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املستدامةالوطنية للتنمية االستراتيجية 

قطاعيةاستراتيجية.

استشرافيةاستراتيجية.

مبادرةلكلماليتقييم.

من%95أنحيثإضافية،تكاليفعنهاتنجماستراتجية

َدةالتدابير  تتطلبال االستراتيجيةهذهإطار فياملحدَّ

.إضافيةماليةموارد

.والقانونياملؤسساتيلإلطارتعزيز ✓

.املعنيةلألطرافدائمالتزاممسلسل✓

.وغاياتأهداف✓

.البرامجالتقائيةلتحقيقمنهجيبحث✓

العناصر القادرة على تحقيق استدامة بحث عن ✓

.  السياسات

:بـــــــــليست :هــي



اس ي مالئم مؤسساتي وسيإطار : املستدامة االستراتيجية الوطنية للتنمية 

الحكامة الديمقراطية كضرورة 
لتحقيق التنمية املستدامة

1

مؤكدةسياسيةإرادة

2

مناسبةأجندة

3

َعد  التيالديمقراطيةالحكامةآليات2011دستور يمنح
ٌ
دامةاملستالتنميةلتحقيقأساسياشرطات

:مراجععدةفيترجمتهتمتواضحاهدفااملستدامةالتنميةتفعيليعتبر

.والواجباتوالحقوق والقيماملبادئيحددالذياملستدامةوالتنميةللبيئةالوطنيامليثاق•
التنظيمياإلطاريحددالذياملستدامةوالتنميةللبيئةوطنيميثاقبمثابة12-99اإلطارالقانون •

العموميةالسياساتفيهتنخرطأنيجبالذيالعام

.الساميةامللكيةللتوجيهاتطبقاوذلكااللتقائيةلتحقيقإطار خلقفيالرهانيتمثل•
االستراتيجيةوتقديملعرضالفرصةأتاحهامادوليالقاءاشكلتالتيCOP22األطرافقمة•

.بشأنهاوالتواصل



مرجعيات واضحة لتحقيق التنمية املستدامة

اإلطار -القانون 

12-99

.أنشطتهاتمثل التنمية املستدامة قيمة أساسية تتطلب من كل مكونات املجتمع إدماجها ضمن 

سيــاحــة تعد القطاعات واألنشطة املتعلقة بالطاقة واملاء والغابــات والصيد البحـري والفـالحــة والنقل وال
الية والتعميــر والبناء وتدبيــر النفايــات والصناعة بشكل عام قطاعات و أنشطة تتوفر على إمكانية ع

.لالستدامة وتكتس ي طابعا أولويا من حيث متطلبات التقيد بالتنمية املستدامة

للتنمية الوطنيــةاالستراتيجيــةاإلطار، -تعتمد الحكومة، داخل أجل سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون 
.املستدامة

10المادة 

12المادة 

14المادة 

اركة السكان يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مش
.املعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية املندمجة واملستدامة

لى تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة االجتماعية، والحفاظ عالدولة على تعمل 
.الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق األجيال القادمة  الجديددستور ال

لمملكةل

(2011)

.واملواطنينالتنمية املستدامة هي حق لكل املواطنات 

:توسيع مجال صالحيات املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
.املستدامةيدلي املجلس برأيه في التوجهات العامة لالقتصاد الوطني والتنمية 

136الفصل

35الفصل

31الفصل 

152الفصل



مراحل إعداد االستراتيجية

اإلطار
تشخيص التنمية 

املستدامة
إجراءات التنفيذ 

خارطة طريق وضع 
استراتيجية

1234

ة الدوليتحليل التجارب •
إعداد حول 

ة االستراتيجيات الوطني
للتنمية املستدامة

ية االستراتيجتحديد إطار  •
الوطنية للتنمية 

املستدامة بتشاور مع 
الفاعلينكافة 

تحليل تحديد منهجية •
يةالقطاعاالستراتيجيات 

 تحليل االستراتيجيات•
القطاعية

سية الرئياملواضيع تحديد •
هاواملؤشرات املرتبطة ب

تحديد األهداف •
األساسية

اقتراح إطار تشريعي •
ومؤسساتيوجبائي 

حكامة إطار تحديد •
االستراتيجية 

تحديد مسلسل تتبع •
وتحيين االستراتيجية

ية األساسترتيب األهداف •
ها حسب األولويات وترجمت

إلى رهانات

تحديد املحاور •
ة االستراتيجية املرتبط

بالرهانات

ترجمة املحاور •
امج االستراتيجية إلى برن

عمل

ت
جا

خر
امل

ل
ح

را
امل

ورقة تأطيرية
تقرير التشخيص 

واألهداف األساسية
ليات وآاألفقية التدابير 

التنفيذ
خارطة طريق

تشاوري مع مختلف القطاعات الوزاريةإطار 
لجنة التتبعمن طرق املصادقة على كل مرحلة 



أهم خالصات تشخيص التنمية املستدامة باملغرب

.دستور جديد، قانون إطار، إلخ: مكتسبات مؤسساتية قوية

ل لكبأهداف عملية ومحددة خارطة طريق واضحة املعالم : مكتسبات قطاعية هامة
.قطاع

:  لكن 
.مطبقةغير أو متجاوزةمكتملة،غيرالقانونيةالترسانة•
الفقر،ةمحاربوالتكوين،التربيةالصحة،)االستدامةتحددالتياألفقيةاألهداف•

