد  واال�ستخدام  الكربون،  انبعاثات 

االجتماعي« .

للتنظيم  جديدة  طرق  اعتماد  هو  االأخ�رض  فاالقت�ساد  اإذن 

لالإنتاج  اأي�سا خلق طرق جديدة  ، ولكن  للعي�ض  وطرق جديدة 

واال�ستهالك والتي متكن من احلفاظ على املوارد الطبيعية والعمل 

على مقاربة الركائز الثالثة للتنمية امل�ستدامة.

ويعترب ال�سياق الوطني يف املغرب جد مالئم الإقامة اقت�ساد اأخ�رض 

نظرا الأهمية املبادرات التي اأطلقت حتى االآن يف خمتلف املجاالت 

االقت�سادية وباخل�سو�ض اإ�سرتاتيجية تعبئة املوارد املائية  واملحافظة 

الطاقية  املتجددة والنجاعة  الطاقات  البيئة والغابات وتنمية  على 

تدبري  وحت�سني  العادمة  املياه  ومعاجلة  ال�سائل  التطهري  وتعزيز 

النفايات ال�سلبة وال�سياحة امل�ستدامة.

و�ست�ساعد هذه املبادرات على تلبية احلاجيات ال�سو�سيو-اقت�سادية 

عرب  اأي�سا  مير  االأخ�رض  االقت�ساد  اإىل  الو�سول  اإن  امللحة.  والبيئية 

اإدماج البعد البيئي داخل جمموع املجاالت االقت�سادية املوجودة 

وعرب خلق �سناعة جديدة ت�سمل فروع �سناعية خ�رضاء. وي�سكل 

االأخ�رض  لالقت�ساد  والعمومي(  )اخلا�ض  االأخ�رض  املايل  التطور 

وتتبع املهارات واإن�ساء مراكز وطنية للخربة والبحث والتجديد يف 

املهن اخل�رضاء اجلديدة، املفتاح الرئي�سي لنجاح التحول االأخ�رض 

للدولة وللقطاع اخلا�ض يف  القوي  بااللتزام  اإال  يتحقق  الذي ال 

اإطار روؤية للتنمية على املدى الطويل.

 )2012 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة )فرباير  اأن تقرير وزارة  كما 

تطوير  قدرات  يحدد  املغرب«  يف  خ�رضاء  لتنمية  »التعبئة  حول 

فروع خ�رضاء. ويحلل كذلك هذا التقرير فروع �سناعية جديدة 

متعلقة بالتكنولوجيات واخلدمات اخل�رضاء و التي ميكن جتميعها 

يف ثالث جمموعات:

•�فروع ت�سارك يف اقت�ساد الطاقة؛
•�فروع ت�ساهم يف احلفاظ على الرثوات الطبيعية؛

•�فروع ت�ساعد على احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

واملوؤدية   2007 �سنة  بداأت  التي  القطاعية  اال�سرتاتيجيات  اأن  كما 

نحو اقت�ساد اأخ�رض وفرت فر�ض �سغل ، وهي على ال�سكل التايل:

•�الطاقات املتجددة: 300 13 من�سب �سغل يف اأفق 2020؛
•�النجاعة الطاقية: 800 36 من�سب �سغل يف اأفق 2020؛

•�الغابات:000 50 من�سب �سغل يف اأفق 2020؛ 
•�التطهري ال�سائل:000 10 من�سب �سغل يف اأفق 2030؛

•�النفايات:اأكرث من 000 11 من�سب �سغل يف اأفق 2020.

يف �سياق التح�سري ملوؤمتر )ريو+ 20( باملغرب، �ساهم املجل�ض االقت�سادي واالجتماعي يف حتديد الفروع ذات قدرات وو�سع  يف 

االآفق تدابري م�ساحبة. واأ�سدر املجل�ض كذلك جمموعة من التو�سيات ملرافقة تنمية الفروع الوطنية لالقت�ساد االأخ�رض:

•�و�سع اإ�سرتاتيجية �ساملة لتطوير االقت�ساد االأخ�رض يف املغرب؛
•�تطوير الفروع ال�سناعية  املرتبطة باالقت�ساد االأخ�رض؛

