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د

تمهيد
أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عــر التــي أقرتهــا ١٩٣ دولــة مــن الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة، 

ومنهــا بلــدان املغــرب العــريب، يف أيلول/ســبتمرب ٢٠١٥، تشــكل اآلن اإلطــار املرجعــي. فبهــا يســعى العــامل 

ــف  ــرك أي أحــد خل ــدم ت ــدم املســاواة وإىل ع ــر وع ــكال الفق ــع أش ــى جمي ــول ٢٠٣٠ إىل القضــاء ع بحل

الركــب، وضــامن رفــاه الســكان، وحاميــة كوكبنــا وتعزيــز الســام والرخــاء والــراكات.

وغنــي عــن البيــان أن نطاقهــا والطابــع املعقــد للتحديــات التــي ينبغــي التصــدي لهــا مــن أجــل تحقيــق 

ــع  ــى جمي ــتوجب ع ــذي يس ــر ال ــقة، األم ــة ومتس ــات متكامل ــذ سياس ــان تنفي ــات يقتضي ــذه الطموح ه

البلــدان إعــادة النظــر يف الطريقــة التــي تنظــر بهــا إىل هــذه التحديــات. ويقتــي تنفيــذ أهــداف التنميــة 

ــاك  ــزز اإلمس ــي تع ــة الت ــن الحوكم ــدة م ــاليب جدي ــامد أس ــاء اعت ــدان األعض ــن البل ــا م ــتدامة أيض املس

ــن أجــل  ــع املســتويات م ــة عــى جمي ــات الفاعل ــراكات واملســؤولية املشــركة للجه ــور وال ــد األم مبقالي

ــا. ــح مجتمعاته ــؤدي إىل التحــول ويف صال ــذ مشــاريع ت تنفي

ــا تظــل  ــن تنفيذهــا فإنه ــة م ــام ٢٠٣٠ يف الســنة الثالث ــة املســتدامة لع ــوم خطــة التنمي ــت الي ــن كان  ولَ

تحديــا رئيســيا، وال يــزال الطريــق طويــا قبــل الوصــول إىل مجتمعــات قــادرة عــى الصمــود ومســتدامة. 

ــة  ــاك أوجــه مــن عــدم املســاواة االجتامعي ــت هن ــا زال ــد مــن املجــاالت، م ورغــم إحــراز تقــدم يف العدي

واالقتصاديــة عــى عــدة مســتويات، مبــا يف ذلــك إقصــاء الشــباب والنســاء مــن ســوق العمــل )الثلــث تقريبــا 

مــن شــباب شــامل أفريقيــا عاطــٌل عــن العمــل(، وعــدم املســاواة بــن الجنســن، وتهميــش بعــض األقاليــم، 

ــل  ــات األساســية مث ــاوت يف الحصــول عــى الخدم ــك عــن التف ــة باألمــن الغــذايئ، ناهي واملخاطــر املتعلق

التعليــم والصحــة والحاميــة االجتامعيــة. وتتفاقــم هــذه الحالــة بســبب انعــدام التنويــع والقــدرِة التنافســية 

لاقتصــادات يف منطقــة املغــرب العــريب، وهــو مــا يحــد مــن قدرتهــا عــى تحقيــق منــو قــوي مبــا يكفــي 

إليجــاد فــرص عمــل وتنميــة شــاملة للجميــع. 

وعــى الصعيــد البيئــي فــإن النظــم البيئيــة مضطربــة واإلجهاد املــايئ يف تزايــد وأصبح الشــعور بآثــار التغريات 

املناخيــة أشــد حــدة، مبــا أن التصحــر ميــس ٨٠ إىل ٩٠ يف املائــة مــن األرايض الوطنية حســب البلدان. 

ــة  ــة كفيل ــة وإقليمي ــات تنســيق وطني ــى اآلن مــن وضــع آلي ــدان حت وأمــام هــذا الوضــع، مل تتمكــن البل

ــات  ــة التحدي ــا مواجه ــريب مع ــرب الع ــدان املغ ــن لبل ــتدامة. ميك ــة املس ــداف التنمي ــذ أه ــري تنفي بتيس

ــات  ــة السياس ــال مواءم ــن خ ــا م ــع اقتصاداته ــف تنوي ــاء أو ُضع ــباب والنس ــة الش ــل بطال ــركة مث املش

واألنظمــة وتعزيــز التجــارة داخــل املنطقــة دون اإلقليميــة وتيســري تطويــر الهيــاكل األساســية عــرب الحــدود، 

ــة.  ال ســيام يف مجــال الطاق

وقــد ُوضــع هــذا التقريــر الــذي أعــده املكتــب بالتعــاون مــع اتحــاد املغــرب العــريب بعــد عامــن مــن بــدء 

نفــاذ خطــة عــام ٢٠٣٠. وهــو يعــرض تقييــام أوليــا للتقــدم الــذي أحرزتــه بلــدان املغــرب العــريب )الجزائــر، 

ــة املســتدامة ورصدهــا. ويحلــل بوجــه خــاص  ــا، واملغــرب، وتونــس( يف تحقيــق أهــداف التنمي وموريتاني
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ه

الجهــود املبذولــة مــن حيــث اإلمســاك بزمــام األمــر يف هــذا الشــأن، وتحديــد الســياق، وحوكمــة الــركات 

ــة  ــي أولوي ــدان وتكت ــة بالنســبة للبل ــع ذات أهمي ــتة مواضي ــى س ــه يســلط الضــوء ع ــام أن والرصــد. ك

لتحقيــق التكامــل اإلقليمــي أال وهــي: األمــن الغــذايئ )الهــدف ٢( والطاقــة )الهــدف ٧(، والتصنيــع )الهــدف 

٩(، وعاملــة الشــباب والنســاء )الهــدف ٨( وتغــري املنــاخ )هــدف ١٣( والتصحــر )الهــدف ١٥(. كــام يناقــش 

التقريــُر دور التعــاون اإلقليمــي يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، ويقــدم توجيهــات لتعزيــز عمــل 

ــه األعضــاء. وأخــريا،  ــة املســتدامة يف دول ــق أهــداف التنمي اتحــاد املغــرب العــريب مــن أجــل دعــم تحقي

يقــدم التقريــر توصيــات لــإرساع يف تحقيقهــا يف بلــدان املغــرب العــريب. 

ــا،  ــز يف شــامل أفريقي ــاج إىل تعزي ــي تحت ويرمــي هــذا اإلصــدار إىل إعــامل التفكــري أكــر يف املجــاالت الت

مثــل حوكمــة الــركات واملشــاركة الفعالــة للمجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص، وإدمــاج أهــداف التنميــة 

املســتدامة يف السياســات العامــة وتعبئــة املــوارد، وامليزنــة، ناهيــك عــن املــؤرشات والبيانــات، والتشــغيل، 

واألمــن الغــذايئ. 

كــام يُــربز حاجــة شــامل أفريقيــا ككل ملواصلــة رفــع الوعــي بأهــداف التنميــة املســتدامة، وتعزيــز التــآزر 

بــن السياســات واتســاقها لترسيــع إدمــاج هــذه األهــداف يف االســراتيجيات الوطنيــة، ووضع آلية مؤسســية 

لتنســيقها يف البلــدان التــي مل يتــم فيهــا ذلــك بعــُد أو رفــع مســتوى إنتــاج البيانــات اإلحصائيــة ونوعيتهــا 

مــن أجــل تعزيــز قدرتهــا عــى اختيــار أكــر السياســات فعاليــة لبلــوغ أهدافهــا. كــام يشــدد هــذا اإلصــدار 

عــى الحاجــة إىل اإلمســاك بزمــام األمــر يف أهــداف التنميــة املســتدامة عــى الصعيــد الوطنــي واملحــي، مــع 

تعبئــة جميــع الجهــات الفاعلــة، مبــا يف ذلــك اإلدارات القطاعيــة، والقطــاع الخــاص، والســلطات املحليــة، 

واملجتمــع املــدين. 

وينــدرج وضــع التقريــر ضمــن الواليــة املســندة إىل اللجــان االقتصاديــة اإلقليميــة لألمــم املتحــدة يف رصــد 

تنفيــذ خطــة عــام ٢٠٣٠، ومراعــاة املنظــورات اإلقليميــة وتعزيــز التكامــل اإلقليمــي بوجــه خــاص. 

ــر إىل  ــكان بالنظ ــدر اإلم ــة ق ــر دق ــون األك ــرز، تك ــدم املح ــن التق ــة ع ــة عام ــم ملح ــة إىل تقدي وباإلضاف

ــادل  ــز تب ــدار إىل تعزي ــذا اإلص ــدُف ه ــا، يه ــة وموثوقيته ــات الوطني ــر البيان ــة بتواف ــات املتعلق الصعوب

الخــربات واملامرســات الجيــدة فيــام بــن بلــدان املغــرب العريب التــي تواجــه تحديات متشــابهة، واملســاهمة 

ــة  ــي للتنمي ــا اإلقليم ــدى أفريقي ــار منت ــاري يف إط ــد الق ــى الصعي ــام ٢٠٣٠ ع ــة ع ــد خط ــة رص يف عملي

ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــأن أه ــي بش ــامع دون إقليم ــش يف اجت ــدار ونوق ــرض اإلص ــد ُع ــتدامة. وق املس

نظَّمــه املكتــب دون اإلقليمــي لشــامل أفريقيــا التابــع للجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا يف حزيران/يونيــه ٢٠١٨.

ليليا هاشم نعاس
مديرة

املكتب دون اإلقليمي لشامل أفريقيا التابع للجنة االقتصادية ألفريقيا 
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موجز تنفيذي
تعــرف عمليــة اإلمســاك عــى املســتوى الوطنــي مبقاليــد أهــداف التنميــة املســتدامة 

وإدماجهــا يف أطــر التخطيــط وامليزنــة درجــاٍت مــن التقــدم تختلــف حســب البلــدان، ولكنهــا 

ــة.  ــة للغاي ــا بطيئ تبقــى عموم

وبطــرح موريتانيــا جانبــا، مــا زالــت البلــدان الثاثــة األخــرى يف حاجــة إىل ترتيب أهــداف التنمية املســتدامة 

حســب األولويــة وتحديــد مــا يقابلهــا مــن غايــات ومــؤرشات وطنيــة. ورغــم وجــود اســراتيجيات وطنيــة 

للتنميــة املســتدامة )١( يف جميــع البلــدان، فــإن املغــرب هــو الوحيــد الــذي ميكــن أن يجعــل منهــا األداة 

املرجعيــة لتحقيــق هــذه األهــداف، عــى غــرار بلــدان أوروبية أخــرى )ســويرسا، أملانيــا(. وتســتخدم البلدان 

الثاثــة األخــرى اســراتيجيتها للنمــو )اســراتيجية النمــو املتســارع واالزدهــار املشــرك ٢٠٣٠ بالنســبة إىل 

موريتانيــا( أو خطتهــا اإلمنائيــة الوطنيــة املتوســطة األجــل )الجزائــر، تونــس( يف تفعيــل أهــداف التنميــة 

املســتدامة. وقــد أُحــرز بعــض التقــدم يف عمليــة إدماجهــا يف السياســات القطاعيــة واملحليــة التــي تتبايــن 

حســب البلــدان والقطاعــات. 

ففــي الجزائــر، ال يتضمــن منــوذج النمــو االقتصــادي الجديــد )٢٠١٦-٢٠٣٠( الــذي اُعتمــد يف متوز/يوليــه ٢٠١٦ 

ــة  ــة بأهــداف التنمي ــن املســائل املتعلق ــد م ــدرج العدي ــه يُ ــام ٢٠٣٠، ولكن ــة إشــارة رصيحــة إىل خطــة ع أي

املســتدامة. وينطبــق األمر نفســه عــى الخطة الخامســية )٢٠١٥-٢٠١٩(. وتتنــاول االســراتيجية الوطنية الجديدة 

للبيئــة والتنميــة املســتدامة )٢٠١٨-٢٠٣٥(، التــي يجــري اعتامدهــا، ١٤ هدفــا مــن أهــداف التنميــة املســتدامة 

الـــــ١٧. وتجــري عمليــة مواءمــة هــذه األهــداف مع االســراتيجيات القطاعيــة تحــت إرشاف األفرقــة املواضيعية 

ألهــداف التنميــة املســتدامة واللجنــة املشــركة بــن القطاعــات املعنيــة بتنســيقها. ويعكــف مجلــس املحاســبة 

عــى اســتعراض اســتعداد الحكومــة لتحقيقهــا. ويرمــي هــذا االســتعراض إىل تقييــم الرتيبــات التــي وضعــت 

لتحقيقهــا، واقــراح توصيــات لتحســن اتســاق السياســات العامــة وآليــات الحوكمــة. 

ــع املســتوى لعــام ٢٠١٦ عــن التزامــه بوضــع نهــج  وقــد أعــرب املغــرب مبناســبة املنتــدى الســيايس الرفي

ــة املســتدامة.  ــة، يف ســياق تحقيــق أهــداف التنمي ــه مختلــف االســراتيجيات القطاعي متكامــل تصــب في

وبالفعــل فــإن أهــداف التنميــة توضــع وتنفــذ مــن خــال اســراتيجيات قطاعيــة ال يكــون التقــارب بينهــا 

مكفــوال دومــا ويشــكل تحديــا للبلــد. وبهــذه الطريقــة اُعتمــدت االســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة 

)اســراتيجية ٢٠١٦-٢٠٣٠( يف حزيران/يونيــه ٢٠١٧، التــي ميكــن اســتخدامها، عــى النحــو املنصــوص عليــه 

يف امليثــاق الوطنــي بشــأن البيئــة والتنميــة املســتدامة، إطــارا مرجعيــا للسياســات العامــة املختلفــة التــي 

ترمــي إىل التنميــة املســتدامة ونقطــًة اللتقائهــا. ومــع ذلــك، يبــدو أنــه مل يُتخــذ بعــُد أي موقــف واضــح 

بهــذا الشــأن. وهنــاك دراســة جاريــة لدراســة االتســاق بــن االســراتيجية واألهــداف التنميــة املســتدامة، 

وذلــك بإعــادة تركيــز خطــِة عمــِل االســراتيجيِة وتقييــم االحتياجــات مــن حيــث التمويــل لتنفيذهــا. 

١    وضعــت الجزائــر وتونــس اســراتيجياتيهام الوطنيتــن للتنميــة املســتدامة، ولكنهــام مل تُعتمــدا رســميا بعــُد، رغــم إقرارهــام عــى 
املســتوى التقنــي.
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أمــا موريتانيــا فقــد اغتنمــت الفرصــة التــي أتاحهــا وضــع اســراتيجيتها للنمــو املتســارع واالزدهــار املشــرك 

)٢٠١٦-٢٠٣٠( إلدراج أهــداف التنميــة املســتدامة والغايــات الوطنيــة التــي تُعتــرب ذات أولويــة.)٢( وقــد ُوضــع 

إطــار مؤســي لتوجيــه اســراتيجية النمــو املتســارع واالزدهــار املشــرك وتنســيقها ورصدهــا. ويعــد رصــد 

أهــداف التنميــة املســتدامة ووضــع االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة التــي تُقــدم إىل املنتــدى الســيايس الرفيع 

املســتوى جــزءا ال يتجــزأ مــن نظــام الرصــد واإلبــاغ عــن اســراتيجية النمــو املتســارع واالزدهــار املشــرك التي 

تضــم مصفوفــُة الرصــد الخاصــة بهــا مجموعــة مــن ١٥٦ مــؤرشا تنطــوي عــى أهــداف التنميــة املســتدامة.

ويف تونــس، تتضمــن الخطــة الخامســية للتنميــة )٢٠١٦-٢٠٢٠( معظــم أهــداف التنميــة املســتدامة أصــا. 

ــاج هــذه األهــداف  ــُل مســتوى إدم ــل تحلي ــع املتكام ــم الرسي ــة التقيي ــا باســتخدام منهجي ويجــري حالي

ــة  ــا الحكومــة. وتعــد هــذه العملي ــي اعتمدته ــة الت ــك ويف بعــض االســراتيجيات القطاعي ــات يف تل والغاي

ــة التــي ســتطلق يف عــام ٢٠١٨  ــة اســتعراض منتصــف املــدة لالخطــة الخامســية للتنمي جــزءا مــن عملي

ويف صياغــة الخطــة الخامســية الجديــدة يف عــام ٢٠١٩. وتعتــزم الحكومــة أيضــا وضــع اســراتيجية إمنائيــة 

ــرك  ــج املش ــن الربنام ــة م ــتفيد الحكوم ــتدامة. وتس ــة املس ــداف التنمي ــج أه ــام ٢٠٣٠ تُدم ــدة لع جدي

ــة  ــداف التنمي ــن أه ــر ع ــع تقاري ــم ووض ــد والتقيي ــة للرص ــاج آلي ــم إدم ــدة ’’لدع ــم املتح ــة األم ملنظوم

ــو  ــدويل يف أيار/ماي ــاون ال ــة والتع ــة ووزارة التنمي ــع وزارة الخارجي ــع م ــذي وقِّ ــس‘‘، ال ــتدامة يف تون املس

٢٠١٨. وهنــاك اســراتيجيتان أخريــان شــاملتان مل يتــم اعتامدهــام رســميا أال وهــام: االســراتيجية الوطنيــة 

للتنميــة املســتدامة )االســراتيجية، ٢٠١٤-٢٠٢٠( واالســراتيجية الوطنيــة لاقتصــاد األخــر )٢٠١٦-٢٠٣٠( 

ــز الرئيســية يف الخطــة الخامســية. وهــو أحــد مجــاالت الركي

يجــري تدريجيــا وضــع الرتتيبــات املؤسســية واملســؤوليات يف مجــال توجيــه أهــداف التنميــة 

املســتدامة وتنســيقها ورصدهــا

ــة  ــة التوجيهي ــة الوزراي ــاور )اللجن ــيق والتش ــدة للتنس ــاكل جدي ــا هي ــر وموريتاني ــأت الجزائ ــد أنش فق

املشــركة برئاســة رئيــس الــوزراء، فضــا عــن اللجــان اإلقليميــة والقطاعيــة يف موريتانيــا؛ واللجنــة الوزاريــة 

ــب  ــة إىل جان ــؤون الخارجي ــر الش ــة وزي ــا برئاس ــتدامة ورصده ــة املس ــداف التنمي ــيق أه ــركة لتنس املش

ــر(  ــة املســتدامة، يف الجزائ ــة بأهــداف التنمي ــة املعني ــة املواضيعي األفرق

ويف املغــرب، أنشــئ إطــار لــإدارة يتــوىل توجيــه االســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة ورصدهــا مــزودة 

بلجنتــن: لجنــة برئاســة رئيــس الحكومــة تضطلــع بدور ســيايس وتوجيه اســراتيجي، مــن جهة، ولجنــة توجيهية، 

مــن جهــة أخــرى، يتوالهــا كاتــب الدولــة املكلــف بالتنميــة املســتدامة،)٣( تضطلــع بــدور الرصــد الفعــال لتنفيــذ 

االســراتيجية. وتقــوم وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون بــدور القيــادة السياســية ألهــداف التنميــة املســتدامة، 

بينــام تواصــل وزارة الشــؤون العامــة والحكامــة العمــل عــى التقريــب بــن السياســات العامــة ومواءمتهــا. ومــع 

ذلــك، يظــل مــن األهميــة مبــكان تحديــد الهيــكُل الــذي ســيتوىل تنســيق تحقيــق األهــداف تحديــدا واضحــا.

ــا أداة ’’التعميــم والترسيــع ودعــم السياســات‘‘ والتحليــل الرسيــع املتكامــل اللذيــن وضعتهــام مجموعــة  ٢    اســتخدمت موريتاني

األمــم املتحــدة اإلمنائيــة.

٣    تخضــع كتابــة الدولــة املكلفــة بالتنميــة املســتدامة لوصايــة وزارة الطاقــة واملعــادن والتنميــة املســتدامة، املســؤولة عــن تنفيــذ 
االســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة ورصدهــا.
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أمــا يف تونــس، فتتــوىل وزارة الشــؤون الخارجيــة القيــادة السياســية، يف حــن تقــوم وزارة التنميــة واالســتثامر 

ــر  ــة إعــداد التقري ــادي يف عملي والتعــاون بالتنســيق التقنــي )القطاعــي واإلقليمــي( واالضطــاع بــدور ري

القطــري الطوعــي األول الــذي ســيقدم إىل املنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى لعــام ٠١٩ ٢. ويعــد إنشــاء 

آليــة مؤسســية للتنســيق أيضــا أحــد أهــداف الربنامــج املشــرك ملنظومــة األمــم املتحــدة ’’لدعــم إدمــاج 

آليــة للرصــد والتقييــم ووضــع تقاريــر عــن أهــداف التنميــة املســتدامة يف تونــس‘‘.

يشــكل توافــر البيانــات تحديــا كبــرا لجميــع البلــدان بدرجــات متفاوتــة. أُجريــت يف جميــع البلــدان عمليات 

ــي  ــدور النظــام اإلحصــايئ الوطن ــدان. ويف املغــرب، ســيكون مبق ــر املــؤرشات يف طــل البل ــم مــدى تواف تقيي

وضــع مــا ال يقــل عــن ٦٠ يف املائــة مــن املــؤرشات يف إطــار املــؤرشات العامليــة )املحافظــة الســامية للتخطيــط، 

٢٠١٦(. ويف موريتانيــا، يبــن التقريــر عــن الحالــة الوطنيــة املرجعيــة ألهــداف التنميــة املســتدامة املحــددة يف 

إطــار اســراتيجية النمــو املتســارع واالزدهــار املشــرك )وزارة الشــؤون الخارجيــة، آذار/مــارس ٢٠١٧( أن ٥٤ 

يف املائــة مــن املــؤرشات ال تتوافــر املعلومــات بشــأنها. ويف تونــس، تبــن النتائــج األوليــة لتحليــل الفجــوة يف 

البيانــات، املقدمــة يف متوز/يوليــه ٢٠١٨، أن مســتوى توافــر املــؤرشات يبلــغ ٥٥ يف املائــة. ويُعتقــد أن املســتوى 

يبلــغ ٥٠ يف املائــة يف الجزائــر. ويبلــغ العجــز األكــرب يف البيانــات املتعلقــة بالبيئــة والزراعــة والحوكمــة.

وملواجهــة هــذا التحــدي، ومــن أجــل تلبيــة االحتياجــات يف مجــال املعلومــات لاسرشــاد بهــا يف مــؤرشات، 

وضعــت موريتانيــا اســراتيجية وطنيــة للتنميــة اإلحصائيــة )٢٠١٦-٢٠٢٠(، اســتنادا إىل تقييــم االســراتيجية 

الســابقة )٢٠١١-٢٠١٥(. ومتلــك بعــض البلــدان )املغــرب، تونــس، الجزائــر( بالفعــل نظامــا عمليــا لرصــد 

مــؤرشات البيئــة والتنميــة املســتدامة املتصلــة باالســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة،)٤( ميكــن 

ــة،  ــا لهــذه الغاي ــة املســتدامة. وتحقيق ــد الخــاص بأهــداف التنمي اســتخدامه لوضــع إطــار الرصــد الجدي

ينبغــي النظــر يف دور املراصــد الوطنيــة واإلقليميــة للبيئــة والتنميــة املســتدامة يف رصــد هــذه األهــداف. 

وفيــا يتعلــق باإلبــاغ، يعــد املغــرب البلــد الوحيــد مــن بلــدان املغــرب العــريب الــذي قــدم تقريــرا طوعيــا 

أوَل عــام ٢٠١٦ إىل املنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى املعنــي بالتنمية املســتدامة. أمــا الجزائــر، وموريتانيا، 

وتونــس فهــي مســجلة رســميا لتقــدم تقريرهــا األول إىل املنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى لعــام ٢٠١٩. 

وتبقــى مســألة متويــل التنميــة املســتدامة مطروحــة عــى كافــة البلــدان التــي تتفــق بشــأن الحاجــة إىل 

زيــادة املــوارد املحليــة ومســاهمة القطــاع الخــاص، مبــا يف ذلــك مــن خــال نهــج الراكــة بــن القطاعــن 

ــة  ــامل التجاري ــاخ األع ــن من ــدف ١٧.١٧( وتحس ــا واله ــس أباب ــل أدي ــة عم ــر خط ــاص )انظ ــام والخ الع

الجتــذاب االســتثامر األجنبــي املبــارش يف القطاعــات الرئيســية، الكفيلــة بتيســري تحقيــق أهــداف التنميــة 

املســتدامة. وملواجهــة هــذا التحــدي، ينبغــي أيضــا للبلــدان أن تتخــذ التدابــري الازمــة لتحقيــق مــا يــي:

	 توجيــه التدفقــات املاليــة املبــارشة إىل القطاعــات ذات األولويــة لتحقيــق أهــداف التنميــة

املســتدامة، مــع مراعــاة أوجــه الرابــط بــن هــذه األهــداف يف مخصصــات امليزانيــة؛

	تنويع خيارات التمويل من خال توليفة مناسبة من أدوات التمويل؛

٤   يف موريتانيا، مل يدخل نظام جمع املعلومات البيئية وإدارتها مرحلة التشغيل.
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	وضع اإلطار املائم لتعزيز مساهمة الجهات الفاعلة من القطاع الخاص واملصارف؛

	 ــه ــل وأدوات ــادر التموي ــن مص ــل م ــكل أفض ــتفادة بش ــبيل االس ــدرات يف س ــارف والق ــز املع تعزي

ــندات  ــة، الس ــادرات الدولي ــق، املب ــل الصنادي ــر )مث ــر فأك ــورة أك ــة ومتط ــون متنوع ــث تك بحي

ــك(. ــا إىل ذل ــراء، وم الخ

كَشف التحليل املواضيعي التقدم املحرز والتحديات التي ينبغي مواجهتها أيضا: 

يعــد املغــرب العــريب املنطقــة دون اإلقليميــة الوحيــدة يف أفريقيــا التــي حققــت الهــدف اإلمنــايئ لأللفيــة 

ــن الغــذايئ،  ــدام األم ــة، االســتعراض اإلقليمــي النع ــة والزراع ــر )منظمــة األغذي ــي إىل مكافحــة الفق الرام

٢٠١٦(. ويتوقــع أن يبلــغ معــدل انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد )الهــدف ٢-١ مــن أهــداف التنميــة 

املســتدامة(، الــذي يتــم قياســه وفقــاً ملقيــاس املعانــاة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ ١٢ يف املائــة يف شــامل 

ــة  ــة بنســبة ٢٦ يف املائ ــا( مقارن ــدرج ضمــن مجموعــة غــرب إفريقي ــي تُ ــا الت ــا )باســتثناء موريتاني أفريقي

ــة، ٢٠١٧((.  ــة والزراع ــة األغذي ــامل )منظم ــذايئ يف الع ــن الغ ــة واألم ــة األغذي ــن حال ــر ع ــا )تقري يف أفريقي

ورغــم املكاســب املحققــة مــن منــو اإلنتــاج الزراعــي، فــإن العــرض املحــي مــن الحبــوب ال يلبــي الطلــب 

ويبقــى شــديد الضعــف إزاء األخطــار املناخيــة. وقــد اتســع نطــاق مســاحات األرايض الزراعيــة املرويــة إىل 

حــد كبــري وتحســن اســتخدام تقنيــات الــري املوفــرة للميــاه. وعــى الرغــم مــن أن االســتثامرات الزراعيــة 

ــة  ــي واإلنتاجي ــاج الزراع ــتدام يف اإلنت ــن مس ــق تحس ــإن تحقي ــا(، ف ــرب وموريتاني ــيام يف املغ زادت )الس

الزراعيــة ال يــزال يف جميــع البلــدان التــي تعتمــد عــى الزيــادة الكبــرية يف االســتثامر يف البحــوث، رهــن 

تحســن تقنيــات حفــظ الربــة وامليــاه والتعامــل مــع تأثــر القطــاع بتغــري املنــاخ، وهــو تأثــر يعنــي النســاء 

ــم  ــار إىل التنســيق ومشــاركة القطــاع الخــاص. فل ــن االفتق ــكار أيضــا م ــاين سياســات االبت والشــباب. وتع

يحقــق أي بلــد الحــد األدىن املســتهدف الــذي يــويص بــه االتحــاد األفريقــي، وهــو ١ يف املائــة مــن الناتــج 

املحــي اإلجــاميل املخصصــة للبحــث والتطويــر.

