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"الكوكبيواجههاالثالث التي 

2023مارس 2-بيروت 



2



للتنمية تعتمد االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة على املحاور األربعة األساسية
املستدامة

ضمان التنمية البشرية 
والتماسك االجتماعي

أخذ الرهانات البيئية بعين 
االعتبار بصفة ُمَمنهجة

تعزيز مستدام للتنافسية

دامة تعزيز ثقافة التنمية املست
وتثمين املوروث الثقافي 

تحقيق اقتصاد أخضر شامل
2030في أفق ومندمج باملغرب

هدف137

رهانات أساسية7

محور استراتيجي31

جسدت االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة التزام اململكة لتحقيق االستدامة

ى الكبر التوجهاتلتجسيدالحكومةندعو هنا،ومن"
بيئةاللحمايةوطنيميثاقإعدادبشأنالواسع،للحوار 

بأهدافمندمجة،عملخطةفياملستدامة،والتنمية
".القطاعاتكلفيلإلنجاز وقابلةمضبوطة،

مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه جاللة 
يوليوز 30. امللك إلى األمة بمناسبة عيد العرش املجيد

2010

تنزيلعتسريمسار فياملغربيةاململكةانخراطتعزز ...”
خاللمن،2030املستدامةللتنميةاألمميةاألهداف
.“...،امةاملستدللتنميةالوطنيةاالستراتيجيةاعتماد

ين  في مقتطف من الرسالة امللكية املوجهة إلى املشارك
02أشغال املؤتمر اإلسالمي  الثامن لوزراء البيئة، 

.2019أكتوبر 

المصادقة على االستراتيجية 

من طرف مجلس الوزراء 
برئاسة صاحب الجاللة

العمل ومخططات وضع الحكامة 

المستدامة القطاعية للتنمية 
اإلدارة وميثاق مثالية 

تقييم االستراتيجية 

الوطنية للتنمية 
المستدامة

2014201720192021

ميثاق وطني قانون إطار بمثابة 
ةلحماية البيئة والتنمية المستدام

الوطنية للتنمية املستدامة  االستراتيجية 

تنزيلمنسنوات4بعد
اتيجية، اقسيوفياالستر

الوطنيةاملستجدات
بعدخصوصاوالدولية
التنموي النموذجاعتماد
العالمعرفوماالجديد

جائحةبعدتغيراتمن
ةاالقتصاديوأزمةكوفيد

تمالعاملية،والطاقية
اتيجيةتقييم االستر

طريقخارطةواعتماد
إعادةألجلجديدة

يهعليعملماوهو صياغتها
ةاملستدامالتنميةقطاع

ة االستراتيجيتتحيين

الوطنية للتنمية 
المستدامة

2023



التلقائية السياسات العمومية

املستدامةوزارة مكلفة باالنتقال الطاقي والتنمية ✓

العموميةبتقارب  وتقييم السياساتوزارة مكلفة ✓

الجديدتوجيها ت النموذج التنموي 

ملواطنمقاربة مبنية على النتائج واألثر على حياة ا

َسِقية مقاربة 
َ
على الشراكةوقائمة ن

دعم القدرات

التفريع في نطاق املجاالت الترابية

االستدامة والنجاعة

ويتبنى إرساء ركائز التنمية املستدامة....

االقتصاد االجتماعي

التقييم البيئياألزرقاالقتصاد

مركز االهتماماإلنسان في 

االقتصاد األخضر الحماية االجتماعية

التنوع الثقافي

ة، كتعميم الحماية االجتماعيوإصالحات كبرى مجموعة من االوراش إطالق ✓
ر التعليم تطوي، والصناعةومجال االستثمار وتخفيض انبعاثات الكربون في 

...األولي

إصالح اإلدارةو مكلفة باالنتقال الرقمي وزارة ✓

العمل إلعداد أي مبادئ 
سياسة عمومية



2030األجندة األمميةالجديدة من صياغة رؤية وطنية للتنمية املستدامة تأخذ بعين االعتبار ستمكن االستراتيجية