•�و�سع اإ�سرتاتيجية من اأجل ا�ستباق  احلاجيات من الكفاءات وقدرات البحث واالبتكار التكنولوجي والقدرات االبداعية؛
•�تقوية و�سائل  احلكامة  ال�سرتاتيجية االقت�ساد االأخ�رض على ال�سعيدين الوطني واجلهوي؛

•�تطوير الرتبية والتوعية البيئية؛ 
•�و�سع اآليات مالية هدفها تطوير االقت�ساد االأخ�رض؛

•�تفعيل الرت�سانة القانونية البيئية  القائمة، وذلك عن طريق و�سع اأدوات الرقابة واملتابعة؛
•�تطوير البعد البيئي و ال�سلوك االجتماعي.

ما هي  التدابري الالزمة مل�ساحبة املغرب لنتقال نحو القت�ساد 
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هذا وينبغي اأن يكون  التحول اإىل االقت�ساد االأخ�رض متوازي مع  

تقوية الركيزة االجتماعية للتنمية امل�ستدامة.   بحيث تعترب ال�سحة 

والتعليم واحلد من الفقر واالإق�ساء خالل هاذين العقدين االأخريين 

العمل االجتماعي. وتخ�س�ض حاليا  اإحدى االأولويات يف جمال 

اأن  اإال  20% من نفقات الدولة للخدمات االجتماعية االأ�سا�سية. 
العمل الذي تقوم به الدولة لي�ض كافيا، فقد مثلت �سنة 2005 نقطة 

الب�رضية  للتنمية  املبادرة الوطنية  حتول وذلك عند انطالق برنامج 

التي تقوم باإدماج املجتمع املدين.فمع هذا الربنامج وعالوة على 

تعزيزا  عرفت  التي  ديناميكية  خلق  من  مكنت  فقد  احل�سيلة، 

مهمة  اإمكانيات  واأعطت  �سنوات  خم�ض  مدى  على  م�ستمرا 

للتنمية م�ستقبال.

ال�سكنى  وزارة  طريق  عن  ي�رضف  املغرب  فان  اآخر،  �سياق  ويف 

والتعمري و�سيا�سة املدينة، على جمموعة  Focus group حول النمو 

والتي   OCD/MENA مبادرة  اإطار  الرتابي يف  والتطور  االأخ�رض 

اإعالن مراك�ض حول احلكامة  اإطار تفعيل  توجيهات  تدخل يف 

واال�ستثمار والذي متت امل�سادقة عليه يف نونرب 2009 الناجتة عن 

مبادرة OCD/MENA 2015-2011 حول احلكامة.

3. النمو الأخ�رش والق�ساء على الفقر: روؤية 
املغرب

الناجت  املائة من  2 يف  ا�ستثمار  اأن  للبيئة  املتحدة  االأمم  برنامج  يرى 

املحلي االإجمايل العاملي يف ع�رض قطاعات رئي�سية، �سي�ساعد يف 

عملية االنتقال اإىل االقت�ساد االأخ�رض. هذا اال�ستثمار، »الذي تقدر 

لالقت�ساد  �سي�سمح  �سنويا…،  دوالر  مليار   1 300 بحوايل  قيمته 

توقعات  يتجاوز -  مل  اإن   - ي�ساوي  منو  معدل  بت�سجيل  العاملي 

النماذج االقت�سادية املعمول بها«.

القدرة  االأخ�رض  االقت�ساد  ملفهوم  اأن  الدولية،  بن�سمارك  وتظهر 

اأكرب  ب�سورة  العمل  فر�ض  وخلق  امل�ستدامة  التنمية   حتقيق  على 

مما هو عليه االأمر يف ال�سكل املتعارف عليه. وقد و�سعت الدول 

متنا�سقة  وطنية  ا�سرتاتيجية  اجلديد  النموذج  هذا  يف  املنخرطة 

و�ساملة جلميع امليادين االقت�سادية واالجتماعية. وقد مت االعتماد 

لتوحيد  كو�سيلة  احلاالت  بع�ض  يف  االأخ�رض  االقت�ساد  على 

اال�سرتاتيجيات  القطاعية. وا�ستندت هذه  االقت�سادية  ال�سيا�سات 

على اإطار تنظيمي قوي ومزود باآلية فعالة لر�سد ومراقبة التنفيذ 

و�رضيبة بيئية وطاقية مالئمة.

