
تعتــر املندوبيــة الســامية للتخطيــط عضــوا فيهــا مكلفــا بإعــداد التقريــر الوطنــي 
حــول تنفيــذ أهــداف التنمية املســتدامة.

ــع  ــع جمي ــاون م ــط، بتع ــامية للتخطي ــة الس ــت املندوبي ــياق، قام ــذا الس ويف ه
القطاعــات الحكوميــة، بإعــداد التقريــر الوطنــي 2020 حــول تنفيــذ أهــداف 
التنميــة املســتدامة ، والــذي يســتعرض أهــم اإلنجــازات والتحديــات يف هــذا املجــال 
ومختلــف االســراتيجيات القطاعيــة املعتمــدة، فيام تم إغنــاؤه بســيناريوهات تطور 
بعــض مــؤرشات التنميــة املســتدامة بحلــول عــام 2030 باســتخدام منــوذج التــوازن 
العــام الحســايب وبنتائــج تقييــم آثــار جائحــة كوفيــد- 19 عــى الحيــاة اإلقتصاديــة 
واإلجتامعيــة الوطنيــة، إضافــة إىل نتائــج اإلستشــارة مــع املجتمــع املــدين التــي تــم 

تنظيمهــا عــر اإلنرنــت مــن طــرف املندوبيــة الســامية للتخطيــط.

وتقــدم هــذه املذكــرة الركيبيــة التــي تــم إعدادها مبناســبة االحتفــال باليــوم العاملي 
لإلحصــاء ، أهــم أوجــه التقــدم املحــرز والتحديــات الرئيســية املطروحــة يف مجــال 
ــة  ــداف التنمي ــؤرشات أه ــض م ــور بع ــتدامة ، وتط ــة املس ــداف التنمي ــذ أه تنفي
املســتدامة يف أفــق 2030 ونتائــج اإلستشــارة مــع املجتمــع املــدين. وتنــدرج ضمــن 
االســراتيجية التواصليــة للمندوبيــة الســامية للتخطيط حــول التقرير الوطنــي 2020 
إلنجــاز أهــداف التنميــة املســتدامة بشــكل خــاص ، وحــول األجنــدة األمميــة 2030 

للتنميــة املســتدامة بشــكل عــام.

إنجاز أهداف التنمية المستدامة بالمغرب:
الوضعية الراهنة والتحديات الرئيسية

يف ســبتمر 2015، اعتمــد املجتمــع الــدويل القــرار 1/70 » تحويل عاملنــا: خطة التنمية 
املســتدامة لعــام 2030« املتعلــق برنامــج عاملــي يتكــون مــن 17 هدفـًـا و 169 غايــة 
و 231 مــؤرشًا. ويدعــو هــذا القــرار األممــي جميــع الــدول إىل ضــامن تتبــع منتظــم 
ــي  ــن الوطن ــى الصعيدي ــداف ، ع ــذه األه ــق ه ــرز يف تحقي ــدم املح ــاريك للتق وتش

واإلقليمي.

ويتــم التتبــع عــى املســتوى الــدويل مــن خــال املنتــدى الســيايس رفيــع املســتوى 
للتنميــة املســتدامة الــذي ينعقد ســنويًا تحت رعاية املجلــس اإلقتصــادي واالجتامعي 
لألمــم املتحــدة وكل أربــع ســنوات تحــت رعايــة الجمعيــة العامــة لألمم املتحــدة. ويف 
هــذا اإلطــار،  فــان جميــع الــدول األعضــاء مدعــوة لعــرض التقــدم الــذي أحرزتــه يف 

تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة.

ــا.  ــت بتنفيذه ــة والتزم ــدة العاملي ــة إىل هــذه األجن ــة املغربي ــد انضمــت اململك لق
ــق أهــداف  ــق بتحقي ــام يتعل ــات في ــوف عــى اإلنجــازات والتحدي ــن أجــل الوق وم
ــع ووزارة  ــاون م ــط بتع ــامية للتخطي ــة الس ــت املندوبي ــتدامة ، نظم ــة املس التنمي
الشــؤون الخارجيــة والتعــاون اإلفريقــي واملغاربــة املقيمــن بالخــارج، وبدعــم مــن 
منظومــة األمــم املتحــدة باملغــرب، استشــارتن وطنيتــن حــول تنفيــذ أهــداف التنمية 

املســتدامة، عامــي 2016 و 2019. 

