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الموقع الجغرافي

، متوسطيتموقع المغرب على الضفة الجنوبية للبحر األبيض ال

حدود في الطرف الشمالي الغربي من القارة اإلفريقية، وعلى ال

ق طرق الغربية للعالم العربي والمغاربي، حيت شكل دائما مفتر

الحضارات، 

(2014)السكان  المناخ

المساحة

يشكل . كلم710.850يمتد المجال المغربي على مساحة 

المحيط األطلسي واجهته الغربية، في حين يحده البحر

ية من وتعتبر الواجهات البحر. األبيض المتوسط من الشمال

3500أهم مؤهالته، حيت تمتد السواحل على مسافة 
كيلومتر

أوافجوشبهالشمالفيمتوسطيبمناخالمملكةتتميز

نمتمتدالتياألطلس،جبالتمكن.الجنوبفيجاف

وفرالتمنالبالدالغربي،الجنوبإلىالشرقيالشمال

يفخاصةاستغاللهايتموالتيهامةمائيةمواردعلى

.الزراعيالسقي

33.848.242يقدر سكان المغرب ب 
450.000نسمة أي بمتوسط نمو يقدر 

شخص سنويا حسب نتائج اإلحصاء 

.2014األخير لسنة 

ملحة عامة عن املغرب



املغرب

تدهور الوسط الطبيعي 

 التغير املناخي
تكاثر الظواهر القصوى •

...(، الجفافالفيضانات)
ية عدم انتظام التساقطات املطر •

انخفاض)الزمان في املكان وفي 
ملم قبل 530معل التساقطات من 

(ملم حاليا470إلى  1970سنة 

يةالتنمية االقتصاد
الناتج الداخلي الخام سنة•

مليار دوالر28,7:  1992
الناتج الداخلي الخام •

دوالرمليار100:  حاليا

 (وحدة صناعية9000حوالي )التصنيع

 الطرق، السدود، )املشاريع  واألوراش الكبرى

...(املوانئ

 مليون سائح حاليا 11حوالي )املشاريع السياحية–

(-عامليا من حيث استقطاب السياح20املرتبة 

 مليون هكتار  صالحة للزراعة 9)األنشطة الفالحية

(مسقية% 15منها 

التغيرات الديمغرافية

 ارتفاع عدد السكان من )النمو الديمغرافي

مليون 34إلى 1992مليون نسمة سنة  22,5
(نسمة حاليا

التمدن
تحسين مستوى العيش
ارتفاع نسبة الولوج للماء الصالح للشرب بالوسط •

حاليا % 94حوالي  إلى 1992سنة % 14القروي من 
سنة % 70من الصرف الصحينسبة الربط بشبكة ارتفاع •

. حاليا% 75إلى 2005
سنة %15ارتفاع معدل الكهربة بالوسط القروي من •

حاليا % 98إلى حوالي  1992

تدهور جودة األوساط الطبيعيةنقص الثروات الطبيعية

تطور اقتصادي واجتماعي مقابل تدهور البيئي

التأثير على صحة وإطار عيش السكان



 من  % 40)تلوث المياه السطحية

(المياه ذو جودة رديئة

 تلوث المياه الجوفية

االستغالل المفرط  للمياه الجوفية :

سنة/نسمة/3م500أقل من : 2020

تدهور جودة مياه البحيرات الطبيعية

 8400حوالي )االنبعاثات الغازية للصناعة

من % 45وحدة صناعية تمثل حوالي 

(بالدار البيضاء% 34االنبعاثات، منها 

 رة، القنيط(: المدن الصناعية)السوداء النقط

وأسفيوالمحمدية، والدار البيضاء، 

 فاس، (: المدن الحرفية)النقط السوداء

ومراكش، وأسفي، وسال

 2,5)االنبعاثات الناتجة عن وسائل النقل

(مليون مركبة

 