وينــدرج الحــد مــن البطالــة وتحســن فــرص العمــل للشــباب والنســاء ضمــن أولويــات السياســات العامــة 

الشــاملة والقطاعيــة أحيانــا وينبغــي تطبيقهــام عــى نحــو منهجــي عــى الصعيد اإلقليمــي. ويجــب معالجة 

ــق هــذه  ــآزرة. وتتعل ــري املت ــام يشــمل مجموعــة مــن التداب هــذه املســائل يف إطــار شــامل وأفضــل تنظي

ــي أدت إىل  ــة الت ــة اإلقليمي ــاوت يف التنمي ــه التف ــن أوج ــد م ــة، والح ــاكل االقتصادي ــع الهي ــري بتنوي التداب

نــزوح الشــباب إىل املراكــز الحريــة، وبإدمــاج القطــاع غــري الرســمي )أول قطــاع تشــغيل للشــباب اليــوم(، 

والقضــاء عــى عــدم التــوازن بــن املهــارات املتاحــة واحتياجــات القطاعــات االقتصاديــة، وتوســيع هيــاكل 

ــف  ــباب للتوظي ــة الش ــن قابلي ــج لتحس ــت برام ــد ُوضع ــتهدافها. وق ــن اس ــامل وتحس ــادة األع ــم ري دع

ــة  ــة الوطني ــل الوكال ــاكل مث ــدان هي ــع البل ــادة األعــامل. ووضعــت جمي ــي وتشــجيع ري ــم املهن وإدماجه

لدعــم تشــغيل الشــباب يف الجزائــر، والوكالــة الوطنيــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات يف املغــرب، والوكالــة 

ــة للتّشــغيل والعمــل املســتقل يف تونــس.  الوطنيــة لرقيــة تشــغيل الشــباب يف موريتانيــا، والوكالــة الوطنيّ

ــري العــام. وهــي ال  ــات، التــي تتســم بتكاليــف مرتفعــة نســبيا، محــدودة التأث ــد أن جميــع هــذه اآللي بي

تؤثــر إال عــى عــدد قليــل مــن الشــباب وليســت موجهــة توجيهــا كافيــا. 
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ــة  ــة االجتامعي ــم، والتغطي ــري الرس ــغيل غ ــتقر، والتش ــري املس ــل غ ــة بالعم ــة مرتبط ــب هام ــاك جوان وهن

ــامم كاف.  ــى باهت ــات(، ال تحظ ــق والقطاع ــس واملناط ــوع الجن ــغيل )ن ــاوت يف التش والتف

ويــكاد الحصــول عــى الكهربــاء )الهــدف ٧-١( يكــون عامــا إال يف موريتانيــا )بنســبة ٣٨.٨ يف املائــة يف عــام 

ــدة  ــا مــن خــال وضــع قــدرات جدي ــا له ــة هدف ــز أمــن الطاق ــدان مــن تعزي ــت البل ٢٠١٤(. ولقــد جعل

وتنويــع مصــادر الطاقــة التــي يهيمــن عليهــا الوقــود األحفــوري )الغــاز والنفــط والفحــم( بنســبة تفــوق 

ــر أهميــة إمكانــات الطاقــة املتجــددة )الريحيــة والشمســية الفولطاضوئيــة والطاقــة  ــة، وتقدي ٧٠ يف املائ

الشمســية املركــزة( وكفــاءة اســتخدام الطاقــة. ويتيــح القطاعــان األخــريان فرصــا لتطويــر قطاعــات صناعيــة 

جديــدة كفيلــة بإيجــاد قيمــة مضافــة وفــرص عمــل مســتدامة. وقــد التزمــت جميــع البلــدان، كجــزء مــن 

مســاهمتها املحــددة وطنيــا بتخفيــض انبعاثاتهــا مــن ثــاين أكســيد الكربــون بحلــول عــام ٢٠٢٠. ورغــم مــا 

تتســم بــه األهــداف التــي حددتهــا البلــدان لنفســها مــن طمــوح، فقــد يختلــف التقــدم املحــرز يف التحــول 

ــة  ــن حصــة الطاق ــا بشــكل ملحــوظ م ــد زاد املغــرب وموريتاني ــد إىل آخــر. وق ــن بل ــة م يف مجــال الطاق

املتجــددة يف مزيــج الطاقــة، ولكــن ال تــزال هنــاك حاجــة لتعزيــز الجهــود الراميــة إىل تعزيــز كفــاءة الطاقة.

ــزال  ــر ال ي ــٍل للتصدي ــروٍض قاب ــوِر ومع ــع والتط ــة التنوي ــريب بقلِّ ــرب الع ــدان املغ ــادات بل ــم اقتص وتتس

محــدودا، وباعتــامد نســبي عــى الــواردات. وتتيــح الصناعــة التحويليــة، وهــي الركيــزة األساســية للتنميــة 

االجتامعيــة واالقتصاديــة، إمكانيــًة لتطويــر قطاعــات ذات قيمــة مضافــة أعــى وإيجــاد فــرص العمــل. غــري 

أن حصــة الناتــج املحــي اإلجــاميل مل تشــهد منــوا كبــريا يف الســنوات األخــرية. وال تزال مســاهمته يف التشــغيل 

محــدودة. ورغــم أن املنتجــات ذات التكنولوجيــا املتوســطة واملتطــورة متثــل حــوايل ٨٠ يف املائــة مــن اإلنتاج 

الصناعــي يف البلــدان الصناعيــة، إال أن حصتهــا بالــكاد متثــل ١٠ يف املائــة يف بلــدان املغــرب العــريب. ويعــد 

التكامــل الصناعــي، أي تطويــر املحتــوى املحــي، رهانــا اســراتيجيا حقيقيــا يتطلــب وضــع برامــج ابتكاريــة 

ــز الصــادرات. ويف  ــة وتعمــل عــى تحفي ــواردات الصناعي ــرية مــن ال مــن شــأنها أن تحــل محــل حصــة كب

الوقــت الراهــن، ال تــزال مســاهمة الصناعــة يف الجهــود الوطنيــة للبحــث والتطويــر واالبتــكار مســاهمة ال 

تُذكــر. أمــا التكيــف مــع املخاطــر املناخيــة، بخفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري وكفــاءة اســتخدام 

الطاقــة، فإنهــا مل تؤخــذ رصاحــة يف السياســات الصناعيــة بعــن االعتبــار. 

وتظــل مكافحــة التصحــر، وإدارة امليــاه، واملحافظــة عــى الغطــاء الشــجري للغابــات تحدياٍت كــربى تواجهها 

ــي،  ــم الوطن ــن اإلقلي ــة م ــدا لحــوايل ٨٠ إىل ٩٠ يف املائ ــدان. ويشــكل التصحــر وتدهــور األرايض تهدي البل

حســب البلــد. وقــد أُنجــزت مشــاريع وبرامــج هامــة يف إطــار خطــط العمــل الوطنيــة ملكافحــة التصحــر 

واالســراتيجيات القطاعيــة، ولكــن اإلنجــازات )تثبيــت الرمــال الســاحلية والقاريــة، وإعــادة التحريــج( تبقــى 

غــري كافيــة، بالنظــر إىل حجــم التحديــات التــي تتفاقــم بســبب تغــري املنــاخ. 

وينــدرج التكيــف مــع تغــري املنــاخ ضمــن أولويــات البلــدان التــي رشعــت يف عمليــة إعــداد خطــة التكيــف 

ــاهامت  ــن املس ــزأ م ــزءا ال يتج ــف ج ــكل التكي ــف(. ويش ــون للتكي ــار كانك ــن إط ــة ع ــة )املنبثق الوطني

ــذ إطــار ســنداي  ــاخ. ويف ســياق تنفي ــري املن ــس بشــأن تغ ــاق باري ــة يف إطــار اتف ــا املقدم املحــددة وطني

للحــد مــن مخاطــر الكــوارث )٢٠١٥-٢٠٣٠(، حققــت البلــدان تقدمــا يف الجوانــب املؤسســية والتريعيــة 
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ــم  ــارف والتقيي ــة يف املع ــف قامئ ــاط ضع ــاك نق ــزال هن ــرض. وال ت ــذا الغ ــة له ــة املخصص ــات املالي واآللي

التفصيــي للمخاطــر الرئيســية ومراعاتهــا يف القــرارات املتعلقــة بالتخطيــط الوطنــي واالســتثامر والتنميــة. 

ــات  ــن الجه ــز التنســيق ب ــددة وتعزي ــام وشــموال إلدارة املخاطــر املتع ــر تنظي ــامد سياســة أك ــد اعت ويع

ــات. ــات العامــة أو شــبه العامــة( مــن بــن التحدي ــوزارات والكيان ــة )ال الفاعل

وال بــد للتعــاون اإلقليمــي مــن القيــام بــدور محــوري يف تنفيــذ خطــة عــام ٢٠٣٠، وذلــك بتمكــن البلــدان 

مــن التصــدي للتحديــات املشــركة التــي تواجههــا مــن خــال اعتــامد حلــول مامئــة بشــكل أفضــل وأكــر 

ربحيــة وقابلــة لنقلهــا إىل الغــري. ومتنــح أهــم االتفاقــات التــي أُبرمــت يف عــام ٢٠١٥ )خطــة عــام ٢٠٣٠، 

وخطــة عــام ٢٠٦٣، واتفــاق باريــس بشــأن تغــري املنــاخ، وخطــة عمــل أديــس أبابــا بشــأن متويــل التنميــة( 

األفضليــة لدعــم مشــاريع وأطــر التعــاون التــي تشــجع عــى التكامــل اإلقليمــي وتعــزز التعــاون وتبــادل 

الخــربات، ال ســيام يف أفريقيــا.

ــل املناطــق  ــون مســتهلك، إحــدى أق ــن ٩٠ ملي ــر م ــل ســوقا تضــم أك ــذي ميث ــريب، ال ــد املغــرب الع ويع

ــل  ــا. ومتث ــي أيض ــاد العامل ــاج يف االقتص ــث االندم ــن حي ــل وم ــب، ب ــم فحس ــل اإلقلي ــس داخ ــا، لي تكام

التجــارة داخــل املغــرب العــريب حــوايل ٣ يف املائــة مــن إجــاميل التجــارة الخارجيــة للبلــدان الخمســة )٣.٣٥ 

ــن  ــام ب ــارش في ــي املب ــتثامر األجنب ــاريع االس ــل مش ــا، ٢٠١٢( وتظ ــة ألفريقي ــة االقتصادي ــة - اللجن يف املائ

ــا مــن املغــرب وتونــس، محــدودة.  ــأيت معظمه ــي ت ــدان املغــرب العــريب، الت بل

وإذا كانــت األولويــات اإلقليميــة محــددة بصــورة واضحــة جــدا، فــا توجــد اليــوم ســوى أطــر اســراتيجية 

قليلــة لتأطــري العمــل املغــاريب، كــام ال توجــد أيــة أهــداف محــددة باألرقــام عــى الصعيــد املغــاريب. وعــاوة 

عــى ذلــك، ورغــم أن لهــذه البلــدان التحديــات االســراتيجية نفســها فــإن السياســات الوطنيــة نــادرا مــا 

توضــع بهــدف تعزيــز التعــاون املغــاريب. ويتعــن عــى اتحــاد املغــرب العــريب والبلــدان األعضــاء أن تضاعف 

جهودهــا لتحويــل العديــد مــن االلتزامــات التــي قُطعــت يف إطــار االتحــاد إىل إجــراءات ملموســة والعمــل 

ــات  ــة السياس ــل مواءم ــن أج ــوص م ــه الخص ــى وج ــرك، وع ــامم املش ــكات ذات االهت ــل املش ــا لح مع

ــز  ــة، وتعزي ــة، وإيجــاد ساســل قيمــة إقليمي ــة داخــل املنطق ــز تجــارة الزراعــة الغذائي واألنظمــة، وتعزي

تطويــر الهيــاكل األساســية للطاقــة عــرب الحــدود، وتعزيــز تبــادل املعــارف والخــربات ونقــل التكنولوجيــا.

والتحــاد املغــرب العــريب دور هــام يف دعــم البلــدان األعضــاء يف رصــد خطتــي عــام ٢٠٣٠ و٢٠٦٣. وتحقيقــا 

لهــذه الغايــة، مــن الــروري أن يعــزز دوره القيــادي يف التنســيق اإلقليمــي مــن أجــل تيســري تحقيــق التــآزر 

بــن تدخــات الــركاء اإلمنائيــن يف املنطقــة دون اإلقليميــة وتحســن التأثــري عــن طريــق تحســن تجميــع 

املــوارد. ويتعــن عــى االتحــاد تركيــز جهــوده عــى خمســة محــاور رئيســية هــي:

ــدان األعضــاء يف 	  ــة املســتدامة دعــام للجهــود التــي تبذلهــا البل ــة للتنمي وضــع اســراتيجية مغاربي

ــة املســتدامة وتنفيــذ خطــة عــام ٢٠٦٣؛ تحقيــق أهــداف التنمي

ــرب 	  ــاء املغ ــع أنح ــتدامة يف جمي ــة املس ــاق التنمي ــرز وآف ــدم املح ــع والتق ــم للوض ــد املنتظ الرص

ــريب؛ الع
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بناء قدرات موظفي االتحاد؛	 

تبــادل املعــارف والخــربات واملامرســات الجيــدة بــن الــدول األعضــاء يف املجــاالت الرئيســية مثــل 	 

ــك؛ ــة، والتدريــب عــى املهــارات، ومــا إىل ذل ــكارات التكنولوجي اإلحصــاءات والبحــوث واالبت

تنفيذ مبادرات دون إقليمية دعام للربامج واملبادرات القارية التي أطلقها االتحاد األفريقي.	 
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ــورك، يف  ــات يف نيوي ــدول والحكوم ــاء ال ــن رؤس ــبتمرب 20١5 م ــام 20٣0 يف 25 أيلول/س ــة ع ــدت خط اُعتم

مؤمتــر قمــة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة، املعقــود مبناســبة الــدورة الســبعن للجمعيــة العامــة املعنونة 

’’تحويــل عاملنــا: خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 20٣0‘‘. ودخلــت الخطــة حيــز النفــاذ رســميا يف ١ كانــون 

الثاين/ينايــر 20١٦ وهــي تشــكل اآلن إطــارا عامليــا لإجــراءات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة يف مجــال التنميــة 

املســتدامة. ويقــوم تنفيــذ الخطــة عــى ١٧ هدفــا و١٦٩ غايــة يتعــن تحقيقهــا بحلــول عــام 20٣0. ولرصــد 

التقــدم املحــرز صــوب تحقيــق هــذه األهــداف والغايــات، مثــة مجموعــة مــن 2٤٤ مــؤرشا عامليــا)5( اعتمدتهــا 

اللجنــة اإلحصائيــة لألمــم املتحــدة يف آذار/مــارس 20١٧ ثــم املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي لألمــم املتحــدة 

ــي  ــن الوطن ــى الصعيدي ــي ع ــار العامل ــة اإلط ــدان ترجم ــع البل ــى جمي ــن ع ــه 20١٧. ويتع يف حزيران/يوني

واملحــي، وذلــك بإدمــاج أهــداف التنميــة املســتدامة يف السياســات واالســراتيجيات، مــع مراعــاة أولوياتهــا 

وخصوصياتهــا. وتقــع عليهــا أيضــا مســؤولية ضــامن التنفيــذ والرصــد الــدوري.

وقــد أكــد قــرارا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 2٩0/٦٧ و2٩٩/٧0 دور اللجــان اإلقليميــة لألمــم املتحــدة 

ــه مــن املنتــدى الســيايس  ــة بتوجي ــة الرصــد العاملي ــة املســتدامة ويف عملي ــذ أهــداف التنمي يف دعــم تنفي

ــم املتحــدة  ــة األم ــن مجموع ــر 20١٦ ب ــون الثاين/يناي ــاون يف ١ كان ــاق تع ــع اتف ــع املســتوى.)٦( وُوق الرفي

اإلمنائيــة واللجــان اإلقليميــة لألمــم املتحــدة. ويهــدف االتفــاق إىل تعزيــز التعــاون والتنســيق بــن الجهــود 

التــي تبذلهــا منظومــة األمــم املتحــدة دعــام لتنفيــذ خطــة عــام 20٣0 ورصــد أهــداف التنميــة املســتدامة.

وعــى الصعيــد القــاري، أُدرجــت أولويــات أفريقيــا اإلمنائيــة يف خطــة عــام 20٦٣ التــي اعتمدهــا االتحــاد 

األفريقــي يف كانــون الثاين/ينايــر 20١5.)٧( ويجــري حاليــا إنجــاز خطــة تنفيــذ الســنوات العــر األوىل منهــا 

)20١٤-202٣(. ووفقــاً للقراريــن ٩٣0 )د -٤٨( و٩٣٩ )د -٣٤(، الصادريــن عــن االجتامعــات الســنوية 

املشــركة للجنــة االتحــاد األفريقــي الفنيــة املتخصصــة للشــــؤون املاليـــة والنقديــة والتخطيــط والتكامــل 

ــا  ــدى أفريقي ــن، أنشــئ منت ــة األفريقي ــة االقتصادي ــط والتنمي ــة والتخطي ــادي، ومؤمتــر وزراء املالي االقتصـ

اإلقليمــي للتنميــة املســتدامة. ويرمــي هــذا األخــري إىل رصــد تنفيــذ خطــة عــام 20٦٣ وأهــداف التنميــة 

ــد الفرصــة  ــح عــى وجــه التحدي ــة. وهــو يتي ــل التنمي ــا بشــأن متوي ــس أباب املســتدامة وخطــة عمــل أدي

لتبــادل الخــربات والــدروس املســتفادة مــن االســتعراضات الوطنيــة الطوعيــة، مــن أجــل إدراج املنظــورات 

اإلقليميــة ودون اإلقليميــة يف السياســات الوطنيــة وتعزيــز التعــاون اإلقليمــي والــراكات. واملنتــدى، الــذي 

ــدان تحديــد  ــه ميكــن للمناطــق والبل ــد، فإن 5  مبــا أن املــؤرشات العامــة ال تائــم بالــرورة الظــروف الســائدة يف كل منطقــة أو بل

ــا. ــا وظروفه ــا وقدراته ــة وواقعه ــات كل دول ــة، عــى أســاس أولوي ــة أو تكميلي مــؤرشات بديل

٦   املنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى هــو الهيئــة التــي تتــوىل القيــادة السياســية عــى الصعيــد العاملــي وتقــوم برصــد واســتعراض 

التقــدم املحــرز يف تنفيــذ خطــة عــام 20٣0 وخطــة عمــل أديــس أبابــا بشــأن متويــل التنميــة املســتدامة )القــرار 2٩0/٦٧ املــؤرخ ٩ 

ــه 20١٣(. متوز/يولي

ــز التحــول االجتامعــي واالقتصــادي للقــارة. وهــي تشــمل 20 هدفــا و١٧٤  ٧   تشــكل خطــة عــام 20٦٣ اإلطــار االســراتيجي لتعزي

غايــة و٣٩ مجــاال ذا أولويــة. وتتــامىش أهدافهــا بنســبة ٩0 يف املائــة مــع أهــداف التنميــة املســتدامة الــواردة يف خطــة عــام 20٣0.
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ــدم  ــتعراضها؛ ويق ــام 20٣0 واس ــة ع ــد خط ــوع لرص ــكل املوض ــن الهي ــزأ م ــزء ال يتج ــنويا، ج ــع س يجتم

املنتــدى أيضــا مســاهامت للــدورات الســنوية للمنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى ويســمح بإيجــاد صلــة 

بــن االســتعراضات عــى الصعيــد الوطنــي والصعيــد العاملــي. وتتــوىل اللجنــُة االقتصاديــة ألفريقيــا أمانــَة 

املنتــدى بالتعــاون مــع مفوضيــة االتحــاد األفريقــي، ومــرف التنميــة األفريقــي، وبرنامــج األمــم املتحــدة 

اإلمنــايئ وغــريه مــن وكاالت األمــم املتحــدة. وتقــوم اللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا بالتعــاون مــع مفوضيــة 

االتحــاد األفريقــي، ومــرف التنميــة األفريقــي، وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، كل ســنة منــذ عــام 20١٧، 

بإعــداد تقريــر التنميــة املســتدامة يف أفريقيــا الــذي يقــدم عرضــا عــن التقــدم املحــرز يف تحقيــق أهــداف 

التنميــة املســتدامة وإنجــاز خطــة تنفيــذ الســنوات العــر األوىل )20١٤-202٣( مــن خطــة عــام 20٦٣.

ويف االجتــامع األول للمنتــدى الســيايس الرفيــع املســتوى، الــذي عقــد يف متوز/يوليــه 20١٦، قــدم 22 بلــدا 

متطوعــا تقاريــره،)٨( ومنهــا مــر واملغــرب. ويف عــام 20١٧، قــدم ٤٤ بلــدا تقاريــره، ولكــن ال يوجــد بينهــا 

ــا. وقدمــت مــر والســودان تقريريهــام يف عــام 20١٨ )مــن أصــل ٤٦  أي بلــد مــن بلــدان شــامل أفريقي

بلــدا(، بينــام تســتعد الجزائــر، وموريتانيــا، وتونــس للقيــام بذلــك يف عــام 20١٩.

2.  الغرض من التقرير ونطاقه
يف اجتــامع آليــة التنســيق دون اإلقليميــة الــذي عقــده املكتــب دون اإلقليمــي لشــامل أفريقيــا يف اللجنــة 

ــون األول/ديســمرب 20١٦، أعــرب هــذا  ــا، بالتعــاون مــع اتحــاد املغــرب العــريب يف كان ــة ألفريقي االقتصادي

األخــري عــن رغبتــه يف املــي قدمــا يف إعــداد تقريــر عــن تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف املغــرب 

ــار.  ــذا اإلط ــر يف ه ــذا التقري ــدرج ه ــا.)٩( وين ــة ألفريقي ــة االقتصادي ــن اللجن ــَم م ــَب الدع ــريب، وطل الع

ــس(. ــا، واملغــرب، وتون ــر، وموريتاني ــدان )الجزائ ــة بل وســيتناول أربع

ــور يف  ــد األم ــذ مبقالي ــث األخ ــن حي ــدان م ــا البل ــي وضعته ــج الت ــر النُّه ــادئ األم ــر يف ب ــيحلل التقري وس

وتحديــد الســياق )ترتيــب أولويــات الغايــات واملــؤرشات الوطنيــة واعتامدهــا( )١0(، والتخطيط االســراتيجي، 

والحوكمــة )آليــات التوجيــه والتنســيق( ومتويــل أهــداف التنميــة املســتدامة ورصدهــا. وســيقوم بعــد ذلــك 

بتقديــم ملحــة عامــة عــن التقــدم الــذي أحرزتــه هــذه البلــدان يف املجــاالت الســتة ذات األولويــة للبلــدان 

وذات األهميــة االســراتيجية للتكامــل اإلقليمــي )األمــن الغــذايئ، والتحــول الصناعــي، والتحــول يف مجــال 

الطاقــة، والتصحــر، وتغــري املنــاخ، وتشــغيل الشــباب واملــرأة(. وقــد وقــع االختيــار عــى هــذه املجــاالت 

باتفــاق مشــرك مــع اتحــاد املغــرب العــريب.

٨   تنــدرج التقاريــر الوطنيــة الطوعيــة يف صلــب عمليــة رصــد التقــدم املحــرز يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. ويكُمــن هدفهــا 

يف تيســري تبــادل الخــربات )أفضــل املامرســات والتحديــات والــدروس املســتفادة(، للتعجيــل بتنفيــذ خطــة عــام 20٣0 عــى الصعيــد 

الدويل.

