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 .  لم يدجل خراص في المهاد الغذائية: مدتقرة : الحالية لألمن الغذائي بالمممكة المغربية الهضعية    
اذ اصبح البعج الرحي في السختبة  ،السغخب نجح في مؾاجية الؾضع االستثشائي الشاجؼ عؽ جائحة كؾرونا، خاصة في تأميؽ السؾاد الغحائية لمجسيع •

 .االولى قبل البعج االقترادي
 .الحكؾمة والسؤسدات العسؾمية تؼ إطالقيا تحت إشخاف صاحب الجاللة السمػ دمحم الدادس وبانخخاط: استباقية اجخاءات تبشي   كيف تم ذلك ؟

 ...(.  مداعجات تقشية وعيشة، ) الؾباء صاحب الجاللة السمػ دمحم الدادس تيؼ التعاون مع الجول اإلفخيكية لسكافحة مبادرة  -
 .لجشة وطشية لتتبع الؾضعية االقترادية اآلنية ولجؽ مخترة قظاعية وتخابيةخمق  -
 .وضعية الؾباء بالسسمكةلتتبع عمسية وطشية لجشة خمق  -
 .بسا فييؼ االجانب العالقيؽ بالسسمكة  انخخاط عفؾية لمسؾطشيؽ والسجتسع السجني في تقجيؼ مداعجات لألسخ واالفخاد السحتاجة -
 .  ايؾاء االشخاص بجون مأوى في مخاكد خاصة والتكفل بيؼ مؽ طخف مؤسدات عسؾمية او السجتسع السجني او االشخاص الحاتييؽ -
القظاع الخاص الستزخرة،  دعؼ مقاوالت(: 33اصبح االن يتجاوز مميار درىؼ، 10مالي بغالف ) إحجاث صشجوق خاص لمجعؼ االقترادي واالجتساعي  -

 :خاحلة مالفقيخة والستزخرة التي فقج افخادىا الذغــــل او الجخل بدبب تؾقف االنذظة االقترادية، باعتساد تعؾيزات مالية، عجة مخات وعبخ ثالث ودعؼ االسخ
 . األولى تعؾيض السشخخطيؽ في الرشجوق الؾطشي لمزسان االجتساعي1)

 .وفي األخيخ باقي الفئات (3    .الفئات اليذة والفقيخة:  الخاميجالثانية خرت حاممي بظاقات 2)

  األمن الغذائي بالمممكة المغربيةوضعية 
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 .فخض حجخ صحي عمى مخاحلمع  غمق الحجود برفة نيائية، •
 . اغالق لمسجارس ولمسخافق التخفييية والثقافية والخياضية والسظاعؼ والسقاىي•
 .التجؾال والتشقل ليال بيؽ السجن اال لمزخورة القرؾى فخض عجم  •
 .التخفيف مؽ الحجخ الرحي مع فخضو في السشاطق الججيجة السؾبؾءة السكتذفة •
 .تخفيف رفع عجم التجؾال والتشقل بيؽ السجن و فخضو في السشاطق السؾبؾءة •
 .اجخاء تحاليل مخبخية بالسجان لسعخفة تظؾر الؾباء، مع تبشي سياسة تؾاصمية يؾمية مع السؾاطشيؽ عبخ وسائل االعالم الخسسية والخاصة•
 .بكؾروناخمق مدتذفيات ميجانية عدكخية ومجنية الستكبال السرابيؽ  •
 .اعادة الدساح بسداولة االنذظة االقترادية والثقافية والخياضية تجريجيا مع مخاعات التقيج باإلجخاءات االحتخازية •
 .، مع مجانية االستفادة مؽ التمكيحلكؾرونامميؾن جخعة لقاح السزاد  66التعاقج مع شخكات عالسية لتسؾيؽ الدؾق الؾطشي بسا يشاىد •
اطالق عسمية التمكيح، مع اسبكية لمفئات الستؾاججة في الرفؾف االمامية مؽ طؾاقؼ القظاعات الرحية والتعميسية واالمشية بسختمف  •