االقت�سادي  النمو  لتحقيق  جديدة  مقاربة  اإيجاد  فاإن  وهكذا 

�رضورية، ت�سمل الرعاية االجتماعية الالزمة واالزدهار االقت�سادي. 

اإيجاد �سبل لدمج اال�ستدامة البيئية مع  كما يتوجب على املغرب 

عن  النمو  بعزل  وذلك  االجتماعي  والتطور  االقت�سادي  النمو 

اال�ستغالل املفرط للبيئة وعن الفوارق االجتماعية.

و�سريتكز التحليل على موردين رئي�سيني حمدودين »املاء والطاقة«  

باالإ�سافة اإىل جمال ا�سرتاتيجي »تدبري النفايات«:

•�اال�ستثمار واجلهود املبذولة ل�سمان حتقيق االأولويات؛
•��عدم املبادرة يف هذا العمل يوؤدي اإىل تدهور الو�سع االقت�سادي 

واالجتماعي والفقر باململكة.

اأدى االرتفاع الدائم الأ�سعار برميل النفط باالإ�سافة  اإىل اآفاق النمو 

االقت�سادي  باملغرب، الذي ينتج عنه ارتفاع احلاجات الطاقية، 

اإىل ارتفاع الفاتورة الطاقية.

ويواجه املغرب م�سكلة اإ�سافية : حاجته لطاقة. ففي الواقع،  فاإن 

ا�سترياده لـ 98 من احتياجاته الطاقية، جعلت الفاتورة ترتفع �سنويا 

اإىل 11% من الناجت االإجمايل اخلام يف �سنة 2011.

وبهذا فان االإ�سرتاتيجية الطاقية الوطنية تهدف اإىل تطوير النجاعة 

الطاقية عالوة اإىل  الطاقات املتجددة.

االإ�شرتاتيجية الطاقية ال�طنية

اأهداف اأ�شا�شية

•�تـاأمني التزويد وتوفري الطاقة.
•�ا�ستفادة اجلميع من الطاقة باأ�سعار منا�سبة.

•�التحكم يف الطلب.
•�احلفاظ على البيئة.

اأهداف ا�شرتاتيجية

•��خليط متنوع واأمثل حول اخليارات التكنولوجية التي ميكن االعتماد عليها 
وقادرة على املناف�سة.

•�تعبئة املوارد الوطنية بالرتكيز على الطاقات املتجددة. 
•�اإعطاء االأولوية للنجاعة الطاقية.

•�الدمج اجلهوي.

 
 ال�سكل 32 : تطور الفاتورة الطاقية بالن�سبة املئوية 

من الناجت الوطني اخلام
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برنامج الطاقة ال�شم�شية

تتوخى اإ�سرتاتيجية الطاقة الوطنية زيادة ح�سة الطاقة املتجددة اإىل 

برنامج  �سيمكن  االإطار،  2020. ويف هذا  �سنة  اأفق  باملائة يف   42
ال�سنة  يف  جيكاواط   4 500 اإنتاج  من  باملغرب  ال�سم�سية  الطاقة 

وجتنب  البرتول  مكافئ  طن  مليون  يعادل  ما  �سنوي  واقت�ساد 

انبعاث 3،7 مليون طن من ثاين اأوك�سيد الكربون يف ال�سنة. 

برنامج الطاقة الريحية

ومن جهته، �سينتج برنامج الطاقة الريحية املتكامل 600 6 جيغاواط 

يف ال�سنة واقت�ساد 1.5 مليون طن مكافئ البرتول وجتنب انبعاث 

5.6 مليون طن من غاز ثاين اأوك�سيد الكاربون يف ال�سنة. 