٩   تســعى آليــة التنســيق دون اإلقليميــة إىل تعزيــز التنســيق واالتســاق والتكامــل بــن اجلهــود الــي تبذهلــا مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة 
دعمــا الحتــاد املغــرب العــريب. ويتــوىل املكتــب دون اإلقليمــي لشــمال أفريقيــا يف اللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا أمانــة آليــة التنســيق دون 

اإلقليميــة الــي جتتمــع ســنواي.
١0  يقــوم كل بلــد بتقريــر األهــداف واملؤشــرات وحتديدهــا، اســتنادا إىل إطــار املؤشــرات العامليــة املكيَّــف مــع األولــوايت الوطنيــة وحتــدي 

عــدم املســاواة ليشــمل مجيــع الفئــات الســكانية.
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والواقــع، إن بلــدان املغــرب العــريب تواجــه صعوبــات مشــركة تبــدو يف شــكل منــو غــري كاف وال مســتقر 

وال يشــمل الجميــع، وعجــز هيــكي يف مجــال األمــن الغــذايئ وأمــن الطاقــة، وارتفــاع يف معــدالت البطالــة، 

ال ســيام بــن الشــباب والخريجــن والنســاء، وتنويــع اقتصــادي ال يــزال محــدودا، وصناعــة قليلــة التنافســية 

وضعيفــة االندمــاج يف ساســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة، وضعــف شــديد إزاء آثــار تغــري املناخ. وســيتناول 

التقريــر أيًضــا دور التعــاون اإلقليمــي يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، ويقــدم التوجيهــات التحــاد 

ــاء،  ــه األعض ــداف يف دول ــذه األه ــق ه ــم تحقي ــل يف دع ــن أداء دوره الكام ــه م ــريب لتمكين ــرب الع املغ

وكذلــك يف تنســيق العمــل اإلقليمــي. وأخــريا، يقــرح التقريــر توصيــات لــإرساع يف تحقيــق أهــداف التنميــة 

املســتدامة يف بلــدان املغــرب العــريب.

3.  المنهجية والقيود
ــة  ــات الفاعل ــع الجه ــب م ــا املكت ــات أجراه ــي ومقاب ــتعراض مكتب ــاس اس ــى أس ــر ع ــذا التقري ــد ه أع

املؤسســية الوطنيــة ووكاالت منظومــة األمــم املتحــدة )البعثــات القطريــة(، والتقاريــر الوطنيــة التــي أعدها 

خــرباء استشــاريون)١١(، والــردود عــى االســتبيان الــذي وضعــه املكتــب وعممــه عــى مختلــف املؤسســات 

الوطنيــة املعنيــة )التخطيــط، والــوزارات القطاعيــة، واملكاتــب اإلحصائيــة(. ويشــمل االســتبيان باإلضافــة 

إىل أســئلة مفتوحــة، مجموعــة مــن املــؤرشات لتقديــم معلومــات عــن كل موضــوع مــن مواضيــع التقريــر. 

ــة أو  ــل املكاتــب اإلحصائي ــة مث ــر مســتمدة مــن املصــادر الوطني ــات املســتخدمة يف التقري ــة البيان وغالبي

ــع  ــرت إىل جمي ــد ذُك ــة. وق ــات العام ــة بالسياس ــق املتعلق ــتخدام الوثائ ــم اس ــام ت ــة. ك اإلدارات القطاعي

املصــادر الدوليــة التــي اســتخدمت.

وجــرى إعــداد التقريــر يف ســياق إقليمــي يتســم بتغيــريات يف الحكومــات )تعديــان وزاريــان يف تونــس يف 

عامــي 20١٦ و20١٧، واالنتخابــات النيابيــة يف املغــرب والجزائــر يف عــام 20١٧(، إىل جانــب إعــادة تشــكيل 

بعــض اإلدارات الحكوميــة، الســيام تلــك التــي تتنــاول شــؤون التنميــة املســتدامة يف املغــرب وتونــس.)١2( 

وقــد تأخــر هــذان البلــدان يف وضــع آليــة لتوجيــه تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة وتنســيقه. 

ومن بن الصعوبات التي متت مصادفتها يف إعداد التقرير، نذكر ما يي بوجه خاص:

• االفتقــار إىل إمكانيــة الحصــول عــى البيانــات وتوافرهــا وموثوقيتهــا، وعــدم الحصــول عــى 	

املعلومــات، واملعلومــاُت الجزئيــة يف االســتبيانات، ويف بعــض األحيــان عــدم التناســق بــن اإلحصاءات 

ــة  ــات مختلف ــتخدام أدوات ومنهجي ــة، واس ــة واإلدارات القطاعي ــب اإلحصائي ــا املكات ــي قدمته الت

ــة بــن البلــدان؛ ــة املقارن ــر عــى إمكاني لإبــاغ عــن بعــض املــؤرشات، وهــو مــا يؤث

• عدم وجود التقارير الوطنية الطوعية عن تحقيق أهداف التنمية املستدامة؛	

• وجود ثغرات يف رصد السياسات العامة والقطاعية وتقييمها )عدم وجود تقارير(؛	

• محدودية استخدام بعض مؤرشات اإلطار العاملي )اإلطار ١(.	

١١  مل يُقدم التقرير الوطين املتعلق بتونس.

12  إنشــاء كتابــة دولــة لــدى وزيــر الطاقــة واملعــادن والتنميــة املســتدامة يف املغــرب مكلفــة ابلتنميــة املســتدامة، ووزارة الشــؤون احملليــة والبيئــة 
يف تونــس، الــي تتضمــن مديريــة عامــة للتنميــة املســتدامة. وتوجــد يف موريتانيــا وزارة للبيئــة والتنميــة املســتدامة منــذ أكثــر مــن عقــد مــن الزمــن.
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فقــد جعلــت هــذه الثغــرات مســتوى التحليــل يف التقريــر محــدودا نوعــا مــا إال أنــه ســلط الضــوء عــى 

عــدد مــن الــدروس املســتفادة املتصلــة باســتخدام املــؤرشات.

طار 1 : محدودية استخدام بعض مؤرشات اإلطار العاملي )اإلطار ١( لإ
انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ املتوســط أو الشــديد. مل يتــم بعــد دمــج منهجيــة انعــدام األمــن الغــذايئ املتوســط 

أو الشــديد يف الدراســات االســتقصائية الوطنيــة. وتعــد موريتانيــا البلــد الوحيــد الــذي قــدم بيانــات مســتمدة مــن 

الدراســة االســتقصائية لرصــد األمــن الغــذايئ لــألرس املعيشــية، التــي تجريهــا دوريــا مفوضيــة األمــن الغــذايئ، وبرنامــج 

األغذيــة العاملــي. وينبغــي للبلــدان أن تحــرص عــى أن تشــمل الدراســات االســتقصائية لــألرس املعيشــية يف املســتقبل 

منهجيــة انعــدام األمــن الغــذايئ املتوســط أو الشــديد وأن تُجــرى عــى أســاس أكــر انتظامــا )يف الجزائــر، عــى ســبيل 

املثــال، الدراســة االســتقصائية تجــرى كل ١0 ســنوات، وتعــود آخــر دراســة إىل عــام 20١١(.

مل تقــدم البلــدان معلومــات عــن مــؤرش متوســط دخــل املنتجــن الزراعيــن الصغــار حســب الجنــس وحالــة الســكان 

األصليــن )٢.٣.٢(. رغــم أن زيــادة دخــل صغــار املزارعــن تظــل هدفــا واضحــا مــن أهــداف السياســات الزراعيــة وأن 

الزراعــة األرسيــة صغــرية النطــاق تهيمــن عــى النظــام الزراعــي. 

نســبة املســاحات الزراعيــة املســتغلة بصــورة ُمنتجــة ومســتدامة )1-4-2(. ال بــد مــن تحديــد هــذا املــؤرش وفــق 

إطــار ومنهجيــة متفــٍق عليهــام بدقــة. ولهــذا الغــرض يســتخدم التقريــر مؤرشيــن فرعيــن هــام أ( الحصــة اإلجامليــة 

لــألرايض املرويــة التــي تســتخدم نظــم الــري املوفــرة للميــاه و)ب( مســاحة الزراعــة العضويــة.

مــؤرش التوجــه الزراعــي للنفقــات الحكوميــة. يســمح هــذا املــؤرش بقيــاس مــا إذا كان اإلنفــاق العــام عــى الزراعــة 

يعكــس األهميــة االقتصاديــة للقطــاع. ويتطلــب اســتخدام هــذا املــؤرش مواءمــة األدوات الســابقة املرتبطــة مبفهــوم 

اإلنفــاق الزراعــي العــام، وهــو مــا يختلــف باختــاف البلــد. 

االســتثارات العامــة يف البحــوث الزراعيــة. البيانــات الازمــة لتقييــم الجهــود البحثيــة مقارنــة باألهميــة االقتصاديــة 
للقطــاع )الناتــج املحــي اإلجــاميل الزراعــي( غــري متاحــة إال بشــأن املغــرب )0.13 يف املائــة(. واملــؤرش الذي تســتخدمه 
البلــدان يتعلــق عمومــا ’’بحصــة االســتثامرات العامــة كنســبة مئويــة مــن مجمــوع االســتثامرات يف القطــاع الزراعــي‘‘. 

كثافــة الطاقــة. يُحســب هــذا املــؤرش انطاقــا مــن بيانــات االســتهاك املســتمدة مــن موازيــن الطاقــة والناتــج املحــي 
اإلجــاميل املســتمدة مــن الحســابات القوميــة. ومل يكــن مــن املمكــن اســتخدام كل البيانــات التــي قدمتهــا البلــدان 

بســبب افتقارهــا إىل املوثوقيــة واالتســاق. 

وهنــاك حاجــة إىل توحيــد املعايــري لقيــاس هــذا املــؤرش وتعزيــز نظــم املعلومــات الوطنيــة الخاصــة بالطاقــة للحصول 
عــى إحصــاءات موثوقــة وقابلــة للمقارنة. 

ــدان  ــدم البل ــم تُق ــباب )٨-ب-١(، فل ــغيل الش ــج تش ــي يف برام ــاق الحكوم ــوع اإلنف ــق مبجم ــؤرش املتعل ــا امل أم
ــأنه. ــات بش معلوم

ــتدامتها )9-4(‘‘  ــق اس ــل تحقي ــن أج ــات م ــث الصناع ــة وتحدي ــى التحتي ــن البن ــة ’’تحس ــق بغاي ــؤرش املتعل وامل
ــأنه.  ــات بش ــدان معلوم ــدم البل ــم تُق ــة )1-4-9( فل ــة املضاف ــن القيم ــدة م ــكل وح ــون ل ــات الكرب ــق بانبعاث واملتعل

مساحة األرايض املرتدية كنسبة من مجموع مساحة اليابسة )1-3-15(: مل تُقدم البلدان معلومات بشأنها.

مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة )1-1-15(: هناك شكوك بشأن البيانات املتاحة.

التقــدم املحــرز نحــو اإلدارة املســتدامة للغابــات )١5.٢.١(: مــن أجــل تقديــم معلومــات عــن هــذا املــؤرش املعقــد، 
تحتــاج البلــدان إىل دعــم مفاهيمــي ومنهجــي.
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ات للتحليل المواضيعي  4. إطار مؤ�ش
أجــري التحليــل املواضيعــي عــى أســاس مجموعــة مــن ١٨ غايــة و2٤ مــؤرشا ذا صلــة باملنطقــة 

دون اإلقليميــة. وقــد وقــع االختيــار عــى األهــداف واملــؤرشات عــى أســاس إطــار املــؤرشات العامليــة )خطة 

عــام 20٣0( واألهــداف ذات األولويــة الــواردة يف أطــر السياســات عــى الصعيديــن الوطنــي ودون اإلقليمــي 

ــة املســتدامة(. وكان  ــكل هــدف مــن أهــداف التنمي ــات كحــد أقــى ل ــار عــى ٣ إىل ٤ غاي ــع االختي )وق

اختيارهــا عــى أســاس توافــر البيانــات يف البلــدان األربعــة، ألغــراض املقارنــة. وبالنســبة لــكل مجــال مــن 

املجــاالت املواضيعيــة، ُعرضــت حركــة تطــور املــؤرشات يف الفــرة املمتــدة مــن 20١0 إىل 0١٦ 2 )املرفــق ١(. 
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اتيجي،  الفصــل 1 : النهــج الوطنيــة للتخطيــط الســرت
ــق  ــل تحقي ــن أج ــد م ــل، والرص ــه، والتموي والتوجي

أهــداف التنميــة المســتدامة
ــة املســتدامة  ــز اإلمســاك مبقاليــد أهــداف التنمي ــدان لتعزي يحلــل هــذا الفصــل النهــج الــذي تتبعــه البل

وإدماجهــا يف أطــر التخطيــط االســراتيجي عــى الصعــد الوطنيــة والقطاعيــة واإلقليميــة، وتحســن اتســاق 

السياســات ألغــراض التنميــة املســتدامة عــى جميــع املســتويات. كــام يشــمل اآلليــات املؤسســية املوضوعة 

للتوجيــه والتنســيق والرصــد إىل جانــب أمنــاط التعــاون التــي أنشــئت لتيســري مشــاركة املجتمــع املــدين، 

ــا  ــتدامة وتنفيذه ــة املس ــات التنمي ــق بسياس ــوار املتعل ــة يف الح ــات املحلي ــاص، واملجتمع ــاع الخ والقط

ورصدهــا.

واإلمســاك عــى املســتوى الوطنــي مبقاليــد أهــداف التنميــة املســتدامة عمليــٌة بــدأت يف جميــع البلــدان 

)حلقــات عمــل وطنيــة وإقليميــة، وحلقــات عمــل قطاعيــة، وأنشــطة توعيــة باللغــات الوطنيــة، ودراســة 

اســتقصائية لتصــورات املواطنــن( ولكــن ينبغــي لهــا اآلن اإلرساع وإدراج حمــات توعيــة أوســع نطاقــا عــى 

الصعيديــن الوطنــي واملحــي، فضــا عــن املشــاورات مــع الجهــات الفاعلــة الخاصــة واملجتمعــات املحليــة 

واملجتمــع املــدين.

لقــد تأخــرت عمليــة تحديــد ســياق/أولويات أهــداف التنميــة املســتدامة والغايــات واملــؤرشات، ال ســيام 

بســبب عــدم وجــود آليــة مؤسســية إلدارة هــذه األهــداف والتغيــرياِت الحكوميــة التــي حدثــت يف بعــض 

البلــدان. 

وتعــد موريتانيــا الوحيــدة التــي متلــك إطــارا للتخطيــط اإلمنــايئ يشــمل جميــع أهــداف التنميــة املســتدامة 

ــب  ــة برتي ــة املتعلق ــدأت هــذه العملي ــد ب ــام 20٣0. وق ــاق خطــة ع ــق وآف ــة، تتواف ــات ذات أولوي وغاي

األولويــات يف البلــدان الثاثــة.

ومــن املهــم أيضــا التأكيــد عــى أنــه إذا كانــت لجميــع البلــدان اســراتيجية وطنيــة للتنميــة املســتدامة، 

فإنهــا تُعتــرب باألحــرى أداة إلدمــاج البعــد البيئــي يف السياســات الشــاملة والقطاعيــة. وتقــع مســؤولية وضــع 

هــذه االســراتيجيات وتنفيذهــا عــى عاتــق الــوزارة املعنيــة بالبيئيــة أو التنميــة املســتدامة. 

اإلمساك مبقاليد أهداف التنمية املستدامة وإدماجها يف عمليات التخطيط الوطنية

يف الجزائــر هنــاك إشــارة رصيحــة يف التعديــل الدســتوري الــذي اعتمــد يف عــام 20١٦ إىل بعــض املبــادئ 

الرئيســية للتنميــة املســتدامة، مثــل املســاواة االجتامعيــة واإلقليميــة )املــواد ١5، و٣2 و٣٤ و٦٣ و٧2 

بصيغتهــا املعدلــة، واملــادة ٣٦ الجديــدة(، وحاميــة البيئــة )املــادة ٩ معدلــة(، ومشــاركة املواطنــن )املادتــان 

ــان(. 20٤ و205 الجديدت

ــة إىل  ــارة رصيح ــن أي إش ــادي )20١٦-20٣0( ال يتضم ــو االقتص ــدا للنم ــا جدي ــر منوذج ــدت الجزائ واعتم

خطــة عــام 20٣0، ولكنــه يــدرج العديــد مــن املســائل املتعلقــة بأهــداف التنميــة املســتدامة، مبــا يف ذلــك 
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تلــك التــي نوقشــت يف هــذا التقريــر. ويهــدف هــذا النمــوذج إىل تعزيــز تنميــة القطاعــات ذات األولويــة 

)الصناعــة، والزراعــة، والطاقــات املتجــددة، والبحــث والتطويــر(. ويســتهدف الربنامــج تنويــع االقتصــاد )١٣( 

وإحيــاء الصناعــة التحويليــة مــن أجــل ترسيــع النمــو وحفــز التشــغيل، ال ســيام تشــغيل الشــباب. وخــال 

الفــرة 2020-20٣0، يتوقــع أن يبلــغ النمــو الناتــج املحــي اإلجــاميل غــري النفطــي ٦.5 يف املائــة يف الســنة. 

ويتوقــع أن تبلــغ مســاهمة الصناعــة التحويليــة فيــه هــذا األخــري ١0 يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل 

)مقابــل 5.٣ يف املائــة يف عــام 20١5(. ويتوقــع أن يشــهد القطــاع الزراعــي زيــادة بنســبة ٦.5 يف املائــة ســنويا، 

مــع مضاعفــة إنتــاج الحبــوب عــن طريــق تحديــث القطــاع والزيــادة الكبــرية يف املســاحات املرويــة.

 وســيتم تحقيــق اســتثامرات كبــرية يف القطاعــات ذات القيمــة املضافــة العاليــة مثــل الصناعــات الزراعيــة 

والطاقــات املتجــددة والكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة واقتصــاد املعرفــة. وتبلــغ التكلفــة اإلجامليــة للمخطــط 

الخــاميس للنمــو )20١5-20١٩( حــوايل 2٦2.5 مليــار دوالر. وقــد أُعــدت اســراتيجية وطنيــة جديــدة للبيئــة 

ــوم هــذه االســراتيجية عــى  ــا )20١٧-2022(.)١٤( وتق ــة املســتدامة )20١٨-20٣5( وخطــة عمله والتنمي

ســبعة مجــاالت تتعلــق بتحســن الصحــة ونوعيــة الحيــاة، والحفــاظ عــى رأس املــال الثقــايف والطبيعــي، 

ــدرة عــى  ــف، والتصحــر، وتحســن الق ــدرة عــى التكي ــادة الق ــري، وزي ــة االقتصــاد األخــر والدائ وتنمي

التكيــف مــع تغــري املنــاخ، واألمــن الغــذايئ، واإلدارة البيئيــة.

وأُطلقــت عمليــة إدمــاج أهــداف التنميــة املســتدامة يف الخطــط والسياســات وامليزانيــات الوطنيــة والنظــم 

اإلحصائيــة الوطنيــة عــى الصعيــد املحــي بدعــم مــن منظومــة األمــم املتحــدة. ويف عــام 20١٦ نظمــت 

وزارة الخارجيــة واملجلــس الوطنــي االقتصــادي واالجتامعــي، بالتعــاون مــع منظومــة األمــم املتحــدة، يومــا 

للتوعيــة بهــذه األهــداف جمــع بــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغــري الحكوميــة. ومــن املقــرر أن تُنظــم 

حلقــات عمــل واجتامعــات بشــأن كل هــدف منهــا يف مختلــف واليــات البــاد للتعريــف مبضمــون خطــة 

عــام 20٣0 وتعميمهــا داخــل البــاد. ويعكــف مجلــس املحاســبة عــى إجــراء اســتعراض الســتعداد الحكومة 

لتحقيــق هــذه األهــداف. ويرمــي هــذا االســتعراض إىل تقييــم الرتيبــات التــي وضعــت لتحقيقهــا، واقــراح 

توصيــات لتحســن اتســاق السياســات العامــة وآليــات الحوكمــة.

أمــا يف املغــرب فقــد كــرس دســتور 20١١ التنميــة املســتدامة باعتبارهــا حقــا لجميــع املواطنــن. واُعتمــد 

ميثــاٌق وطنــي وقانــوٌن إطــاري بشــأن البيئــة والتنميــة املســتدامة. وينــص القانــون عــى مبــادئ اإلدمــاج 

واملســاءلة واملشــاركة. ويف عــام 20١٧ متــت صياغــة واعتــامد خطــة اســراتيجية وطنيــة للتنميــة املســتدامة 

دا  )0١٦ 2-20٣0( تركــز عــى االنتقــال إىل االقتصــاد األخــر. وتهــدف االســراتيجية إىل أن تكــون إطــارا موحِّ

ــة، مــن أجــل  ــات الفاعل ــة الجه ــه أعــامل كاف ــة ويوجِّ ــع السياســات العامــة والقطاعي يحــدد مســار جمي

تحقيــق تنميــة اجتامعيــة واقتصاديــة حيويــة. وتطمــح إىل تعزيــز االتســاق والتكامــل بــن االســراتيجيات 

والخطــط والربامــج القطاعيــة التــي يجــري تنفيذهــا لتحســن الكفــاءة. وهــي تؤكــد عــى الــدور الرئيــي 

للقطــاع الخــاص والحكومــات املحليــة واملنظــامت غــري الحكوميــة. وهــذه االســراتيجية، التــي تســتند إىل 

أربعــة أركان )اقتصــادي واجتامعــي وبيئيــة وثقــايف(، تُدمــج يف صيغتهــا الحاليــة بطريقــة شــاملة معظــم 

أهــداف التنميــة املســتدامة )الهــدف 5 املتعلــق باملســاواة بــن الجنســن هــو الوحيــد الــذي مل يتــم تناولــه 

13  يف عام 2٠1٦، بلغت حصة النفط نسبة 93.84 يف املائة من جمموع الصادرات.
14  خطة العمل الوطنية للبيئة والتنمية املستدامة.
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ــا إعــداد دراســة للنظــر يف  ــة(. ويجــري حالي ــد، وبدرجــة أقــل الهــدف ٨ بشــأن العامل عــى وجــه التحدي

مــدى االتســاق بــن االســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة وأهــداف التنميــة املســتدامة وإعــادة تركيــز 

خطــة عملهــا لــإرساع يف تحقيــق هــذه األهــداف. وتتضمــن هــذه الدراســة أيضــا تحليــا للحالــة يف البــلاد 

فيــام يتعلــق بتنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عــر. وســيتم تنفيــذ هــذه اإلســراتيجية بواســطة 

ــاك مناقشــات  ــي، هن ــى املســتوى اإلقليم ــة املســتدامة )20١٩-202١(. وع ــة للتنمي ــل قطاعي خطــط عم

جاريــة لكفالــة االتســاق يف تنفيــذ هــذه االســراتيجية مــع الخطــط اإلمنائيــة اإلقليميــة. 

فقــد نظــم املغــرب يف عــام 20١٦ حلقــات عمــل إقليميــة للتوعيــة بأهــداف التنميــة املســتدامة ومشــاورة 

وطنيــة بشــأن تحديــد ســياق خطــة عــام 20٣0. وأســفرت املشــاورات عــن وضــع أولويــات وطنيــة تتصــل 

بأهــداف التنميــة املســتدامة، )١5( وخارطــة طريــق لتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا. وتتمحــور خارطــة 

الطريــق هــذه حــول املجــاالت االســراتيجية التاليــة:’١‘ تعزيــز اإلمســاك عــى املســتوى الوطنــي مبقاليــد 

ــات  ــا يف السياس ــتدامة وإدماجه ــة املس ــداف التنمي ــياق أه ــد س ــتدامة، و’2‘تحدي ــة املس ــداف التنمي أه

القطاعية،’٣‘وبنــاء قــدرات الجهــات الفاعلــة املؤسســية، وإنشــاء نظــام متكامــل لرصــد وتقييــم السياســات 

العامــة التــي تســتهدف أهــداف التنميــة املســتدامة. وقــد أجــرت املندوبيــة الســامية للتخطيــط اســتعراضا 

ــة  ــة املســتدامة إىل جانــب عمليــة مســح أولي ــا للتقريــب بــن السياســات القطاعيــة وأهــداف التنمي أولي

ملــدى توفــر املــؤرشات مــن أجــل تقييــم القــدرات اإلحصائيــة الوطنيــة عــى اإلبــاغ عــن مــؤرشات هــذه 

األهــداف. ويجــري حاليــا وضــع أداة للنمذجــة تســمح بوضــع إطــار اقتصــادي كي مائــم وتقييــم اآلثــار 

مجتمعــًة ملختلــف غايــات أهــداف التنميــة املســتدامة.

وحــددت موريتانيــا أهدافــا وغايــات وطنيــة)١٦( تتصــل بجميــع أهــداف التنميــة املســتدامة يف اســراتيجيتها 

ــاب  ــر 20١٧، يف أعق ــن األول/أكتوب ــدة يف تري ــرك )0١٦ 2-20٣0( املعتم ــاه املش ــارع والرف ــو املتس للنم

عمليــة تشــاورية قطاعيــة موســعة عــى الصعيديــن اإلقليمــي والوطنــي، بــإرشاك جميــع الجهــات الفاعلــة.

ــة  ــة القطاعي ــي للسياســات واالســراتيجيات اإلمنائي ــار املرجع ــوم اإلط )١٧( وتشــكل هــذه االســراتيجية الي

ــي  ــية ه ــاالت رئيس ــة مج ــأيت يف ثاث ــام 20٣0. وت ــة ع ــق خط ــية لتحقي ــل األداة الرئيس ــة، ومتث واإلقليمي

:’١‘ تعزيــز منــو اقتصــادي قــوي وشــامل للجميــع ومســتدام’2‘وتنمية رأس املــال البــري والحصــول عــى 

ــز يف ١5  ــع أبعادهــا. وتتجــى هــذه الركائ ــز الحوكمــة يف جمي ــة األساســية ’٣‘ وتعزي الخدمــات االجتامعي

مروعــا اســراتيجيا و5٩ تدخــا ذا أولويــة لتنفيذهــا يف شــكل إصاحــات أو برامــج أو مشــاريع أو إجــراءات 

هامــة. وعــى الصعيــد اإلقليمــي، ســتُنفذ توجيهــات هــذه االســراتيجية مــن خــال اســراتيجيات إقليميــة 

للنمــو املتســارع والرفــاه املشــرك تكفــل االتســاق يف اســراتيجيات التنميــة اإلقليميــة وبرامجهــا وتحديــد 

ــة املســتدامة )200٧ – 20١٦( وخطــة  ــة للتنمي ــد خضعــت االســراتيجية الوطني ــات للمنطقــة. وق األولوي

عملهــا الوطنيــة الثانيــة )20١2 إىل 20١٦(، التــي بلغــت منتهاهــا، إىل تقييــم ُوضعــت عــى أساســه قبــل 

15  تشــمل التحــدايت الرئيســية زايدة معــدالت النمــو، وإجيــاد فــرص العمــل، وحتســن نوعيــة رأس املــال البشــري، واحلــد مــن أوجــه عــدم 
املســاواة.