.التنميةجيدبشكلتهيكلالزالتال(األخضراالقتصادبناء
ماجاالندتهممشاكلعدةيعرفالجهوي املستوى علىاالستراتيجياتتنفيذ•

.والتمويلوالتخطيطوالتناسق
عمليةيجعلممااستراتيجياتهاتنفيذتتبعآلياتعلىتتوفر ال القطاعاتغالبية•

.صعبةللنتائجالدقيقالتقييم



ميةالعمو السياساتالتقائيةمجالفياملسجلالعجزتداركضرورة
.االستدامةلتحقيق

متطلباتدمجخاللمناملستدامةالتنميةأسسإرساءضرورة
اتيجيةلالستر فعليتنفيذوضمانالحيويةالقطاعاتفياالستدامة

.املستدامةللتنميةالوطنية

للموارداملفرطواالستغاللاالقتصاديةالتنميةبينالفصلضرورة
.شاملالاألخضر االقتصادنحو االنتقالتسريععبروذلكالطبيعية

تحديات التنمية املستدامة املنبثقة عن التشخيص

1

2

3



مبادئ االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

تحدياتراالعتبابعينوتأخذالناجحةالدوليةالتجاربمعاالستراتيجيةتتماش ى
محاربةو املناخيالتغير كمكافحةاململكةبهاالتزمتالتياملستدامةالتنمية

.البيولوجيالتنوعوحمايةالتصحر 

للبيئةوطنيميثاقبمثابة12-99اإلطارالقانون مبادئمعاالستراتيجيةتتماش ى
ملسؤوليةواوالوقايةواالحتراز والتضامنوالترابيةاالندماج)املستدامةوالتنمية

.(واملشاركة

املعينةاألطرافملختلفالتزامهياملستدامةللتنميةالوطنيةاالستراتيجية
تحقيقفيتساهممشتركةأهدافبلوغأجلمنوذلكمستمر مسلسلداخل

املستدامةالتنميةمجالفياألساسيةالرهانات

علىكز ترتعمليةاستراتيجيةهياملستدامةللتنميةالوطنيةاالستراتيجية
.اإلنجازطور فيهيالتيوالبرامجواملخططاتاالستراتيجيات

ملكةاملطرفمناملسطرةالتنميةخياراتمعقطيعةاالستراتيجيةتشكلوال
.للتبعومؤشراتملموسةإجراءاتعلىوترتكز 

01
التوافق مع التوجه 

الدولي

02

التوافق مع مبادئ 
القانون اإلطار

03

االلتزام

04

استراتيجية عملية



: املستدامةالوطنية للتنمية رؤية االستراتيجية 
االنتقال نحو االقتصاد األخضر الشامل