000 2 ميكاواط   القدرة الكهربائية املن�ساأة 

500 4 جيكاواط  االإنتاج الكهربائي 

9 مليار دوالر اال�ستثمار 

3.5 مليون طن �سنويا  كمية االإنبعاثات املتجنبة من 

غاز ثانى اأك�سيد الكربون

1 مليون طن مكافئ البرتول- االقت�ساد ال�سنوي 

500 مليون دوالر  

000 2 ميكاواط   القدرة الكهربائية املن�ساأة 

600 6 جيكاواط  االإنتاج الكهربائي 

3.5 مليار دوالر اال�ستثمار 

5.6 مليون طن �سنويا  كمية االإنبعاثات املتجنبة من 

غاز ثانى اأك�سيد الكربون

1.5 مليون طن مكافئ البرتول- االقت�ساد ال�سنوي 

750 مليون دوالر  

>5,5 KWh/m2

5,3 à 5,5 KWh/m2

5,0 à 5,3 KWh/m2

4,7 à 5,0 KWh/m2

<4,5 KWh/m2

ال�سكل 33 : خريطة الطاقة ال�سم�سية املحتملة

>6m/s

5-6m/s
45m/s
3-4m/s
<3m/s
Inconnu dont
potentiel o�shore

ال�سكل 34 : خريطة الطاقة الريحية املحتملة
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ومن اأجل اال�ستفادة من جميع مميزات اإ�سرتاتيجية الطاقة الوطنية 

يف جمال الطاقات املتجددة، واإمكانية تطور اأن�سطة �سناعية جديدة 

والتطور االجتماعي واالقت�سادي والب�رضي عن طريق خلق فر�ض 

ال�سغل، مت اقرتاح جهاز ي�سم ع�رضة تدابري تنفيذية تتمحور حول 

�ستة حماور وهي:

•�تعزيز االإ�سرتاتيجية الوطنية لتطوير فروع  الطاقات املتجددة؛
قوي  �سناعي  اندماج  لتحقيق  قيمة  روابط  وهيكلة  •��تطوير 

وم�ستدام؛

واملرتبطة  العمل  بها  اجلاري  وال�رضيبية  املالية  االأجهزة  •��تعزيز 
بالطاقات املتجددة؛

•�تفعيل املقت�سيات املحددة لقانون 09.13 وتطوير املعايري؛

خطة العمل: تنمية م�ارد املائية يف اأفق 2030

1. اقت�ساد املاء )2.5 مليار مرت مكعب(«

•�الري )2 مليار(؛
•��سبكة ربط املياه )0.5( مليار.

2. تعبئة املياه )2.5 مليار مكعب(:

•�جتميع مياه االأمطار؛
•�مياه غري تقليدية ) حتلية املياه واإعادة ا�ستعمالها(؛

•�ال�سدود.

•�تعزيز اآليات مراقبة عملية واآليات املتابعة وتقييم التاأثري؛
م�ساحبة  اأجل  من  والتطور  والبحت  للتكوين  برنامج  •��و�سع 

املبادرات املتخذة والتعجيل بتطوير فروع الطاقات املتجددة.

اأما النتائج املتوقع حتقيقها فهي كالتايل:

•��تخفي�ض الفاتورة الطاقية من 750 مليون دوالر يف ال�سنة )الطاقة 
الريحية( + 500 مليون دوالر يف ال�سنة )الطاقة ال�سم�سية(؛  

•�خلق منا�سب �سغل  000 38 من�سب؛
9،1 مليون طن   احلراري   االحتبا�ض  غازات  انبعاث  •��تخفي�ض 

يف ال�سنة؛

•�التحكم يف ا�ستخدام التكنولوجيات وت�سديرها.

النتائج املتوقعة

•�تعبئة موارد جديدة متعلقة باالقت�ساد ) يف خدمة برامج الق�ساء 
على الفقر(؛

•�دعم الن�ساط االقت�سادي؛
�ساأنها  من  ال�سائل(  التطهري  املياه،  )حتلية  فروع جديدة  •�تطوير 

خلق فر�ض �سغل؛

ال�سكان  و�سحة  الطبيعية  واملوارد  البيئية  االأو�ساط  •��حماية 
)الربنامج الوطني للتطهري ال�سائل ومعاجلة املياه العادمة(.

املـاء

االإ�شكالية

ارتفاع الطلب والنق�ض يف املاء 

2012: احلاجيات 13.7 مليار مرت مكعب، وخ�سا�ض يبلغ 2 مليار مرت 
مكعب

2030 : احلاجيات 16.7 مليار مرت مكعب، وخ�سا�ض 5 مليار مرت مكعب

االآثار

•�قطاعات اقت�سادية متاأزمة
•�فقدان منا�سب ال�سغل

•�مناطق تعاين من ال�سغط )الهجرة(
•�الت�سحر

…�•

	  
ال�سكل 36: اقت�ساد املياه مبليار مرت مكعب

	  
ال�سكل 35: تعبئة موارد اإ�سافية
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اأفقية جد  القطاعات  املبذولة يف هذه  اال�ستثمارات واجلهود  اإن 

مهمة، حيث اأن املغرب يف حاجة اإىل دعم مايل ونقل للتيكنولوجيا 

والتكوين من اأجل حتقيق االأهداف، غري اأن هذه االأهداف تبقى 

�رضورية من اأجل احلد من الفقر واحلفاظ على النمو.

