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العوامل التي أسهمت في النجاح     

الدعم السياسي لبرامج التنمية المستدامة                •
سياسية، قانون           (االصالحات التي عرفتها المملكة               •

االستثمار، االصالح الضریبي، اعتماد الجهویة، االنفتاح                           
على القطاع الخاص و المجتمع المدني ، مدونة االسرة ،                   

اصالح القضاء، توسيع صالحيات الجماعات المحلية                            
...)المنتخبة، تحریر التجارة،             

....اعتماد المقاربة التشاوریة          •



أطر السياسات      -الخطط االنمائية الشاملة      -1
التي تطبق المملكة المغربية        

االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة                   •



األهداف و األولویات  -2

النمو االقتصادى       .1
محاربة الفقر   .2
تأهيل العالم القروي         .3
المحافظة على البيئة            .4



ارتباط االهداف و االولویات بالخطط              
االنمائية الشاملة      

االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 

:استراتيجيات شمولية و قطاعية 
االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة و البيئة                         

 للتنمية القرویة      2020استراتيجية        
استراتيجية تنمية الطاقات المتجددة                    

استراتيجية العمل حول التنوع البيولوجي                         



مخططات وطنية

المخطط الوطني للبيئة             •
2004-2003مخطط العمل البيئي          •
المخطط الوطني إلعداد التراب الوطني               •
المخطط الوطني لتنمية الموارد البشریة                •
مخطط العمل حول التنوع البيولوجى                    •
•....



برامج قطاعية 

برنامج االولویات االجتماعية                 •
برنامج التزوید الجماعي بالماء الصالح للشرب بالعالم                              •

القروي 
برنامج الوطني لبناء الطرق القرویة                •
برنامج محاربة السكن غير الالئق               •
البرنامج الوطني لمكافحة التصحر                  •



 مشاریع

وطنية    •
جهویة     •
محلية    •
نموذجية     •



صياغة االستراتيجيات و المخططات و        
البرامج و المشاریع    

اعتمدت المنهجية التشارآية و التشاوریة  في صياغتها و                              •
القطاعات الحكومية ، الفاعلون االقتصادیون و                         ( تنفيذها   

)االجتماعيون ، المجتمع المدني              



نهج وطني  -3

الشراآة و التشاور مع جميع المعنيين و السكان                       •
المستفيدین من هذه البرامج و المشاریع            

لدى المغرب استراتيجية و طنية للتنمية المستدامة                    •
المخطط االقتصادي و        : هناك خطة للتنمية المستدامة             •

االجتماعي     



االصالحات التشریعية و اإلداریة و     
المؤسساتية  

اصالح النظام الضریبي•
اصالح القضاء •
اصالح مدونة االسرة•
قانون االستثمار  •
إنشاء مراآز جهویة لالستثمار   •
اصالح التعليم •
اعتماد الجهویة في تدبير الشأن المحلي   •
و الجماعات  ) وحدة المدینة (توسيع صالحيات مجالس الجهات و مجالس المدن    •
اصالح نظام االنتخابات   •
تحدیث الترسانة القانونية و السيما في المجال البيئي    •
•....



 أمثلة عن عملية صنع القرارات و     -4
المشورة في تنفيذ أنشطة التنمية المستدامة          

:المخطط الوطني للبيئة              •
 ورشة موضوعاتية و جهویة شارك فيها                    12تم تنظيم        •

بورشة    تجميع المتدخلين في المجال البيئي ، و توج                        
وطنية حضرها جميع المتدخلين عالوة على الممولين                          

.الوطنين و األجانب           
تم تنظيم ورشات           : الميثاق الوطني إلعداد التراب الوطني                •

جهویة توجت بورشة وطنية              



المشارآة في صنع القرار    

على المستوى المحلي و الجهوي تم تنظيم و رشات                        •
محلية و جهویة شارك فيها جميع المعنيين بالشأن                            

.المحلي   
توجت هذه الورشات بورشة و طنية تم خاللها عرض                    •

نتائج و خالصات و توصيات الورشات المحلية و                             
.الجهویة و تمت المصادقة على خطط العمل المقترحة                    



بناء القدرات 

تم االعتماد على التعاون الدولي لبناء و تعزیر القدرات في هذا •
المجال ، و ذلك سواء عبر التعاون المتعدد األطراف و ما تتيحه  

البنك الدولي ( االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب
برنامج األمم المتحدة للبيئة ، برنامج األمم المتحدة للتنمية، ،

...) الصندوق العالمي للبيئة، اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة 
فرنسا ، ألمانيا ، الوالیات المتحدة  ( أو عبر التعاون الثنائي 

...)االمریكية ، اليابان
على المستوى الوطني تم إحداث وزارة لتحدیث القطاعات ، •

عالوة على نهج التكوین المستمر الذي تتبعه اإلدارات و 
.المقاوالت



العوائق و الصعوبات    

التمویل•
الدین الخارجي•
المنافسة الشدیدة للمنتوجات المغربية خاصة  ( تداعيات العولمة •

..)الزراعية، غياب تكتالت اقتصادیة جهویة عربية   
..الفقر، األمية ، البطالة•
هشاشة الموارد الطبيعية أو ندرتها•
التقلبات المناخية •
التمدن السریع•
الهجرة القرویة•
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