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الموقع الجغرافي    

، يتموقع المغرب على الضفة الجنوبية للبحر األبيض المتوسط

في الطرف الشمالي الغربي من القارة اإلفريقية، وعلى الحدود 

الغربية للعالم العربي والمغاربي، حيت شكل دائما مفترق طرق 

 الحضارات، 

(2014)السكان    المناخ     

المساحة    

يشكل . كلم 710.850يمتد المجال المغربي على مساحة 

المحيط األطلسي واجهته الغربية، في حين يحده البحر 

وتعتبر الواجهات البحرية من . األبيض المتوسط من الشمال

 3500أهم مؤهالته، حيت تمتد السواحل على مسافة 

 كيلومتر

 أو جاف وشبه الشمال في متوسطي بمناخ المملكة تتميز

 من تمتد التي األطلس، جبال تمكن .الجنوب في جاف

 التوفر من البالد الغربي، الجنوب إلى الشرقي الشمال

 في خاصة استغاللها يتم والتي هامة مائية موارد على

 .الزراعي السقي

 33.848.242يقدر سكان المغرب ب 

 450.000نسمة أي بمتوسط نمو يقدر 

شخص سنويا حسب نتائج اإلحصاء 

 .2014األخير لسنة 

 ملحة عامة عن املغرب



 والتحديات املتعلقة باملوارد املائية  إلاكراهات

مناخ  جاف إلى شبه جاف 

 تأثير التغيرات املناخية 

 محدودية املوارد املائية  بفعل التساقطات غير املنتظمة  واملتباينة في املكان

 والزمان

ارتفاع الطلب على املاء 

الاستغالل املفرط للمياه الجوفية 

إشكالية التلوث وضعف تثمين املوارد املائية 
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 والتحديات املتعلقة باملوارد املائية  إلاكراهات

 التوقعات المستقبلية تنذر بتفاقم اإلجهاد المائي المسجل حاليا  

 الموارد المائية
سنة/ فرد /  3م   



 الرصيد الوطني املائي

 مليار متر مكعب من املياه السطحية  18مليار متر مكعب، منها  22: املائية املوارد
 .مليار متر مكعب من املياه الجوفية 4و

 
املنجزات: 

139  إلانجاز،في طور  13مليار  متر مكعب و  17.6 تخزينيةسدا كبيرا بطاقة 
224  ومتوسطا،سدا صغيرا 
 وأثقاب،آالف آبار 
13 منشأة لتحويل املياه. 
 
 
 



 لماءل إلاستراتيجيةالوطنية

 توفير الموارد المائية

الضرورية لمصاحبة التطور 

االقتصادي و االوراش 

مخطط : الكبرى للمملكة 

المغرب األخضر، السياحة 

 ...والصناعة

 دعم التدبير المندمج

والتشاركي للموارد المائية 

من أجل ضمان تنمية 

 مستدامة

تعزيز المكتسبات المحققة 

 مواجهة اإلكراهات ورفع

 التحديات
 اإلستراتيجية

 لماءل الوطنية 



 لماءل املخطط الوطني

 

هو املرجع ألاساس للسياسة الوطنية املائية  الذي يحدد ألاولويات : املخطط الوطني للماء 
   الوطنية وبرامج العمل من أجل تأمين حاجيات البالد من املوارد املائية في أفق سنة 

 (.3مليار م 5:العجز املرتقب ) 2030

. 

 ألاهداف : 

 املاء،تقييم محكم لتطور الطلب على 

 التزويد ،تعبئة املوارد املائية الضرورية لسد العجز املرتقب، مع اقتراح بدائل جديدة  وتنويع مصادر 

 القطاعية،مع الاستراتيجيات  وإلاندماجتضمن الالتقائية   وتشاركية  تشاوريةمقاربة 

 املياه،وحاجيات مختلف املشاريع واستعماالت  تتالئمآليات التمويل 

 والتتبع مع باقي الشركاء التنسيق آليات. 