يف اإطار اال�ستعدادات ملوؤمتر »ريو+ 20« ويف ظل النقا�سات التي 

املغرب  قام  حتقيقها،  واآليات  اخل�رضاء  التنمية  حول  �ستتمحور 

بتقييم داخلي )جرد نقاط ال�سعف والقوة( من اأجل تفعيل التنمية 

اخل�رضاء، كما حاول كذلك تقدمي قراءة للعوامل اخلارجية التي من 

�ساأنها ت�سجيع اأو عرقلة تنفيذ هذا امل�رضوع )الفر�ض واالأخطار(.

من اأجل االنتقال نحو اقت�ساد اأخ�رض واال�ستفادة من دعم دويل، 

ا�ستثمارها  التي ميكن  يتوفر املغرب على جمموعة من االمتيازات 

وا�ستغالل الفر�ض:

•�موقع جغرايف ا�سرتاتيجي، �سلة و�سل ما بني اإفريقيا و اأوروبا
•�اإمكانيات يف الطاقات املتجددة؛

•��و�سعية منخف�سة النبعاث ثاين اأك�سيد الكربون (مبعدل 2.5 ط/
للفرد يف ال�سنة �سنة 2004( ت�سمح بالتموقع يف �سوق الكربون؛

•�مقاربات قطاعية ذات روؤية على املدى املتو�سط والبعيد؛

)الريحية،  امل�ستقبلية  القطاعات  يف  وا�سحة  •��ا�سرتاتيجيات 
وال�سم�سية والنفايات والتطهري ال�سائل(؛

اأك�سيد  ثاين  من  طن  مليون   53 يعادل  ما  تخفيف  •��اإمكانية 
الكربون يف اأفق 2030؛

اأمريكي يف ال�سنة  •��تفعيل ال�سندوق االأخ�رض )مائة مليار دوالر 
ابتداء من �سنة 2020.

والرفع كذلك من نقاط االهتمام:

وطنيا:

•�مالئمة التكوين مع احلاجيات؛
•�غياب ال�رضيبة واملحا�سبة البيئية.

دوليا: 

•�حواجز جتارية جديدة )مثال: �رضيبة االحتاد االأوروبي للكربون 
على اجلو(؛

•�اأ�سكال جديدة للوقاية؛
•��رضوط جديدة مل�ساعدة على التنمية.

تدبري النفايات

خطط العمل

1.  بلوغ معدل جمع النفايات ي�سل اإىل 90 باملائة يف �سنة 2015، 
و100 يف املائة يف �سنة 2020.

2.  اإجناز املطارح املراقبة للنفايات ل�سالح جميع املراكز احل�رضية 
)100 يف املائة( يف �سنة 2015.

3.  تنظيم وتنمية قطاع - الفرز- التدوير والتثمني للو�سول اإىل 
ن�سبة 20% يف اإعادة ا�ستعمال النفايات يف �سنة 2015.

النفايات

النتائج املت�قعة

•�حت�سني �سحة ال�سكان.
•�حماية االأو�ساط البيئية واملوارد الطبيعية.

•�خلق منا�سب �سغل )000 12/ 000 18 يف ال�سنة(.
•�التحكم و ت�سدير الكفاءات.
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خامتة

اأن  املتقدمة،  البلدان  ينبغي على   ،  20 ريو +  موؤمتر  انعقاد  ع�سية 

جتد حلوال لالأزمات ال�ساملة التي تع�سف بها، واأن تتحمل اأي�سا 

م�سوؤولياتها التي اأخذتها على عاتقها خالل موؤمتر ريو ل�سنة 1992 

واالختالالت  االأ�رضار  واإ�سالح  ت�سحيح  على  بالعمل  وذلك   ،

حتمية  االعتبار  بعني  تاأخذ  مل  التي  التنمية،  اأمناط  عن  املرتتبة 

فقد  النامية،  للدول  بالن�سبة  االأر�ض.اأما  كوكبنا  على  املحافظة 

على  يحافظ  م�ستدام  تطور  على  م�ستقبلها  بناء  ب�رضورة  وعت 

مواردها الطبيعية. 