ضمان التنمية البشرية 
والتماسك االجتماعي

أخذ الرهانات البيئية بعين 
االعتبار بصفة ُمَمنهجة

ةتعزيز مستدام للتنافسي

واإلبداع تشجيع التسامح 
املجتمعي

شامل باملغرباقتصاد أخضر تحقيق 



هدف132

7 

رهانات 
أساسية

محور 31
 استراتيجي

بلورة رؤية االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

تدابير وإجراءات •
إجراء  مؤشرات تتبع لكل •
إطار للحكامة•

هدف132واستراتيجيمحور 31الىترجمتهاتمرهانات7تحديدتم،اإلستراتيجيةالرؤيةتحقيقأجلمن



الكبرى لالستراتيجية الرهانات األساسية 

اقتصاد أخضر 
وشامل

1الرهان 

دامةتعزيز حكامة التنمية املست

االقتصاد نحو إنجاح االنتقال 
األخضر

وارد وتثمين املتحسين تدبير 
ة الطبيعية وتعزيز املحافظ
على التنوع البيولوجي

حة الوطنية ملكافتنزيل السياسة 
املناخيالتغير 

إعطاء أهمية خاصة 
الهشةللمجاالت 

رية تشجيع التنمية البش
وتقليص الفوارق 
االجتماعية والترابية

ة تطوير املعارف املرتبط
بالتنمية املستدامة



االستراتيجيةمحاور 

2الرهان 
االقتصاد 

األخضر
3الرهان محور 11

يالتنوع البيولوج
محاور 3

5الرهان 
املجاالت الهشة

محاور 3

1الرهان 
الحكامة

محاور 4

6الرهان 
التماسك االجتماعي

محاور 3

4الرهان 
التغير املناخي

محاور 3

الفالحة•

الصيد•

الغابة•

للدولةاملثالياألداء•

املؤسساتياإلطار•

واملراقبةالقانونياإلطار •

واملاليةاالقتصاديةاآلليات•

املاء•

التربة•

البيولوجيالتنوع•

الحكامة•

للمناخالترابيةاملخططات•

باملناخاملرتبطالتمويل•

ة املبادرة الوطنية للتنمية البشري•
الفقرومحاربة 

الصحة واليقظة الصحية •

التربية•

اصلوالتو والتحسيسالتربية•

واالبتكارالبحث•

الخضراءواملهنالتكوين•

الثقافة•

الصحراويةواملناطقالواحات•

الساحل•

الجبليةاملناطق•

محورا 31
استراتيجيا

السياحة•

النفايات•

التعمير•

النقل•

ومشاريعهالها أهدافها وإجراءاتها محورا استراتيجيا 31كبرى تضم رهانات 7

7الرهان 
الثقافة

محاور 4

الصناعة•

الطاقة•

املعادن•

ةالتقليديالصناعة•



اإلطار املؤسساتي :2املحور  

األداء املثالي للدولة :1املحور 

تعزيز حكامة التنمية املستدامة : 1الرهان 

 (املرأةتشغيلومعدلإعاقةوضعيةفيلألشخاصالوظائفمن٪7احترام)مسؤولةمشغلةدولةمبادراتتعزيز.
(نموذجيةمنها2020،5أفقفيللمعايير تجيبيسمبنى35)املبانيداخلالبيئيةالتدابير تعميم.
(إلخلشفافية،ا،العموميةالصفقاتتفويتخاللاملواطنةللمقاوالتاألسبقيةإعطاء،املشترينتكوين)واملسؤولاملستدامالعموميالطلبتشجيع.
120)الكيلومترفيالكربون أكسيدثانيمنغرام120معياراحترام)العموميينالفاعلينتنقليخصفيماالجيدةاملمارساتتشجيعg de CO2/Km

.(للسياراتبالنسبة

 ووكاالتوهيئاتاراتوز )العموميينالشركاءكلعناتصالنقاطتعيينمعاملستدامةللتنميةالوطنيةاالستراتيجيةتنفيذولجيناتلجانخلق:الدولةدور 
.(.الخوطنية،ومجالس

 وتنفيذ(جماعاتوالواألقاليمالجهات)الترابيةاملستوياتمختلفطرفمناملستدامةللتنميةالوطنيةاالستراتيجيةتبني:الترابيةالجماعاتدور 
.املستدامةللتنميةجماعيةومخططاتجهويةاستراتيجيات

 للشركاتاالجتماعيةاملسؤوليةتدابير اعتمادوثيرةتسريع:الخاصالقطاعدور(ISO 26 .املسؤولةاالجتماعيةاالستثماراتتطوير و(000
 واملحليالوطنيناملستوييعلىاملستدامةالتنميةبمبادراتيتعلقفيماالقراراتخاذفيواملشاركةالجمعوي العملتعزيز:الحكوميةغير املنظماتدور.
التعاون الدولي.



تعزيز حكامة التنمية املستدامة : 1الرهان 

 ( قانون 12)املستدامة استكمال الترسانة القانونية املتعلقة بالتنمية:
.منهابتدبير النفايات والتخلص القانون املتعلق ▪
.املحميةاملتعلق باملناطق القانون ▪
.فيهاأنواع النباتات والحيوانات املتوحشة ومراقبة االتجار بحماية املتعلق القانون ▪
.  القانون حول الفالحة البيولوجية، إلخ▪

 ( :قوانين3)في التنمية املستدامة تساهم التي نشر القوانين
..، قانون إعداد التراب الوطني، إلخ.املعلوماتاملتعلق بحق الحصول على مشروع القانون ▪

 ( :قوانين3)إعداد قوانين جديدة حول التنمية املستدامة
.للشركاتاملالية للمعطيات غير قانون النشر واملراجعة من قبل طرف ثالث ▪
.حول الكائنات املعدلة وراثياقانون ▪
.الكهربائيةاألدوات واملعدات على الطاقة وضع عالمات قانون حول ▪

 (قدرات الشرطة البيئيةتقوية )تعزيز آليات املراقبة واملخالفات البيئية.
 (.والتقييم البيئي االستراتيجيالتأثير على البيئة دراسات )تحسين فعالية نظام التقييم البيئي

القانوني اإلطار :3املحور 

واملالية اآلليات االقتصادية :4املحور  

املستدامةالتنميةفيمساهمتهحيثمنالضريبيالنظاممراجعة.
األخضراالقتصادنحو االنتقالتمويلأجلمناملستدامةللتنميةصندوق خلق.
الثالثاالستثمار تشجيع(الطاقةخدماتشركة-ESCO).
البيئيةالتقاريرإعدادتحسين.