 لماءل املخطط الوطني

 (هكتار سنويا 50000) التحويل من السقي الانجذابي إلى السقي املوضعي •

 (هكتار 150000)تدارك التأخير الحاصل في تجهيز املساحات الفالحية املرتبطة بالسدود •

 برنامج الاقتصاد في مياه الشرب وفي املجال الصناعي والسياحي•

 ءالتدبير املحكم للطلب على املاء وتثمين املا

وإنجاز السدود الصغرى من أجل دعم ( ثالثة سدود كبرى في السنة )مواصلة تعبئة املوارد املائية السطحية •

 التنمية املحلية 

 في املناطق ذات العجز الخصاصمن أجل تجاوز  ألاجاجةتحلية ماء البحر واملياه •

 إعادة استعمال املياه العادمة بعد معالجتها خاصة في الري وسقي املساحات الخضراء•

 تدبير وتنمية العرض

 الجيدة املتمثلة أساسا في عقدة الفرشة الحكامةاملحافظة على املوارد املائية الجوفية عبر تعميم آليات •

 ومحاربة التلوثتطهير السائل لابرامج تسريع إنجاز : املحافظة على جودة املياه ومحاربة التلوث•

 ..  البحيرات الطبيعية واملناطق الرطبة والساحل و الواحات :املحافظة على املناطق الهشة•

 حماية املوارد املائية واملحافظة على املجال الطبيعي



 للطلب املحكم التدبير
                  هوتثمين املاء على

 2.5  بتقليص الطلب )
 (في السنة 3مليار م

 تنمية املوارد املائية

:  العرض وتنمية تدبير  
  2.5) تعبئة املوارد املائية 

 (في السنة 3مليار م

 البحر مياه تحلية

 3م مليون  400

 املياه استعمال إعادة

  تنقيتها بعد العادمة

 3م مليون  300

 ألامطار مياه تجميع

  

 السطحية ياهامل تعبئة
 3م مليار 1.7

 السقي من التحويل

 السقي إلى الانجذابي

  املوضعي

 3مليون م 2000  

 قنوات مردودية تحسين

  املياه ونقل جر

م مليون  400  3 

 شبكات مردودية تحسين

  للشرب الصالح املاء توزيع

 3م مليون  120



 :ألاهــــــداف 

 في  %75 إلى السائل التطهير  بشبكة الربط مستوى  من الرفع
 .2030 أفق في %100 و 2020 أفق في %80و 2016 أفق

 %60 و 2016 أفق في %50  بنسبة املنزلي التلوث نسبة تقليص
 .2030 أفق في% 100 و 2020 أفق في

 في أفقاملعالجة  العادمةمن املياه  %100إعادة استعمال 
       2030. 

مدينة  330تكلفة هذا البرنامج، الذي يهم  تبلغ :  الكلفة إلاجمالية
 .مليار درهم 50 حضري،ومركز 

 العادمةة املياه ــومعالجالسائل للتطهيـر البرنامج الوطني 
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 الثالثية

74% 322,4 
(42,98%) 

41 
(19,52%)  



 
 
 

 

 

 األهداف

PNRR1 (1995-2004) :  10 بناء 
 القروية والمسالك الطرق من كلم  000

(2005 – 2015) PNRR2  : بناء 
 القروية والمسالك الطرق من كلم 15000

 

 النتائج
 %80 طالرب معدل  : 2012

   الصحية المراكز إلى الولوج معدل مضاعفة
 بثالث باالبتدائي التمدرس معدل مضاعفة

   مرات
 % 50 بنسبة البضائع نقل تكلفة تخفيض

 

+44 % 

 البرامج البارزة: فك العزلة عن العالم القروي 

 

 

 األهداف

  التزويدتقليص الهشاشة الناتجة عن 
   للشرب الصالحء بالما

ء بالماسكن قروي  31.000تزويد  

 (2010)مليون فرد  12أي  للشرب الصالح

 : النتائج
 

 . للشرب الصالحء لمامعدل ا:   2012
92%  

 تحسين الخدمات الصحية بالعالم القروي
 تحسين معدل التمدرس

 

 

 