هات تتماش ى مع 2030في أفق رؤية  َوجُّ
َ
نموذج الت

وميوالتزامات البرنامج الحكالتنموي الجديد

السياقالرهانات الوطنية للتنمية قائمة على 
2030األمميةاألجندةومستوحاة من الوطني

التنميةمسارلتحديدأهداف استراتيجية 
في املغرباملستدامة

الءمللقياسقابلةمؤشرات 
َ
ت
َ
مع ت

ةمرجعيِقَيم، وذات الوطنيةالخصوصيات
.محددةوأهداف

رجم 
َ
ت
ُ
الوطنية للتنمية املستدامة منالجديدة الرؤية االستراتيجيةست

...خالل الرهانات واألهداف واملؤشرات
ستداملرصد وتتبع انتقال املغرب إلى النمو امل" لوحة القيادة"ومن ثم ستوفر …

وفر •
ُ
تتضمنعملية"قيادةلوحة"االستراتيجيةَست

لرصد*االستراتيجيةاملؤشراتمنمحدوداعددا
.املغربفياملستدامةالتنميةتطور وتتبع

القطاعاتحسباملؤشراتهذهتنزيلُيمكن•
معبشراكةوذلك،املستدامةالتنميةومحاور 

.اتالقطاعوجميعللتخطيطالساميةاملندوبية

ر التقاريإعداداملغربسيواصل،ذلكمعبموازاة•
منمستفيدا،2030األمميةباألجندةالخاصة

.الجديدةاالستراتيجيةمؤشرات

نماذج

الرهانات الوطنية للتنمية 
املستدامة

األهداف االستراتيجية

مع ُمتالئمة مؤشرات وغايات 
الوضع في املغرب

رؤية االستراتيجية الوطنية 
للتنمية املستدامة



تقارب السياسات واالستراتيجيات العامةتعتمد منطق

القابل للتطويرفيما يتعلق بالسياق الوطني والدولي املرونة 

اقيل األخذ بعين االعتبار   لتنفيذهاواملتوقعة التي تمت مواجهتها العر

01

02

03

04

06

ودمجها في االستدامةالتنموي الجديد النموذج توجهات تساهم في تحقيق استراتيجية

، ( اب ، إلخ، القطاع الخاص ، املجتمع املدني ، املواطنون ، وخاصة الشبالجهات ، اإلدارات )القطاعات املعنية جميع وإشراك تعبئة 
الجهويةمع مراعاة األولويات الوطنية والخصائص 

وأهداف قابلة للتحقيق( مؤشرات وأهداف)بأهداف قابلة للقياس ترتبط 

05

املبادئ التوجيهية إلعادة صياغة االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة
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المغربالمناخي المائي في هشاشة المتزايدة لنظام ◄

مجاليامتساو الموارد المائية محدودة ومتغيرة زمنيا وغير موزعة بشكل◄

.  عبر التراب الوطني

زايد الذي يقدر يقترن تناقص الموارد المائية وتقلباتها الطبيعية بالطلب المت◄

مليار مر مكعب في السنة 16بحوالي 

والطلب على الماء الصالح للشرب % 87,3يشكل القطاع الفالحي فيه ◄

ي ويمثل باقي الطلب احتياجات القطاع ن الصناعي والسياح%. 10,5

%(.2.2حوالي )

مليارات م في السنة 3هذا الوضع يولد عجزا هيكليا في المياه يقدر بحوالي ◄

ب سياسة نهج المغرآثار ضعف الواردات وتقلباتها السنوية، والتخفيف من أجل تلبية االحتياجات المائية المختلفة من 

.  طموحة بخصوص تعبئة وتدبر هذه الموارد

اإلكراهات و التحديات



تعبئة موارد مائية :املائي نمية العرضت-2
إضافية

ثةالثناء بمتابعة تعبئة املياه السطحية بالسدود عبر •

سدود كبرى سنويا 

مياه البحر ةتحلي•

خاصة في جةلإعادة استعمال املياه العادمة املعا•
.الزراعة وسقي مالعب الغولف واملساحات الخضراء

ين تحسالتدبير املحكم للطلب على املاء و -1
هتثمينمستوى 

لشربلالصالحاملاءتوزيعشبكاتمردوديةتحسين•

.املاءر توفيتقنياتاعتمادخاللمنلري اماءاقتصاد•

معداتخاللمناملعبئةاملائيةللمواردأفضلتثمين•
ودلسداعلىاملتوفرةاملناطقفيحيةهيدروفال 

.الكهرومائيةالطاقةإنتاجوتشجيع

الاملجعلىواملحافظةاملائيةاملواردحماية-3
ملاءبااملرتبطةاألخطار منوالتقليلبيئيال

سائلالللتطهير الوطنيالبرنامجتنفيذفيإسراع•
العادمةاملياهومعاجلة

رويالقباملجالالسائلللتطهير وطنيمخططإعداد•

الجوفيةاملائيةللمواردومستدامتشاركيتدبير اعتماد•
تعاقديإطارفي

 :دعاماتث ال ويمكن تقسيم خطط العمل إلى ث

املخطط الوطني للماءخطط عمل املندرجة في 



ولوج الجميع إلى الماء الصالح للشرب

2020سنة % 98إلى أكر من 2016سنة % 97.5ارتفع معدل الربط المنزلي من : الحضري الوسط •