. للمعادنقطاع مستدام خلق 
بعدمامرحلةاالستغالل،مرحلةالبيئة،علىالتأثير دراسات:مثال

.الخاالستغالل،

.  للنفاياتتشجيع التدبير املندمج 
.منظومات إعادة التدويرهيكلة : مثال 

االنتقال نحو االقتصاد األخضر إنجاح : 2الرهان 

ول والتحالطاقيةالنجاعةمنكلسياساتتنفيذتسريع
.الطاقي
.التدابير القانونيةاستكمال : مثال 

داخل مسار االقتصاد الصناعية وضع الحركية 
.األخضر 

التدبير املستدام للمنشآت الصناعية: مثال 
.املندمجة

تدبير أجلمنللغاباتمثاليتثمين
.لهامستدام

.  الخشبهيكلة منظومة : مثال 

.ري البحالصيدلقطاعاملعقلنالتدبيرضمان
الراحة البيولوجية والصيد وفق نظام: مثال 

.(Quotas)" الحصص"

نميةالتومتطلباتالفالحيالقطاعتحديثبينالتوفيق
.املستدامة

.النفايات الفالحيةتحسين تدبير : مثال 

.  صناعة تقليدية مستدامةتشجيع 

.  املستدامتشجيع التنقل 
.  حضيرة السياراتتجديد : مثال 

.  البيئيةتشجيع السياحة 
. الجبليةتطوير السياحة : مثال 

. املستدامةمطابقة التعمير مع مبادئ التنمية 
.  العموديتركيز البناء : مثال 

:2الرهان 

املحاور االستراتيجية

1املحور 
الفالحة

2املحور 
الصيد البحري 

3املحور 
الغابة

4املحور 
الصناعة

5املحور 
الطاقة 6املحور 

املعادن 

7املحور 
الصناعة 
التقليدية

8املحور 
النقل

9املحور 
السياحة 

10املحور 
النفايات

11املحور 
التعمير



أفقيةة طبيعرهانات  ذات 

الذي قيفالطابع األ املنتجة وذلك بحكم القطاعات ترسيخا عمليا لها داخل االستراتيجيةتجد الرهانات 
.يغلب على معظمها

قطاع السياحة: مثال

ع التاب" السياحة البيئيةتشجيع "املتعلق ب 13معنية بطريقة مباشرة باملحور االستراتيجي السياحة رغم أن 
:منبثقة عن رهانات أخرى خصوصاإجراءات أيضا بمعنية فهي ، 2للرهان 

.التدبير املندمج للماء من أجل تقوية إجراءات اقتصاده وإعادة استعماله: 1املحور / 3الرهان ▪
.الصحراويةواملناطق الواحات : 2املحور / 5الرهان ▪
.املناطق الجبلية: 3املحور / 5الرهان ▪
...الخ▪

بمحور مباشرةبصفةمعنيمعظمهاأننجدبحيثالقطاعاتجميععلىاملثالهذاوينطبق
.(...الهشة،املناطقعلىاملحافظةاملناخ،تغير)األفقيةالقضايافيمحددةإجراءاتوبخاصاستراتيجي



يولوجيالبودعم املحافظة على التنوع الطبيعية تدبير وتثمين املوارد تحسين : 3الرهان 

املندمج التدبير : 16املحور 
للموارد املائية 

املستدام التدبير : 17املحور 
للتربة 

البيولوجياملحافظة على التنوع : 18املحور 
. وتثمينه

.تأمين االستثمار ات التي تم تقييمها في االستراتيجية الوطنية للماء▪

.  التنظيميفي اإلطار إدماج تعبئة املياه غير التقليدية ▪

.املواد التي تنتج عن عملية التطهير السائلتثمين ▪

.الجوفيةاملياه تعميم عقود ▪

.تعزيز  دور شرطة املاء▪

.فقط من التربة تم استكشافها٪ 31: املعرفة بمورد التربة تحسين ▪

على نحو مستدام وبتنسيق بين  كل القطاعات املعنيةاألراض ي تدبير ▪

(.vocation des sols" )االستخدام املكرس لألراض ي" تطوير مبدأ ▪

.  يئةالبالتأثير على االستراتيجي ودراسات التقييم البيئي في " التربة " عنصر إدماج▪