 .سشة 70اسالكيا وانؾاعيا، إضافة الى اسبكية الفئات اليذة خاصة السدشيؽ فؾق 

ن إلفئات   إلهشة إجرإءإت إفقية ومرإفقة لموإجهة إنتشار إلوباء خاصة بير



www.hcp.ma 

  وتوفتر إلموإد إلغذإئية  •
 
 :  ؤجرإءإت خاصة باألمن إلغذإئ

 .عقؾد استيخاد عمى السجى القخيب والستؾسطإلغاء السؤقت لمخسؾم عشج استيخاد الحبؾب والقظاني، مع إبخام  -
 .تؾفخ السغخب عمى اكبخ مخدون مؽ الحبؾب في شسال إفخيكيا -
 .كسيات ميسة مؽ السؾاد الغحائية األساسية مخدنة لجى األسخ خاصة القخوية والفقيخة مشيا: “ العؾلة"الثقافي مؾروث  -
 .واألسعارالدساح لمذاحشات بشقل السؾاد الغحائية، تعديد مخاقبة الجؾدة : تسؾيؽ األسؾاق -
 .الدساح لمتجار واألسؾاق الكبخى بالتسؾيؽ السباشخ مؽ السدتغالت الفالحية ، دون وسظاء-
 .  استسخار أنذظة الريج البحخي خاصة الريج التقميجي الحي يدتفيج مشو الظبقات االجتساعية اليذة والفقيخة: تسؾيؽ أسؾاق الدسػ  -

 :ؤجرإءإت متكاملة وإضافية وتدإبتر تنظيمية وقطاعية  •

، عمى الذخكات والسقاوالت 2021فخض ضخيبة ججيجة في اطار سياسة التزامؽ لدشة : تقؾية التزامؽ بيؽ الفئات االجتساعية الفقيخة والغشية  -
كثخ ن االكبيخة والستؾسظة التي تدجل معامالت كبيخة وكحا الزخيبة عمى الجخل لألفخاد والسؾعفيؽ الكبار في القظاع الخاص والعام الحيؽ يتقاضؾ 

 .السكيسيؽ بالخارج لحوييؼ خالل فتخة الجائحةمالية ميسة  بالعسمة الرعبة لمسغاربة تحؾيالت ،  الف درىؼ في الدشة 240مؽ 
ة وإلهشة   • ة لفائدة إالش إلفقتر  :  نتائج إيجابية ومباشر

امكانية ولؾج والحرؾل عمى  (3. في أسعار بعض السؾاد مثل الخزخ والجواجؽانخفض ( 2. األسخسسحت بتؾفيخ السؾاد الغحائية لجى  (1
 .  لألسخ السعؾزةالغحائية السؾاد 
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 .السقاوالت، تدامشا انجازىسا في مخحمة الحجخ الرحي وبعج  رفعوالؾطشييؽ لمغخفية لجى األسخ ولجى البحثيؽ 1)
 .رفعوفي مخحمة الحجخ الرحي وبعج التذغيل، تدامؽ انجازه لجى االسخ حؾل البحث 2)
 .البحث لجى االسخ حؾل العشف ضج الشداء خالل مخحمة الحجخ الرحي3)
بحؾث وطشي متسيدة وفخيجة مؽ نؾعيا، حؾل تأثيخ جائحة فيخوس كؾرونا عمى الؾضعية االقترادية واالجتساعية ثالثة 4)

 والشفدية لألسخ السغخبية والالجئيؽ السكيسيؽ بالسغخب، خالل فتخة الحجخ الرحي وبعج رفعو،
 ".تقشيات عؽ بعج" مدتعسال  -

 .(www.hcp.ma)عمى المهقع االلكتروني لممندوبية نتائج البحهث عرض تم 
 

 عرض تجارب خاصة تقوم بها إلمندوبية إلسامية للتخطيط 

 إلعام إلرأي لتنوير 
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 : 2020أبريـل  23ؤل  14مــن    إلمرحلة إألول،: ألشوضعية إكورونا عىل   وسإلبحث حول تأثتر فتر 

 تتبـع تكيـف نـط عيـش إألرس تحـت وطـأة إلحجـر إلصحـي :  أرسة 2350عينــة تمثيليــة مكونــة مــن  إســتهدف: تقديم  

 :إلنتائج  

    تزود عادي بالموإد إلغذإئية إألساسية ومصادر إلطاقة للطه : 

   ي إلســوق خــالل إلحجــر ( إلدقيــق، إلزيــت، إلســكر، إلخضــار، إلقطــان، ؤلــخ)مــن إألرس، فــإن إلمــوإد إلغذإئيــة إألساســية  93%بالنســبة لــ
 