وقــد توجــت أشــغال املشــاورة الوطنيــة الثانيــة بتقريــر عن إنجــازات أهــداف التنمية 
املســتدامة والــذي تــم اســتكامله وتحيينــه بعــد ذلك يف إطــار اللجنــة الوطنية للتنمية 
املســتدامة التــي تــم إحداثهــا يف يوليــوز 2019 تحــت رئاســة رئيــس الحكومــة والتــي 



ــا يف . 3 ــى رفعه ــل ع ــرب ويعم ــا املغ ــية يدركه ــات رئيس ــل تحدي ــات متث غاي
أفــق ســنة 2030 . ويتعلــق األمــر أساســا بالحــد مــن التفاوتــات اإلجتامعيــة 
واملجاليــة وتلــك القامئــة عــى النــوع، وتوســيع الحاميــة اإلجتامعيــة وتعزيــز 
النمــو اإلقتصــادي والشــغل الائــق وخاصــة لفائــدة الشــباب والنســاء، 

ــي. ــر املناخ ــار التغ ــة آث ــي ومكافح ــوع البيولوج ــى التن ــاظ ع والحف

آفاق تطور أهداف التنمية المستدامة 
في أفق 2030

يف إطــار أشــغالها املتعلقــة مبحــاكاة آثــار السياســات العموميــة وتوفــر إضــاءات 
ــة  ــداف التنمي ــذ أه ــق بتنفي ــام يتعل ــيام في ــرار، الس ــع الق ــة صن ــول عملي ح
ــور  ــيناريوهات لـــ تط ــط س ــامية للتخطي ــة الس ــت املندوبي ــتدامة، وضع املس
أهــداف التنميــة املســتدامة بحلــول عــام 2030 بنــاًء عــى منــوذج تــوازن عــام 
حســايب Development Sustainable)SDGSIM; Simulations Goal( ،تــم 
تطويــره مــن طــرف املندوبيــة الســامية للتخطيــط بتعــاون مــع برنامــج األمــم 
املتحــدة اإلمنــايئ. وعــى هــذا األســاس، تــم تحليــل ثــاث ســيناريوهات لتطــور 

ــة املســتدامة. ــى أهــداف التنمي ــاتها ع ــي وانعكاس اإلقتصــاد الوطن

الســيناريو االتجاهــي: ســتعرف مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة تحســنا . 1
يف 2030 وخاصــة تلــك ااملتعلقــة بتحســن التمــدرس وتقليــص وفيــات 

ــية. ــة األساس ــات اإلجتامعي ــوج للخدم ــال وبالول ــات واألطف األمه

الســيناريو املحتمــل: ستشــهد مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة تحســنا . 2
ــم وصحــة  ــة بالســيناريو االتجاهــي، خصوصــا يف مجــايل التعلي أفضــل مقارن

ــل.  األم والطف

ــتدامة . 3 ــة املس ــداف التنمي ــؤرشات أه ــتعرف م ــه: س ــوب في ــيناريو املرغ الس
ــة بالســيناريو االتجاهــي، وخاصــة يف ميــدان التعليــم  تطــورا ملحوظــا مقارن
حيــث ســتنخفض نســبة املراهقــن غــر املتمدرســن ب%30 ويف مجــال صحــة 
األم، حيــث ســيتقلص معــدل وفيــات األمهــات إىل 47 حالــة وفــاة لــكل 000 

ــة.  100 والدة حي

أهم اإلنجازات والتحديات في مجال 
تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

فيــام يخــص حصيلــة إنجــازات أهــداف التنميــة املســتدامة، مكــن فحــص التقــدم 
املحــرز مــن التمييــز بــن ثــاث مســتويات رئيســية :

غايــات تــم تحقيقهــا قبــل 10 ســنوات مــن املواعيــد املحــددة يف 2030. ويتعلق . 1
ــكل 100  ــات إىل 72,6 ل ــات األمه ــص وفي ــى الجــوع، وتقلي ــر بالقضــاء ع األم
ــة يف 2030  ــكل 100 ألــف والدة حي ــل أقــل مــن 70 ل ــة )مقاب ألــف والدة حي
حســب األجنــدة 2030( ووفيــات األطفــال دون ســن الخامســة إىل 22,16 لــكل 
ــات  ــدة 2030( ، ووفي ــن 25 بالنســبة لألجن ــل م ــل أق ــة )مقاب 1000 والدة حي
األطفــال حديثــي الــوالدة إىل 13,56 وفــاة لــكل 1000 والدة حيــة )مقابــل أقــل 
مــن 12 بالنســبة لألجنــدة 2030(، وكــذا تعميــم التعليــم االبتــدايئ، وتحقيــق 
املناصفــة بــن الجنســن يف جميــع األســاك الدراســية وتعميــم الولــوج إىل املــاء 

والكهربــاء. 