             االستعمال غير العقالني
للمبيدات واألسمدة

الملوحة

اندثار التربة الصالحة للزراعة

الجفاف

التصحر

 ة نسبة االنجراف بمنطق)انجراف التربة
(سنة/2كلم/طن4000: الريف

5

 الغابات تدهور حالة

الرعي الجائر

المفرطستغاللاال

الحرائق

التمدن

الجفاف

األنشطة الفالحية

البيئيةالحالة 



 االستغالل المفرط للموارد

(باخرة2522)البحرية 

 زحف األنواع الخارجية

النبات انقراض بعض أنواع

والوحيش

 مليون طن                      6,9)النفايات المنزلية

بالوسط الحضري،%77في السنة منها 

(من عصارة النفايات3مليون م1,38انتاج  

 مليون طن 1.6)النفايات الصناعية

(  طن خطيرة290,000منهافي السنة 

 النفايات الطبية والصيدلية

منها  سنة /طن21,000)

(طن خطرة6000

األكياس البالستيكية

 (من الساكنة الحضرية60%)التمدن

40%المياه العادمة تقذف مباشرة في من

عبر قنوات المصبات البحريةالبحر 

 (من الوحدات السياحية%90) السياحة

 (من الوحدات الصناعية%90)الصناعة

االستغالل غير القانوني للرمال

انجراف التربة

 الجبال، الواحات، : تدهور األنظمة

األركان

تدهور المناطق الرطبة والمحمية

االستغالل المفرط

البيئيةالحالة 

http://images.google.co.ma/imgres?imgurl=http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Photos/2008/2008614-p-tadla-azilal.jpg&imgrefurl=http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=112&id=93068&usg=__TV-Ky8AN2sFuuzeHTJAPqw9npho=&h=290&w=290&sz=33&hl=fr&start=39&tbnid=58W49pii2jocqM:&tbnh=115&tbnw=115&prev=/images?q=azilal+photo&gbv=2&ndsp=18&hl=fr&sa=N&start=36&newwindow=1
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إرادة سياسية على أعلى مستوى للمحافظة على البيئية
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تفعيل امليثاق الوطني للبيئة والتنمية املستدامة  



2011الدستور 

ةالتوجيـهات امللكي

البرنامج الحكومي

المرجعيات والمرتكزات

الرؤية اإلستراتيجية للتحقيق التنمية املستدامة  

رقماإلطار -القانون 
ميثاقبمثابة12-99

نميةوالتللبيئةوطني
املستدامة

البيئيةالتحديات

المبادئ األساسية

ل املستدامة لكالحق في التنمية
مواطن ومواطنة

الحق في بيئة سليمة 

ىعلتنصالقانون مقتضيات
اإلستراتيجيةعدادإوجوب

مةاملستداللتنميةالوطنية
يةلتقو الرفيعالخيطوجعلها

.يةالعمومالسياساتإلتقائية
لوضعالدولياملنتظممعاملساهمة

التغير ملكافحةالالزمةاألسس
التنميةتحقيقأجلمناملناخي

.للجميعاملستدامة



اإلستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة



االستراتيجية الوطنية للتنمية  املستدامة



االستراتيجية الوطنية للتنمية  املستدامة
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والتحديات املتعلقة باملوارد املائية اإلكراهات

التوقعات المستقبلية تنذر بتفاقم اإلجهاد المائي المسجل حاليا 

الموارد المائية
سنة/ فرد / 3م

ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع–6الهدف 



الرصيد الوطني املائي

 مليار متر مكعب من املياه السطحية 18مليار متر مكعب، منها 22: املائية املوارد
.مليار متر مكعب من املياه الجوفية4و