.املحميةاملناطق رقعة توسيع ▪

".مؤشرات حيوية " من خالل عمليات التتبع تعميم ▪

.البيولوجيإتمام الجرد املرتبط بالتنوع ▪

.امجوالبر واملخططات في اختيار وتنفيذ السياسات " التكلفة اإلجمالية"مفهوم إدماج▪

.واملواطن البحريةالبحرية إعداد خريطة وطنية وجهوية ملختلف األنواع ▪

.املحمية النموذجيةالبحرية تعميم تجربة املناطق ▪



تسريع تنفيذ سياسة وطنية ملحاربة التغير املناخي: 4الرهان 

تحسين حكامة املناخ:19املحور  

املناخالتمويل املرتبط باالستفادة من فرص : 21املحور 

التغير املناخيمكافحةإدماج املجاالت في مسلسل  :: 20املحور 

.باريسواتفاقاملناخيالتغير بشأناملتحدةاألمماتفاقية:بااللتزاماتالوفاء•

.القطاعيةالسياساتفياملناخيالتغير قضايادمج•

.املناخيالتغير مجالفيتعملالتياملؤسساتتعزيز •

.والرصداملعرفةتحسين•

.املناخيللتغير والتصديللوقايةوطنيةخطةإنشاء•

.التكنولوجياونقلوالتطوير البحثتحسين•

املناخيةالتغيراتملكافحةالترابيةاملخططاتوتنفيذلرصدوذلكللحكامةإطار ومأسسةتحديد•

.الجهاتفياملناخيبالتغير املتعلقةاملعرفةتحسين•

.الجهاتكلصعيدعلىالتكيفاستراتيجياتتنفيذخاللمناالعتبار بعينوآثارهاملناخيالتغيرأخذ•

.الحضري التخطيطفياملناخيالتغير إدماج•

.الترابيةواملشاريعالترابإلعدادالجهويةاملخططاتمعاملناخيالتغير ملكافحةالترابيةاملخططاتتنسيق•

."املناخ"صناديقطرفمنجديدةوطنيةمؤسساتاعتمادعلىالعمل•

.األخضراالستثمار خطةتفعيل•

.املناخيالتغير معللتكيفمشاريعإعداد•

.القطاعاتحسب"NAMAS»املناخيالتغير آثار منللتخفيفاستثمار خطةوضع•



لمجاالت الترابية الهشةخاصة لإيالء عناية : 5الرهان 

.الساحلبقانون املتعلقةوالعقوباتالضوابطسنضمان•
.الساحللتدبيرالجهويةوالتصاميمالوطنياملخططإنجاز•
.الساحليةاملياهجودةتحسينإلىالراميةاإلجراءاتتعزيز •

.الطارئ البحري التلوثمراقبةتحسين•

تحسين تدبير وإعداد الساحل: 22املحور 

الحفاظ وتثمين الواحات واملناطق الصحراوية: 23املحور 

الجبليةاملناطقسكاندخلومصادر الطبيعيةاملواردوحمايةالحفاظضمان•
الجبليةالسياحةتطوير •

.الفالحيالقطاعاندماجتعزيز •

تعزيز  سياسة تدبير املناطق الجبلية: 24املحور 

.٪ من الصناعات80و٪ من السكان 54يضم الساحل ▪
.٪ من األراض ي40تمثل الواحات واملناطق الصحراوية ▪
.العظمى من املوارد املائية والنباتات والحيواناتالغالبية تضم الجبال ▪

.والواحات، واملناطق الصحراوية والجبلية تضم الساكنة الفقيرة< ==

.الواحاتفياملناخيالتغير معالتكيفبرامجتعزيز •
.الواحاتخصوصياتمعالزراعيةالتقنياتتكييف•

.(PNAR)القرويباملجالالسائلللتطهير الوطنيالبرنامجتنفيذفياإلسراع•
.الصحراويةواملناطقالواحاتفيالحرفيةاألنشطةوتشجيعتعزيز •

.الصحراويةوالسياحةالواحاتسياحةتطوير •



االجتماعية واملجاليةدعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق : 6الرهان 

الصحية والرصد السياسات تعزيز : 26املحور 
الصحي

.ةالصحيالخدماتعلىالحصول فرصتحسين•
.اإلقليميةالفوارق تقليص•
وفيات األمهات العمل على خفض معدل •

.واألطفال حديثي الوالدة والرضع
 حيويةالاملراقبة)والبيئيالصحيالرصدتقوية•

.(الهواءجودةومراقبة
قنية،التواملرافقالبشريةاملوارد)القدراتبناء•

.(إلخ

من مكتسبات املبادرة االستفادة : 25املحور 
لفقراالوطنية للتنمية البشرية لتعزيز مكافحة 

.ريعاملشاتعزيز التتبع خالل تنفيذ وتقييم •
 للركائز تستجيبالتياملشاريعنحو التوجه•

.املستدامةللتنميةالثالث
.ةاملهمشاملناطق في تعزيز النسيج الجمعوي •

تدارك العجز التعليمي: 27املحور 

.العموميالتعليمنوعيةتحسين•
.التدريسهيئةمهاراتتعزيز •
.األميةمحو برامجتعزيز •
.والترابيةاالجتماعيةالفوارق محاربة•
ضمان اإلنصاف لألطفال ذوي االحتياجات •