1٦  تدمج اسرتاتيجية النمو املتسارع والرفاه املشرتك الغاايت الي يعتربها قطاٌع أو أكثر ذات أولوية.
17  تدمــج اســرتاتيجية النمــو املتســارع والرفــاه املشــرتك اســرتاتيجيات التنميــة القطاعيــة )التعليــم والصحــة، ومصائــد األمســاك، والعمالــة، 
واألمــن الغذائــي، ومــا إىل ذلــك( املقــررة يف فــرتة تنفيذهــا إىل جانــب االســرتاتيجية الوطنيــة لتطويــر اإلحصــاءات الــي تشــمل الفــرتة 2٠1٦ 

 .2٠2٠–
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فــرة قصــرية اســراتيجية وطنيــة جديــدة للبيئــة والتنميــة املســتدامة )20١٧-20٣0( وكذلــك خطــة عمــل 

مدتهــا خمــس ســنوات. ويتوقــع أن تســهم هــذه االســراتيجية يف تحقيــق األهــداف البيئيــة الســراتيجية 

ــي  ــال. وه ــذا املج ــة يف ه ــلطات العام ــراءات الس ــاق إج ــة اتس ــرك وكفال ــاه املش ــارع والرف ــو املتس النم

ــة املســتدامة الســبعة  ــة مــن بــن أهــداف التنمي ــة بالبيئ تســهم مبــارشة يف األهــداف العــرة ذات الصل

عــر، وترمــي بصفــة خاصــة إىل عكــس مســار االتجــاه يف مجــال تدهــور البيئــة، وإىل مكافحــة تغــري املنــاخ 

والحــد مــن املخاطــر، وتنميــة املــوارد الطبيعيــة مــن أجــل منــو أخــر وشــامل للجميــع والحــد مــن الفقــر 

يف الريــف. 

ويف تونــس، اعتمــد الربملــان رســميا يف نهايــة نيســان/أبريل 20١٧ خطــة الســنوت الخمــس للتنميــة )20١٦-

2020( التــي ُوضعــت يف أعقــاب مشــاورات جهويــة وأعــامل اللجــان الفنيــة للقطاعــات الوزاريــة املشــركة. 

وهــي تحــدد األولويــات اإلمنائيــة والتوجيهــات االســراتيجية الكــربى وتُدمــج بوجــه عــام التنميــة املســتدامة 

ــى  ــة ع ــدد الخط ــة(. وتش ــوارد البحري ــتدام للم ــظ املس ــاخ( و١٤ )الحف ــري املن ــن ١٣ )تغ ــدا الهدف ــا ع م

الحاجــة إىل تعزيــز اســتدامة التنميــة، وتنــص عــى مجموعــة مــن اإلصاحــات مــن أجــل تحســن الحوكمــة، 

ــر  ــن الفق ــة أعــى، والحــد م ــوع وتنافــي وذي قيمــة مضاف ــا، واقتصــاٍد متن ــر توازن ــة أك ــٍة إقليمي وتنمي

ــز  ــب تعزي ــة إىل جان ــة، وتحــوٍل يف مجــال الطاق ــد مــن اإلدارة الرشــيدة للمــوارد الطبيعي ــة، ومزي والبطال

االقتصــاد األخــر. واألهــداف الوطنيــة املحــددة يف الخطــة ترتبــط بغايــات كميــة ونوعيــة. 

ــاء  ــل، وإنش ــم التكام ــو 20١٨( لدع ــدة )أيار/ماي ــم املتح ــة األم ــع منظوم ــرك م ــج مش ــع برنام ــد ُوق وق

آليــة للرصــد والتقييــم واإلبــاغ بشــأن أهــداف التنميــة املســتدامة. ويف هــذا اإلطــار، يجــري حاليــا تحليــل 

مســتوى إدمــاج أهــداف التنميــة املســتدامة والغايــات يف الخطــة الخامســية للتنميــة وبعــض االســراتيجيات 

ــع  ــيتيح وض ــل(. وس ــع املتكام ــم الرسي ــة التقيي ــتخدام منهجي ــة )باس ــا الحكوم ــي اعتمدته ــة الت القطاعي

ــات  ــة املســتدامة والغاي ــا أهــداف التنمي ــج فيه ــام 20١٩ الفرصــة لتُدَم ــة يف ع ــية القادم الخطــة الخامس

ذات األولويــة؛ ويتوقــع أن تبــدأ عمليــة اســتعراض منتصــف املــدة املتعلقــة بالخطــة الخامســية للتنميــة 

)20١٦-2020( يف عــام 20١٨.

ــن.  ــة َمْدنِ ــي لوالي ــد اإلقليم ــى الصعي ــة املســتدامة ع ــف أهــداف التنمي ــادرة أوىل لتكيي ــد جــرت مب وق

وفيــام يتعلــق باملجــاالت واألهــداف االســراتيجية للخطــة الخامســية للتنميــة بالنســبة للمنطقــة )20١٦-

ــا مــن  ــا يقابله ــك م ــة وكذل ــة املســتدامة ذات األولوي ــن أهــداف التنمي ــا م ــد ١٤ هدف ــم تحدي 2020(، ت

ــا. وأتاحــت هــذه  ــة لرصــد األهــداف وتقييمه ــة مؤقت ــرح وضــع آلي ــد اُق ــة. وق ــات ومــؤرشات محلي غاي

ــة املســتدامة.  ــة بالتعــرف عــن قــرب عــى أهــداف التنمي ــة اإلقليمي ــادرة أيضــا للجهــات الفاعل املب

وباإلضافــة إىل خطــة التنميــة، ميلــك البلــد اســراتيجيتن شــاملتن ولكنهــام لــّمـــــا تُعتمــدا رســميا بعــد. 

ويتعلــق األمــر باالســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة )20١٤-2020(، التــي تشــمل، بصــورة مبــارشة أو 

غــري مبــارشة، عــددا كبــريا مــن أهــداف التنميــة املســتدامة )ذات عاقــة بالبيئــة أساســا( ولكنهــا ال تشــمل 

غايــات محــددة باألرقــام، واالســراتيجية الوطنيــة لاقتصــاد األخــر )20١٦-20٣0(، التــي تأخــذ التحديــات 

االســراتيجية املتصلــة باألمــن الغــذايئ، وبطالــة الشــباب، والتحــول يف مجــال الصناعــة يف االعتبــار. وجميــع 

هــذه األطــر السياســاتية هــي أدوات هامــة مــن أجــل تنفيــذ خطــة عــام 20٣0، رغــم أن املــدى الزمنــي 
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ــاوالن  ــام تتن ــام 2020. وه ــي يف ع ــتدامة ينته ــة املس ــة للتنمي ــراتيجية الوطني ــية واالس ــة الخامس للخط

مســائل الحــد مــن الفقــر، واألمــن الغــذايئ والزراعــة املســتدامة، والصحــة، والتعليــم الجيــد، واملســاواة بــن 

الجنســن، وامليــاه والــرف الصحــي، وخدمــات الطاقــة، والنمــو االقتصــادي، والهيــاكل األساســية، واملــدن 

املســتدامة، والبيئــة، والســام، والعدالــة، واملؤسســات الفعالــة.

الآليات المؤسسية للتوجيه والرصد

يف الجزائــر أُنشــئت لجنــة وزاريــة مشــركة لتنســيق أهــداف التنميــة املســتدامة ورصدهــا تحــت رئاســة 

وزارة الشــؤون الخارجيــة. وهــي تضــم جميــع اإلدارات القطاعيــة والديــوان الوطنــي لإحصــاء واملجلــس 

ــا  ــة املســتدامة وتوجيه ــة مســؤولة عــن تنســيق أهــداف التنمي ــي االقتصــادي واالجتامعــي. واللجن الوطن

ورصدهــا تنفيذهــا وإدماجهــا يف االســراتيجيات القطاعيــة. وقــد أنشــئت لهــذا الغــرض ســتة أفرقــة 

مواضيعيــة معنيــة بأهــداف التنميــة املســتدامة. ويــرأس كل فريــق القطــاع األكــر مشــاركة يف األهــداف 

ــا  ــة حالي ــة لرصــد هــذه األهــداف. وتعمــل هــذه األفرق ــا يف اإلدارات الوزاري ــد أنشــئت خاي ــة. وق املعني

عــى تحديــد األهــداف والغايــات ذات األولويــة. ويتمتــع الديــوان الوطنــي لإحصــاء واملجلــس الوطنــي 

االقتصــادي واالجتامعــي بالتمثيــل يف كل فريــق. وقــد رشع املجلــس )١٨( يف التفكــري يف دور املجتمــع املــدين 

والقطــاع الخــاص ومشــاركتها يف تنفيــذ خطــة عــام 20٣0 واإلطــار الــذي يجــري فيــه ذلــك. 

أمــا يف املغــرب فاآلليــة املؤسســية لتوجيــه أهــداف التنميــة املســتدامة وتنســيقها ورصدهــا وتقييمهــا ملــّــا 

تحــدد بعــُد بوضــوح. حيــث تتدخــل العديــد مــن الدوائــر الوزاريــة الشــاملة لعــدة قطاعــات عــى النحــو 

التــايل:

• تتــوىل وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الــدويل تنســيق تنفيــذ الربنامــج املشــرك بــن منظومــة 	

ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــذ أه ــم تنفي ــون ’’دع ــة )20١٧-202١( املعن ــدة والحكوم ــم املتح األم

ــد  ــاك مبقالي ــز اإلمس ــارص:’١‘ تعزي ــة عن ــن أربع ــج م ــذا الربنام ــون ه ــا‘‘. ويتك ــا وتقييمه ورصده

أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــال الجهــات الفاعلــة الوطنيــة واإلقليميــة، ’2‘ وتنســيق أهــداف 

التنميــة املســتدامة ومواءمتهــا مــع األولويــات الوطنية،’٣‘وإنشــاء نظــام معلومــات إحصائيــة ونظام 

فعــال لرصــد أهــداف التنميــة املســتدامة واإلبــاغ عنهــا وتقييمها،’٤‘وتحديــد آليــة لتمويــل أهــداف 

التنميــة املســتدامة.

• تتــوىل الــوزارة املنتدبــة لــدى رئيــس الحكومــة املكلفــة بالشــؤون العامــة والحكامــة مســألة التوفيق 	

ــم  ــة بتقيي ــاء معني ــد اإلنش ــة قي ــركة وطني ــة مش ــة وزاري ــاك لجن ــة. وهن ــات العام ــن السياس ب

السياســات العامــة.

• تتــوىل كتابــة الدولــة املكلفــة بالتنميــة املســتدامة، )١٩( التــي أنشــئت يف عــام 20١٧، وضــع 	

ــة  ــى اللجن ــة ع ــرف الكتاب ــا. وت ــا وتنفيذه ــتدامة ورصده ــة املس ــة للتنمي ــراتيجية الوطني االس

التوجيهيــة لاســراتيجية الوطنيــة للتنميــة املســتدامة. 

• املندوبية السامية للتخطيط، وهي املؤسسة املرجعية يف مجال املعلومات اإلحصائية.	

18  اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي هو واجهة التفاعل مع اجملتمع املدين واجلهات الفاعلة االقتصادية واالجتماعية. 
١٩  ختضع كتابة الدولة اجلديدة، الي أنشئت يف عام 2٠17، لوصاية وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة.
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ــرك  ــاه املش ــارع والرف ــو املتس ــراتيجية النم ــذ اس ــد تنفي ــي لرص ــار املؤس ــور اإلط ــا، يتمح ويف موريتاني

)20١٦-20٣0( حــول هيئــات التوجيــه والتشــاور والتنســيق، مــن جهــة، واألفرقــة العاملــة الفنيــة ولجــان 

ــة املعنيــة برصــد تنفيــذ  ــة، مــن جهــة أخــرى. وتضــاف إىل ذلــك لجــان التنميــة اإلقليمي ــة القطاعي التنمي

االســراتيجيات اإلقليميــة للنمــو املتســارع والرخــاء املشــرك. وتتــوىل وزارة االقتصــاد واملاليــة أمانــة اللجنــة 

التوجيهيــة الوزاريــة املشــركة التــي يرأســها رئيــس الــوزراء. وتكمــن مهمــة هــذه اللجنــة يف توجيــه صياغــة 

ــذ  ــر التنفي ــق عــى تقاري ــة للنمــو املتســارع والرخــاء املشــرك وتنفيذهــا والتصدي االســراتيجيات اإلقليمي

الســنوية. كــام تــرأس الــوزارة اللجنــة املوســعة للتشــاور التــي تتــوىل أمانَتَهــا املديريــُة العامــة للسياســات 

واســراتيجيات التنميــة اإلمنائيــة يف الــوزارة. 

ويكمــن دور اللجنــة يف الحفــاظ عــى الحــوار بــن الدولــة والــركاء التقنيــن واملاليــن، والقطــاع الخــاص، 

واملجتمــع املــدين والســلطات املحليــة، وتيســري تعبئــة املــوارد املاليــة مــن أجــل تنفيــذ االســراتيجية. وتتــوىل 

مديريــة تنســيق اســراتيجية النمــو املتســارع والرفــاه املشــرك رصــد التقاريــر وتقييمهــا وإعدادهــا )تحــت 

إرشاف املديريــة العامــة للسياســات واســراتيجيات التنميــة يف وزارة االقتصــاد واملاليــة(.

ويف تونــس، لــــامَّ يتــمَّ بعــُد رســميا اعتــامد اإلطــار املؤســي لتوجيــه أهــداف التنميــة املســتدامة ورصــد 

ــة  ــا وزارة التنمي ــية. أم ــادة السياس ــة القي ــؤون الخارجي ــوىل وزارة الش ــن، تت ــت الراه ــا. ويف الوق تحقيقه

ــوزارات.  ــن ال ــي املشــرك ب ــدويل فهــي مســؤولة عــن التنســيق التقن واالســتثامر والتعــاون ال

وهــذه الــوزارة هــي التــي تــرأس عمليــة إعــداد أول تقريــر وطنــي طوعــي. وقــد اُقُرحــت قامئــة أوليــة 

ــو 20١٧(.  ــة )أيار/ماي باملــؤرشات يف حلقــة عمــل وطني

وهنــاك حاجــة إىل توضيــح أكــر لــدور الــوزارة الجديــدة للشــؤون املحليــة والبيئــة التــي تضــم إدارة عامــة 

معنيــة بالتنميــة املســتدامة. ويُتوقــع أن يأخــذ اإلطــاُر املؤســي الجديــد الهيــاكل القامئــة يف االعتبــار مثــل 

اللجنــة الوطنيــة للتنميــة املســتدامة التــي كانــت تضطلــع بــدور التنســيق ولكنهــا مل تعــد تعمــل منــذ عــام 

ــا يف الدســتور  ــال القادمــة املنصــوص عليه ــة املســتدامة وحقــوق األجي ــة الدســتورية للتنمي 20١١، والهيئ

ــات  ــف الفئ ــل مختل ــة استشــارية متث ــر 20١٤(. وتعــد هــذه األخــرية هيئ ــون الثاين/يناي ــي )2٧ كان التون

االجتامعيــة، ولكنهــا ال تــزال تنتظــر إصــدار النصــوص التنظيميــة والتنفيذيــة.

إطار رصد أهداف التنمية المستدامة

يختلــف تطــور النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة وقدرتهــا عــى االســتجابة لاحتياجــات الجديــدة مــن أهــداف 

التنميــة املســتدامة مــن بلــد إىل آخــر. ويعــد االفتقــار إىل التكامــل واملواءمــة بــن مختلــف آليــات اإلبــاغ 

ــة، وضعــف جــودة  ــات مختلف ــة بســبب اســتخدام منهجي ــات املتفرق القامئــة )أوجــه عــدم اتســاق البيان

بعــض مصــادر البيانــات(، باإلضافــة إىل محدوديــة املــوارد البريــة واملاليــة، التحــدي الرئيــي الــذي ينبغــي 

التصــدي لــه. ومــن أجــل إدمــاج أهــداف التنميــة املســتدامة يف اإلنتــاج اإلحصــايئ الحــايل، ســتكون هنــاك 

ــر  ــر ن ــايئ وتطوي ــاج اإلحص ــاق اإلنت ــيع نط ــة لتوس ــل إضافي ــات متوي ــف وعملي ــد للتكي ــة إىل جه حاج

ــد  ــاول الجميــع وميكــن اســتخدامها بطريقــة مثــى. وينبغــي تحدي ــة لجعلهــا يف متن املعلومــات اإلحصائي

االحتياجــات مــن املعلومــات وفــق املــؤرشات الوطنيــة التــي تــم اختيارهــا.
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ويف الجزائــر، بــارش الديــوان املكتــب الوطنــي لإحصــاء عمليــة تقييــم للنظــام اإلحصــايئ الوطنــي يف ضــوء 

ــة املســتدامة  ــؤرشات التنمي ــاك بعــض م ــة املســتدامة. وهن ــة برصــد أهــداف التنمي االحتياجــات املتعلق

املتاحــة، ويقــوم الديــوان الوطنــي لإحصائيــات واإلدارات القطاعيــة األخــرى بإصدارهــا بصــورة منتظمــة. 

ــداف  ــؤرشات أه ــي مب ــات املعن ــن الهيئ ــرك ب ــرباء املش ــق الخ ــو يف فري ــاء عض ــي لإحص ــوان الوطن والدي

ــة  ــن تجرب ــتفادة م ــع االس ــدة. ويُتوق ــم املتح ــة لألم ــة اإلحصائي ــه اللجن ــذي أعدت ــتدامة ال ــة املس التنمي

ــة وخطــة العمــل  ــة للبيئ ــة املســتدامة، كأداة لرصــد االســراتيجية الوطني ــة والتنمي ــي للبيئ املرصــد الوطن

ــام. ــة املســتدامة وتقييمه ــة والتنمي ــة للبيئ الوطني

ويف املغــرب، أُســندت املهــام ذات الصلــة برصــد أهــداف التنميــة املســتدامة واإلبــاغ عنهــا إىل املندوبيــة 

الســامية للتخطيــط التــي تعمــل حاليــا عــى إدماجهــا يف الربامــج والدراســات االســتقصائية الدامئــة )تنقيــح 

االســتبيانات، إضافــة متغــريات، ومــا إىل ذلــك(. ويعمــل النظــام اإلحصــايئ الوطنــي )مبــا يف ذلــك اآلليــات 

ــري  ــدة واملعاي ــات الجي ــا للمامرس ــط وفق ــامية للتخطي ــة الس ــه املندوبي ــع لتوجي ــذي يخض ــة( ال القطاعي

ــة،  ــل الدولي ــة العم ــدة، ومنظم ــم املتح ــة باألم ــعبة اإلحصائي ــن الش ــادرة ع ــات الص ــة )التوجيه الدولي

وصنــدوق النقــد الــدويل، ونظــام الحســابات القوميــة لعــام 200٨، ومــا إىل ذلــك(. ويعتــرب املغــرب بلــدا ذا 

قــدرة عاليــة جــدا يف مجــال اإلحصــاءات، )20( حيــث يجــري وضــع معظــم املــؤرشات اإلحصائيــة ونرهــا 

يف أطــر زمنيــة محــددة. 

ــي أن  ــن شــأن النظــام اإلحصــايئ الوطن ــط م ــة الســامية للتخطي ــه املندوبي ــم أويل أجرت واســتنادا إىل تقيي

يكــون قــادرا عــى رصــد ٤٨ يف املائــة عــى األقــل مــن مــؤرشات أهــداف التنميــة املســتدامة. أمــا البيانــات 

الناقصــة فتتعلــق بصــورة خاصــة باألهــداف ذات الصلــة بالحوكمــة والبيئــة. 

ــة املســتدامة الســراتيجية  ــق بأهــداف التنمي ــي تتعل ــة املــؤرشات األوىل والت ــا مصفوف ووضعــت موريتاني

ــة املســتدامة( وأعــدت  ــاه املشــرك )١5٦ مــؤرشا، منهــا ٣٩ خاصــة بأهــداف التنمي النمــو املتســارع والرف

ــارس  ــة، آذار/م ــؤون الخارجي ــتدامة )وزارة الش ــة املس ــداف التنمي ــة أله ــة املرجعي ــن الحال ــر ع أول تقري

20١٧(. ويحــدد التقريــر مجموعــة مــن الغايــات واملــؤرشات املكيفــة مــع الســياق الوطنــي، ويضــع الحالــة 

املرجعيــة للمــؤرشات التــي وقــع عليهــا االختيــار، اســتنادا إىل أحــدث البيانــات املتاحــة. ويشــري إىل أن 5٤ 

يف املائــة مــن املــؤرشات ال تتوفــر بشــأنها معلومــات حاليــا. ويقــرح التقريــر، باإلضافــة إىل ذلــك، توصيــات 

لتيســري إدمــاج هــذه املــؤرشات يف النظــم اإلحصائيــة الحاليــة. وتــم تحديــث االســراتيجية الوطنيــة لتطويــر 

اإلحصــاءات )اســراتيجية 20١٦-2020( يف ضــوء االحتياجــات مــن املعلومــات إلتاحتهــا ملختلــف املــؤرشات 

ــي عــددا  ــاه املشــرك. ويواجــه النظــام اإلحصــايئ الوطن املســتخدمة يف اســراتيجية النمــو املتســارع والرف

ق عليــه البلــد بعــُد، واملجلــس  مــن الثغــرات )عــدم االمتثــال للميثــاق األفريقــي لإحصــاء الــذي مل يصــدَّ

الوطنــي لإحصــاء ال يعمــل بشــكل كامــل، وأوجــَه قصــور عــى مســتوى بعــض اآلليــات القطاعيــة الخاصــة 

باملعلومــات، وقلــة اســتخدام املصــادر اإلداريــة، وآجــال نــر طويلــة غالبــا، وعــدم كفايــة املــوارد البريــة 

املؤهلــة، وقلــة التمويــل(.)2١( 

2٠  يشري تقييم أجراه البنك الدويل يف عام 2٠1٦ إىل أن املغرب حصل على درجة 84.4 من 1٠٠.
21  هناك العديد من املؤشرات املتصلة ابلقطاع الصناعي، والتشغيل القطاعي، والبيئة األرضية، والبحوث غري املتوفرة.
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ــام 200٨.  ــار ع ــق معي ــة وف ــابات القومي ــام الحس ــث نظ ــة لتحدي ــة النهائي ــع الصيغ ــا وض ــري حالي ويج

وتتوخــى آليــة رصــد اســراتيجية النمــو وضــع تقريــر ســنوي للتنفيــذ يكــون موضــوع مؤمتــر وطنــي موســع. 

وســيتم رِفــد هــذا التقريــر بنتائــج االســتعراضات الســنوية القطاعيــة واإلقليميــة. وطُرحــت خارطــة طريــق 

لتنفيــذ عمليــة رصــد اســراتيجية النمــو وتقييمهــا الستشــارة واســعة النطــاق مــع أصحــاب املصلحــة )حلقــة 

ــدرات  ــاء الق ــال بن ــات يف مج ــة االحتياج ــذه الخارط ــدد ه ــمرب 20١٧(. وتح ــون األول/ديس ــل، ١٨ كان عم

للرصــد والتقييــم )معــدات تكنولوجيــا املعلومــات، خطــة التدريــب، واملســاعدة التقنيــة، ووضــع قاعــدة 

ــي  ــر الوطن ــداد التقري ــق أيضــا إع ــد الجنســاين. وتتوخــى خارطــة الطري ــز عــى رصــد البع ــات( وترك بيان

الطوعــي بشــأن أهــداف التنميــة املســتدامة يف عــام 20١٩.

ويف تونــس، ينتــج النظــام اإلحصــايئ الحــايل بالفعــل مجموعــة كبــرية مــن البيانــات، ولكــن ال تــزال هنــاك 

تحديــات كبــرية )ثغــرات يف مجــاالت عديــدة مثــل البيئــة والحوكمــة؛ وقلــة وضــع مــؤرشات مصنفــة حســب 

نــوع الجنــس واإلقليــم؛ وصعوبــات يف رفــد املــؤرشات باملعلومــات بصــورة دامئــة والحصــول عــى بيانــات 

ــي  ــد الوطن ــف املعه ــنوات(. ويعك ــري كل 5 س ــتقصائية تج ــات االس ــض الدراس ــت بع ــا دام ــنوية، م س

لإحصــاءات حاليــا عــى تحديــد املــؤرشات املتاحــة عــى ضــوء إطــار املــؤرشات العامليــة. ويف تونــس، تُبــن 

النتائــج األوليــة لتحليــل الفجــوة يف البيانــات، املقدمــة يف متوز/يوليــه 20١٨، أن مســتوى توافــر املــؤرشات 

يبلــغ 55 يف املائــة.