ــة . 2 ــوص، مكافح ــى الخص ــم ع ــنة 2030 وته ــل س ــا قب ــيتم تحقيقه ــات س  غاي
ــم يف  ــم التعلي ــة وتعمي ــن الخامس ــال دون س ــة األطف ــن تغذي ــر وتحس الفق
جميــع األســاك الدراســية. فقــد تــم تقليــص الفقــر إىل 2,9 % يف 2018 و 
تقليــص نســبة الهــزال عنــد األطفــال دون الخامســة إىل 2,6 % . كــام تــم 
تحســن ظــروف الســكن، حيــث انخفضــت نســبة املســاكن الحرضيــة البدائيــة 
مــن 8,4 % ســنة 2004 إىل 3,6 % ســنة 2018. باإلضافــة إىل ذلــك، بذلــت 
ــك بفضــل برامــج  ــة بالوســط القــروي، وذل ــرة يف مجــال فــك العزل جهــود كب
بنــاء شــبكة الطــرق القرويــة، ليصــل معــدل فــك العزلــة إىل 79,3% ســنة 2017 
ــة  ــة الصحي ــتوى التغطي ــن مس ــم تحس ــام ت ــنة 2005. ك ــل ب 54 % س مقاب
ليبلــغ معدلهــا 68,8 % ســنة 2019 .وفيــام يتعلــق بالطاقــات املتجــددة، 
ــرة مــن مصــادر  ــة كب ــة إنجــاز مخططــات كهربائي انخــرط املغــرب يف دينامي
الطاقــة الشمســية والريحيــة، مــام مكنــه مــن التوفــر عــى ســعة كهربائيــة مــن 
مصــادر متجــددة متثــل 34 % مــن الســعة الوطنيــة لإلنتــاج الكهربــايئ وعــى 
إنتــاج كهربــايئ مــن مصــادر متجــددة يبلــغ 20% مــن إجــاميل إنتــاج الكهربــاء.



بعض السبل لتسريع إنجاز أهداف 
التنمية المستدامة

ــة  ــداف التنمي ــذ أه ــع تنفي ــة ترسي ــد لدينامي ــس جدي ــاء نف ــل إعط ــن أج م

املســتدامة، ينبغــي الركيــز عــى مجموعــة مــن املجــاالت الحيويــة وهــي كالتايل:

القطــاع الصحــي ملواجهــة وبــاء كوفيــد 19 مــع االهتــامم الــرضوري بصحــة 	 

األم والطفــل واألمــراض املزمنــة؛

قطــاع التعليــم، مــن أجــل تحصــن املكتســبات مــع تطويــر جــودة الخدمــات 	 

وتقليــص الفــوارق اإلجتامعيــة يف الولــوج إليهــا؛

تقليــص الفــوارق وتعزيــز التنميــة الدامجــة، حيــث ال يــرك أي شــخص خلف 	 

الركــب، وخاصــة لفائــدة الفئــات اإلجتامعيــة واملناطــق الجغرافيــة الفقــرة 

ــباب  ــاء والش ــات النس ــى حاجي ــة ع ــات العمومي ــز السياس ــة: تركي والهش

واألطفــال واألشــخاص املســنن واألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة؛

تعزيــز نظــام الحاميــة اإلجتامعيــة ، وخاصــة للفئــات الفقــرة والهشــة مــن 	 

الســكان؛

ــة الشــغل 	  ــق، وخاصــة للشــباب والنســاء وحامي ــرص الشــغل الائ ــق ف خل

ــكل ؛ ــر املهي ــاع غ ــتغلن يف القط ــدى املش ل

تعزيز النمو اإلقتصادي املشرك مع توزيع عادل لثامره؛	 

تشجيع البحث العلمي واالبتكار التكنولوجي؛	 

ــي 	  ــتوين الوطن ــى املس ــة ع ــات العمومي ــل السياس ــجام تكام ــز انس تعزي

ــة؛  ــار الجائح ــة آلث ــدي بفعالي ــل التص ــن أج ــرايب م وال

 تعزيــز الــراكات املتعــددة األطــراف مــع جميــع الفاعلــن يف الحقــل 	 

التنمــوي ببادنــا؛

ــي وخاصــة يف 	  ــامم للنظــام اإلحصــايئ الوطن ــن االهت ــد م ــاء املزي رضورة إي

أوقــات األزمــات إلنتــاج البيانــات الازمــة التخــاذ القــرار مــع ضــامن عــدم 

تــرك أي أحــد خلــف الركــب.

تأثير جائحة كوفيد 19 على دينامية تنفيذ 
أهداف التنمية المستدامة

نظــرًا للطابــع املندمــج ألهــداف التنميــة املســتدامة ، فقــد تأثــرت ســلبا ديناميــة 
CO-  إنجــاز أهــداف التنميــة املســتدامة جــرا ء األزمــة الصحيــة الناجمة عــن وباء
VID19 والتــي ألقــت بظالهــا يف مــا بعــد عــى الحيــاة اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة 
ــي  ــة الت ــن الدراســات والبحــوث اإلحصائي ــج عــدد م ــرت نتائ ــد أظه ــا. فق برمته
ــاء قــد يكــون تســبب يف خســارة  ــط، أن الوب ــة الســامية للتخطي ــا املندوبي أجرته
إجامليــة تبلــغ 8,9 نقطــة مئويــة يف النمــو اإلقتصــادي ببادنــا خــال الربــع الثــاين 
مــن عــام 2020. وبخصــوص ســنة 2020، مــن املتوقــع أن يشــهد اإلقتصــاد املغــريب 

انكامًشــا بنســبة %5,8 نتيجــة تأثــرات الجفــاف والوبــاء. 

ــة أنهــا ُحرمــت مــن مصــادر الدخــل بعــد  كــام رصحــت 34 %مــن األرس املغربي
توقــف نشــاطها ، مــام ســيؤدي إىل اتســاع دائــرة الفقــر وتعميــق الفــوارق 
اإلجتامعيــة. وتشــر تقديــرات البنــك الــدويل الجديــدة ، املعتمــدة عــى الدخــل 
الفــردي ، إىل أنــه بحلــول عــام 2020، ميكــن أن يصــل معــدل الفقــر إىل %6.6 وأن 
ــوايل 19.87 %.  ــراء« ح ــر« و / أو »الفق ــن للفق ــخاص »املعرض ــبة األش ــغ نس تبل
كــام تأثــر تعليــم األطفــال والولــوج إىل الخدمــات الصحيــة، حيــث رصح %18 مــن 
األرس عــى الصعيــد الوطنــي و %29 يف املناطــق القرويــة ، أن أطفالهــم ال يتابعــون 
ــات  ــوء األرس إىل العاج ــي دون لج ــر الصح ــال الحج ــام ح ــن بعد،في ــم ع التعل
الصحيــة وخاصــة بالنســبة لألشــخاص املصابــن بأمــراض مزمنــة. إضافــة إىل ذلــك، 
ــتغلن  ــبة للمش ــيام بالنس ــا ، ال س ــا أيًض ــغيل واضًح ــى التش ــاء ع ــر الوب كان تأث
ــرة مــن الســكان النشــيطن  ــة كب ــون غالبي ــن ميثل ــكل، الذي يف القطــاع غــر املهي

املشــتغلن باملغــرب.

أهم نتائج اإلستشارة مع منظمات 
المجتمع المدني حول مساهمتها في 

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
ــة، تنتمــي ملختلــف جهــات اململكــة. تشــتغل  شــاركت يف اإلستشــارة 121 جمعي
ــع  ــتدامة، م ــة املس ــداف التنمي ــاالت أه ــع مج ــى جمي ــاركة ع ــات املش الجمعي
ــة. وتســتهدف  ــة والبيئ ــا الشــباب والثقاف ــة وقضاي ــة البري ــى التنمي ــز ع الركي
أساســا الفئــات الســكانية الهشــة وخاصــة الشــباب والنســاء واألطفــال واألشــخاص 

ــة. ــة إعاق يف وضعي

ــة املســتدامة حــول  ــذ أهــداف التنمي ــات يف تنفي تتمحــور أهــم أنشــطة الجمعي
ــة ودعــم القــدرات وإنجــاز املشــاريع واملرافعــة.  التوعي

ــة  ــق أهــداف التنمي ــع تحقي ــية لترسي ــات أساس ــى رافع ــات ع وتراهــن الجمعي
املســتدامة يف أفــق 2030 ببادنــا، تتعلــق بالحكامــة الجيــدة، مبــا يف ذلــك إرشاك 
املجتمــع املــدين وتعزيــز قدراتــه البريــة واملاليــة واللوجســتيكية، وتعزيــز الــرأس 
املــال البــري والتخطيــط والتقييــم يف مجــال تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة.
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