.الخاصة



ثقافة التنمية املستدامةالقدرات وتشجيع دعم: 7الرهان 

التربويةاملناهجفياملستدامةالتنميةدمج•

ية حول مختلف قضايا التنمبرامج التواصل تعزيز •

املستدامة

 لوظائفافياملهاراتلتنميةوطنيةاستراتيجيةوضع•
.الخضراء

" التخضيرحرف "و" الخضراء"تعريف الحرف •
.األولوية

الحرف"مجالفيالتكويناحتياجاتتحديد•

"الخضراء"

.التكوينمجالفيالشركاءمختلفمعالتعاقد•

املهنتخضير : 30املحور 

والتطويروالبحثاالبتكار جعل:29املحور 

ةاملستدامالتنميةوتحقيقلإللتقاليةرافعة

٪ من الناتج املحلي 3إلى التنمية -البحثرفع ميزانية •
.اإلجمالي

.زيادة حصة البحوث التطبيقية•

.تطوير األقطاب التنافسية•

.تشجيع نقل التكنولوجيا•

 تعزيز الثقافة كرافعة للتغيير نحو مجتمع•
.مستدام

 وال ة،والطبيعيالثقافيةاملمتلكاتحمايةضمان•
 راثالتالتفاقيةالفعالالتنفيذخاللمنسيما

.العاملي

 ليديةالتقبالصناعةاملتعلقةاملعرفةنقلضمان•
 وحمالتالتعاونياتخاللمنالقادمة،لألجيال

.التكوين

ومبدعتعزيز مجتمع متسامح : 31املحور 

تشجيع ثقافة التنمية 

املستدامة

مج بناء املواطنة البيئية، من خالل برا: 28املحور 
تربوية للحسيس والتواصل



الصناعة

.برنامج مكافحة التلوث الصناعي 

لفالحةا

المتجددة،والطاقة يلرامياه دقتصالوطني الالبرنامج االمزاوجة بين

 ,.تدبير النفايات الزراعية

لنقلا

.السياراتحضيرةتجديدبرنامج سريع ت

الصناعة التقليدية

..برنامج استبدال األفرنة التقليدية في قطاع الفخار

املعادن

.بعد االستغاللالمناجم تدبير

املاء والتطهير 

...,معالجة المياه العادمةتدبير األوحال، 

للدولةاملثالياألداء

النجاعة الطاقية  في المباني العامة،

فرز النفايات في المباني العامة،

 ,اإلدارات بالسيارات الهجينةسيارات استبدال 

النفايات

،تطوير االقتصاد الدائري

وضع أحواض خاصة لطمر النفايات

.مراكز الفرزوضع 

النقل الفالحة

املعادن
الياملثاألداء

للدولة

املاء النفايات

الصناعة 
ةالتقليدي

الصناعة

أهم التدابير 
واإلجراءات

الغابةالطاقة

لطاقةا

.النجاعة الطاقية في المساكن الجديدة
الغابة

.للتشجيرتعزيز البرنامج الوطني 

تحديد املشاريع الرئيسة التي تتطلب تقييما ماليا

حددة في 95
ُ
.تعبئة ميزانية إضافيةتتطلب ال اإلستراتيجية ٪ من التدابير امل

(:الحقامها سيتم تقيي)التدابير الرئيسية التي تحتاج إلى ميزانية إضافية اإلستراتيجية وقد أبرزت 



مسلسل إعداد االستراتيجية 
الوطنية للتنمية املستدامة

مسلسل تنفيذ االستراتيجية 
الوطنية للتنمية املستدامة

إعداد االستراتيجية

املصادقة على االستراتيجية 2013-2015

2015-2016

تقديم االستراتيجية ▪
.ئةباملجلس الوطني للبي

ن اعتماد االستراتيجية م▪
.طرف مجلس الحكومة

2017

2020

2025

2028-2030

ة الشروع في تنفيذ االستراتيجي

.وضع آليات التنفيذ▪
مراجعة أهداف وغايات االستراتيجية▪

نية ومطابقتها مع تطور األولويات الوط
أهداف)و االلتزامات الدولية الجديدة 

التنمية املستدامة، املساهمات 
..(..الوطنية املرتقبة، اتفاق باريس 

ترتيب املشاريع حسب األولوية ▪
(. 2و األولوية 1األولوية )