 األهداف

 في %100 إلى الكهربة نسبة من الرفع

   2015 أفق
 

   : النتائج

 %97,4  الكهربة معدل : 2012
 للدخل مدرة جديدة اقتصادية أنشطة بروز

 الصغيرة والصناعات
 التمدرس معدل في الزيادة

 القروية الهجرة في نقص 
 التجهيزات بواسطة السكن تحسين

 المنزلية

+78 % + 82 % 

 البرنامج الوطني للطرق القروية
PNRR 1 / PNRR 2 

  للشرب الصالحء بالما الجماعي التزويد برنامج
 PAGER  القروي الوسط في

 

  PERGبرنامج الكهربة القروية 

 إعطاء أهمية قصوى للعالم القروي



 الاستراتيجية الوطنية للتنمية  املستدامة



 الاستراتيجية الوطنية للتنمية  املستدامة



 باملغرب شرات التنمية املستديمةمؤ 
 :  فيخالل سلسة من املنشورات من التقارير هذه إصدار 

http://www.environnement.gov.ma/PDFs/Rapport_national_IDD_2014.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/Indicateurs_de_Developpement_Durable_2011.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/Developpement_Durable_au_Maroc.pdf


 IDDالتقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى 

IDD    هيكلة جذاذات مؤشرات التنمية املستدامة

 املجال تقديم  
للتنمية املستدامة  مؤشرا 56  اسم املؤشر 

 املوضوع 14 

 املوضوع الفرعي 40

الحساب منهجية    التعريف  

 إلانمائية ألاهداف مع ،كذلك وعالقته املستدامة التنمية مؤشر هو املؤشر هذا ملاذا املجال هذا يشرح
 .لأللفية

 ربط بالتنمية املستدامة

جداول؛ أو بيانات رسوم أو بياني رسم شكل على لبياناتا تقديم 
املؤشر؛ واتجاه وضع 
والشركات ،...إلخ والقانوني والسياس ي الاستراتيجي التقدم حول  املتاحة البيانات حسب التطور  تحليل 

 .البالد في

 التطور والتحليل

 

 الخ ،ببليوغرافياال ،التحديث وتواتر ،املصادر أو املصدر ،الحساب منهجيةك إضافية معلومات

 

 

 ملعرفة املزيد



 IDDالتقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى 

 (نموذج)لوحة القيادة /مصفوفة تركيبية لالتجاهات والتطورات ملؤشرات التنمية املستدامة 



 IDDالتقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى 

 (نموذج)لوحة القيادة /مصفوفة تركيبية لالتجاهات والتطورات ملؤشرات التنمية املستدامة 



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى التقرير 

 للتنمية تركيبية استداللية أرقام ووضع المستدامة التنمية مؤشرات تصنيف
 المستدامة

:لكل موضوع  

  بطريقـة  اختيارهـا تـمالتـي  املسـتدامة التنميـة مؤشـرات أو  (1) واحـدمؤشـر

 ؛وضوعامل كامل لتمثيل ألانسب كأنها ةإحصائي

لتركيبيا الرقم الاستداللي إعداد. 

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة التقرير محتوى 

 

(مثال)للتنمية المستدامة التركيبية تصنيف مؤشرات التنمية المستدامة وإعداد األرقام استداللية   
 

 (بما فيهم املتغيرات لكل مؤشر)مؤشرا  25/ مواضيع فرعية 4: الصحةموضوع 

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى التقرير 

  

(مثال)للتنمية المستدامة األرقام االستداللية التركيبية مؤشرات التنمية المستدامة وإعداد ترتيب   

 (.بما فيهم املتغيرات لكل مؤشر)مؤشرا  37/موضوعا فرعيا 2: التربيةموضوع 

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى التقرير 

 :)مثال)تركيبية المؤشرات الوتطور المؤشرات للتنمية المستدامة الرئيسية المختارة ملخص 

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى التقرير 

 :)مثال)تركيبية المؤشرات الوتطور المؤشرات للتنمية المستدامة الرئيسية المختارة ملخص 

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة



 شكــرا علـى حسـن إصغائكــم
       

  المملكة المغربية
 

   

الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة 

 بالبيئة
 