ولــدى معظــم البلــدان نُظــم للرصــد البيئــي والتنميــة املســتدامة، ينبغــي اســتغالها يف إطــار رصــد أهــداف 

ــة  ــد مــؤرشات التنمي ــة باملغــرب بانتظــام عــى تحدي ــي للبيئ ــة املســتدامة. ويعمــل املرصــد الوطن التنمي

املســتدامة املعتمــدة ورِفدهــا باملعلومــات. وهــو بذلــك يعــد تقاريــر عــن حالــة البيئــة ومــؤرشات التنميــة 

املســتدامة. وتتجــى مهــام املرصــد عــى الصعيــد اإلقليمــي مــن خــال مراصــد إقليميــة للبيئــة والتنميــة 

املســتدامة )١٦ مرصــدا إقليميــا(. ويف تونــس، يتــوىل املرصــد التونــي للبيئــة والتنميــة املســتدامة، الــذي 

يعمــل تحــت إرشاف الوكالــة الوطنيــة لحاميــة البيئــة، جمــَع وإنتــاج البيانــات املتعلقــة بالبيئــة والتنميــة 

املســتدامة. ويف عــام 20١٣، قــام املرصــد بتنقيــح قامئــة مــؤرشات التنميــة املســتدامة اســتنادا إىل التحديــات 

ــذه  ــن ه ــة ع ــر منتظم ــَع تقاري ــد وض ــتدامة. وق ــة املس ــدة للتنمي ــة الجدي ــراتيجية الوطني ــعة لاس التس

املــؤرشات )صــدرت الطبعــة الخامســة يف عــام 20١٤(. وخــربة املرصــد معــرف بهــا عــى نطــاق واســع، إال 

أنــه مــا زال يتعــن عليــه تحســن جمــع البيانــات ونرهــا يف الزمــان واملــكان. 

التمويل

ــة  ــات املتعــددة للتنمي ــل واملدخــرات، وأمــام التحدي ــة للتموي يف ســياق يتســم بضعــف القــدرات الوطني

ــج جديــدة للتمويــل اســتنادا إىل مــا يــي: ــدان بالحاجــة إىل وضــع نُه ــر البل املســتدامة، تُق

• ــل 	 ــط متكام ــار تخطي ــة يف إط ــات املعلن ــتجيب لاحتياج ــل يس ــات التموي ــل لعملي ــص أمث تخصي

ــة؛ ــة املالي ــات الفاعل ــا للجه ــا واضح م توجيه ــدِّ ــة تُق ــتثامرات عام ــج اس ــتكمل بربام يُس

• تحســن منــاخ األعــامل التجاريــة، والتعجيــل باإلصاحــات الراميــة إىل تعزيــز االســتثامرات الخاصــة 	

الوطنيــة والدوليــة والــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص؛ 
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• اللجــوء إىل مصــارف التنميــة واملصــارف التجاريــة، ومختلــف األدوات املاليــة القامئــة، مثل الســندات 	

الخــراء أو خطــوط االئتــامن الخــراء أو التمويــل املتعــدد األطراف.

ففــي املغــرب، يخصــص قانــون املاليــة لعــام 20١٨ أكــر مــن مليــار درهــم لكتابــة الدولــة املكلفــة بالتنميــة 

ــك،  ــة إىل ذل ــتدامة. وباإلضاف ــة املس ــداف التنمي ــارشة بأه ــة مب ــتثامرات ذات صل ــام باس ــتدامة، للقي املس

ــدوق  ــة إىل صن ــي للبيئ ــدوق الوطن ــل الصن ــى تحوي ــتدامة ع ــة املس ــة للتنمي ــراتيجية الوطني ــص االس تن

ــة  ــة ورضيبي ــز مالي ــد عــى حواف ــون االســتثامر الجدي ــص قان ــس، ين ــة املســتدامة. ويف تون ــي للتنمي وطن

لاســتثامر يف التنميــة املســتدامة )الطاقــة املتجــددة، والتكنولوجيــا النظيفــة، والبحــث والتطويــر، وتنميــة 

القــدرات، والقابليــة للتوظيــف، وتطويــر ساســل القيمــة(. وتتوخــى موريتانيــا مواءمــة اســراتيجية النمــو 

املتســارع والرفــاه املشــرك مــع اإلطــار املــايل متوســط األجــل وبرنامــج االســتثامرات العامــة.

ومثــة صناديــق مخصصــة موجــودة يف كل البلــدان )صنــدوق تعزيز القــدرة التنافســية الصناعيــة، والصندوق 

الوطنــي للبيئــة، والصنــدوق الوطنــي للتحكــم يف الطاقــة والكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة، وصنــدوق تنميــة 

الطاقــة املتجــددة، وصنــدوق التنميــة الزراعيــة، وصنــدوق مكافحــة آثــار الكــوارث الطبيعيــة(. وقــد أكمــل 

املغــرب إنجــاز دراســة جــدوى بشــأن إنشــاء صنــدوق وطنــي للمنــاخ. 

وللحــد مــن العجــز يف امليزانيــة، رشعــت البُلــدان يف عمليــة إصــاح إعانــات الوقــود األحفــوري التــي تعتــرب 

باهظــة التكاليــف وغــري منصفــة وال فعالــة. ويتســم التقــدم املحــرز بتفــاوت كبــري حســب البلــد. ومــام 

ــام  ــة )بين ــى املنتجــات النفطي ــات ع ــاء اإلعان ــال بإلغ ــا يف هــذا املج ــر تقدم ــرب أك ــه أن املغ ال شــك في

بقيــت إعانــات غــاز البوتــان(. وقــد بــدأت الجزائــر عمليــة تفكــري مــن شــأنها أن تفــي إىل مراجعــة سياســة 

ــات  ــح الفئ ــة لصال ــتهداف املعون ــن اس ــة وتحس ــات مامئ ــاء آلي ــات وإنش ــة واإلعان ــاعدة االجتامعي املس

االجتامعيــة املحرومــة )رهــان قانــون املاليــة لعــام 20١٨(. ويجــري إعــداد خطــة للحــد مــن إعانــات الطاقــة 

التــي متثــل ١0 يف املائــة مــن مجمــوع اإلعانــات الحكوميــة. أمــا تونــس فقــد علّقــت إعانــات الوقــود يف 

ــا  ــرب قطاع ــذي يُعت ــام األول ال ــة اإلســمنَت يف املق ــة الطاق ــات املوجه ــاء اإلعان ــسَّ إلغ ــة األخــرية. وم اآلون

كثيــف االســتهاك للطاقــة يف تونــس. فقــد تضاعفــت اإلعانــات املاليــة للمنتجــات النفطيــة خمســة أضعــاف 

ــة مــن  ــة و٧ يف املائ ــة الدول ــة مــن ميزاني ــل أكــر مــن ١0 يف املائ بــن عامــي 20١0 و20١2، وهــو مــا ميث

الناتــج املحــي اإلجــاميل يف عــام 20١٤ )مقابــل ٤ يف املائــة يف عــام 20١2(.

وهنــاك تجــارب ناجحــة للــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص يف بعــض البلــدان، ال ســيام يف املجــاالت 

املتصلــة بتطويــر الهيــاكل األساســية والبيئــات الصناعيــة وإنتــاج الطاقــة وإدارة امليــاه والــرف الصحــي. 

ويتوفــر املغــرب، وموريتانيــا، وتونــس عــى إطــار تريعــي خــاص بالراكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص. 

ــدت  ــر. واعتم ــداد يف الجزائ ــد اإلع ــاص قي ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــة ب ــون للراك ــروع قان ــاك م وهن

ــر 20١٧(. وســتُنفذ  ــون الثاين/يناي ــام والخــاص )كان ــن القطاعــن الع ــة ب ــدا للراك ــا جدي ــا قانون موريتاني

اســراتيجية النمــو املتســارع والرفــاه املشــرك مــن خــال خطــة عمــل ذات خمــس ســنوات )2020-20١٦( 

ــة. ويراهــن منــط  ــا مــا زالــت يف حاجــة إىل تعبئ ــة منه ــار دوالر، ٦5 يف املائ ــي بلغــت تكلفتهــا ١١ ملي الت

ــام والخــاص )2  ــن الع ــن القطاع ــة ب ــج الراك ــن خــال نه ــاع الخــاص م ــى مســاهمة القط ــل ع التموي

مليــار دوالر(. وتعتــزم الحكومــة عــرض اســراتيجية النمــو املتســارع والرفــاه املشــرك يف اجتــامع للامنحــن 
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والــركاء لتعبئــة التمويــل اإلضــايف الــازم لتحقيقهــا. 

ــد  ــتثامر جدي ــون اس ــاص )20١5( وقان ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــة ب ــون للراك ــى قان ــس ع ــر تون وتتوف

ــم هــذه الصكــوك تنفيــذ الخطــة الخامســية التــي تُقــدر تكلفتهــا اإلجامليــة  )20١٦(.)22( ويتوقــع أن تُدعِّ

ــة  ــات العام ــة واملؤسس ــوىل الدول ــة تت ــك ٤0 يف املائ ــا يف ذل ــتثامرات )مب ــن االس ــار دوالر م ــو ٦0 ملي بنح

ــتثامر  ــة االس ــاوز حص ــع أن تتج ــاص(. ويتوق ــاع الخ ــن القط ــي م ــغ املتبق ــأيت املبل ــع أن ي ــا؛ ويتوق تعبئته

ــام 20١٦  ــر دويل يف ع ــد مؤمت ــد عق ــام 2020. وق ــة يف ع ــة ٦5 يف املائ ــاميل عتب ــتثامر اإلج ــاص يف االس الخ

ــة.  ــة الوطني ــق املشــاريع املدرجــة يف الخطــة التونســية للتنمي ــازم لتحقي ــل ال ــة التموي لتعبئ

ويف املغــرب يقــدم القانــون رقــم ٨٦-١2 إطــارا مرجعيــا للتشــجيع عــى اللجــوء إىل الراكــة بــن القطاعــن 

العــام والخــاص يف مختلــف القطاعــات ذات الصلــة بــإدارة العقــود، متشــيا مــع املامرســات الجيــدة. فقــد 

أُنشــئت يف عــام 20١5 لجنــة وزاريــة مشــركة لــدى وزارة االقتصــاد واملاليــة معنيــة بالراكــة بــن القطاعــن 

ــن  ــن القطاع ــة ب ــاريع الراك ــة ملش ــب املختلف ــأن الجوان ــورة بش ــم املش ــدف تقدي ــاص به ــام والخ الع

العــام والخــاص. ويقــدم القطــاع املــريف الوطنــي بالفعــل الدعــم لتنفيــذ الخطــط القطاعيــة، ال ســيام يف 

قطاعــات الزراعــة والطاقــة املتجــددة والكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة. وقــد َوَضــع منتجــات ماليــة محــددة 

لدعــم املؤسســات املشــاركة يف عمليــة التنميــة املســتدامة. وقــد رســمت مجموعــة مــن املؤسســات املاليــة 

)املصــارف وقطــاع التأمــن، أســواق رأس املــال( يف عــام 20١٦ خارطــة طريــق ملواءمــة القطــاع املــايل املحــي 

مــع التنميــة املســتدامة.  

22  أَدرج القانــون املتعلــق ابلشــراكة بــن القطاعــن العــام واخلــاص، يف املــادة 13 منــه، مبــادئ التنميــة املســتدامة بوصفهــا معايــري لتقييــم 
العطــاءات. ينــص قانــون االســتثمار اجلديــدة علــى حوافــز ضريبيــة للمشــاريع الــي حتــرتم البيئــة واالســتثمارات اخلضــراء.
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الفصل 2 : تحليل مواضيعي
اُختــريت املجــاالت املواضيعيــة الســتة التــي يشــملها التقريــر، بالتشــاور مــع اتحــاد املغــرب العــريب، عــى 

ــة وأهميتهــا االســراتيجية بالنســبة للتكامــل اإلقليمــي. ويتعلــق األمــر باألمــن  ــات اإلقليمي أســاس األولوي

الغــذايئ )الهــدف 2 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة(، والتحــول يف مجــال الطاقــة )الهــدف ٧(، وتوظيــف 

ــة  ــدف ١٣( ومكافح ــاخ )اله ــري املن ــدف ٩(، وتغ ــي )اله ــول الصناع ــدف ٨(، والتح ــاء )اله ــباب والنس الش

التصحــر )الهــدف ١5(.

ويقــدم هــذا الفصــل يف البدايــة اســتعراضا عامــاً ملســتوى التقــارب والتكامل بن أهــداف التنمية املســتدامة 

يف السياســات القطاعيــة للبلــدان. ثــم يقــدم بعــد ذلــك تحليــاً لاتجاهــات املواضيعيــة الســتة املســتهدفة، 

وتطــور املــؤرشات املختــارة للفــرة 20١0 -20١٦ فضــا عــن أهــم السياســات والربامــج واملبــادرات الكــربى 

املنفــذة يف كل بلــد. ومل يكــن مــن املمكــن إجــراء مزيــد مــن التحليــل لتحديــد املخاطــر املحتملــة لوجــود 

تباينــات فيــام يتعلــق بتحقيــق األهــداف الوطنيــة املحــددة باألرقــام يف آفــاق الفــرة 2020-20٣0، نظــراً 

لعــدم وجــود غايــات محــددة باألرقــام يف معظــم االســراتيجيات. ويحــدُّ العجــز املســجل يف رصد السياســات 

العامــة والقطاعيــة وتقييمهــا كذلــك مــن نطــاق التحليــل.

ي السياسات القطاعية 
2-1 مستوى تقارب أهداف التنمية المستدامة �ف

      وإدماجها فيها

تتضمــن االســراتيجيات القطاعيــة التــي صيغــت قبــل اعتــامد أهــداف التنميــة املســتدامة غالبــا عــدداً مــن 

هــذه األهــداف بصــورة مبــارشة أو غــري مبــارشة )مــن خــال وضــع أهــداف محــددة(، ولكــن القليــل منهــا 

يتضمــن غايــات محــددة باألرقــام. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن األفــق الزمنــي يقتــر يف الغالــب عــى الفــرة 

2020-2025. وقــد وضعــت عــدة اســراتيجيات أو نُقحــت منــذ عــام 20١٦ دون أن تخضــع لعمليــة تحليــل 

ملــدى مواءمتهــا مــع أهــداف التنميــة املســتدامة وغاياتهــا. أمــا خطــط العمــل القامئــة، مــن جهــة أخــرى، 

فهــي ال تشــري إىل أهــداف التنميــة املســتدامة.

وال يــزال اســتعراض االســراتيجيات القطاعيــة ومواءمتهــا مــع أهــداف التنميــة املســتدامة يف مراحلــه األولية 

ــة املســتدامة يف مناقشــة  ــة ألهــداف التنمي ــة املواضيعي ــدأت األفرق ــر، ب ــي الجزائ ــدان. فف ــع البل يف جمي

ــة. ويف  ــات ذات األولوي ــتدامة والغاي ــة املس ــداف التنمي ــد أه ــل تحدي ــن أج ــة م ــراتيجيات القطاعي االس

تونــس، طالــب تعميــم صــادر عــن وزارة الخارجيــة )كانــون الثاين/ينايــر 20١٧( جميــع اإلدارات القطاعيــة 

بــأن تــدرج أهــداف التنميــة املســتدامة يف اســراتيجياتها ومشــاريعها وأنشــطتها وأن تحــدد احتياجاتهــا يف 

مجــال املــوارد البريــة وبنــاء القــدرات. ويف موريتانيــا، فــإن أهــداف التنميــة املســتدامة املنصــوص عليهــا 

يف إســراتيجية النمــو املتســارع والرفــاه املشــرك مســتمدة مــن االســراتيجيات القطاعيــة.

فيــا يخــص األمــن الغــذايئ )الهــدف ٢(. تســتجيب اســراتيجية موريتانيــا لألمــن الغــذايئ )رؤية عــام20٣0( 

بصــورة شــاملة للهــدف 2 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة؛ ومل يبــق إال بُعــد ’’اســتدامة‘‘ الزراعــة حيــث مل 

يؤخــذ يف االعتبــار بشــكل رصيــح. وتتضمــن الخطــة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة الجديــدة )2025-20١٦(، 

التــي أعــدت بدعــم مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة، هــذا الهــدف، الســيام الهــدف 2-٣. وأُجــري اســتعراض 
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لاســراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ والتغــذوي يف عــام 20١٧، بدعــم مــن برنامــج األغذيــة العاملــي، يف إطــار 

ــة األمــن الغــذايئ والتغــذوي،  ــع أصحــاب املصلحــة. ومــن خــال تشــخيص حال نهــج تشــاريك يشــمل جمي

يهــدف هــذا االســتعراض إىل التعــرف عــى التحديــات التــي ينبغــي مواجهتهــا واالســراتيجيات ذات األولويــة 

التــي ينبغــي تنفيذهــا مــن أجــل تحقيــق الهــدف 2. وســلط االســتعراض الضــوء عــى العقبــات القامئــة يف 

مجــال التنســيق واالتســاق يف تنفيــذ الربامــج، عــى الرغــم مــن وجــود إطــار قانــوين لألمــن الغــذايئ والتغذوي. 

كــام كشــف عــن عــدم كفايــة املــوارد املاليــة املخصصــة لقطاعــات اإلنتــاج الزراعــي والــروة الحيوانيــة، التــي 

مــا زالــت إىل حــد كبــري دون مســتوى تحقيــق هــدف تخصيــص ١0 يف املائــة املنصــوص عليــه يف إعــان مابوتــو 

بشــأن الزراعــة واألمــن الغــذايئ)2٣( )200٣(، وأعيــد التأكيــد عليــه يف إعــان ماالبــو )20١٤(.)2٤( 

ويشــري التقريــر أيضــا إىل وجــود مســاحات شاســعة مــن املناطــق املعرضــة ملخاطــر تغــري املنــاخ وانعــدام 

األمــن املرتبطــة بتدفــق الاجئــن مــن البلــدان املجــاورة، األمــر الــذي يســتدعي العمــل بهيــاكل لإنــذار 

املبكــر واالســتجابة لحــاالت الطــوارئ. 

ــام 20١٧.  ــس يف ع ــذوي يف تون ــذايئ والتغ ــن الغ ــا لألم ــراتيجي ذاته ــتعراض االس ــة االس ــت عملي وأجري

ونتيجــة لتلــك العمليــة، جــرت التوصيــة بإعــداد اســراتيجية متعــددة القطاعــات لألمــن الغــذايئ، وبتعزيــز 

نظــام اإلرشــاد الزراعــي، وتطويــر تنظيــم املشــاريع الزراعيــة، وتعزيــز االبتــكار الزراعــي، باإلضافــة إىل وضــع 

ــز بطابعــه الشــامل  ــه يتمي ــي لألمــن الغــذايئ. وفيــام يخــص ’’مخطــط املغــرب األخــر‘‘ فإن مــؤرش وطن

لعــدة قطاعــات. ويتضمــن املخطــط أبعــاد الهــدف 2 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، أال وهــي اســتدامة 

املــوارد )امليــاه واألرايض(، وتنميــة القطاعــات ذات القيمــة املضافــة العاليــة، وقــدرة املزارعــن عــى التكيــف 

مــع األخطــار املناخيــة وحوكمــة هــذا القطــاع. 

ويف مجــال الطاقــة )الهــدف ٧(، فــإن األهــداف ٧-١ )الحصــول عــى الطاقــة(، و٧ -2 )الطاقــة املتجــددة( 

و ٧ -٣ )كفــاءة الطاقــة( تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن سياســات الطاقــة يف البلــدان. وموريتانيــا هــي البلــد 

ــة.)25( وإذا  ــاءة الطاق ــة املتجــددة أوكف ــة الطاق ــه اســراتيجية يف مجــال تنمي ــذي ليســت لدي ــد ال الوحي

كانــت اســراتيجية النمــو املتســارع والرفــاه املشــرك قــد حــددت أهــداف الطاقــة املتجــددة، إال أنهــا مل 

تحــدد أيــة غايــة متعلقــة بكفــاءة اســتخدام الطاقــة. 

وفيــا يخــص مجــال العالــة )الهــدف ٨(، فقــد اعتمــد كل مــن املغــرب وموريتانيــا اســراتيجيات وطنيــة 

ــات  ــة غاي ــة بتشــغيل املــرأة والشــباب، ولكــن مل تتطــرق هــذه االســراتيجيات ألي إلدمــاج األبعــاد املتصل

محــدد باألرقــام. ويف تونــس، مــن املزمــع إصــدار االســراتيجية الوطنيــة للتشــغيل لعــام 20٣0 خــال عــام 

20١٧. وتشــمل أهــداف الحكومــة تشــجيع ريــادة األعــامل واملبــادرات الخاصــة التــي يقــوم بهــا الشــباب 

والنســاء. أمــا يف الجزائــر، فتســتند سياســة التشــغيل إىل خطــة العمــل لتعزيــز التشــغيل ومكافحــة البطالــة، 

23  يف إعــان مابوتــو املتعلــق ابلزراعــة واألمــن الغذائــي، التــزم رؤســاء دول وحكومــات االحتــاد األفريقــي بتخصيــص مــا ال يقــل عــن 1٠ 
يف املائــة مــن النفقــات العامــة للزراعــة مــع ضمــان الفعاليــة والكفــاءة.

24  اعتمــد رؤســاء دول وحكومــات االحتــاد األفريقــي إعــان ماالبــو بشــأن التعجيــل ابلنمــو والتحــوُّل الزراعيــن مــن أجــل الرخــاء املشــرتك 
وحتســن ســبل املعيشــة يف حزيران/يونيــه 2٠14. وقــد تعهــد الرؤســاء ابلقضــاء علــى اجلــوع يف أفريقيــا حبلــول 2٠25، مــن خــال مضاعفــة 
املســتوايت احلاليــة لإلنتاجيــة الزراعيــة، مــع خفــض املســتوايت احلاليــة خلســائر مــا بعــد احلصــاد إىل النصــف، وإدمــاج مبــادرات احلمايــة 

االجتماعيــة الــي تركــز علــى الفئــات االجتماعيــة الضعيفــة.
25  يتوقع أن يقدم االحتاد األورويب دعماً لوضع اسرتاتيجية وطنية لتطوير الطاقة املتجددة خال عام 2٠18.
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ــال  ــن خ ــيام م ــة، الس ــدل البطال ــن مع ــد م ــذه للح ــل ه ــة العم ــدف خط ــام 200٨. وته ــدة يف ع املعتم

دعــم االســتثامر اإلنتاجــي، وتنميــة املــوارد البريــة، وتطويــر ريــادة األعــامل، والحــد مــن بطالــة الشــباب، 

وتحديــث الخدمــات العامــة لدعــم التشــغيل. 

ــن  ــدف ٩( الهدف ــايل )اله ــي اإلج ــج املح ــغيل والنات ــة يف التش ــة الصناع ــادة حص ــع وزي ــل التنوي وميث

ــا  ــون أحيان ــام، تك ــددة بأرق ــات مح ــا غاي ــج بعضه ــي يدم ــدان الت ــة للبل ــات الصناعي ــين للسياس الرئيس

طموحــة جــداً. وال يشــكل بُعــدا البحــوث واالبتــكار موضوعــا لغايــات بعينهــا ومحــددة بأرقــام، ال ســيام 

فيــام يتعلــق باالســتثامر. وكذلــك األمــر بالنســبة للمخاطــر املناخيــة والحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتباس 

ــح يف االســراتيجيات. ــار بشــكل رصي ــا ال تؤخــذ يف االعتب الحــراري )الهــدف ٩(. ٤( فإنه

والهدفــان  ١٣ )تغــر املنــاخ( و١5 )التصحــر( مدرجــان يف السياســات العامــة، ويف االســراتيجيات الوطنيــة 

للتنميــة املســتدامة، ويف املســاهامت املحــددة وطنيــا وخطــط املنــاخ، وخطــة العمــل الوطنيــة ملكافحــة 

التصحــر وبعــض االســراتيجيات القطاعيــة )الغابــات، والطاقــة، والزراعــة وامليــاه، ومــا إىل ذلــك(. بيــد أن 

اإلدارة املؤسســية للسياســات والربامــج ’’املناخيــة‘‘ ال تــزال تشــكل تحديــاً. ويف هــذا الســياق، ال تــزال هنــاك 

حاجــة إىل بــذل جهــود مــن أجــل كفالــة اتســاق النهــج املتنوعــة وإدماجهــا، مبــا يف ذلــك تنفيــذ املســاهامت 

املحــددة وطنيــا وخطــط التكيــف الوطنيــة وبعــض أهــداف التنميــة املســتدامة. 

إن االفتقــار إىل التنســيق املؤســي والتقــارب بــن مختلــف األطــر االســراتيجية القطاعيــة، وضعــف آليــات 

ــياق  ــيام يف س ــاً، الس ــاً حقيقي ــكل تحدي ــا يش ــج وتقييمه ــراتيجيات والربام ــد االس ــك رص ــن ذل ــة ع الناحم

تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة املرابطــة فيــام بينهــا.

2-2 تحليل التقدم المحرز والتجاهات المواضيعية

ي 
2-2-1 الئمن الغذا�ئ

ــة  ــز الزراع ــنة وتعزي ــة املحّس ــذايئ والتغذي ــن الغ ــر األم ــوع وتوف ــى الج ــاء ع ــدف ٢ القض اله

املســتدامة

التحديات

يشــكل األمــن الغــذايئ وتعزيــز الزراعــة املســتدامة والشــاملة للجميــع القــادرة عــى التكيــف مــع تغــري 

املنــاخ أحــد األولويــات الرئيســية التحــاد املغــرب العــريب وبلدانــه األعضــاء. وتؤكــد الرؤيــة االســراتيجية 

الزراعيــة للمغــرب العــريب لعــام 20٣0 عــى أهميــة الــدور الــذي تضطلع بــه الزراعــة يف التنميــة االجتامعية 

الهدف ٢- ١ معدل انتشار انعدام األمن الغذايئ. 

الهدف ٢- ٣ بحلول ٢٠٣٠، مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية.

الهــدف ٢- ٤ بحلــول ٢٠٣٠، كفالــة وجــود نُظــم إنتــاج غــذايئ مســتدامة، وتنفيــذ مارســات زراعيــة متينــة 

تــؤدي إىل زيــادة اإلنتاجيــة واملحاصيــل، وتســاعد عــى الحفــاظ عــى النظــم اإليكولوجيــة، وتعــزز القــدرة 

عــى التكيــف مــع تغــر املنــاخ.