(2018)التقييم األول لالستراتيجية 

ذات يعاملشار تقييم ▪
,األولوية األولى

التقييم الثاني لالستراتيجية

نيةالثاذات األولوية املشاريع تقييم ▪

ةالتقييم األخير لالستراتيجي

تقييم مدى تحقيق األهداف▪
والغايات ذات الصلة بأهداف

التنمية املستدامة

الجهات  انخراط 

والتقييمالتتبع آلية 

المشاريع ذات 
1األولوية 

مرحلة إعادة تكييف 
االستراتيجية

.تحديد اإلطار ▪
.تشخيص التنمية املستدامة▪
.وضع خارطة طريق استراتيجية▪
.آليات التنفيذ▪

المشاريع ذات 
2األولوية 

للتنمية املستدامةالوطنية تنفيذ االستراتيجيةمسلسل إعداد و 



يه لجنة التوجتشكيل :املستدامةالوطنية للتنمية ةستراتيجياال تنفيذ 
 السيدةرئاستحتاللجنةهذهمأسسةستتماالستراتيجية،هذهعلىاملصادقةبمجرد
:منواملكونةالحكومةرئيس

.وزارة الداخلية•
.وزارة االقتصاد واملالية•
.وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة•
.  وزارة الفالحة والصيد البحري •
.وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي•
.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر •
.االجتماعيةوالشؤون التشغيلوزارة •
.وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار والتكنولوجيات الحديثة•
. وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني•
.  وزارة السكنى وسياسة املدينة•
.وزارة الصحة•
.وزارة السياحة•
الثقافةوزارة •
.وزارة الصناعة التقليدية والقتصاد االجتماعي والتضامني•
.الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون االقتصادية والعامة•
.املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر•
املندوبية السامية للتخطيط•

:  األعضاء اآلخرون
.     رئيسة االتحاد العام ملقاوالت املغرب•

.  رئيس املجموعة املغربية ألبناك املغرب•
االقتصادي واالجتماعي و البيئياملجلس •

:ييلفيماالتوجيهلجنةمهامتحدد

 أشغالانطالقةوإعطاءاألولوياتتحديد•
.ورشكل

.التحكيم•
.لاألشغاتقدمحول والتواصلاملصادقة•

علىواحدةمرةالتوجيهلجنةتجتمع
لىإالضرورةدعتوكلماالسنةفياألقل
.ذلك



الحكومةاعتماد االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة من طرف مجلس 

ملثالي للدولة التوقيع على االتفاق املرتبط باملحور االستراتيجي األول الذي يخص األداء ا
.الحكومةموقع من طرف رئيس •
.العامةأو موقع من طرف وزارة البيئة واملالية وتحديث القطاعات •

املعينةاألطراف اتفاقيات مع 
(.املخططات الجهوية والجماعية للتنمية املستدامة)املديرية العامة للجماعات املحلية / الداخلية وزارة ▪
ظام برنامج امتياز، ن/ املنظومات الخضراء، املسؤولية االجتماعية للشركات، برنامج مساندة )وزارة الصناعة ▪

(.املقاول الذاتي
(.املدن املستدامة/ املجاالت )وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني ▪
(.برنامج قريتي/ القرى السياحية املستدامة )وزارة السياحة ▪
(.البالستيك/ النفايات الخضراء )وزارة الفالحة ▪
(.منظومات قطاعات الدباغة والفخار)وزارة الصناعة التقليدية ▪
بحث الخضراء والاملهن ، إيكولوجيجامعي حرم )وإنعاش الشغلالتكوين املنهي مكتب / وزارة التعليم والعالي ▪

(.التطبيقي
امج املحلي املخططات الجهوية للتنمية املستدامة، البرن)األركان الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر ▪

السائل ومعالجة هير للتط، البرنامج الوطني لتدبر النفايات املنزلية واملماثلة لها، البرنامج الوطني بالواحاتللمناخ 
(.املياه العادمة

.كبار املوزعين/ جمعية منتجي األكياس البالستيكية ▪
(.املستدامةالتنمية /الصندوق األخضر)وزارة املالية ▪

ثالث مستويات للتعاقد من أجل ضمان تنفيذ االستراتيجية 

عاقد املستوى الثاني للت

عاقد املستوى الثالث للت

اقد املستوى األول للتع



تحديث الغايات واألولويات ووضع إطار  لالتفاقيات 
َسَم السياق الدولي بعدة 2015-2013خالل الفترة الوطنية للتنمية املستدامةإعداد االستراتيجية انطالقمنذ

َّ
، ات

واملساهمات الوطنية 2015أهداف التنمية املستدامة التي صادق عليها املجتمع الدولي سنة : مستجدات مهيكلة 
الوطنية تراتيجية وبالتالي، يجب على االس...(. املرتقبة ذات الصلة بالتغير املناخي واتفاق باريس حول التغير املناخي 

.  أن تدمج هذه االلتزاماتللتنمية املستدامة

االستراتيجية الذي انتقل مراجعة أفق ضرورةأفضت املشاورات األخيرة مع باقي الوزارات إلى ومن جهة أخرى، 
االلتزامات االستراتيجية مع التوجه الدولي وأخد وذلك من أجل التحقق من مدى مطابقة 2030إلى 2020من 

.الجديدة بعين االعتبار

:من طرف الحكومة، سيتم العمل على الوطنية للتنمية املستدامةاالستراتيجية اعتماد وبمجرد 

لسنة الدولية أهداف التنمية املستدامةغايات ومؤشرات االستراتيجية لضمان انسجامها مع مراجعة 1.
2030.