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



لماءلاإلستراتيجيةالوطنية

 توفير الموارد المائية

ر الضرورية لمصاحبة التطو

االقتصادي و االوراش 

مخطط : الكبرى للمملكة 

المغرب األخضر، السياحة 

...والصناعة

 دعم التدبير المندمج

ة والتشاركي للموارد المائي

من أجل ضمان تنمية 

مستدامة

قةتعزيز المكتسبات المحق

 مواجهة اإلكراهات ورفع

التحديات
اإلستراتيجية

لماءلالوطنية



(.2030سنة 3مليار م5:املرتقب العجز)لماء لاملخطط الوطني

(هكتار سنويا50000) التحويل من السقي االنجذابي إلى السقي املوضعي •

(هكتار150000)تدارك التأخير الحاصل في تجهيز املساحات الفالحية املرتبطة بالسدود •

برنامج االقتصاد في مياه الشرب وفي املجال الصناعي والسياحي•

ءالتدبير املحكم للطلب على املاء وتثمين املا

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

التنمية املحلية 

في املناطق ذات العجزالخصاصمن أجل تجاوز األجاجةتحلية ماء البحر واملياه •

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

تدبير وتنمية العرض

لفرشةالجيدة املتمثلة أساسا في عقدة االحكامةاملحافظة على املوارد املائية الجوفية عبر تعميم آليات •

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

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

حماية املوارد املائية واملحافظة على املجال الطبيعي



:األهــــــداف 

   %75 ل     ئ      ي           ط           ف 
 2030أفق  %100 2020أفق  %80 2016أفق

%60 2016أفق  %50 ن     نزل      ثن       ص
 2030أفق  %100 2020أفق  

   أفق     ج                  %100            ل 
2030 

      330                 ج     ي ي م     غ : الكلفة اإلجمالية
 مليار درهم50ح  ي    كز 

العادمةة املياه ــومعالجالسائل للتطهيـر البرنامج الوطني 
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ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات –7الهدف 
واملستدامةاملوثوقةالطاقة الحديثة 

الوطنيالطاقيوضعية القطاع 

يةقبل بلورة اإلستراتيجية الطاق

المتوسطالمدىعلىالرؤياوضوحعدم•

والبعيد؛

هرباءللكالتحتيةالبنيةانجازفيتأخر•

؛(والتوزيعاإلنتاج)

والطلب؛العرضمالءمةعدم•

الطاقاتتشجيعفيالمبادرةضعف•

والتنمية؛والبحثالبديلة

والمؤسساتيالقانونياإلطارغياب•

البديلة؛الطاقاتوتشجيعلتطوير

علىالنفطيةالموادلدعمثقيلعبء•

.الدولةميزانية

الوطنية للتحولاالستراتيجية

الطاقي

وضعتم،اإلكراهاتلهذهبالنظر•

لعمبرامجوجديدةطاقيةاستراتيجية

دوالبعيوالمتوسطالقصيرالمدىعلى

فيماالمعالمواضحةرؤيةعلىترتكز

البرامجهذهوأخذتاإلصالحات،يخص

علىتشتملعمليةطريقخارطةشكل

.ازلإلنجقابلةومشاريعواقعيةإجراءات

الطاقياألمنضمانهوالهدفيبقى•

وتعبئةالظروف،جميعفيلبالدنا

إلىباللجوءالوطنيةالطاقيةالموارد

.الناجعاستعمالهاوضمانبديلةطاقات

2025-2009الطاقيالتحولدوافعأهم



ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات –7الهدف 
واملستدامةاملوثوقةالطاقة الحديثة 

والموارد،الم ادرت ويع  لمنبالطاق التزودأمنت زيز

القدراتفيوالتحكمالطاق ميزانتحسين.

ت افسي  اروبأسالسكاني الفئاتل ميعالحديث الطاق بتوفي للطاق ،الشاملالولوج.

 المت ددة،الطاق ت زيزعب المستدام الت مي

ل  منالبيئ علىوالحفاظللب د،اإلنتاجي للقطاعاتالت افسي القدرةدعم

فضو ئ يالدفالغازاتانب اثمنالحدبغي ال ظيف ،الطاقاتتك ولوجياتاستخدام

.الغابويالغطاءعلىالقويالضغط

وم ئم المتوسطي األوروبي الطاق أسواقفتح  لمنالم الياالندماجت زيز

.الطاقي والقوانينالتش ي ات

الوط ي الطاقي أإلست اتي ي 
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األرقام الرئيسية

في أفق مغاواط2000: القدرة اإلجمالية
2020

مليار دوالر9: اإلستثمار

:المحتوى

مواقع لإلنتاج إلى حدود 5يتوخى المشروع بناء 
2020:

إلتناجيستقبل أول وحدة الذىوارززاتموقع •
2015من سنة إبتداءمغاواط500

وسبخة مطهر وبني الوادوفم بوجدورمواقع •
2020و2015مغاواط ما بين 1500إلنتاج طاح 

:أهمية المشروع

وسيمكن هذا 2020يدخل حيز االشتغال سنة 
المشروع من

من احتياجات الكهرباء%14تلبية •

األهداف

 من احتياجات البالد من 14إنتاج ٪
الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة 

2020في أفق الشمسية

الطاقة الشمسيةمخطط 

القدرة

> 5,5 kWh/m²

5,3 à 5,5 kWh/m²

5,0 à 5,3 kWh/m²

4,7 à 5,0 kWh/m²

< 4,5 kWh/m²

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات –7الهدف 
واملستدامةاملوثوقةالطاقة الحديثة 
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األرقام الرئيسية

:اإلجماليةالقدرة 

2020في أفق مغاواط2000

  :المحتوى

د المشروع بناء في حدويتوخى 
جديدة ريحيةحقول 2020

على الرفع منوالتي ستعمل 
اجمة إنتاج الطاقة الكهربائية الن

مغاواط280عن الرياح من 
في مغاواط2000حاليا إلى 

.2020سنة 

الريحيةمخطط الطاقة 

>6 m/s

5-6 m/s

4-5 m/s

3-4 m/s

<3 m/s

Inconnu dont
potentiel offshore

القدرة

األهداف

 من احتياجات البالد من ٪ 14إنتاج
بواسطة الطاقةالطاقة الكهربائية 

2020أفق الريحةفي

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات –7الهدف 
واملستدامةاملوثوقةالطاقة الحديثة 



المغرب، انتقال نحو اقتصاد أخضر من أجل تنمية 
مستدامة 

األرقام الرئيسية

يةالكهرمائإنشاء وحدات صغيرة للطاقة 

300للوحدة أي ما يعادل ميغاواط3من 

سنصل )من مجموع الوحدات ميغاواط

مع ( 2030بحلول وحدة 100إلى 

ن بما من انبعاث الكربوإمكانية التخفيف 

في CO2ألف طن من مقابل  715قدره 

السنة

األهداف

 من احتياجات البالد 14إنتاج ٪
ة من الطاقة الكهربائية بواسط

الكهرمائية في أفق الطاقة 
2020

ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات –7الهدف 
واملستدامةاملوثوقةالطاقة الحديثة 



حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز –15الهدف 
استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، 
ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراض ي وعكس مساره، ووقف 

فقدان التنوع البيولوجي

وط ي الاإلست اتي ي إعدادعنأسف تللب د،أولوي البيولوجيالت وع ماي يشكل
،5   س   ي تالتي4   س  البيولوجيللت وعالمستدامواالست مالللحفاظ
هذهوتقوم.االيكولوجي واال تياجاتواالجتماعي االقت ادي الحقائقبينالتوفيقبهدف

:التالي ال ئيسي األهدافعلىاإلست اتي ي 

؛البيولوجيللت وعالمستدامواالست ماللمحافظ أ

؛ال لميالبحثت زيزوالم  ف تحسين

 المستهدف للساك  موجه نوعي ب امجتطوي   لمنوالت بي التوعي



حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز –15الهدف 
استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، 
ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراض ي وعكس مساره، ووقف 

فقدان التنوع البيولوجي

فعليانخراطالبيولوجي،التنوععلىالحفاظ

 دداألراضي،من٪   ماي علىت صالتيالبيولوجي،الت وعاتفاقي أ كاممعتماشيا
والتيوإيكولوجي ،بيولوجي قيم وموق ا 5 منأكث المحمي للم اطقالتوجيهيالمخطط
.هكتارمليون5. عنتزيدمسا  علىاإليكولوجي األنظم جميعتغطي