الهدف ٢- أ زيادة االستثار يف الهياكل األساسية الريفية والبحوث الزراعية والخدمات اإلرشادية.
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واالقتصاديــة لبلــدان املغــرب العــريب، حيــث ال يــزال النمــو االقتصــادي يف معظمــه مرتبطــاً ارتباطــا وثيقــاً 

بــأداء القطــاع الزراعــي )حيــث شــكل 2٦ يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل ملوريتانيــا، و١2 يف املائــة 

ــة  ــدوره عــى األخطــار املناخي ــف ب ــذي يتوق ــام 20١٦(، ال ــس يف ع ــة لتون ــر، و٨ يف املائ للمغــرب والجزائ

بشــكل كبــري، وهــو مــا جعــل الزراعــة البعليــة هــي املهيمنــة إىل حــد كبــري.)2٦( ويشــهد التشــغيل يف الزراعــة 

انخفاضــاً يف املغــرب والجزائــر وتونــس. فخــال الفــرة 20١0 – 0١٦ 2 تناقصــت حصتــه يف قــوة العاملــة 

ــر، ومــن ١٦ يف  ــة يف الجزائ ــة إىل ٧ يف املائ ــة، ومــن ١0.5 يف املائ ــة إىل ٣٨ يف املائ ــة مــن ٤0 يف املائ املغربي

ل ســوى موريتانيــا زيــادة مــن 22 يف املائــة إىل ٣٤ يف املائــة خــال  املائــة إىل ١5 يف املائــة يف تونــس. ومل تســجِّ

الفــرة ذاتهــا. وينبغــي التأكيــد عــى أن عجــز اإلنتاجيــة يف قطــاع الزراعــة يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالهجــرة 

الريفيــة وبنقــص املهــارات. 

وينبغــي لسياســات األمــن الغــذايئ أن تراعــي املخاطــر املتعلقــة باملنــاخ وأن تعمــل عــى تحســن فعاليــة 

ــدرة أصحــاب  ــادة ق ــن زي ــة واألرايض، فضــا ع ــوارد املائي ــة واالســتخدام املســتدام للم ــل الزراعي املحاصي

الحيــازات الصغــرية عــى التكيــف. ذلــك أن تكييــف الزراعــة مــع تغــري املنــاخ هــو أحــد األهــداف املدرجــة 

يف جميــع املســاهامت املحــددة وطنيــاً للبلــدان. ويتطلــب تحســن فعاليــة متويــل القطــاع الزراعــي إدخــال 

تحســينات عــى تغطيــة االئتــامن الزراعــي واالســتعانة بوســائل التمويــل القابلــة للتكيــف مــع التغــريات 

ــع مســتويات االســتثامرات  ــدان أيضــا رف ــة املتوقعــة يف هــذا القطــاع. وينبغــي للبل ــة والتكنولوجي النوعي

العامــة والخاصــة املخصصــة للبحــوث الزراعيــة، التــي ال تــزال أدىن بكثــري مــن املعايــري الدوليــة واألهــداف 

اإلقليميــة )االتحــاد األفريقــي، واتحــاد املغــرب العــريب(. وينبغــي أن يكــون أثــر اســراتيجيات األمــن الغــذايئ 

والسياســات الزراعيــة عــى الحــد مــن الفقــر يف األريــاف وزيــادة دخــل صغــار املزارعــن موضــع تقييــم 
متعمــق.)2٧(

تحليل التجاهات 

• يُتوقــع أن يبلــغ معــدل انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ الشــديد )الهــدف 2-١(، الــذي يتــم قياســه 	

وفقــاً ملقيــاس املعانــاة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ ١2 يف املائة يف شــامل أفريقيــا )باســتثناء موريتانيا 

التــي تـُـدرج ضمــن مجموعــة غــرب إفريقيــا( مقارنــة بنســبة 2٦ يف املائــة يف أفريقيــا )تقريــر عــن 

حالــة األغذيــة واألمــن الغــذايئ يف العــامل )منظمــة األغذيــة والزراعــة ، 20١٧((.)2٨( واســتنادا إىل 

تقريــر صــادر عــن اليونيســيف عــام 20١٧ بعنــوان ’’انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ بــن األطفــال يف 

جميــع أنحــاء العــامل‘‘، فــإن معــدل انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ الشــديد أو املتوســط يف منطقــة 

الــرق األوســط وشــامل أفريقيــا ســيكون 2٩ يف املائــة، أمــا معــدل انعــدام األمــن الغــذايئ الشــديد 

فســيكون يف حــدود ١0 يف املائــة. 

2٦   فيمــا خبــص اجلزائــر، يعكــس هــذا الرقــم حصــة الزراعــة يف الناتــج احمللــي اإلمجــايل، مبــا يف ذلــك احملروقــات. أمــا حصــة الزراعــة يف الناتــج 
احمللــي اإلمجــايل مــن غــري احملروقــات فقــد وصلــت إىل 14.9 يف املائــة يف عــام 2٠1٦.

27  معدل الفقر يف املناطق الريفية هو ٦2 يف املائة وقد يصل إىل 3٠ يف املائة يف بعض املناطق يف تونس.
2٨   وضــع التقريــر خــط أســاس مؤقتــا لــــ15٠ بلــداً مســتعينا ببيــاانت الفــرتة 2٠14-2٠1٦ املســتمدة مــن الدراســات االســتقصائية 

ملنظمــة »غالــوب وورلــد بــول« للبلــدان الــي مل تُــدرِج بعــد منهجيــة الدراســات االســتقصائية الوطنيــة يف دراســاهتا الوطنيــة، كمــا هــي احلــال 
ابلنســبة جلميــع بلــدان مشــال أفريقيــا.



التقرير األول عن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف املغرب العريب

20

وتظهــر بيانــات البلــدان معــدالت انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ املتوســط أو الشــديد عــى النحــو 

ــا )2٦ يف  ــة(؛ موريتاني ــس )١٩ يف املائ ــة(؛ تون ــرب )2٦ يف املائ ــة(؛ املغ ــر )٦.٤ يف املائ ــايل: الجزائ الت

املائــة(، يف حــن أن املتوســط العاملــي يقــدر بحــوايل 2٦.٧ يف املائــة )بالنســبة لـــ ١٤٧ بلــداً(. ويعــد 

ــة  ــداف اإلمنائي ــت األه ــي حقق ــا الت ــدة يف أفريقي ــة الوحي ــة دون اإلقليمي ــريب املنطق ــرب الع املغ

ــدام  ــة، االســتعراض اإلقليمــي النع ــة والزراع ــة األغذي ــر )منظم ــة إىل مكافحــة الفق ــة الرامي لأللفي

األمــن الغــذايئ لعــام 20١٦(. ويف موريتانيــا، وفقــاً لدراســة اســتقصائية لرصــد حالــة األمــن الغــذايئ، 

فــإن انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ)2٩( يؤثــر عــى 2٦ يف املائــة مــن الســكان خــال الفــرة 20١0-

20١٦ منهــم ٣٤.٧ يف املائــة مــن ســكان األريــاف، مــع وجــود تفاوتــات إقليميــة كبــرية،)٣0( وهــو مــا 

يــدل عــى االرتبــاط الوثيــق بــن انعــدام األمــن الغــذايئ والفقــر )الزراعــة هــي املصــدر الرئيــي 

للدخــل يف املناطــق الريفيــة حيــث معــدل الفقــر أعــى، ويعيــش٦0 يف املائــة مــن املزارعــن تحــت 

خــط الفقــر( ووصــل معــدل انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد إىل ٦.٤ يف املائــة يف عــام 20١5 مقارنــة 

بـــنسبة ١2.٣ يف املائــة  يف حزيران/يونيــه 20١2 )وهــي ســنة أزمــة(. 

ويضــع مــؤرش الجــوع العاملــي )املعهــد الــدويل لبحــوث السياســات الغذائيــة، 20١٧( موريتانيــا يف 

فئــة البلــدان ذات املســتويات الحــادة مــن انعــدام األمــن الغــذايئ، ثــم املغــرب ضمــن املســتويات 

املتوســطة، بينــام يصنــف الجزائــر وتونــس ضمــن املســتويات املنخفضــة مــن حيــث انعــدام األمــن 

الغــذايئ.)٣١( ويؤثــر انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ املتوســط أو الشــديد يف الجزائــر عــى نســبة 

٦.٣ يف املائــة مــن الســكان )20١٤(.

• وقــد انخفضــت النفقــات الغذائيــة لــألرس املعيشــية خــال الفــرة 20١0-20١٦ يف املغــرب، 	

ــا، ولكنهــا ال تــزال متثــل جــزءا كبــريا مــن إجــاميل نفقــات البلديــن )مــع ٤٧.٩ يف املائــة  وموريتاني

ــت النفقــات مســتقرة إىل حــد  ــد بقي ــة يف املغــرب يف عــام 20١٤(. وق ــا إىل ٣٧ يف املائ يف موريتاني

ــر، فقــد  ــات الفقــرية(. أمــا بالنســبة للجزائ ــة للفئ ــة مقابــل ٣٩ يف املائ كبــري يف تونــس )2٩ يف املائ

زادت النفقــات مــن ٦,٤٤ يف املائــة يف عــام 2000 إىل نحــو ٤2 يف املائــة يف عــام 20١١.)٣2( وهــذه 

النفقــات أعــى عمومــا يف األوســاط الريفيــة )التــي وصلــت إىل ٤٦ يف املائــة يف الجزائــر مثــا(. بيــد 

أن األثــر الحقيقــي للسياســات والربامــج الزراعيــة عــى تحســن دخــل أصحــاب الحيــازات الصغــرية 

ــي يجــري  ــق عــى نحــو كاف ل ــري موثَّ ــدان غ ــع البل ــل أحــد األهــداف الرئيســية لجمي ــذي ميث ال

ــا. تقييُمــه حقًّ

• ــل، خاصــة 	 ــاج املحاصي ــا يف تحســن إنت ــا حقيقي ــد شــهدت تقدم ــت الســنوات األخــرية ق وإذا كان

29  يعــربَّ عــن انتشــار انعــدام األمــن الغذائــي املتوســط أو احلــاد ابلنســبة املئويــة للســكان املتضرريــن مــن املســتوايت املتوســطة أو احلــادة مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي )حبــث ضمــن دراســة اســتقصائية لرصــد حالــة األمــن الغذائــي ملتابعتــه لــدى األســر املعيشــية أجــراه بشــكل منتظــم كل 

مــن جملــس األمــن الغذائــي العاملــي وبرانمــج األغذيــة العاملــي(.
3٠   املناطق األكثر تضررا هي تلك الي تقع جنوب الباد وشرقها، مبعدالت بلغت 37 يف املائة )2٠15(.

31   يقيــس ’’مؤشــر اجلــوع العاملــي‘‘ درجــة اســتمرار اجلــوع وشــدته يف العــامل. ويقــوم املعهــد الــدويل لبحــوث السياســات الغذائيــة بقياســه 
علــى أســس ســنوي.

32   يســتند هــذا املؤشــر إىل نتائــج الدراســات االســتقصائية املتعلقــة ابســتهاك األســر املعيشــية يف اجلزائــر الــي ال جتــري إال كل عشــر 
ســنوات، كانــت آخرهــا يف عــام 2٠11.
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ــد  ــب املتزاي ــة الطل ــري كاف لتلبي ــزال غ ــدم ال ي ــك التق ــإن ذل ــري، ف ــع يف ال ــق التوس ــل طري بفض

ــا )الهــدف 2- ٣(،  ــة إىل تحســن منــو الزراعــة وإنتاجيته ــع، رغــم الجهــود الرامي باطــراد. ويف الواق

ــا للســلع الغذائيــة األساســية مثــل الحبــوب، وبالتــايل فهــي  فــإن املنطقــة ال تــزال مســتوردا صافي

معرضــة بشــكل كبــري لتقلــب أســعار األغذيــة العامليــة. وهكــذ فــإن نســبة تغطيــة اإلنتــاج الوطنــي 

لاحتياجــات مــن الحبــوب تتقلــب بســبب التغــريات املناخيــة وقــد تتحــول مــن رقــم بســيط إىل 

ــاه.  ضعفــه حســب الســنة، عــى النحــو املبــن يف الجــدول ١ أدن

• وتــدل هــذه التقلبــات عــى أن توافــر امليــاه يعــد عامــا حاســام لإنتــاج الزراعــي يف املنطقــة التــي 	

تعــاين مــن اآلثــار الســلبية ملوجــات الجفــاف الشــديدة التــي أصبحــت أكــر تواتــرا.

ــذي  ــري ال ــا، رغــم التقــدم الكب ــدان األربعــة جميعه ــة محــدودة يف البل ــزال املســاحات املروي وال ت

أُحــرز يف الســنوات األخــرية. ففــي عــام 20١٦، مثلــت املســاحات املرويــة ٣٧ يف املائــة مــن املســاحة 

الزراعيــة املفيــدة اإلجامليــة يف موريتانيــا )يف مقابــل 2٧ يف املائــة يف عــام 20١0(، و١٨ يف املائــة يف 

املغــرب )يف مقابــل ١٧ يف املائــة يف الفــرة مــن 20١0- 20١5(، و١٤.5 يف املائــة يف الجزائــر )مقابــل 

١١.٧ يف املائــة يف عــام 20١١)٣٣(( و٨ يف املائــة يف تونــس )مقابــل ٧.5 يف املائــة يف عــام 20١0(.

ي المائة(
ي لالحتياجات من الحبوب )�ف

نتاج الوط�ف الجدول 1 : نسبة تغطية الإ

الغايات ٠٢٠ /٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦٢٠٣٠

٤٩,٣2٨,٩2٤,٧الجزائر

5٦,5٦5,١٣١املغرب

٩, ٣٤٤5٦2.5/٤٨ )20١٤(٣٤موريتانيا

٦١ /٤2٤٤٦٣٧٦تونس

• وقــد تباطــأ تكثيــف اإلنتــاج أيضــا بســبب هيمنــة الزراعــة األرسيــة الصغــرية النطــاق )يف املغــرب 	

٧0 يف املائــة مــن املــزارع مســاحتها أقــل مــن 5 هكتــارات وتقــع يف مناطــق عرضــة لألمطــار وتتســم 

بارتفــاع املخاطــر املتعلقــة باملنــاخ(. ويف الجزائــر وتونــس، تبلــغ مســاحة ٧0 إىل ٧5 يف املائــة 

ــث  ــازم لتحدي ــال ال ــار املزارعــن رأس امل ــدى صغ ــس ل ــارات. ولي ــن ١0 هكت ــل م ــزارع أق ــن امل م

مزارعهــم. ويف املغــرب، مكنــت الــراكات بــن الدولــة ومؤسســات التمويــل الوطنيــة مــن إيجــاد 

حلــول متويليــة )مثــل متويــل الفــاح(، وهــو مــا يســتجيب عــى نحــو أفضــل الحتياجــات صغــار 

ــى  ــديد ع ــامد الش ــة، واالعت ــاض اإلنتاجي ــا، وانخف ــة وتجزؤه ــاحة املزروع ــر املس ــن )صغ املزارع

ــا، بعــد إخفــاق  ــة األرايض، ومــا إىل ذلــك()٣٤(. ويف موريتاني ــاخ، وضعــف نظــم ملكي ــات املن تقلب

ــح القطــاع الزراعــي،  ــذي كان هدفــه حشــد التمويــل لصال ــات القــرض واالدخــار، ال اتحــاد تعاوني

أنشــأت الدولــة يف عــام 20١5 فرعــاً اســمه ’’القــرض الزراعــي املوريتــاين‘‘ ضمــن هيكلــة الصنــدوق 

33   وفقــا إلحصــاءات وزارة الفاحــة والتنميــة الريفيــة، فــإن املناطــق املرويــة ارتفعــت مــن 51274٠ هكتــار يف عــام 2٠٠1 )2, ٦ يف 
املائــة مــن املســاحة الزراعيــة املفيــدة( لتصــل إىل 987٠٠5 هكتــار يف عــام 2٠11 )7, 11 يف املائــة مــن تلــك املســاحة(، وقُــدرت بـــــ 

12٦٠٠٠٠ هكتــار يف عــام 2٠1٦ )15 يف املائــة مــن املســاحة الزراعيــة املفيــدة اإلمجاليــة(.
34   متنــح شــركة ’’متويــل الفــاح‘‘ قروضــاً برأمســال يصــل إىل 1٠٠ ألــف درهــم مغــريب مــع توفــري صنــدوق ضمــان اتبــع للدولــة تصــل 

تغطيتــه إىل ٦٠ يف املائــة. 
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الوطنــي لإيــداع والتنميــة.)٣5( والحصــول عــى القــرض الزراعــي محــدود كذلــك يف تونــس حيــث 

ال يحصــل عــى القــروض املرفيــة إال ٧ يف املائــة مــن املزارعــن. ومــع ذلــك، فإنــه ياحــظ زيــادة 

ــع  ــس بوس ــه لي ــدان، فإن ــع البل ــاريع. ويف جمي ــل املش ــاكل متوي ــة يف هي ــات املالي ــور املؤسس حض

ــام باســتثامرات مســتدامة لتحديــث نظــام اإلنتــاج يف ظــل التحديــات التــي  صغــار املزارعــن القي

ــذا  ــة. وله ــن األرايض الزراعي ــة األرايض وتأم ــى ملكي ــة الحصــول ع ــل، وكيفي ــا يف التموي يواجهونه

فــإن وضــع سياســات ائتامنيــة بإمكانهــا تلبيــة االحتياجــات الخاصــة لصغــار املزارعــن أمــر يحظــى 

بأهميــة بالغــة. فمعانــاة صغــار املزارعــن مــع الديــون ميثــل أحــد املعوقــات الرئيســية، الســيام يف 

ــا، والجزائــر، وتونــس. كل مــن موريتاني

• ــت 	 ــدف 2-٤(، وضع ــا )اله ــة ومرونته ــم الغذائي ــتدامة النظ ــن اس ــاه وتحس ــص املي ــة نق وملعالج

ــرب،  ــط(. ويف املغ ــري بالتنقي ــدة )ال ــات ري جدي ــتحدثت تقين ــاه واس ــري املي ــج لتوف ــدان برام البل

ــن ’’الربنامــج الوطنــي القتصــاد ميــاه الســقي‘‘ مــن تزويــد مــا يقــارب 5٣0 ألــف هكتــار مــن  مكَّ

األرايض الزراعيــة بنظــم الــري بالتنقيــط خــال عــام 20١٦، أي مــا ميثــل ٣١ يف املائــة مــن جميــع 

ــام 20١5(.)٣٦(  ــة يف ع ــام 20١0 و2٨ يف املائ ــة يف ع ــل ١٦.٦ يف املائ ــة )يف مقاب األرايض املروي

ويف الجزائــر، شــهدت املســاحات الزراعيــة املرويــة باالســتعانة بنظــم االقتصــاد يف اســتهاك امليــاه )الــري 

بالتنقيــط( تحــوال ملحوظــا يف 20١٦، لتصــل إىل ٦00 ألــف هكتــاراً بعــد أن كانــت ٩0 ألــف هكتــار فقــط يف 

عــام ١٩٩٩.)٣٧( ويف تونــس، بلغــت املســاحات اإلجامليــة املــزودة بتجهيــزات لاقتصــاد يف اســتهاك ميــاه 

الــري ٣٨٨ ألــف هكتــار يف عــام 20١٦ وهــو مــا ميثــل ٨٩ يف املائــة مــن إجــاميل املســاحات املرويــة. أنظــر 

موقــع وكالــة النهــوض باالســتثامرات الفاحيــة: )http://www.apia.com.tn(. ومل تشــهد الزراعــة العضويــة 

تطــوراً كبــرياً إال يف تونــس، حيــث وصلــت مســاحتها إىل 200 ألــف هكتــار تقريبــاً يف عــام 20١5 )مقابــل 

ــر  ــهد تصدي ــام 20١0. وش ــار ع ــف هكت ــا ٤00 أل ــذروة ببلوغه ــل إىل ال ــام ١٩٩٧(، لتص ــار يف ع ٣00 هكت

املنتجــات العضويــة )زيــت الزيتــون، والتمــور، والنباتــات العطريــة والطبيــة( منــوا مطــردا، وهــو مــا أســهم 

يف تخفيــض العجــز التجــاري. حيــث وضعــت االســراتيجية الوطنيــة لاقتصــاد األخــر نصــب عينهــا هــدف 

الوصــول إىل ١.5 مليــون هكتــار بحلــول عــام 20٣0. أمــا يف املغــرب، فاملســاحات املخصصــة لإنتــاج األخــر 

أقــل بكثــري، ولكنهــا تضاعفــت خــال الفــرة 20١0-0١٦ 2 لتصــل إىل ٨ آالف هكتــار بعــد أن كانــت ٣٦00 

هكتــار فقــط. وال تتوفــر بيانــات بشــأن الجزائــر وموريتانيــا.

ــة  ــك لصعوب ــه، وذل ــد لحســابه وترجمِت ــة )الهــدف 2-أ( معقَّ ــات الحكومي مــؤرش التوجــه الزراعــي للنفق

مراعــاة جميــع النفقــات العامــة )مبــا يف ذلــك جميــع املســاعدات الحكوميــة للقطــاع(، مــن ناحيــة، وعــدم 

مواءمــة املنهجيــات التــي تســتخدمها البلــدان، مــن ناحيــة أخــرى. واســتنادا للبيانــات املتاحــة التــي قدمتهــا 

ــادة كبــرية يف هــذا املــؤرش خــال الفــرة  ــدان )الجــدول 2(، ميكــن ماحظــة أن املغــرب قــد شــهد زي البل

20١0-0١٦ 2 فانتقــل أداؤه مــن 0.٨٣ إىل ١.0٤ بفضــل تنفيــذه لـــ ’’مخطــط املغــرب األخــر‘‘. ويســتفيد 

35   الصندوق الوطين لإليداع والتنمية ليست أداة حمددة لتمويل قطاع التنمية الريفية.
3٦  يهــدف هــذا الربانمــج إىل زايدة األراضــي املرويــة بنســبة 37 يف املائــة حبلــول عــام 2٠2٠ مــن خــال االســتعانة بتقينــات االقتصــاد 

يف اســتهاك امليــاه.
37  تســتهدف توقعات وزارة املوارد املائية ارتفاع نســبة األراضي املروية بنظم االقتصاد يف اســتهاك املياه من 5٠ يف املائة لعام 2٠14 

إىل ٦5 يف املائة خال عام 2٠2٠.
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القطــاع اآلن مــن مســتوى اســتثامر يعــادل مســاهمته يف إجــاميل الناتــج املحــي اإلجــاميل. ومثّــل الدعــم 

املقــدم للمزارعــن عــن طريــق صنــدوق التنميــة الفاحيــة نســبة ٣٨ يف املائــة مــن إجــاميل جهــود االســتثامر 

العــام يف القطــاع الزراعــي خــال الفــرة 200٨ –20١٦. ويف الجزائــر، ســجل مــؤرش التوجــه الزراعــي بــدوره 

زيــادة طفيفــة مقارنــة بعــام 20١0، ولكــن مل يحصــل القطــاع عــى حجــم االســتثامر املطلــوب بالنظــر إىل 

حجــم مســاهمته يف الناتــج املحــي اإلجــاميل. ويف موريتانيــا، تاحــظ كذلــك زيــادة يف مســتوى االســتثامر 

يف الزراعــة، حيــث مــن املنتظــر أن تســتمر هــذه الزيــادة نحــو آفــاق عــام 20٣0 )هــدف اســراتيجية النمــو 

املتســارع والرفــاه املشــرك(. أمــا يف تونــس، فقــد انخفضــت حصــة االســتثامر العــام يف الزراعــة مــن إجــاميل 

االســتثامر العــام بشــكل حــاد )مــن ١2.٧ يف املائــة يف عــام 2000 إىل ٦.٦ يف املائــة يف عــام 20١0 و٧.٤ يف 

املائــة يف عــام 20١5(، مــع زيــادة طفيفــة قدرهــا ٦ يف املائــة يف حجــم االســتثامر الخــاص مــا بــن عــام20١0 

وعــام 20١5 )٦5 يف املائــة مــن إجــاميل االســتثامرات الزراعيــة لعــام 20١5(. وســجل مــؤرش التوجــه الزراعــي 

أقــل مــن ١. فقــد انخفــض خــال الفــرة 20١0- 20١2 مــن 0.٧٣ إىل 0.5٩ يف عــام 20١2 )املصــدر: الفــاو 

.)www.fao.org/faostat

وكانــت االســتثامرات الزراعيــة يف معظــم األحيــان موجهــة نحــو تعبئــة املــوارد الطبيعيــة، مبــا يف ذلــك الــري 

)مبتوســط قــدره ٣٧ يف املائــة مــن مجمــوع االســتثامرات(؛ ومل تحــظ باالهتــامم الــكايف املجــاالُت الرئيســية 

األخــرى مثــل بنــاء القــدرات، والتدريــب والهيــاكل األساســية الريفيــة. وال تــزال مســاهمة القطــاع املــريف 

ــة مــن مجمــوع االســتثامر الزراعــي  ــل ســوى ٩.٣ يف املائ ــة، إذ مل متث ــل االســتثامر الزراعــي متدني يف متوي

خــال الفــرة 20١١-20١5 ومل تتجــاوز ١٧ يف املائــة مــن االســتثامر الخــاص، منهــا ٦٨ يف املائــة مــن التمويــل 

الــذايت )حيــث ال يســتفيد مــن القــروض املرفيــة ســوى ٧ يف املائــة فقــط مــن املزارعــن(. بيــد أنــه ياحــظ 

حــدوث تحســن يف مجــال التمويــل املــريف للمشــاريع الزراعيــة، الــذي ارتفــع مــن ٨.٣ يف املائــة يف عــام 

20١٦ إىل ١0.٩ يف املائــة يف عــام 20١٧.

الجدول 2 : مؤ�ش التوجه الزراعي للنفقات الحكومية

االتجاهاتالغايات 20١020١520١٦2020/2030

استثامرات غري كافية0,٤٣0,٤٨0,٤٦الجزائر

الزراعيــة 0,٨٣0,٩5١,0٤املغرب سياســته  املغــرب  عــزز 

بزيــادة كبــرية يف اإلنفــاق العــام عــى 

القطــاع مــن حيــث حصــة االقتصــاد.

ال توجد بيانات.----موريتانيا

0 0,٧٣تونس . 5 9

)2 0 ١ 2 (

مل تكــن االســتثامرات كافيــة نســبيا 

يف  القطــاع  مســاهمة  حيــث  مــن 

االقتصــاد، ولكــن هــذا يرتبــط بزيــادة 

االســتثامر الخــاص. 
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• والهــدف األســايس للبحــوث الزراعيــة هــو تحســن اإلنتاجيــة وتطويــر أســاليب اإلنتــاج املســتدام. 	