%  97.8لتصل 2015سنة % 95إلى 1994سنة % 14ارتفعت نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب في المناطق القروية من : المناطق القروية •
2020سنة 

نةولوج الجميع إلى خدمات التطهير السائل المحسّ 

،(2005سنة%70مقابل%82بلغتالسائلالتطهيربشبكةالربطنسبة▪

،(السنةفي3ممليون400)(2005سنة%8مقابل)%56بلغتالعادمةالمياهمعالجةنسبة▪

بحريةقنوات8منهاالعادمةالمياهلمعالجةمحطة152إنجاز▪

.العادمةالمياهلمعالجةالثالثيبالنظاممزودةللمعالجةمحطة64إنجاز▪

:من المشاريع إنجاز العديد ، تم 2006سنة البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمجانطالق منذ 

2019.سنة % 76إلى 2016سنة %73.5الصعيد الوطني من المردودية على نسبة تحسين في هذا المجال من المتدخلين مختلفالمجهودات التي بذلها مكنت 

ربللشتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح 

املخطط الوطني للماءخطط عمل املندرجة في 



.2020سنة 3مليون م71بلغ حجم المياه العادمة المعالجة والمعبأة إلعادة االستخدام،  ةإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج

التقليديةغيرالمياهتعبئة

تحلية مياه البحر

:اليومفي3م156470البحرمياهتحليةلمحطات(2021)اإلجماليةاإلنتاجيةالطاقةتبلغ
فالشريالمكتبلمجموعةالصناعيةاالحتياجاتلتلبيةحطتينوالشربمياهاحتياجاتلتوفرمحطات6•

.السنةفي3ممليون26.4بطاقة(والعيوناألصفرالجرف)للفوسفاط
الصناعيةلالحتياجاتمحطة،(وطرفايةالعيون)الشربلمياهمحطتان:اإلنشاءقيدأخرىمحطات5•

للسقيومحطةوالسقيالشربلمياهبأكاديرمشتركةومحطةبالعيونللفوسفاطالشريفالمكتبلمجموعة

.بالداخلة
سطات-الدارالبيضاءجهةفيالبحرمياهلتحليةمحطةإلنشاءمشروع•

ترشيد استهالك الماء الري

هكتارا635.000إلىبالتنقيطالريبنظامالمجهزةاإلجماليةالمساحةوصلتالبرنامجانطالقمنذ:الريمياهالقتصادالوطنيالبرنامج•

هكتار82.530حواليللبرنامجالتراكميةاإلنجازاتبلغت:السدودسافلةفيالسقويةالدوائرتوسيعبرنامج•

الريمجالفيوالخاصالعامالقطاعينبينالشراكةبرنامج•

تمكما.2019بسنةمقارنة%16,4قدرهابزيادةهكتارا873.049تجهيزمنالريالماءاستهالكترشيدبرامجمكنت

.السقيمياهمنمكعبمترملياريمنأكثراقتصاد

:رئيسيةتم اعتماد ثالثة برامج هيكلة 

املخطط الوطني للماءخطط عمل املندرجة في 
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الطاقةالنجاعة الطاقية يستند إلى تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز 2009سنة اعتماد نموذج وطني للطاقة منذ 