فيمااألولوي ، س هكتار،   . 75قدرهاإجمالي بمسا  وط ي ،مت زهات  إ داثتم
.التف يلط يقفيوالتدبي التهيئ مخططات
ويتضمنالمحمي ،بالم اطقيت لق    يوليوزفيجديدقانونسنتماإلست اتي ي ،هذهلت فيذ
المواقعوالبيولوجي والمحمياتالطبي ي المحمياتوالطبي ي ،الوط ي المت زهات)فئات مس

ي تكز.ب دللواالقت ادياالجتماعيالسياقفيعليهاالم طبق الم ايي معتتكيف(الطبي ي 

ماشىتتتدبي وط قجديد،إيكولوجيتوازنعنللبحثتهدفالتياإلست اتي ي ،هذهتف يل
:التالي الث ثالم ا لت فيذعلىالبيئ ،مكوناتمختلفمع

وت زيزالطبي ي،ال باتيالغطاءتشكيلإعادةوتتضمناإليكولوجي ،األنظم است ادةم  ل 1.
؛(.الخالحيواني المآلف

ب ي الوتوفي وتحقيقالمحمي ،الم طق موقعإ ياءوتستدعيوالت مي ،التهيئ م  ل 2.
الم االت؛هذهاستق اروضمانل ملها،ال زم األساسي والت هيزاتالتحتي 

 ادي االقتواألنشط االيكولوجي السيا  ت مي   لمنالمحمي ،الم طق تثمينم  ل 3.

.للفضاءالمستداموالتدبي المحافظ أهدافمعالمتأقلم األ  ى



المحور البيئي  
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التزام كامل  
قدمايمضيالبيئيالعملتفعيل

تقوية اإلطار المؤسساتي 

تقوية اإلطار القانوني

تقوية الرصد والتتبع

1

2

3

تقوية اآلليات اإلقتصادية والمالية

المجلسالمائية،األحواضوكاالتإحداثالبيئة،قطاعإحداث
علىاألالمجلسوالمناخ،للماءاألعلىالمجلسللبيئة،الوطني

....التأثيرلدراساتوالجهويةالوطنيةاللجنالتراب،إلعداد

لحماية03-11قانونللماء،95-10قانون:البيئيةالقوانين
03-13قانونالبيئة،علىالتأثيراتلدراسة03-12قانونالبيئة،
22.07رقمالقانونالصلبة،النفاياتحول00-28القانونالهواء،لتلوث
ةالمتجددبالطاقاتالمتعلقةالقوانين،المحميةبالمناطقالمتعلق

....الطاقيةوالنجاعة

ميةوالتنللبيئةالجهويةوالمراصدللبيئةالوطنيالمرصد
المستدامةالتنميةمؤشراتالمستدامة،

ل،السائللتطهيرالوطنيالبرنامج)البيئيالتأهيلبرامج
(...المنزلية،النفاياتلتدبيرالوطنيالبرنامج

جةومعالالسائلالتطهيرصندوقللبيئة،الوطنيالصندوق
تنميةالصندوقالصناعي،التلوثمحاربةصندوق،العادمةالمياه

...الطاقية

يئية،البللمعلوماتالولوجتسهيلوالصحفيين،الجمعياتدعم
إلخ...البيئية،التربيةدعم

التأهيل البيئي

5

التواصل والتحسيس
6

4
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2030-2015خارطة الطريق 

 للت ميالوط ي اإلست اتي ي ت فيذأنالدراساتأظه تلقد
الخامالدا ليال اتجمن%6ي ادلماربحإلىسيؤديالمستدام 

.الخامالدا ليال اتجمن%  قدرتتكلف مقابل

 ي الوطاإلست اتي ي لتف يلال زم ال ام الميزاني قدرتوقد
.درهممليار7 بحوالي    -5   الفت ة  لالمستدام للت مي 

إست اتي ي وإعداد    س  متمقبلاإلست اتي ي تقييموجو 
....المستدام الت مي أهدافاالعتبارب ينتأ د5   -    جديدة



شكــرا علـى حسـن إصغائكــم

المملكة المغربية

الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة 

بالبيئة