ــرب،  ــدودة.)٣٨( ويف املغ ــزال مح ــة ال ت ــوث الزراعي ــة للبح ــة املخصص ــتثامرات العام ــد أن االس بي

ــادة يف هــذه االســتثامرات خــال الفــرة 20١0 – 0١٦ 2 حيــث ارتفعــت مــن ١.2 يف  لوحظــت زي

املائــة إىل ١.٧ يف املائــة مــن  إجــاميل اســتثامرات القطــاع الزراعــي، وقــد بلغــت ذروتهــا بوصولهــا 

ــة  ــت مقارن ــي أجري ــتثامرات الت ــة باالس ــات املتعلق ــد أن البيان ــام 20١5. بي ــة يف ع إىل ١.٩ يف املائ

ــغ  ــطا بل ــتوى متوس ــن مس ــي( تب ــاميل الزراع ــي اإلج ــج املح ــاع )النات ــة للقط ــا االقتصادي بأهميته

0.١٣ يف املائــة خــال الفــرة 20١٤ -20١٦، وهــي نســبة غــري كافيــة.)٣٩( ويف موريتانيــا، مل تحصــل 

ــة مــن اســتثامرات القطــاع )تســعى اســراتيجية  ــة إال عــى أقــل مــن 0.١ يف املائ البحــوث الزراعي

ــة يف عــام 20٣0(. ويف  ــق هــدف تخصيــص 0.5 يف املائ ــاه املشــرك إىل تحقي النمــو املتســارع والرف

تونــس، بلغــت النفقــات املخصصــة للبحــوث الزراعيــة مــن الناتــج املحي اإلجــاميل الزراعــي 0.٦٤ يف 

املائــة يف عــام 20١2. وال تتوفــر بيانــات بشــأن الجزائــر وموريتانيــا. وتقــع كثافــة البحــوث الزراعيــة 

ــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل التــي أوصــت  يف جميــع البلــدان دون العتبــة مــن ١ إىل 2 يف املائ

بهــا املؤسســات اإلقليميــة )االتحــاد األفريقــي، واتحــاد املغــرب العــريب( والدوليــة )منظمــة التعــاون 

ــدة  ــة مصــادر جدي ــة هــذا التحــدي، ينبغــي تعبئ ــدان االقتصــادي(.)٤0( وملواجه ــة يف املي والتنمي

ــة  ــاءات الريبي ــات واإلعف ــة واإلعان ــز الريبي ــاص )الحواف ــاع الخ ــك القط ــا يف ذل ــل، مب للتموي

واإلصاحــات التنظيميــة(، وهــي املصــادر التــي تضطلــع بــدور هامــي يف الوقــت الراهــن. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، ينبغــي اتبــاع نهــج متعــددة التخصصــات بــن أصحــاب املصلحــة املتعدديــن 

مــن أجــل تحســن االتســاق والتكامــل بــن أنشــطة البحــوث الزراعيــة وزيــادة كفــاءة االســتثامرات. 

ــر  ــوث ون ــن البح ــر ب ــة أك ــط متين ــة رواب ــا، وإقام ــل التكنولوجي ــن نق ــي تحس ــريا، ينبغ وأخ

ــة.  ــكارات العلمي ــات واالبت املعلوم

ي اتخذتها البلدان مؤخراً
الجراءات والمبادرات الرئيسية ال�ت

الجزائر

نُفــذت سياســة الزراعــة واألمــن الغــذايئ مــن خــال املخطــط الوطنــي للتنميــة الفاحيــة: )20١0-20١٤(، 

ــة الريفيــة والصيــد البحــري بحلــول  واســراتيجية ’’فاحــة 2020‘‘ واســراتيجية التنميــة الفاحيــة والتنمي

عــام 20٣5. وتدعمهــا يف ذلــك أدوات ماليــة، مــن قبيــل الصنــدوق الوطنــي للتنميــة الفاحيــة، والصنــدوق 

الوطنــي للتنميــة الريفيــة، وصنــدوق التنميــة الســتصاح األرايض عــن طريــق االمتيــاز والقــرض الفاحــي 

)’’الرفيــق‘‘ و’’القــرض التعــاوين‘‘، و’’القــرض االتحــادي‘‘(. واُتخــذت تدابــري أخــرى كذلــك لتيســري الحصــول 

ــل مناطــق الهضــاب  ــة االســتغال مث ــة يف املناطــق قليل ــة األرايض وتشــجيع األنشــطة الزراعي ــى ملكي ع

ــاج الزراعــي. ويســعى  ــرية يف اإلنت ــادات كب ــق زي ــري إىل تحقي ــد أفضــت هــذه التداب ــوب. وق ــا والجن العلي

ــب  ــد مكاس ــة )20١5-20١٩( إىل توطي ــية للتنمي ــه الخامس ــد )20٣0( وخطت ــادي الجدي ــوذج االقتص النم

38  االستثمارات اخلاصة يف البحوث الزراعية ال ُتذكر وال تتوفر بياانت بشأهنا.
39  هذا الرقم خيص ميزانية املعهد الوطين للبحوث الزراعية، مبا يف ذلك األجور.

4٠   العتبــة الــي قررهــا االحتــاد األفريقــي هــي 1 يف املائــة مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل، أمــا احتــاد املغــرب العــريب )مؤمتــر الزراعــة املغــاريب لعــام 
2٠٠8( فقــد قــرر نســبة 1.5 يف املائــة مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل.
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ــز  ــادة اســتخدام األســمدة وتعزي ــة التــي أطلقــت يف عــام 200٩ عــن طريــق زي ــد الزراعي سياســة التجدي

الــري للوصــول إىل هــدف 2 مليــون هكتــار مــن األرايض املرويــة )مقابــل ١.2 مليــون دوالر يف عــام 20١5(، 

حيــث ســيخصص أكــر مــن ربــع هــذه األرايض إلنتــاج الحبــوب.)٤١( ومــن املتوقــع أن يصــل الناتــج املحــي 

ــة  ــد املنطقــة الزراعي ــة يف عــام 20١٩. وتســعى األهــداف أيضــا إىل متدي اإلجــاميل الزراعــي إىل 20 يف املائ

ــري  ــم ال ــر نظ ــوم( ون ــون الي ــل ٨.5 ملي ــام 20٣5 )مقاب ــار يف ع ــن هكت ــل إىل ١0.5 ماي ــدة لتص املفي

باالقتصــاد يف اســتهاك امليــاه بنســبة ٦5 يف املائــة مــن مجمــوع املســاحة املرويــة يف عــام 2020 )مقابــل 50 

يف املائــة يف عــام 20١٤(.

المغرب

يســعى مخطــط املغــرب األخــر )200٨ -2020( إىل تحســن أداء القطــاع الزراعــي لجعلــه محــركا للنمــو 

ــو  ــي، ومن ــاج الزراع ــة اإلنت ــة قيم ــال مضاعف ــن خ ــك م ــر، وذل ــدة الفق ــن ح ــف م ــادي والتخفي االقتص

الصــادرات، وإيجــاد فــرص عمــل )١.١5 مليــون وظيفــة( وتحســن املداخيــل بشــكل كبــري. ويــؤدي تنفيــذ 

املخطــط إىل زيــادة كبــرية يف اإلنتــاج الزراعــي)٤2( مــن خــال دعــم امليكنــة الزراعيــة، وزيــادة اســتخدام 

البــذور املعتمــدة، وتحســن نظــم الــري، وتعبئــة األرايض الزراعيــة العامــة.)٤٣( وتشــكل اإلدارة الســليمة 

ــي للتوفــري يف اســتهاك  ــذ الربنامــج الوطن ــة جــزءا ال يتجــزأ مــن نظــام املخطــط، مــع تنفي للمــوارد املائي

امليــاه الــذي يهــدف إىل تحويــل الــري التقليــدي إىل ري محــدد )بالتنقيــط( عــن مســاحة إجامليــة قدرهــا 

555 ألــف هكتــار وتوفــري يف اســتهاك ميــاه الــري مبقــدار 2.٤ مليــار لــر مكعــب يف الســنة. 

ويف ســياق مخطــط املغــرب األخــر، ُوضــع نظــام للتأمــن عــى األخطــار الزراعيــة بســبب املنــاخ لفائــدة 

الحبــوب والبقــول والزيــوت، بتمويــل مــن الدولــة؛ وغطــى هــذا النظــام حــوايل ١ مليــون هكتــار يف عــام 

ــى  ــاً ع ــر أيض ــرب األخ ــط املغ ــز مخط ــام يرك ــة. ك ــن األرايض الزراعي ــة م ــوايل ١0 يف املائ 20١٦، أي ح

دعــم املشــاريع الصغــرية لــألرس مــن خــال إضفــاء الطابــع املهنــي عــى الزراعــة الصغــرية النطــاق وإضافــة 

القيمــة للمنتجــات املحليــة، وتيســري الوصــول إىل نظــم التمويــل والتأمــن الزراعــي وتعزيــز التجميــع )إطــار 

ــا، ووفــورات  ــري نقــل املهــارات والتكنولوجي ــار املزارعــن وصغارهــم(. ويعــزز هــذا التدب تعاقــدي بــن كب

ــن  ــر ب ــم املخاط ــال وتقاس ــواق رأس امل ــرية وأس ــازات الصغ ــاب الحي ــن أصح ــط ب ــة رواب ــم، وإقام الحج

جهــات التجميــع الكــربى والصغــرى. 

موريتانيا

تســعى العديــد مــن االســراتيجيات والربامــج التــي تدعمهــا الجهــات املانحــة لتحســن األمن الغــذايئ. ونذكر 

مــن ذلــك أساســاً االســراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذايئ )يف أفــق عــام 20١5 – رؤيــة عــام 20٣0( والربنامــج 

ــام 2025  ــق ع ــي يف أف ــاع الريف ــة القط ــراتيجية تنمي ــذايئ، واس ــن الغ ــي واألم ــتثامر الزراع ــي لاس الوطن

41   تطمــح اســرتاتيجية التنميــة الفاحيــة والتنميــة الريفيــة والصيــد البحــري آلفــاق 2٠35 إىل الوصــول بــزايدة إنتــاج حماصيــل احلبــوب يف 
النهايــة إىل 7٠ مليــون قنطــار )مقابــل متوســط قــدره 4٠ مليــون قنطــار خــال الفــرتة 2٠1٠- ٠15 2(، مــن خــال حتســن متوســط 

كفــاءة اهلكتــار الواحــد مــن 14 قنطــار يف عــام 2٠15 إىل 24 قنطــار يف عــام 2٠35.
42  ازدادت القيمة املضافة الزراعية من 75 مليار درهم قبل عام 2٠٠8 إىل حوايل 12٦مليار يف عام 2٠15.

43  جــرى أتجــري أكثــر مــن 1٠٠ ألــف هكتــار مــن األراضــي اململوكــة للدولــة للمســتثمرين مــن القطــاع اخلــاص أبســعار رمزيــة، وهــو مــا مــن 
شــأنه تعزيز االســتثمار اخلاص، الذي وصل إىل 5٠ يف املائة من جمموع االســتثمارات يف عام 2٠1٦ )مبا يف ذلك االســتثمار العام(.
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وبرنامــج التنميــة الريفيــة املتكاملــة، وبرنامــج التنميــة الزراعيــة )20١٦-2025( الــذي اُعتمــد يف عــام 20١٧ 

واالســراتيجية الوطنيــة للحاميــة االجتامعيــة املعتمــدة يف عــام 20١٤. كــام وضعــت الحكومــة عــدة مبادرات 

بخصــوص شــبكات األمــان االجتامعــي للفقــراء والضعفــاء. ومــن تلــك املبــادرات برنامــج ’’أمــل‘‘، ومــروع 

اإلطعــام املــدريس، وبرنامــج التحويــات النقديــة، والتوزيــع املجــاين للمــواد الغذائيــة ومتويــل األنشــطة املدرة 

للدخــل لفائــدة األشــخاص ذوي اإلعاقــة.)٤٤( وينبغــي لهــذه املبــادرات الخاصــة بالحاميــة االجتامعيــة أن متتــد 

إىل كافــة الفئــات املحرومــة بتوجيههــا توجيهــا أكــر دقــة ينبغــي أن يتحقــق مــن خــال الســجل االجتامعــي 

الــذي يجــري إعــداده. وتجــدر اإلشــارة إىل أن الربامــج املنفــذة منــذ عــدة عقــود مل تكــن قــادرة عــى تغيــري 

اتجــاه انعــدام األمــن الغــذايئ. ويشــكل اتســاق تلــك االســراتيجيات والربامــج، وتعزيــز التنســيق املؤســي 

وإقامــة نظــام فعــال لرصــد برامــج األمــن الغــذايئ وتقييمهــا أبــرز التحديــات القامئــة. ويشــكل االفتقــار إىل 

بيانــات محدثــة عــن اإلحصــاءات الزراعيــة )٤5( أحــد املعوقــات الرئيســية األخــرى التــي يعــاين منهــا لصنــع 

القــرار. وينبغــي أن يســاهم االســتعراض االســراتيجي الوطنــي ’’اســتئصال شــأفة الجــوع‘‘ الــذي نُفــذ عــام 

20١٧ يف تحســن التنفيــذ املتســق لاســراتيجيات والربامــج القامئــة وتحقيــق الغايــات املطلوبــة. 

وقــد أُعــدت اســراتيجية النمــو املتســارع والرفــاه املشــرك لتحقيــق هــدف رفــع الناتــج املحــي اإلجــاميل 

الزراعــي ليصــل إىل 2٧.5 يف املائــة يف عــام 2020، والحــد مــن انتشــار انعــدام األمــن الغــذايئ إىل ١١ يف املائــة 

يف عــام 2020 ثــم إىل 5 يف املائــة يف عــام 20٣0 ورفــع مســتوى تلبيــة االحتياجــات الوطنيــة مــن الحبــوب 

إىل ٤٩ يف املائــة يف عــام 2020 أوالً ثــم إىل ٦2 يف املائــة يف عــام 20٣0. 

تونس

ال تتوفــر تونــس عــى وثيقــة بخصــوص االســراتيجية الزراعيــة. ومتثــل خطــة التنميــة الثانيــة عــرة )200٩-

20١٤( وبعــض السياســات القطاعيــة إطــاراً لتنميــة هذا القطــاع. وترمي هــذه الخطة إىل تعزيز األمــن الغذايئ، 

وتحســن اإلنتاجيــة والقــدرة التنافســية للقطــاع، وتطويــر الصناعــات الزراعيــة، وترشــيد املــوارد الطبيعيــة، 

والتكيــف مــع تغــري املنــاخ، باإلضافــة إىل وضــع اســراتيجية إمنائيــة جديــدة للبحــوث الزراعية. وتشــكل تنمية 

الزراعــة املســتدامة، باعتبارهــا ضــامن األمــن الغــذايئ، أحــد مكونــات االقتصــاد األخــر املنصــوص عليــه يف 

الخطــة الخامســية الجديــدة للتنميــة )20١٦-2020(، التــي تهــدف إىل زيــادة معــدل منــو القطــاع الزراعــي 

مبعــدل ٣.٦ يف املائــة ســنوياً عــى مــدى الفــرة 20١٦ –020 2 وزيــادة حصــة املنتجــات الغذائيــة الزراعيــة يف 

الصــادرات. وهكــذا، فــإن الخطــة الخامســية تتضمــن عــددا مــن مشــاريع التنميــة الزراعيــة، فضا عــن برنامج 

إلعــادة إطــاق االســتثامر وتحديــث الحيــازات الزراعيــة. وتهــدف هــذه املشــاريع إىل تكثيــف اإلنتــاج الزراعي، 

مبــا يف ذلــك الحبــوب، وتطويــر القنــوات املحليــة وتنويعهــا، وإيجــاد فرص العمــل يف املناطــق الريفيــة، وزيادة 

دخــل املزارعــن. وتســاهم كل هــذه املشــاريع يف تحســن األمــن الغــذايئ الوطنــي، ولكــن تنفيذهــا مرهــون 

بتعبئــة املــوارد املاليــة الخارجيــة. ومــن املنتظــر إقامــة مشــاريع رشاكــة بــن القطاعن العــام والخاص لتشــغيل 

أرايض الدولــة يف إطــار السياســة الجديــدة وإدارة تلــك األرايض وتنميتهــا. وعرفــت االســتثامرات الخاصــة زيادة 

ــروض  ــة، وق ــة واملالي ــز الريبي ــي وضعــت )الحواف ــز الت ــات الحواف خــال الســنوات األخــرية، ســاعدتها آلي

44   يقــوم برانمــج ’’أمــل‘‘، مــن خــال احملــات املدعومــة، علــى تســويق املــواد الغذائيــة األساســية لصــاحل الســكان الفقــراء. وقــد ُوضــع 
هــذا الربانمــج يف األصــل للتصــدي للجفــاف الــذي ضــرب البــاد يف 2٠11-2٠12، إال أنــه ال يــزال متواصــًا نظــراً الســتمرار أتثــريات 

ذلــك اجلفــاف.
45  الدراسات االستقصائية املتعلقة أبورواب والشرق األوسط وأفريقيا غري مكتملة.
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ــذي يتضمــن  ــد )20١٦(، ال ــون االســتثامر الجدي ــك( وقان ــا إىل ذل ــاك األرايض، وم التشــجيع، والقــروض المت

تقديــم حوافــز محــددة لصالــح هــذا القطــاع. ويعــزى التوســع التدريجــي لقطــاع الزراعــة العضوية إىل إنشــاء 

ــدار  ــة وإص ــاكل للمراقب ــدد)٤٦( وهي ــوين مح ــار قان ــود إط ــنة 20١٦(، ولوج ــددة )س ــة مح ــراتيجية وطني اس

ــة،  ــة العضوي ــة للزراع ــة، اإلدارة القطاعي ــة العضوي ــي للزراع ــز التقن ــة )املرك ــات متخصص الشــهادات، وهيئ

واملركــز اإلقليمــي لبحــوث البســتنة والزراعــة العضويــة، واالتحــاد الوطنــي للزراعــة العضويــة( عــاوة عــى 

اجــراءات منــح الحوافــز للمنتجــن )امتيــازات رضيبيــة، ومتويــات وحوافــز لتغطيــة نفقــات الشــهادات(.

واِنصــب الركيــز أيضــا عــى تنظيــم القطــاع، وتعزيــز البحــث والتدريــب،)٤٧( وتقديــم التوجيــه لجامعــات 

املنتجــن فضــا عــن التوعيــة باملنتجــات العضويــة وتعزيزهــا.

وتســتفيد صــادرات املنتجــات العضويــة منــذ عــام 200٩ مــن اعــراف االتحــاد األوريب مبعادلتهــا. ومــع ذلك، 

فــإن األهــداف التــي حددتهــا االســراتيجية بالوصــول إىل زرع 500 ألــف هكتــار ومبضاعفــة الصــادرات يف 

أجــل محــدد مل يتحقــق بعــد. أمــا فيــام يخــص االســتهاك املحــي فــا يــزال هامشــياً. وتنــص االســراتيجية 

الوطنيــة لاقتصــاد األخــر عــى هــدف زرع ١.5 هكتــار بحلــول 20٣0. ومــن أجــل االســتفادة القصــوى 

مــن اإلمكانــات الكاملــة للزراعــة العضويــة، اُعتمــدت اســراتيجية جديــدة.)٤٨( وتهــدف هــذه االســراتيجية 

إىل تنويــع اإلنتــاج العضــوي، وزيــادة القيمــة املضافــة لعريــن قطاعــاً فرعيــاً )زراعــة الخــروات، واالنتــاج 

ــر املنتجــات العضويــة للســوق العامليــة، مبــا  الحيــواين، والنباتــات الربيــة وتربيــة املائيــات(، ودعــم تصدي

ــر  ــة وتطوي ــى البيئ ــاظ ع ــاف الحف ــة املط ــدا، ويف نهاي ــدة، وكن ــات املتح ــيا والوالي ــن وروس ــك الص يف ذل

ــي تحققــت يف إدارة القطــاع الفرعــي،  ــد املكاســب الت ــة. ويرتكــز تنفيذهــا عــى توطي الســياحة األحيائي

ــة، وإصــدار الشــهادات،  ــة املنتجــات العضوي ــن مراقب ــف أصحــاب املصلحــة، ومتت ــدرات مختل ــز ق وتعزي

والرصــد والتقييــم ملختلــف الربامــج. وقــد أوىص االســتعراض االســراتيجي لألمــن الغــذايئ يف تونــس )20١٧( 

ــاض  ــك انخف ــا يف ذل ــاع، مب ــدود القط ــي ح ــذايئ تراع ــن الغ ــات لألم ــددة القطاع ــراتيجية متع ــع اس بوض

إنتاجيــة املــزارع، وعــدم كفايــة املــوارد املائيــة واألرايض، والضعــف أمــام تغــري املنــاخ، والتأخــري يف تنظيــم 

ملكيــة األرايض، وعــدم كفايــة نقــل التكنولوجيــا ومحدوديــة حصــول صغــار املزارعــن عــى التمويــل. وال 

يشــكل قطــاع التأمــن الزراعــي ســوى ٣ يف املائــة مــن إجــاميل حجــم ســوق رشكات التأمــن التونســية.

ي مجال الطاقة
2-2-2 التحول �ف

ــة  ــة املوثوق ــة الحديث ــات الطاق ــة ميســورة عــى خدم ــع بتكلف ــدف ٧- ضــان حصــول الجمي اله

ــتدامة واملس

٤٦  القانون رقم 99-3٠.

٤٧  أُدرجت الزراعة العضوية يف املناهج الدراسية للمعاهد العليا للزراعة، واُطلقت برامج حبوث خاصة هبا.

٤٨  اسرتاتيجية تنمية قطاع الزراعة العضوية حبلول عام 2٠2٠.

الهــدف ٧-١ اســتفادة الجميــع مــن خدمــات الطاقــة الحديثــة املســتدامة وبتكلفــة ميســورة بحلــول عــام 

.٠٣٠ ٢

الهــدف ٧-٢ تحقيــق زيــادة كبــرة يف حصــة الطاقــة املتجــددة يف مجموعــة مصــادر الطاقــة العامليــة بحلــول 

عــام ٠٣٠ ٢.

الهدف ٧-٣ مضاعفة املعدل العاملي للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام ٠٣٠ ٢.
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التحديات

تشــرك البلــدان األعضــاء يف اتحــاد املغــرب العــريب يف نفــس األهــداف الراميــة إىل ضــامن توســيع نطــاق 

ــات  ــد السياس ــة. وتعتم ــعار معقول ــتدامة بأس ــة املس ــة الحديث ــات الطاق ــى خدم ــول ع ــة الحص إمكاني

ــذ  ــادة األخ ــع زي ــة م ــادر الطاق ــع مص ــاء، وتنوي ــد الكهرب ــدرات لتولي ــاء الق ــى بن ــة ع ــة للطاق الوطني

مبصــادر الطاقــة املتجــددة، والتحكــم يف الطلــب مــن خــال تطبيــق منــوذج جديــد الســتهاك الطاقــة، 

ــاس الحــراري، والتكامــل اإلقليمــي.  ــة، والحــد مــن االحتب ــاج الصناعــات املحلي وإدم

ــط  ــدر للنف ــد مص ــي بل ــي ه ــر الت ــجلت الجزائ ــد س ــدان. فق ــن البل ــة ب ــوارد الطاق ــر م ــف تواف ويختل

ــجل  ــام س ــام 20١٦، بين ــة يف ع ــبة ٦.٩ يف املائ ــة بنس ــى الطاق ــامد ع ــدل االعت ــاً يف مع ــاز، انخفاض والغ

املغــرب ٩٣ يف املائــة )20١٦(.)٤٩( أمــا تونــس التــي كانــت مصــّدرا صافيــا للنفــط يف عــام 200١، فقــد 

عرفــت انخفاضــا يف مصــادر الطاقــة األوليــة بحــوايل ٧ يف املائــة ســنويا خــال الفــرة 20١0-20١٦ )٧.٨ 

مليــون طــن مــن ُمعــادل النفــط( يف 20١0 و5.٤ مليــون طــن يف 20١٦()50( وزاد معــدل اســتقالها يف 

مجــال الطاقــة مــن ٩٤ يف املائــة يف عــام 20١0 إىل ٧2 يف املائــة يف عــام 20١٣ ثــم 5٦ يف املائــة يف عــام 

ــط  ــاج النف ــا، فإنت ــة(. ويف موريتاني ــبة 5٩ يف املائ ــن يف 20١٦ )بنس ــه تحس ــدث علي ــل أن يح 20١5، قب

ــاج الغــاز املغمــور قبــل عــام 202١. ــن يبــدأ إنت ــا( ول هامــي )أقــل مــن 5000 برميــل يومي

ــة يف  ــو الســنوي إىل ١0 يف املائ ــاء )وصــل معــدل النم ــب عــى الكهرب ــو املطــرد يف الطل ــة النم وملواجه

موريتانيــا والجزائــر، و٤ يف املائــة يف تونــس، و2.٩ يف املائــة املغــرب5١(، ســمحت البلــدان بالقيــام 

باســتثامرات كبــرية يف الســنوات األخــرية مــن أجــل تطويــر القــدرات اإلنتاجيــة والنقــل والتوزيــع. 