خالل  املغرب،  يف  احلا�سل  والتقدم  املنجزات  التقرير  هذا  يربز 

اأربعة  الع�رضينية االأخرية، يف جمال التنمية امل�ستدامة بالرتكيز على 

حماور اأ�سا�سية؛ اجتماعية، واقت�سادية، وبيئية، واحلكامة. ويت�سح 

اأن خمتلف االأورا�ض التي �رضع فيها، كمرحلة اأوىل، لفي املجاالت 

قد  واملوؤ�س�ساتية،  والبيئية  االقت�سادية واالجتماعية  االأولوية  ذات 

مت تدعيمها ب�سفة تدريجية مب�رضوع جمتمعي �ساغه  جاللة امللك 

الد�ستور اجلديد،  ال�ساد�ض، حيث متت ماأ�س�سته من خالل  حممد 

واأجراأته مب�ساركة وتعبئة كل القوى احلية باململكة.

التنمية  املبادرات يف جمال  بالعديد من  املغرب حافل  اأن  �سحيح 

اإال  للتنمية.  اأولوية ا�سرتاتيجية  اأن يجعل منها  امل�ستدامة، ويطمح 

اأن هذه ال�سيا�سة، ت�سكل عبئا كبريا بالن�سبة لبلد يواجه ا�سكاليات 

االأ�سا�سية، من متدر�ض  االقت�سادية ولتاأمني اخلدمات  للتنمية  قوية 

ن�سمة يف   400 000 بـ  تزداد  �ساكنة  لفائدة  الفقر  و�سحة وحماربة 

البيولوجي  التنوع  اقت�ساد  حول  الدرا�سات  بينت  وقد  ال�سنة. 

اخلدمات  لتدهور  االقت�سادية  التاأثريات  املناخية،  والتغريات 

البيئية  النظم  اقت�ساد   TEBB التقرير  ويقرتح  االإيكولوجية. 

البيئية،   النظم  كلفة  حل�ساب  جديدة  اآليات  البيولوجي  والتنوع 

حيث ت�سكل كلفة عدم االأخذ بعني االعتبار البعد البيئي 7 %  من 

الناجت الداخلي اخلام العاملي يف اأفق �سنة 2050 . 

ان اإنعا�ض التنمية امل�ستدامة يتطلب بالتاأكيد �رضورة توفر عل روؤية 

�ساملة للتقدم يف جميع املجاالت وكذا والو�سائل التقنية .لكن تظل 

االأهداف  لتحقيق  �رضورة  لل�سكان  واجلماعية  الفردية  امل�ساركة 

املن�سودة. لهذا  ال ميكن حتقيق  تنمية م�ستدامة دون اإقامة حكامة 

اإطارا موؤ�س�ساتيا  بنا  املغرب قد  فان  التحدي،  جيدة. ووعيا بهذا 

متجددا، ي�سع اململكة املغربية على طريق االقت�ساد االأخ�رض. 

ويعد، يف هذا ال�سدد، امليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة، باعتباره 

نتاج لتوافق وطني، دعامة للتقارب والتن�سيق، اللذان �سيتم تفعيلهما 

يف اإطار االإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة، مما �سي�سع املغرب يف 

اإ�سرتاتيجية للتقدم االجتماعي حترتم التوازنات االيكولوجية.

تكثيف  يجب  معقدة،  و  كثرية  حتديات  هناك  الزالت  اأنه،  اإال 

اجلهود لرفعها. وتتجلى يف ثالثة حماور اأ�سا�سية، وهي:

ترتجم  اأن  املو�سعة  اجلهوية  على  يجب  احلكامة،  جمال  •��ففي 
الب�رضية  القدرات  م�ستوى  على  املهارات  بنقل  عملية  ب�سفة 

من  لتمكينها  املالية،  بالو�سائل  ودعمها  اجلهات،  اإىل  والتقنية 

مواجهة االإ�سكاليات املحلية، وكذلك العمل على اإحياء مقاربة 

املذكرات املحلية 21 . 

واالأمية  الفقر  ملحاربة  اجلهود  متابعة  االجتماعي:  املجال  •��ويف 
االألفية  االأهداف  حتقيق  اجل  من  االجتماعية،  العدالة  وتكري�ض 

للتنمية.  وكذلك العمل على مواكبة ال�سباب من خالل تكوين 

جيد، من اجل االندماج يف �سوق ال�سغل، وال �سيما املهن اخل�رضاء 

اجلديدة،  التي تطرح حتديا كبريا، اإال اأنه يبقى جماال واعدا. 

•� ويف املجال البيئي: يعترب وجوب االأخذ بعني االعتبار، العوامل 
البيئية  املحا�سبة  واإعداد  الربامج  تنفيذ  يف  ال�سلبية،  اخلارجية 

واجلباية البيئية اخل�رضاء، ت�سكل رهانات كبرية، يجب رفعها على 

املدى الق�سري واملتو�سط، نظرا لتاأثرياتها امل�ستدامة والعميقة.

حيث  �سخمة،  مالية  ا�ستثمارات  التحديات  هذه  وت�ستوجب 

يجب و�سع اآليات مالية متجددة لرفعها.

واإن اململكة املغربية التي تواجه التاأثريات ال�سلبية للتغريات املناخية، 

ال ميكنها مبفردها حتمل هذه التكاليف. لذا يجب التاأكيد على �رضورة 

القيام بعمل جماعي وم�سوؤول على اأ�سا�ض مبداأ امل�سوؤولية امل�سرتكة 

واملتفاوتة. ولذلك فان املغرب مت�سبث بالتعاون الدويل الذي، بغ�ض 

لل�سالم  �سمانا  يعد  القارية،  وال�سدمات  املالية  االأزمات  عن  النظر 

الدويل يف اإطار املبداأ اخلام�ض الإعالن ريو ل�سنة 1992:

حلفظ  العاملية  ال�رشاكة  من  بروح  تتعاون  ان  الدول  على  يجب 

نظرا  للأر�ض.  البيئي  النظام  و�سلمة  �سحة  وا�ستعادة  وحماية 

لتن�ع الأدوار يف تده�ر البيئة العاملية، تتحمل الدول م�س�ؤوليات 

م�سرتكة ولكن متباينة. وتعرتف البلدان املتقدمة النم� بامل�س�ؤولية 

نظرا  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق  الدويل  ال�سعي  تتحملها يف  التي 

لل�سغ�ط التي متار�سها جمتمعاتها على كاهل البيئة العاملية وامل�ارد 

التقنية واملالية املتاحة لهم. 
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مرفق

تو�سيات منتدى �سباب  الثانويات التاأهيلية

» الرتبية والتح�سي�ص ل�ستهالك م�سوؤول«

الرباط، 28 اأبريل 2012 

اأجل  ال�سباب من  ال�سحافيون  برنامج  بع�رضية«  على هام�ض االحتفال 

البيئة« ، ويف اإطار حت�سريات لريو + 20، نظم منتدى ت�ساركي حول 

مو�سوع الرتبية والتح�سي�ض من ا�ستهالك امل�سوؤول .

ال�سحافيون  برنامج«  يف  الفائزين  م�ساركة  التظاهرة  هذه  عرفت 

،املجتمع  االإعالم  و�سائل  ممثلي   ، »،االأ�ساتذة  البيئة  اأجل  من  ال�سباب 

املدين ،اجلمعيات املهنية وممثلو القطاع العام واخلا�ض .متخ�ض عن هذه 

الدورة التو�سيات التالية :

املح�ر االأول: تربية ال�شباب على البيئة والتنمية امل�شتدامة

• اإ�سدار القانون االإطار لتنفيذ امليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة؛  

•  ت�سجيع الرتبية على البيئة والتنمية امل�ستدامة بطريقة مندجمة، من مراحل 

التعليم االأويل و االبتدائي اإىل املرحلة الثانوية، من خالل اإدماجها يف 

املناهج الرتبوية والزمن املدر�سي للمدر�ض واملتعلم؛  

•  و�سع برامج تكوينية لفائدة املدّر�سني واملرّبني واالإعالميني ال�سباب، 

وت�سجيع التثقيف بالنظري  يف جمال البيئة والتنمية امل�ستدامة، و تطوير 

اأدوات بيداغوجية دينامية؛

•  تعزيز وتعميم اإن�ساء النوادي البيئية واأندية ال�سحافة البيئية باملدار�ض، 

واالإمكانات  الو�سائل  بتوفري  براجمها  ودعم  فيها  امل�ساركة  وتو�سيع 

الالزمة، متا�سيا مع الربامج وامل�ساريع اخلا�سة بتفعيل الرتبية على البيئة.