(.  2و األولوية 1األولوية )املشاريع حسب األولوية ترتيب 2.
(.  P 1مشاريع )مشاريع ذات أولوية كبرى : 2017-2020•
(.  P 2مشاريع )أولوية مشاريع : 2020-2025•

.اعليناالتفاق املتعلق باألداء املثالي للدولة والذي سيحدد آليات التنفيذ والتعاون بين الفصياغة . 3
.ةالتي تعني عدة فاعلين سيتم في إطار اتفاقيات خاص( P1)األولوية الكبرى ذات وتجدر اإلشارة إلى أن إنجاز املشاريع 



واملراقبةع التتبآليات : املستدامةالوطنية للتنمية ةستراتيجياال تنفيذ 

بالبيئة الوزارة املنتدبة املكلفةأشغال لجنة القيادة من طرف سكرتارية وتسيير 

االستراتيجيةمن أجل مواكبة تنفيذ ( PMO)أداة هيكلية لتدبير املشاريع وضع 

من2030سنةفياملستدامةللتنميةالوطنيةلالستراتيجيةالنهائيالتقييمسيتم
راتاملؤشمعباالرتباطوخصوصااألهدافتحقيقمدىعلىالضوءتسليطأجل

املستدامةالتنميةبأهدافاملتعلقةالدولية

.(2025و2018)محطتينفياالستراتيجيةتقييمسيتمكما



هوي الئحة المواضيع األساسية التي تم تحديديها على المستوى الوطني والج

وعالقتها بأهداف التنمية المستدامة
ODD). )م. ت. عالقتها ب أعدد المؤشراتالموضوع.ت. ر

46ODD12, ODD14, ODD15، الغابات والجبالالتنوع البيولوجي01

42ODD9, ODD13الصناعة02

14ODD9, ODD13الصناعة التقليدية03

16ODD6, ODD11السياحة04

76ODD3, ODD6, ODD12النفايات05

48OOD7, ODD13الطاقة06

18ODD8, ODD12, ODD13المناجم والمقالع07

53ODD4االبتكار واألبحاث والثقافة08

38ODD3السكان09

09ODD11, ODD13اإلسكان، التعمير والتهيئة المجالية10

 42ODD1, ODD3الصحة11

25ODD2, ODD12الفالحة12

13ODD13, ODD15التربة وتحت التربة13

32ODD13الهواء والمناخ14

27ODD14الساحل والبحر15

42ODD9الصناعة16

2oODD6وتطهير السائلالماء17



المنهجية المتبعة

ها من  المنهجية التي تم نهجها لوضع الئحة المؤشرات اعتمدت على تصريف

التقاطع خالل االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وذلك م  خالل عملية

سنتدامة لقوائم المؤشرات التقرينر النوطني للحالنة البيئنة وأهنداف التنمينة الم

. واالستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتغيرات المناخية

هننذا التقنناطع مكننننا منن  حعننداد الئحننة منن  المؤشننرات مصنننفة علننى الشننكل 

:التالي

رهانات االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛

محاور استراتيجية لالستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛

مجال التقرير الوطني للحالة البيئة؛

مواضيع التقرير الوطني للحالة البيئة؛

مواضيع فرعية التقرير الوطني للحالة البيئة؛

غايات.



طريقة االشتغال تبادل المعلومات

علىالتركيزمعDPSIRلنهجوفقا"االستدامة"موضوععلىللحرص

نتجةالمللقطاعاتاستقصائيةدراساتتنظيمتم.المناخيةالتغيراتمؤشرات

شراتالمؤصحةمنوالتحققالبياناتإنتاجطريقةتحديدبهدفللمؤشرات

:أجلمنوذلك.القطاعية
؛لذلكمخصصةاستماراتوفقاالمؤشراتبياناتقاعدةتحديث

؛المؤشراتفيالتكرارإزالة

؛المؤشرأصلتحديث

.اإلدارةقبلمنالمؤشراتتخصيصتحديث
: أدناهمأالمووتتم عملية االشتغال وتبادل المعلومات والبيانات على الشكل 





Ministère délégué auprès du Ministre de l’Energie, 

des Mines, du Développement Durable 

chargé du Développement Durable 

المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC والمعاد  الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة 

والتنمية المستدامة

المكلفة بالتنمية المستدامة

http://www.environnement.gov.ma/
http://www.environnement.gov.ma/