متوفــرة ف

ي إلوسـط إلقـروي و  11%مـن إألرس، % 6هـذه إلمـوإد متوفـرة بشـكل غـير كاف بالنسـبة لــ . إلصحــي بكميـات كافيـة
 
ي 4%ف ي إلوسـط إلحـض 

 
وقـد . ف

ة و 8%بلغـت هـذه إلنسـبة   .بــير  إألرس إلميســورة 3%بير  إألرس إلفقــير

  إألسعار   : 

ي حـ 24%بالنسـبة لــ
 
ة إلحجــر إلصحــي، ف  تعتــي   ير  مـن إألرس، فقـد إرتفعـت أسـعار إلمـوإد إلغذإئيـة إألساسـية أثنـاء فــير

ي أو إلوسـط إلقـروي وبـضف إلنظـر عـن مسـتوى معيشـة إألرسيـتغمــن إألرس أن هــذه إألســعار لم يطــرأ عليهـا أي  %75 ي إلوسـط إلحـض 
 
، سـوإء ف   .ير

 (.97%)كافيـة لجميـع إألرس تقريبـا  مـن إلمغاربـة كمصـدر طاقـة أسـاسي للطهـي، فمتوفـر بكميـات 99% بالنسـبة لغـاز إلبوتـان، إلـذي يسـتخدمه 
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ألش إلمرحلة  كورونا عىل إلوضع إالقتصادي وإالجتماع  وإلنفس    وسإلبحث حول تأثتر فتر 
 ، إلمندوبية إلسامية للتخطيط2020 يونيو 24ؤل  15إألول، مــن  

 :تقديم 

إلنفقـات إلغذإئيـة، أثنـاء فتـرة إلحجـر إلصحـي، مـن  ـىلع 19 -كوفيـدرصـد آثـار جائحـة   من أجل أرسة، 2169 عينـة تمثيليـة تضـم إستهدف 

ي ) ساســية لـسأرس إلمغربيــةإأل تتبـع إلنفقـات إلخاصـة بعشـر فئـات مـن إلمـوإد إلغذإئيـة  خـالل
إلدقيــق وإلحبــوب وإلخـضـروإت وإلفوإكـه وإلقطـان 

  .(وإللحـوم إلحمـرإء وإللحـوم إلبيضـاء وإألسـماك وإلحليـب ومشـتقاته وإلزيـوت وأخيـرإ إلسـكر

 :  إلنتائج 

وقــد إرتفــع هــذإ إلمســتوى . قـد حافظـت عـىل نفـس مســتوى إإلنفاق بالنســبة لــكل إلفئــات إلعـشـر إلمذكــورة(  30)%  10أرس مـن أصـل  3

 هـذه إلفئـات إلعشـر  وإنخفـ  بالنسـبة ألكثـر مـن ير  لفئـة وإحـدة عـىل إألقـل مـن بـبالنسـبة  ( 6,19)% ـن كل خمـس أرس يببالنسـبة ألرسة مـن 

 ( .55)%  إثنتـنأرسة مـن بـن كل 

 

 
7 
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تزإمن مع إلجفاف تأثتر كورونا  عىل إالمن إلغذإئ  

 ارتفاع البطالة،1)
 ارتفاع ندبة الفقر،2)
 الرادرات الفالحية مدتقرة،3)
 ارتفاع طفيف لألسعار،4)
 تراجع ثقة االسر والمقاوالت،5)
 ارتفاع ندبة العنف لدى االسر،6)
 .انخفاض في ندبة النمه االقترادي 7)
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 شكرا عمى تتبعكم
 كل هذه المعمهمات والمؤشرات متهاجدة عمى المهقع االلكتروني

 
 المندوبية الدامية لمتخطيط  

 المممكة المغربية
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 سعيد الصغير  زرواليالسيد 
 

 المملكة المغربية/ للتخطيط  المندوبية السامية /  رئيس قسم البرامج  الفالحية والتنمية القروية 

Zarouali.ss@gmail.com 

s.zarpouali@hcp.ma 

mailto:Zarouali.ss@gmail.com
mailto:s.zarpouali@hcp.ma
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 المؤشر قيمة المؤشر سنة النشر قيمة المؤشر سنة النشر قيمة المؤشر سنة النشر المعطياتمصدر 