•  اإن�ساء �سبكات حملية وجهوية ووطنية لالأندية البيئية واملرا�سلني ال�سباب  

البيئية  االأن�سطة  ملواكبة  بينهم  التن�سيق  وتقوية  البيئية،  وللجمعيات 

للمدار�ض، ودعمها ب�رضاكات فاعلة؛

•  ا�ستثمار حتقيقات ال�سحفيني ال�سباب الإحداث بنك معلومات ورقية 

وخمتلف  ال�سباب  ال�سحفيني  طرف  من  لال�ستغالل  قابلة  ورقمية، 

الفاعلني؛

 املح�ر الثاين:  اأمناط االنتاج واال�شتهالك امل�شتدامني 

والبحث  والتكوين،  التعليم  برامج  يف  االأخ�رض  االقت�ساد  •  اإدماج 

العلمي؛ 

ميدان  يف  الكيماوية  واملواد  لالأ�سمدة  املعقلن  اال�ستعمال  •  ت�سجيع 

الفالحة؛

•  ت�سجيع اأمناط االإنتاج العتيقة التي حتافظ على البيئة؛

•  التقليل من ا�ستعمال التعليب والتلفيف  وت�سجيع اإعادة اال�ستعمال؛

•  اإحداث اآليات  مالية  حتفيزية جديدة لتمويل االقت�ساد االأخ�رض؛

•  ت�سجيع ا�ستعمال جتهيزات اأقل ا�ستهالكا للموارد الطبيعية و الطاقة؛

اختياره  اأثناء  البيئي  املعيار  االعتبار  بعني  االأخذ  على  املواطن  •  حث 

للمنتوج؛

•  تكري�ض يوم وطني مو�سوعاتي حول اال�ستهالك امل�سوؤول؛

•  تنمية النقل العمومي امل�ستدام يف الو�سط احل�رضي وت�سجيع ا�ستعماله.

املح�ر الثالث : الت�ا�شل والتح�شي�ص ب�شاأن اال�شتهالك امل�ش�ؤول

دور  لت�سهيل  البيئية  بينها  ومن  املعلومة  اإىل  الو�سول  يف  احلق  •  تفعيل 

االإعالم يف التوعية البيئية؛

الوطني من خالل  االإعالم  البيئية يف  للق�سايا  الالزمة  االأهمية  •  اإعطاء 

اإن�ساء قناة متخ�س�سة يف البيئة اأو تخ�سي�ض �سفحات اأو برامج قارة 

للتوا�سل والتوعية البيئية؛ 

�سيا�سة  اإطار  )يف  واالإقليمية  املحلية  االإعالم  و�سائل  قدرات  •  بناء 

تنظيم  ووكاالت  واالإعالن  والدعاية  االإنتاج  ومنظمات  القرب(، 

التظاهرات من اأجل حت�سني التوا�سل ب�ساأن التحديات وفر�ض اعتماد 

االإنتاج واال�ستهالك امل�ستدامني؛

•  حث مهنيي التوا�سل على اإدماج البعد البيئي يف منتوجهم االإعالمي.

•  مترير اخلطاب البيئي من خالل ربط البيئة بجميع املجاالت االقت�سادية 

واالجتماعية والثقافية؛

الب�رضي  ال�سمعي  املجال  حول  وا�سع  نطاق  على  تظاهرات  •  تنظيم 

وال�سينما املخ�س�سة للبيئة )على �سبيل املثال: املهرجانات الدولية(؛

•  اإن�ساء �سبكة ت�سم ال�سباب املنخرطني يف برنامج »ال�سحفيون ال�سباب 

من اأجل البيئة القدمية« وو�سائل االإعالم.
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