سيةوتنافومحسن حول خيارات تكنولوجية موثوقة مزيج طاقي متنوع 

جددةالمتالطاقاتمجالفيبقوةللصعودالوطنيةالمواردتعبئة

التنمية المستدامة

الجهوي في المجالالتكامل تعزيز 

استراتيجيةتوجهات 5

وطنيةجعل النجاعة الطاقية أولوية 

أهداف أساسية4

اإلمدادات وتوافر تأمين 
الطاقة

تعميم الحصول على 
الطاقة بأسعار تنافسية

التحكم في الطلبالحفاظ على البيئة

  تهدف 
 
اتيجية إىل زيادة حصة الطاقات المتجددة ف  المزي    ج هذه االستر

  إىل أكتر من 
 
  أفق سنة 52الكهربائ

 
2030٪ ف



المغير والمتمم 40-19مشروع القانون 
المتجددةالمتعلق بالطاقات 13-09للقانون 

لىامناخ األعمال، تبسيط المساطر، تعزيز الشفافية، ضمان الولوج تحسين 
(.  نية، االندماج الصناعي وتقوية القدرات الوطالالممركزالمعلومة، تعزيز اإلنتاج 

(مازن)الوكالة المغربية للطاقة المستدامة •
الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية •

الجديدةفي الطاقة الشمسية والطاقات االبحاثمعهد •

وكالة وطنية مستقلة لضبط قطاع الكهرباء •

الطاقيليات لمواكبة االنتقال آ
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01

0203
مشةة ا لكبحب ةةلكاابر ةةةو  ك60مواكبةةأكثك ةة كمةةة ك

،ك(منهلكتوف كمؤهالتكهلمأكبحر و  كاابر مةن 70%)

%47محنةةودكهمهةنكمنهةةل،ك285بغةال كمةةلبنك نةله ك

مموبأكمة كرة  كمدهةلكابب ةلكفةنكاب لشةأكابشم ةنأك

ااب لشةةةلتكابدل ةةةلاكااببةةةلشنكمةةة كرةةة  كاب ةةةل حن ك

ابصنل نن كاابردلادكابلابن

أكابشةة افكفةةةنكا ةةةرغاللكمنصةةأكابب ةةةلكاابر ةةةو  كبح لشةةة

ابنلءكمنصأكثخة  كخلةةأك( محنودكهمهن210)ابخض اءك

،ك(محنةودكهمهةن252)بلببنل لتكابخض اءكاابشبكلتكابذكنأك

محنودك500ثك  كم ك)اابش افكفنكت و  كمنصلتكثخ  ك

(.همهن

ا رمةةةلهكا ةةةر اتندنأكفل ةةةلاكفةةةنكمدةةةللكابب ةةةلك

بلأل ةل ك،كتهةل 2030-2021اابر و  كبح ر اك

فةنكابمغ بك حىكابم ةرو كابةلابنت  نخكمكلنأك

اب ةةةلشن،كاكةةةذاكابر كنةةة ك حةةةىكاالنرقةةةللكمدةةةللك

.ننأمواضنعكذاتكاألابو أكبحمنظومأكاب لشنأكابور

الطاقيةوالنجاعة واالبتكار في مجال الطاقات المتجددةالبحث والتطوير 



3950 MW القدرة اجماليمن  %37من الطاقات المتجددة أي
الكهربائية

16

Solaire 

750 MW

Eolien 

1430 MW
Hydroélectrique

1770 MW

تقليص التبعية 
الطاقية 

3950 
MW

من الطلب على الكهرباء%20الطاقات المتجددة تغطي 

97.50%

90,51%

2009 2020

charbon 
61.8%

Gaz naturel
15.0%

Fuel
3.0%

Gasoil
0.5%

EnR
19.7%

مشروع منجز أو في طور التطوير100أكثر من 



الفتوضوئيةإلنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية ميغاواط400برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 

خارطة الطريق الوطنية للطاقة الهيدروجينية

للكتلة الحيويةالطاقيخارطة طريق وطنية للتثمين 

نظيفة وخاصة المتجددةكهربائيةبطاقةالصناعيةالمناطقلتزويدبرنامج

تزويد محطات تحلية مياه البحر باللجوء إلى الطاقات المتجددة

خارطة طريق لتطوير طاقة التيارات البحرية

الطاقيمبادرات لتسريع االنتقال 



دئلمباالجديدةاالستثماريةالمشاريعاحترام

.الطاقيةالنجاعة

علىالطاقيةالنجاعةاحترامإلزاميةإدماج

منيدةالمستفوالبرامجالعموميةالنفقاتمستوى

.الدولةدعم

اقيةالطبالنجاعةالمتعلقةالمهنوتطويرهيكلة.

اهتماماتصلبفيالطاقيةالنجاعةجعل

.والمواطنينالمهنيين

برامجيموتقيوالمؤسساتيةالماليةالقدراتتقوية
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