                                                                   المندوبٌة 

 السامٌة للتخطٌط

نسبة السكان الذٌن ال :   انتشار نقص التغذٌة معدل  1.1.2 1,8%   2001 0,9%  2007  0.1%  2014

 ٌتوفرون على الحد األدنى من السعرات الحرارٌة

 2->الطول بالنسبة للعمر)معدل انتشار توقف النمو  2.2.2 %18,1 2004 %14,9 2011 %15,1 2018 الصحةوزارة 

نقطة من االنحراف المعٌاري عن متوسط معاٌٌر نمو الطفل 

 .بٌن األطفال دون سن الخامسة( لمنظمة الصحة العالمٌة

 % 10,8 2018 الصحةوزارة 

  

زٌادة الوزن   -معدل انتشار سوء التغذٌة  أ – 2.2.2 18,1% 2004 10,7% 2011

نقطة من االنحراف المعٌاري   2+<الوزن بالنسبة للطول )

بٌن ( عن متوسط معاٌٌر نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمٌة

 األطفال دو سن الخامسة

 2011 % 2,6 2018 الصحةوزارة 

  

الوزن )الهزال  -معدل انتشار سوء التغذٌة  ب]– 2.2.2 % 9,3  2004 % 2,3 

نقطة من االنحراف المعٌاري عن   2->بالنسبة للطول 

بٌن ( متوسط معاٌٌر نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمٌة

 األطفال دو سن الخامسة

عدد الموارد الجٌنٌة النباتٌة لألغذٌة والزراعة  -(أ 1.5.2 66043 2017 67000 2018 67970 2019 الفالحةوزارة 

 المودعة فً مرافق للحفظ على المدى المتوسط

 مؤشر التوجه الزراعً للنفقات الحكومٌة - 1-(أ)-2 0,4 2008 1,05 2016     الفالحة وزارة

 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة:  2الهدف 
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 كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة: 6الهدف 

 المؤشر المؤشر قيمة سنة المؤشر قيمة سنة المؤشر قيمة ةسن المعطيات مردر

%93 2018 المندوبية الدامية لمتخطيط  2017 92,4%  2016 92,2% ندبة الدكان الحيؽ يدتفيجون مؽ  6-1-1 
 خجمات مياه الذخب التي تجار بظخيقة مأمؾنة

%96,9 2018 المندوبية الدامية لمتخطيط  2017 96,2%  2016 96,5% ندبة الدكان الحيؽ يدتفيجون مؽ  (أ) 6-2-1 
  واإلدارة الدميسة لخجمات الرخف الرحي، 

 مخافق غدل اليجيؽ بالرابؾن والسياه( ب)

%45 2016 وزارة الداخمية ندبة مياه الرخف الرحي السعالجة  6-3-1 
 بظخيقة آمشة

الدطحية% 76 2017 قطاع التجهيز  

+  +56 %
 الجهفية

ندبة الكتل السائية اآلتية مؽ مياه  6-3-2
 محيظة ذات نؾعية جيجة
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 المؤشر قيمة المؤشر سنة قيمة المؤشر سنة  قيمة المؤشر سنة مردر المعطيات

المندوبٌة السامٌة 

 للتخطٌط

نظاق السشاطق السحسية مقابل السشاطق  14-5-1  1,0% 2015 1,08% 2016 1,06% 2017
 خيةالبح

قطاعً البٌئة 

 والصٌد البحري

مرائج األسساك السدتجامة كشدبة مؽ  14-7-1 0,0007%
الرغيخة  الجدريةالشاتج السحمي اإلجسالي في الجول 

 الشامية، وأقل البمجان نسؾًا، وجسيع البمجان

 المستدامة التنمية لتحقيق مستدام نحو على واستخدامها البحرية والموارد والبحار المحيطات حفظ: 14الهدف 

 المؤشر المؤشر قيمة النذر سنة المؤشر قيمة النذر سنة المعطيات مردر

الغاباتقظاع   مداحة الغابات كشدبة مؽ إجسالي مداحة اليابدة 151.1. 12,7% 2015 12,7% 2017 

-امؼتقخيخ  - قظاع الغابات   ندبة األراضي الستجىؾرة إلى مجسؾع مداحة اليابدة 15-3-1 9,6% 2015 

 مؤشخ الغظاء األخزخ الجبمي 1-4-15 %62 مشغسة األغحية والدراعة

حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على : 15الهدف 

 نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي


