
قياس األمن الغذائي بالمغرب:
تحديات النظام اإلحصائي الوطني

مقدمة
»الحــق يف الغــذاء« هــو أحــد حقــوق اإلنســان التــي يعــود تاريخهــا إىل عــام 1948 
عندمــا أكــد اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان أن »لــكل فــرد الحــق يف مســتوى 
معيــي الئــق، مبــا يف ذلــك الغــذاء الــكايف«. ووفًقــا ملنظمــة األغذيــة والزراعــة، فــإن 
هــذا الحــق مضمــون »عندمــا يتــاح للجميــع يف جميــع األوقــات، ماديـًـا واقتصاديـًـا، 
الغــذاء الــكايف، أو وســائل الحصــول عليــه، دون أي نــوع مــن التمييز«. وبالتــايل، فإن 
الوفــاء بهــذا الحــق يتطلــب ضــان األمــن الغــذايئ للجميــع. هــذا األخــر، الــذي 
يشــكل محــورًا مهــًا للربنامــج العاملــي ألهــداف التنميــة املســتدامة بحلــول عــام 
2030، وألجنــدة االتحــاد األفريقــي لعــام 2063 ، والــذي يتــم تتناولــه مــن زاويــة 
مــؤرش توفــر الغــذاء، قــد أخــذ، مــع مــرور الوقــت، أبعــاًدا جديــدة، مــع مراعــاة 
الجوانــب الجديــدة للفقــر وإدمــاج مــؤرشات أخــرى املتعلقــة مبفاهيــم الوصــول 
والجــودة واالســتقرار. أمــا بالنســبة للتغذيــة، التــي تعتربهــا منظمة الصحــة العاملية 
»مدخــول غــذايئ يلبــي احتياجــات الجســم« ، فهــي بعــد مــن أبعــاد األمــن الغذايئ، 

ولكنهــا أيًضــا نتيجــة عوامــل أخــرى. تــويص العديــد مــن املنظــات باملــؤرشات 

اإلحصائيــة محــددة لقيــاس مســتوى األمن الغــذايئ، منها منظمــة األغذيــة والزراعة، 
واملعهــد الــدويل لبحوث السياســات الغذائيــة، ومنتدى الغــذاء العاملي ،….

ويف املغــرب، ميثــل توافــر مــؤرشات األمــن الغــذايئ أحــد أولويــات النظــام اإلحصــايئ 
الوطنــي مــع تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة والتزامه بأجنــدة االتحــاد األفريقي 
ــن  ــزال يتع ــي ال ي ــات الت ــن التحدي ــد م ــود العدي ــن وج ــم م ــى الرغ 2063، ع

مواجهتهــا يف املســتقبل يف هــذا املجــال.

تعــرض هــذه املذكــرة ، مــن ناحيــة ، قــدرة النظــام اإلحصــايئ عــى تقييــم مســتوى 
األمــن الغــذايئ يف املغــرب، مــن خــال ترشيــح توافــر اإلحصائيــات التــي تســاعد يف 
حســاب املــؤرشات، وخاصــة خــال فــرات األزمــات مثــل كوفيــد 19- وباإلضافــة إىل 
ذلــك، تثــر املذكــرة أوجــه القصــور يف النظــام اإلحصــايئ وتســلط الضــوء عــى ســبل 

تحســن توافــر إحصائيــات األمــن الغــذايئ.



أبعاد و محددات األمن الغذائي
مــن أجــل توضيــح املنهجيــة املتبعــة يف هــذه املذكــرة، يف البدايــة، تعــرض تذكــرا 
ــة  ــا منظم ــا أوصــت به ــة ك ــذايئ والتغذي ــن الغ ــاس األم ــؤرشات قي ــاد وم بأبع
ــم هــذه األخــرة مســتوى األمــن الغــذايئ عــى أســاس  ــة والزراعــة. وتقي األغذي
ــة الســامية لألمــم املتحــدة لحقــوق  ــك املفوضي ــا كذل أربعــة أبعــاد أوصــت به
ــل هــذه  ــذاء. وتحت ــة بالحــق يف الغ ــب األدوات املتعلق اإلنســان، الخاصــة بجان
األبعــاد ، املتكونــة مــن 28 مــؤرشا، مكانــة مركزيــة يف أهــداف التنمية املســتدامة، 

وتتعلــق أساســا باملحــاور التاليــة:

التوافــر املــادي للغــذاء ، تناولتــه بشــكل رئيــي أهــداف التنميــة املســتدامة . 1
2 و 6 و 12 و 13 و 14 و 15 ، ويقــاس مــن خــال إنتــاج الغــذاء وتوافــر 

ــن ؛ ــة والربوت الطاق

الوصــول اإلقتصــادي واملــادي للغــذاء ، وهــو محــور القضايــا التي تناولتهــا أهداف . 2
التنميــة املســتدامة 1 و2 و8 و9 و10، ويتــم قياســه مــن خال كثافة شــبكة النقل، 
ونصيــب الفــرد مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ، وانتشــار ســوء التغذيــة وانعــدام 

األمــن الغــذايئ ؛

ــة . 3 ــداف التنمي ــه أه ــذي تناولت ــذاء ، ال ــتخدام الغ ــة واس ــم التغذي ــم تقيي يت
املســتدامة 2 و3 و4 و6 ، مــن خــال مــؤرشات الوضــع مثــل نســب الســكان 
ــي ، و  ــرف الصح ــات ال ــرشب وخدم ــاه ال ــول إىل مي ــم الوص ــن ميكنه الذي
مــؤرشات النتائــج مثــل نســب األطفــال دون ســن الخامســة الذيــن يعانــون 
مــن الهــزال ، وتوقــف النمــو ، وزيــادة الــوزن ، والســمنة ، ونقــص الــوزن ، و 
ــد النســاء يف ســن اإلنجــاب ؛ ــدم عن ــد البالغــن وفقــر ال مــؤرشات الســمنة عن

اســتقرار األمــن الغــذايئ يف الزمــن ، والــذي تناولــه بشــكل مبــارش الهــدف 2 . 4
، ويقــاس مبعــدل االعتــاد عــى واردات الحبــوب ، وحصــة األرايض الصالحــة 
للزراعــة واملســقية ، وقيمــة الــواردات الغذائيــة ، واالســتقرار الســيايس، فضــا 

عــن تنــوع إنتــاج الغــذاء وتوافــره.

وضعية المؤشرات 
المتعلقة باألمن 
الغذائي بالمغرب

إن تحليــل األمن الغذايئ يشــمل بعــض املؤرشات 
املتعلقــة بأهــم املــواد الغذائيــة األساســية. 
فيــا يتعلــق بالتوافــر، ســيتم فحــص مؤرشيــن: 
اإلنتــاج املحــي و الــواردات / الصــادرات. هذيــن 
املؤرشيــن متوفريــن بالنســبة ألغلــب املــواد 
ــا  ــكل تحدي ــرش يش ــخ الن ــة، إال أن تاري الغذائي
فيــا يخــص التتبع املنتظــم لتطورهــا. باإلضافة 
إىل هــذه املــؤرشات، يضــاف معــدل االســتهاك 
ــر  ــع التواف ــة م ــوج باملقارن ــكل منت ــنوي ل الس
الظاهــر أو االســتهاك العاملــي والفجــوة بينهــا. 

يوضــح الجدولــن املواليــن أهــم املــؤرشات 
ــا  ــن الغــذايئ املــوىص به ــرة بالنســبة لألم املتوف

ــة: ــة والزراع ــة األغذي ــرف منظم ــن ط م

جدول 1: مؤرشات وضعية ونتائج األمن الغذايئ باملغرب

قيمة املؤرشتسمية املؤرشنوع املؤرش

املوارد الطبيعية

املساحة الصالحة الزراعة للفرد
0,253 هكتار للفرد.

)9 مليون هكتار كمساحة عامة(

املساحة الصالحة للزراعة املسقية للفرد

0,044 هكتار للفرد.

%17,7 من األرايض املزروعة منها 36 % مجهزة من 

بتقنيات اقتصاد املاء 

620 مر مكعب من املياه للفرد ، 2019املاء املتوفر للفرد

البنية التحتية

نسبة السكان الذين ال يبعدون اكرث من 1 كلم 

من طرق معبد

2017 ، 79,3%

نسبة الربط بشبكة املاء الصالح للرشب
الوسط الحرضي : 100% ، 2019

الوسط القروي :  97%، 2019

نسبة الربط بشبكة التطهر السائل
الوسط الحرضي: 76 % ، 2019

الوسط القروي : ضعيف

الوسط القروي : %98,1 ، 2018نسبة الربط بشبكة الكهرباء 

32348 درهم للفرد، 2018الناتج الداخي الخام للفردتوزيع الرثوات

التبعية الغذائية
%17 ، 2019الواردات الغذائية /مجموع الصادرات

%86 ، 2019الواردات الغذائية / الصادرات الغذائية 

الدخل
نسبة النفقات الغذائية يف النفقات اإلجالية 

لألرس

نفقات األرس حول التغذية متثل 37% ، 2014

)%95,9 من دخل الفرد يخصص للنفقات(. 

سوء التغذية
نسبة السكان الذين ال يتوفرون عى الحد األدىن 

من السعرات الحرارية

2014 ، 0,1%

انعدام األمن الغذايئ

نسبة السكان الذين يشعرون بانعدام األمن 

الغذايئ الحاد و املعتدل

2020 ، 25,9%

نسبة السكان الذين يشعرون بانعدام األمن 

الغذايئ الحاد

2020 ، 2,6%

حالة التغذوية

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون 

بنقص الوزن 

2018 ،2,9%

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون 

بالتقزم 

2018 ، 15,1%

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون 

بالهزال 

2018 ، 2,6%

نسبة األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون 

بالوزن الزائد

2018 ، 10,5%



Produits alimentairesNomenclature de l’IndicateurValeur de l’indicateur

Céréales

Production 98,2 Millions de Qx en 2018 

Importations68 millions Qx en 2018

Disponibilité apparente219 Kg/habitant en 2018

Consommation en équivalent céréale 185Kg/habitant en 2014

Consommation du blé145 Kg/habitant en 2014

Taux de couverture59 % en 2018

Consommation mondialeNon Disponible

Consommation mondiale du blé65 Kg/habitant )ESCWA( en 2014

Sucre

Production 349 mille tonne en 2014

Importations
1 207 milles tonnes en 2019

1 057 milles tonnes en 2018

Disponibilité apparente34 Kg/habitant en 2018

Consommation  24,8 Kg/habitant en 2014

Taux de couverture47% en 2017

Consommation mondiale25,5 Kg/habitant en 2015

Huiles d’olives

Production 110 milles tonnes en 2017

Exportations15,5 milles tonnes en 2017

Disponibilité apparente4 Litre/habitant en 2018

Consommation6,9 Litre/habitant en 2014

Taux de couverture1% pour l’ensemble des huiles en 2018

Consommation mondialeGrèce 23,1L/habitant ; Espagne 14L/habitant en 2013

Viandes

Production Viandes rouges : 600 mille tonnes Viandes blanche : 720 mille tonnes en 2018

ImportationsFaible

Disponibilité apparente37Kg /habitant en 2018 dont 17 Kg : viandes rouges et 20 Kg : viandes blanches

Consommation29,6 Kg/habitant en 2014

Taux de couverture100% en 2018

Consommation mondiale42,9 Kg/habitant en 2017

Lait

Production 2,55 milliards de litre en 2018

Importations produits laitiers74 milles tonnes en 2017

Disponibilité apparente74 L/habitant en 2018

Consommation en équivalent lait 59 L/habitant en 2014

Taux de couverture98% en 2018

Consommation mondiale241L/habitant Pays développés, 71L Pays en développement en 2016

Œuf

Production 6,6 milliards d’œufs en 2018

ImportationsNon Disponible

Disponibilité apparenteNon Disponible

Consommation 103 Oeufs/habitant en 2014

Taux de couverture100% en 2018

Consommation mondiale
145 Oeufs/habitant en 2009

200 Oeufs/habitant en 2013 en UE

Poissons

Production 1,372 millions de tonnes, en 2019

ExportationExportation : 50% de la production en 2019

Disponibilité apparente18,4 Kg/habitant en 2019

Consommation 13,6 Kg/habitant en 2014

Taux de couverture100% en 2019

Consommation mondiale20,1Kg/habitant en 2016

جدول 2: مؤرشات حالة املنتجات الغذائية األساسية باملغرب

قيمة املؤرشتسمية املؤرشاملنتوجات الغذائية

الحبوب

98,2 مليون قنطار، 2018اإلنتاج

68 مليون قنطار، 2018واردات

219 كلج للفرد، 2018التوافر الظاهر

185 كلج للفرد، 2014استهاك الحبوب ومشتقاته 

القمح: 145 كلج للفرد، 2014استهاك الحبوب

%59، 2018مستوى التغطية 

غر متوفراالستهاك العاملي

65 كلج للفرد )اسكوا(، 2014االستهاك العاملي للقمح

السكر

349 ألف طن، 2014اإلنتاج

واردات
1207 ألف طن، 2019

1057 ألف طن، 2018

34 كلج للفرد، 2014التوافر الظاهر

24,8 كلج للفرد، 2014االستهاك  

%47، 2017مستوى التغطية

25,5 كلج للفرد ، 2015االستهاك العاملي

زيوت الزيتون

110 ألف طن، 2017اإلنتاج

15,5 ألف طن، 2017الصادرات

4 لرات للفرد، 2018التوافر الظاهر

6,9 لرات للفرد، 2014االستهاك

%1 ملختلف أنواع الزيوت، 2018مستوى التغطية

االستهاك العاملي
اليونان : 23,1 لر للفرد ، 2013

اسبانيا : 14 لر للفرد، 2013

اللحوم

اإلنتاج
اللحوم الحمراء : 600 ألف طن، 2018

اللحوم البيضاء : 720 ألف طن، 2018

قيمة ضعيفةواردات

التوافر الظاهر

37 كلج للفرد، 2018 منها:

17 كلج من اللحوم الحمراء

20 كلج من اللحوم البيضاء 

29,6 كلج للفرد، 2014االستهاك

%100 ، 2018مستوى التغطية

42,9 كلج للفر، 2017االستهاك العاملي

الحليب

2,55 مليار لر، 2018اإلنتاج 

74 ألف طن، 2017واردات منتوجات الحليب

74 لر للفرد، 2018التوافر الظاهر

59 لر للفرد، 2014 استهاك الحليب ومشتقاته 

98 %، 2018مستوى التغطية

241 لر للفرد يف الدول املتقدمة، و71 لر يف الدول النامية، 2016االستهاك العاملي

البيض

6,6 مليار وحدة، 2018اإلنتاج

غر متوفرواردات

غر متوفرالتوافر الظاهر

103 بيضة للفرد، 2014االستهاك

100 % ، 2018مستوى التغطية 

145 بيضة للفرد، 2009 و 200 بيضة للفرد يف االتحاد األورويب، 2013 االستهاك العاملي

األسامك

1,372 مليون طن، 2019اإلنتاج 

%50 ، 2019التصدير

18,4 كلج للفرد، 2019التوافر الظاهر

13,6 كلج للفرد ، 2014االستهاك

%100 ، 2019مستوى التغطية

20,1 كلج للفرد، 2016االستهاك العاملي
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تأثير كوفيد 19 على مؤشرات األمن 
الغذائي والتغذية

يف ســياق وبــاء كوفيــد 19، تأثــرت جوانــب األمــن الغــذايئ، حيــث أثرت إجــراءات 
الحجــر املقرنــة بآثــار الجفــاف ســلبًا عــى املــؤرشات الرئيســية لألمــن الغــذايئ، ال 

ســيا تلــك املتعلقة بالفاحن واملســتهلكن وســوق الشــغل.

هــذا األخــر، املحــدد الرئيــي للدخــل، شــهد انخفاًضــا كبــرًا خــال األســدس األول 
ــد  ــنة 2020، فق ــنة 2019 وس ــن س ــاين م ــل الث ــن الفص ــذا، ب ــنة 2020. وهك لس
اإلقتصــاد املغــريب 000 589 منصب شــغل، منــه 000 520 يف الوســط القروي مقابل 
000 69 بالوســط الحــرضي. وحســب النشــاط اإلقتصــادي، يبقــى قطــاع الفاحــة 
األكــرث تــرضرا بفقدانــه 000 477 منصــب مــا ميثــل %81 مــن املناصــب املفقــودة.

وعــى مســتوى اإلنتــاج الفاحــي، عــان الفاحــون مــن قلــة اليــد العاملــة، خاصة 

يف املناطــق املســقية والزراعــات يف البيــوت املغطــاة، مــا أدى إىل زيــادة أجــور 
العــال العرضيــن. هــذه الظاهــرة حــدت مؤقتًا مــن الوصــول إىل عوامــل اإلنتاج 
واملــوارد، إضافــة إىل ذلــك، تأثــرت األرس للوصــول للغــذاء أيًضــا )فقــدان العمــل 

وبالتــايل الدخــل، والقيــود املفروضــة عــى تنقــل الســكان، ومــا إىل ذلــك(.

وعــى صعيــد التوافــر، ســاهمت التدابــر املتخــذة يف اســتمرار إمــداد األســواق 
باملنتجــات الغذائيــة، وقــد تــم إثبــات ذلــك مــن خــال نتائــج البحــث املتعلــق 
بكوفيــد 19، الــذي قامــت بــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط ســنة 2020، حيــث 
رصح 93 % مــن األرس عــن توفــر املــواد الغذائيــة األساســية أثنــاء الحجــر الصحي 

ــات كافية. بكمي

ــن  ــؤرشات األم ــرض أن م ــة، يف ــات دقيق ــاب إحصائي ــل غي ــام، يف ظ ــكل ع وبش
الغــذايئ املتأثــرة، تتعلــق أساســا بالدخــل والفقــر ونســبة األطفــال الذيــن يعانــون 
مــن ســوء التغذيــة وارتفاع نســبة زيــادة املخاطر عند األشــخاص يف وضعية هشــة.

ســبل تعزيز إحصائيات األمن الغذائي 
و التغذية 

إن تحليــل وضعيــة األمــن الغــذايئ يف املغــرب، مــن خــال املــؤرشات املرتبطــة 
ــن  ــن م ــاف، مك ــرن بالجف ــا املق ــاء كورون ــياق وب ــة، يف س ــا األربع بأبعاده
ــات  ــذا التحدي ــي وك ــايئ الوطن ــام اإلحص ــزة يف النظ ــورات املنج ــراز التط إب

ــه. املرتبطــة ب

ــر  ــا أبعــاد األمــن الغــذايئ، ونذك إن إجــراء بحــوث محــددة أو تشــمل جزئيً
هنــا البحــوث اإلحصائيــة التــي أجرتهــا املندوبيــة الســامية للتخطيــط خــال 
النصــف األول مــن ســنة 2020 ، خاصــة البحــوث لــدى األرس حــول اإلحســاس 
بانعــدام األمــن الغــذايئ، ســلوكها يف زمــن كورونــا باإلضافــة إىل بحــوث حــول 
التشــغيل والظرفيــة لــدى األرس واملقــاوالت، تســاهم يف تســليط الضــوء 
بشــكل أفضــل عــى الوضــع الغــذايئ وســلوك الســكان تجــاه جوانــب األمــن 

الغــذايئ يف مثــل هــذه الحالــة.

لكــن االفتقــار إىل إحصائيــات خاصــة ببعــض جوانــب األمــن الغــذايئ لتنويــر 
متخــذي القــرارات، يجعــل النظــام اإلحصــايئ الوطنــي يف قلــب األولويــات.

ــز البحــث العلمــي والتنســيق بــن مختلــف منتجــي  فقــد حــان الوقــت لتعزي
ــاب  ــل احتس ــن أج ــي م ــتوى الوطن ــى املس ــات ع ــع اإلحصائي ــة لتجمي املعلوم
املــؤرشات التــي تطلبهــا الهيئــات املختلفــة ، وبلــورة مــؤرش واحــد وتركيبــي لتقييم 
ــة  ــة وأول جــدول للركيب ــة غذائي ــة، وإخــراج أول ميزاني ــذايئ و التغذي ــن الغ األم
الغذائيــة ، وإغنــاء النظــام اإلحصــايئ مــن خــال مناهــج جديــدة وبحوث محــددة.

خاتمة
أدمــج املغــرب، مثــل العديــد مــن البلــدان، الحــق العاملــي يف الغــذاء يف إطاره 
ــاذ  ــك باتخ ــن وذل ــذاء للمواطن ــان الغ ــك ض ــن ذل ــدف م ــايت. اله املؤسس
ــس فقــط  ــر محــددة لتحســن األمــن الغــذايئ بطريقــة مســتدامة، ولي تداب
ــا وراء الحــدود  ــام إىل م ــد هــذا االهت ــوارث. وميت ــات والك ــات األزم يف أوق
املغربيــة، إىل الــدول املجــاورة والصديقــة التــي تواجــه أزمــات. وبفضــل تتبــع 
ــي، شــهد النظــام  ــة املســتدامة عــى املســتوى الوطن ــل أهــداف التنمي تنزي
ــدة.  ــاج مــؤرشات جدي ــث إنت ــرة مــن حي ــي تحســينات كب اإلحصــايئ الوطن
وقــد أدى ذلــك إىل تحســن ترتيــب املغــرب يف بعــض جوانــب األمــن الغــذايئ. 
وتــم تقديــم هــذه النتائــج إىل األمــم املتحــدة ، كجــزء مــن التقريــر الوطنــي 

الطوعــي لعــام 2020 حــول تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة.