ــة يف  ــادة بنســبة ٨0 يف املائ ــاء( زي ــة للكهرب ــة املوريتاني ــاء )الرك ــد الكهرب وشــهدت القــدرة عــى تولي

ــون  ــوواط إىل ٧٤٩ ملي ــون كيل ــن ٤٧5 ملي ــث ارتفعــت م ــن 200٧ إىل 20١5، حي ــرة م ــا يف الف موريتاني

ــث  ــن 200٤ إىل 0١٤ 2 حي ــرة م ــة يف الف ــبة ١٣٦يف املائ ــادة بنس ــت الزي ــر، كان ــوواط. ويف الجزائ كيل

ارتفعــت مــن ٦٧5٣ ميغــاواط إىل ١5٩5٧ ميغــاواط.)52( ويف املغــرب، وصلــت القــدرة اإلجامليــة املركبــة 

إىل ٨2٦١ ميغــاواط عــام 20١٦ )حســب املكتــب الوطنــي للكهربــاء واملــاء الصالــح للــرب( منهــا 

ــة(،  ــة الريحي ــة الشمســية والطاق ــة والطاق ــة املائي ــة املتجــددة )الطاق ــن مصــادر الطاق ــاواط م ٣٤ ميغ

مقارنــة بـــ ٧٩٩٤ ميغــاواط يف 20١٤. ويف تونــس، زادت القــدرة مــن ٤02٤ ميغــاواط يف عــام 20١١ إىل 

ــام 20١5. ــاواط يف ع 522٤ ميغ

وال يــزال الوقــود األحفــوري بدرجــة كبــرية )النفــط والغــاز الطبيعــي والفحــم( يهيمــن عــى توليــد 

الكهربــاء، يف حــن أن جميــع البلــدان لديهــا إمكانــات هامــة للطاقــة املتجــددة )ال ســيام الطاقــة الشمســية 

والريحيــة(، وهــي إمكانــات تكفــي لتغطيــة جميــع احتياجــات الكهربــاء يف املنطقــة دون اإلقليميــة بحلــول 

49   متثــل صــادرات النفــط والغــاز نســبة ٦٠ يف املائــة مــن ميزانيــة الدولــة و97 يف املائــة مــن إيراداهتــا اخلارجيــة. كان معــدل إعتمــاد البلــد 
علــى الطاقــة 7 يف املائــة )2٠1٦(.

5٠   اخنفــض متوســط إنتــاج النفــط إىل 45 ألــف برميــل يف عــام 2٠1٦ مقابــل 8٠ ألــف برميــل يف عــام 2٠1٠ )وزارة الطاقــة واملناجــم 
والطاقــة املتجــددة(.

51   شهد الطلب على الطاقة الكهرابئية يف املغرب تباطؤاً خال الفرتة 2٠15-2٠1٦ )بنسبة ٦ يف املائة( مقارنة ابلفرتة 1999-
2٠1٠، وذلك بســبب تباطؤ النمو االقتصادي وأتثري التدابري املتخذة لزايدة الكفاءة.

52   املصدر: السياسات احلكومية يف جمال الطاقة، 2٠15.
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عــام 2050، مــع مــا يرتــب عــن ذلــك مــن فوائــد اقتصاديــة جمــة )إيجــاد فــرص العمــل، وتعزيــز البحــث 

العلمــي، والتصنيــع، والفــرص التجاريــة الجديــدة(.)5٣( 

وبغــرض االســتفادة مــن هــذه اإلمكانــات، وضعــت البلــدان لنفســها أهدافــا طموحــة وأنجــزت برامــج هامة 

ونفذتهــا، بدعــم مــن اإلصاحــات املؤسســية )إنشــاء وكاالت التنفيــذ، واملؤسســات البحثيــة( والتنظيميــة 

ــس؛  ــر، وتون ــرب، والجزائ ــن املغ ــة يف كل م ــاءة الطاق ــددة وكف ــة املتج ــر الطاق ــددة لتطوي ــن مح )قوان

ــة  ــة )املالي ــراكات االبتكاري ــن ال ــا ع ــك( فض ــا إىل ذل ــر وم ــات يف الجزائ ــادة رشاء الضامن ــات إع تعريف

والصناعيــة والتكنولوجيــة(. وناحــظ كذلــك هيمنــة الجهــات الفاعلــة الحكوميــة يف الجزائــر وتونــس عــى 

الرغــم وجــود إطــار تنظيمــي متحــرر إىل حــد مــا. وال يســاعد عــدم وجــود األطــر االســراتيجية والتنظيميــة 

ويف موريتانيــا عــى إرشاك القطــاع الخــاص.

ــة يف  ــال الطاق ــول يف مج ــارص التح ــن عن ــيا م ــرا أساس ــددة عن ــة املتج ــتخدام الطاق ــادة اس ــكل زي وتش

بلــدان املغــرب العــريب. ويســهم ذلــك يف توســيع نطــاق الحصــول عــى خدمــات الطاقــة، وتعزيــز النمــو 

االقتصــادي، ودعــم إضافــة القيمــة املحليــة يف قطاعــات الطاقــة، وكفالــة الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة 

والتعليــم وإيجــاد فــرص العمــل. 

وينبغــي أن يحظــى بُعــد الشــمول للتحــول يف مجــال الطاقــة باهتــامم خــاص يف سياســات وبرامــج البلــدان 

ــة  ــعار معقول ــة بأس ــى الطاق ــوَل ع ــدة الحص ــاُت الجدي ــن الطاق ــى أن تضم ــرص ع ــي أن تح ــي ينبغ الت

لجميــع الفئــات االجتامعيــة، مبــن فيهــم أولئــك الذيــن يعيشــون يف املناطــق النائيــة، ال ســيام يف األريــاف.

ــد  ــذي أعــده املنتــدى االقتصــادي العاملــي، يف إطــار هيــكل أداء الطاقــة عــى الصعي ويضــع التصنيــف ال

العاملــي لعــام 20١٧، املغــرب يف املرتبــة 5٧ مــن ١2٧ بلــداً.)5٤( وبهــذا يتصــدر املغــرب قامئــة منطقــة الــرق 

األوســط وشــامل أفريقيــا ويحتــل املرتبــة الثانيــة يف أفريقيــا. بينــام احتلــت تونــس املرتبــة ٦5 وحصلــت 

الجزائــر عــى املرتبــة ٨١ يف التصنيــف. 

تحليل التجاهات

• ــث تصــل النســبة 	 ــا، حي ــدان تقريب ــع البل ــرا إجــامالً يف جمي ــاء منت ــد الحصــول عــى الكهرب  يع

إىل حــوايل ١00 يف املائــة يف كل مــن تونــس، والجزائــر واملغــرب. وال تــزال موريتانيــا وحدهــا هــي 

التــي لديهــا مســتويات منخفضــة يف الكهربــة عــى الصعيــد الوطنــي )مــع ٨, ٣٨ يف املائــة يف عــام 

20١٤(، وبخاصــة عــى املســتوى الريفــي )١0 يف املائــة يف عــام 20١٦(، مــع مراعــاة انخفــاض تركيــز 

ــدان  ــريا يف البل ــريا كب ــة تغ ــة املناطــق الريفي ــت كهرب ــن.)55( وعرف ــن األماك الســكان واملســافة ب

الثاثــة األخــرى )تصــل حاليــاً إىل أكــر مــن ٩٩ يف املائــة(.

53   يتأتــى توليــد الطاقــة يف اجلزائــر وتونــس مــن الغــاز الطبيعــي بنســبة 95-97 يف املائــة، حيصــل املغــرب علــى طاقتــه أساســاً مــن مزيــج 
الفحــم والنفــط )8٠ يف املائــة( والغــاز. وحصلــت تونــس علــى احتياجاهتــا مــن اســترياد الغــاز مــن اجلزائــر بنســبة 47 يف املائــة خــال عــام 

.2٠12
54   يقيِّم املؤشر األبعاد الثاثة التالية: النمو االقتصادي والتنمية، واالستدامة البيئية، واحلصول على الطاقة واألمن.

55   وفقــا لدراســة اســتقصائية صــادرة عــن البنــك الــدويل )2٠14(، فــإن احلصــول علــى الكهــرابء هــو العقبــة الثانيــة الــي تواججههــا 
املؤسســات، بعــد عقبــة احلصــول علــى التمويــل.
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• وعرفــت مصــادر الطاقــة املتجــددة تغــريا كبــريا يف الســنوات األخــرية، ال ســيام يف املغــرب وموريتانيــا، 	

حيــث نُفــذت برامــج طموحــة. حيــث ارتفعــت حصــة الطاقــة املتجــددة يف إجــاميل توليــد الكهربــاء 

يف موريتانيــا مــن ٦, 2 يف املائــة يف عــام 20١2 إىل ٤, ١٧ يف املائــة يف عــام 20١5 )باســتثناء الطاقــة 

ــة(؛ ويف عــام 20١٦، بلــغ مجمــوع الطاقــة املتجــددة )مبــا يف  ــة التــي تصــل إىل ٨, ١٣ يف املائ املائي

ــة  ــة مــن ١٦.2 يف املائ ــة املركب ــة الكهربائي ــت الطاق ــة. ويف املغــرب انتقل ــة( ٣٧ يف املائ ــك املائي ذل

ــة  ــة الريحي ــة الطاق ــا ١2 يف املائ ــام 20١5 منه ــة يف ع ــة( يف 20١٣ إىل ٣٤ يف املائ ــة والريحي )املائي

ــة يف  ــة املركب ــة الريحي ــن الطاق ــاواط م ــة ٧٧0 ميغ ــن كمي ــاواط(.)5٦( وم ــية )٨00 ميغ والشمس

نهايــة عــام 20١٤، كانــت 200 ميغــاواط منهــا مــن إنجــاز القطــاع الخــاص. ويجــري تنفيــذ خطــة 

لتطويــر املحطــات الشمســية املتوســطة الحجــم )20 - 0 ٣ ميغــاواط( ضمــن قــدرة إجامليــة مركبــة 

ــبة  ــية( نس ــة والشمس ــددة )املائي ــات املتج ــت الطاق ــر، احتل ــاواط. ويف الجزائ ــل إىل 500 مغ تص

ــة يف  ــام 20١2 و2 يف املائ ــي يف ع ــتوى الوطن ــى املس ــاء ع ــج الكهرب ــن مزي ــة 20١2 م 0.٨ يف املائ

عــام 20١٦، مــع توليــد للكهربــاء مــن الطاقــات املتجــددة وصــل إىل ٤00 ميغــاواط )تنتــج محطــة 

توليــد الكهربــاء الهجينــة بــن الغــاز والطاقــة الشمســية يف حــايس الرمــل ١50 ميغــاواط منهــا 25 

ــة ١.١  ــية يف غرداي ــة الشمس ــة للطاق ــة التجريبي ــج املحط ــية، وتنت ــة الشمس ــن الطاق ــاواط م ميغ

ــة  ــج محطــات الطاق ــث تنت ــة يف أدرار ١0 ميغــاواط، حي ــة الريحي ــج محطــة الطاق ميغــاواط، وتنت

الشمســية البالــغ عددهــا 2٣ مــا مجموعــه ٣٤٣ ميغــاواط(. ومــن املنتظــر إطــاق مــروع بطاقــة 

ــاء  ــة الكهرب ــت حص ــس، ارتفع ــة( يف 20١٧. ويف تون ــية الحراري ــة الشمس ــاواط )للطاق ٤050 ميغ

الناتجــة مــن الطاقــات املتجــددة مــن ١.٦ ٦, ١ يف املائــة يف عــام 20١٣ إىل ٣ يف املائــة يف عــام 20١5 

)الطاقــة املائيــة والطاقــة الريحيــة والطاقــة الشمســية الحراريــة(.)5٧( وزادت القــدرة الكهربائيــة 

ــة( مــن 55 ميغــاواط يف عــام 200٩ إىل  ــة املائي الناتجــة عــن الطاقــات املتجــددة )باســتثناء الطاق

ــة أساســا  ــة الريحي ١5٤ ميغــاواط يف عــام 20١0 لرتفــع إىل ميغــاواط يف عــام 20١5، بفعــل الطاق

)2٤5 ميغــاواط(، ثــم الشمســية الحراريــة )٣5 ميغــاواط( يف إطــار برنامــج ’’األســطح الشمســية‘‘ 

الــذي أُطلــق يف عــام 200٩.)5٨(

• ــنة 	 ــة يف الس ــدار 2 يف املائ ــك مبق ــس، وذل ــرباً يف تون ــا معت ــة انخفاض ــة الطاق ــهدت كثاف ــد ش وق

ــن  ــن م ــن 0.٤١٦ ط ــة م ــة األولي ــة الطاق ــت كثاف ــد تناقص ــن ١٩٩0 - 0١١ 2. فق ــرة م ــال الف خ

ُمعــادل النفــط/١000 دينــار تونــي مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل لعــام ١٩٩0 إىل 0.٣0٦طــن مــن 

ــت  ــم ظل ــج املحــي اإلجــاميل لعــام 20١١. ومــن ث ــار تونــي مــن النات معــادل النفــط/١000 دين

مســتقرة نســبيا خــال الفــرة 20١١-20١٦ )٣١2, 0 طــن مــن معــادل النفــط/١000 دينــار تونــي 

ــدل  ــة مبع ــة الطاق ــاميل كثاف ــر زاد إج ــام 20١٦(.)5٩( ويف الجزائ ــاميل لع ــي اإلج ــج املح ــن النات م

ــة الوطنيــة لرقيــة وترشــيد  ــات الوكال ــة ســنوياً خــال الفــرة 2000-20١5. وتشــري بيان 0.٨ يف املائ

اســتعامل الطاقــة إىل أنهــا تبلــغ حاليــا 0.5٩١ طــن مــن معــادل النفــط/١000 دوالر )مــن الناتــج 

  www.mem.gov.ma:5٦  حصة الطاقة الشمسية هي 2 يف املائة )وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
 www.anme.nat.tn 57   املصدر: الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة؛

5٨   وزارة الصناعة والطاقة واملعادن.

59   املصدر: الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة.
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املحــي اإلجــاميل بــدون املحروقــات( و0.٣5٧ طــن مــن معــادل النفــط/١000 دوالر )مــن الناتــج 

املحــي اإلجــاميل مبــا فيــه املحروقــات(. وبعــد أن ســجل املغــرب زيــادة يف كثافــة الطاقــة بنســبة 

ــائد  ــاه الس ــار االتج ــس مس ــح يف عك ــد نج ــنوياً )2000-20١0(، فق ــط س ــة يف املتوس 0.٩5 يف املائ

خــال الفــرة )20١0-20١5( بفضــل التدابــري االســراتيجية واملؤسســية والتنظيميــة التــي اتخذهــا. 

ــا.  ــات بشــأن موريتاني ــر بيان وال تتوف

ي اتخذتها البلدان مؤخراً
الجراءات والمبادرات الرئيسية ال�ت

الجزائر

يســعى الربنامــج الوطنــي لتطويــر الطاقــات املتجــددة )20١5-20٣0( إىل زيــادة حصــة الطاقــة املتجــددة 

يف إنتــاج الكهربــاء لتصــل إىل 2٧ يف املائــة، أي مــا يعــادل 22 ألــف ميغــاواط )يف الســوق الوطنيــة(.

)٦0( وهــو يركــز اساســاً عــى تطويــر الطاقــة الكهربائيــة الضوئيــة والطاقــة الريحيــة، واســتحداث ساســل 

الكتلــة األحيائيــة والتوليــد املشــرك والطاقــة الحراريــة األرضيــة والطاقــة الشمســية الحراريــة.)٦١( ويســعى 

الربنامــج أيضــا لتطويــر صناعــة وطنيــة ملعــدات محطــات توليــد الطاقــة الشمســية الضوئيــة ومكوناتهــا. 

ــا. ويف  ــات يف عطاءاته ــي للمكون ــاج املح ــر اإلنت ــة عن ــرطت الحكوم ــاع، اش ــذا القط ــر ه ــم تطوي ولدع

الوقــت الراهــن، ال يوجــد إال مصنعــان لصناعــة ألــواح الطاقــة الشمســية الضوئيــة بقــدرة انتاجيــة تــراوح 

ــن ٣0 إىل 50 ميغــاوات.  ب

ــرك،  ــد املش ــددة، والتولي ــات املتج ــة، والطاق ــم يف الطاق ــي للتحك ــدوق الوطن ــة الصن ــأت الدول ــد أنش وق

ــد  ــة. وق ــة املفروضــة عــى املنتجــات النفطي ــن الريب ــة ســنوياً م ــدره ١ يف املائ ــاً ق ــى متوي ــث يتلق حي

أنشــئت يف عــام 20١٧ هيئــة للطاقــة الشمســية، تجمــع بــن الــركات واملعاهــد ومراكــز البحــوث، فضــا 

عــن ممثــي الــوزارات املعنيــة بالطاقــة والصناعــة، بهــدف تعزيــز القــدرة عــى اإلنتــاج الصناعــي لبعــض 

ــة الشمســية.  ــات الطاق ــة بتكنولوجي ــات ساســل القيمــة ذات الصل مكون

ويخضــع القطــاع لنصــوص القانــون رقــم 0٤-0٩ املــؤرخ ١٤ آب/أغســطس 200٤، املتعلــق برقيــة الطاقــات 

املتجــددة يف إطــار التنميــة املســتدامة. وقــد وضعــت آليــة يف عــام 20١٤ لتشــجيع املســتثمرين عــى أســاس 

أســعار الــراء املضمونــة)٦2( ملــدة 20 ســنة لتمكــن مســتثمري القطــاع الخــاص والعــام املحليــن والدولين 

مــن املشــاركة يف تنفيــذ هــذا الربنامــج. وينتظــر اتخــاذ تدابــري أخــرى )منــح قطــع أرضيــة بالدينــار الرمــزي، 

اإلعفــاء مــن الرســوم والرائــب، ومنــح القــروض املرفيــة امليــرّسة(. بيــد أن متويــل الطاقــة، الــذي ميثــل 

ــج املحــي اإلجــاميل، ال يشــجع أصحــاب املشــاريع عــى االســتثامر يف هــذا  ــة مــن النات حــوايل ١0 يف املائ

ــة لعــام 20١٨ أي  ــون املالي ــاء(. وال يتضمــن قان ــى اآلن منتجــون مســتقلون للكهرب القطــاع )ال يوجــد حت

زيــادة يف أســعار الكهربــاء، لكــن هنــاك خطــة قيــد اإلعــداد لخفــض هــذا النــوع مــن اإلعانــات. 

ــة  ــي للنجاعــة الطاقوي ــذ الربنامــج الوطن ــك، مــع تنفي ــة كذل ــة أولوي وتشــكل الكفــاءة يف اســتخدام الطاق

)20١5-20٣0(، الــذي يهــدف يف نهايــة املطــاف إىل تخفيــض اســتهاك الطاقــة بنســبة ٩ يف املائــة وظهــور 

٦٠  رُفع سقف هذا اهلدف يف عام 2٠15 ليصل إىل 37 يف املائة )وزارة الطاقة(.
٦1  طُــرح عطــاء يف عــام 2٠17 إلنشــاء مشــروع كبــري للطاقــة الشمســية الفولطالضوئيــة بقــدرة إمجاليــة تصــل إىل 4٠5٠ ميغــاواط 

)مشــروع أطلــس 1(.
٦2  تطبق هذه األسعار على املنشآت الكهروضوئية من 1 ميغاواط أو أكثر.
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ــاه التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية والعــوازل  ــح الجيــدة وســخانات املي ــاج املصابي ــة )إنت صناعــة محلي

ــة. ويف  ــارة العام ــة واإلن ــل والصناع ــاء والنق ــات البن ــج قطاع ــذا الربنام ــة(. ويشــمل ه ــة األرضي الحراري

ــف وحــدة ســكنية يف الســنة،  ــاً ألكــر مــن ١00 أل ــة املطــاف، مــن املنتظــر أن يحقــق عــزالً حراري نهاي

وتوزيــع ١0 مايــن مصبــاح كهربــايئ منخفــض االســتهاك وتوزيــع ســخانات امليــاه الشمســية ملعالجــة 20 

ألــف مــر مربــع يف الســنة وتحويــل ١.٣ مليــون َمركبــة خاصــة نحــو الغــاز النفطــي املســيّل. وســيجري 

ــرك  ــد املش ــددة، والتولي ــات املتج ــة، والطاق ــم يف الطاق ــي للتحك ــدوق الوطن ــال الصن ــن خ ــذه م تنفي

وبوضــع إطــار قانــوين مائــم. ومــن املتوقــع اتخــاذ تدابــري تحفيزيــة، منهــا تخفيــض الرســوم الجمركيــة 

والريبــة عــى القيمــة املضافــة للمعــدات يف مجــال الطاقــات املتجــددة والكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة. 

ويخضــع القطــاع لنصــوص القانــون رقــم ٩٩-0٩ املــؤرخ 2٨ متوز/يوليــه ١٩٩٩ املتعلــق باســتغال الطاقــة.

ــراء  ــم إج ــة: دع ــز التالي ــام الحواف ــي نظ ــاع الصناع ــة يف القط ــتخدام الطاق ــاءة اس ــج كف ــمل برنام ويش

ــاء  ــات محــددة واقتن ــراء دراس ــرسة إلج ــروض املي ــل أو الق ــم التموي ــة وتقدي ــات خاصــة بالطاق مراجع

املعــدات ذات األداء الجيــد يف مجــال الطاقــة، والتوقيــع عــى االتفاقــات الطوعيــة بــن الدولــة والــركات 

مــن أجــل إرشاك الــركات الخاصــة وتعزيــز كفاءاتهــا يف اســتخدام الطاقــة والحــد مــن انبعاثاتهــا مــن 

ــال  ــام يف مج ــددة باألرق ــداف مح ــي بأه ــزام الطوع ــاس االلت ــى أس ــراري. وع ــاس الح ــازات االحتب غ

ــون مــن برنامــج  ــة، عــى مــدى فــرة مــن ثــاث إىل خمــس ســنوات، سيســتفيد الصناعي اقتصــاد الطاق

دعــم تــرف عليــه الوكالــة الوطنيــة لرقيــة وترشــيد اســتعامل الطاقــة مــن أجــل تنفيــذ خطــة العمــل. 

ــة بالكفــاءة  كــام ُوضعــت برامــج للتدريــب واإلعالم والتوعيــة ملســاعدة الصناعيــن يف إجراءاتهــم الكفيل

يف اســتخدام الطاقــة. 

المغرب

تهــدف اســراتيجية املغــرب يف مجــال الطاقــة )200٩-20٣0( إىل تحقيــق الحــد مــن االعتــامد عــى الطاقــة 

ــية  ــة الشمس ــددة )الطاق ــات املتج ــة الطاق ــادة حص ــال زي ــن خ ــام 20٣0، م ــة يف ع ــبة ٨2 يف املائ بنس

والطاقــة الريحيــة، والطاقــة املائيــة( وزيــادة قــدرة الطاقــة الكهربائيــة املركبــة بنســبة ٤2 يف املائــة يف عــام 

2020)٦٣( )أي ٦000 ميغــاواط( ثــم إىل 52 يف املائــة يف عــام 20٣0 مــع خفــض اســتهاك الطاقــة بحلــول 

ــول عــام 20٣0. )٦٤( وأخــريا، تســعى إىل االندمــاج يف نظــام  ــة بحل ــة وإىل ١5 يف املائ 2020 إىل ١2 يف املائ

الطاقــة األفريقــي واألورويب املتوســطي. ويصــل املبلــغ اإلجــاميل املخصــص لاســتثامر يف الطاقــات املتجــددة 

إىل ٣0 مليــار دوالر )20١٦-20٣0(. ويجــري تنفيــذ الربامــج الخاصــة بالطاقــة الريحيــة والطاقة الشمســية يف 

إطــار الــراكات بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. وقــد ُوضــع حــد أدىن مــن معــدل التكامــل الصناعــي 

املحــي بنســبة ٣0 يف املائــة يف بيانــات نطــاق املشــاريع الخاصــة بالطاقــات املتجــددة. وجــرى تحريــر توليــد 

الطاقــة الكهربائيــة مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة )وفقــاً للقانــون رقــم ١٣-0٩ الــذي يكملــه القانــون رقــم 

5٨-١5 بشــأن الطاقــات املتجــددة والقانــون رقــم 5٤-١٤ بشــأن االنتــاج الــذايت(.)٦5( ويجــري حاليــاً تنفيــذ 

٦٣  منها 28 يف املائة الطاقة الرحيية والطاقة الشمسية.

٦4  منها 4٠ يف املائة الطاقة الرحيية والطاقة الشمسية.
٦5   يســمح القانــون رقــم 54-14 للمنتجــن الذاتيــن للكهــرابء الذيــن حيتاجــون إىل قــدرات أكثــر مــن 3٠٠ ميغــاواط أن يقومــوا بتطويــر 

قدراهتــم علــى اإلنتــاج. 
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ــة الصغــرية النطــاق )أكــر مــن ١00 ميغــاواط خــال الفــرة  ــر محطــات الطاقــة الكهرمائي برنامــج لتطوي

20١٧-20١٩( مــن خــال القطــاع الخــاص يف إطــار قانــون الطاقــات املتجــددة. وأنشــئت الوكالــة املغربيــة 

ــة  ــات الحكومي ــد شــهدت اإلعان ــة. وق ــر الطاق ــدوق لتطوي ــك صن ــة املســتدامة يف عــام 20١٦ وكذل للطاق

املقدمــة لقطــاع الطاقــة انخفاضــاً تدريجيــاً )٦ يف املائــة مــن ميزانيــة عــام 20١٣(. وهكــذا مل تعــد الدولــة 

تدعــم أســعار املنتجــات النفطيــة منــذ عــام 20١5؛ ومل يبــَق إال غــاز البوتــان،)٦٦( الــذي تســتخدمه األرس 

املعيشــية بكــرة، يحظَــى بإعانــات كبــرية.

ويجــري حاليــاً تنفيــذ اســراتيجية لكفــاءة الطاقــة )20١٤-20٣0( وبرامــج عديــدة لتحســن كفاءتهــا. ومنهــا 

الربنامــج الوطنــي لتطويــر ســخانات امليــاه الشمســية،٦٧ وبرنامــج تعميــم اســتعامل املصابيــح الكهربائيــة 

منخفضــة االســتهاك وبرامــج كفــاءة اســتخدام الطاقــة يف الصناعــة )رشط مراجعــة حســابات الصناعــات 

ــترياد  ــر اس ــل )حظ ــزو 5000١(، والنق ــار أي ــي ملعي ــامد الطوع ــم االعت ــة، ودع ــتخدام للطاق ــة االس الكثيف

املركبــات األقــدم مــن 5 ســنوات وتخفيــض التعريفــات الجمركيــة للمركبــات إىل 5, 2 يف املائــة للســيارات 

الهجينــة(، والبنــاء،)٦٨( واإلنــارة العامــة والزراعــة.)٦٩( 

وتهــدف اســراتيجية كفــاءة اســتخدام الطاقــة يف نهايــة املطــاف إىل خفــض كثافــة الطاقــة الوطنيــة مــن ١.٣ 

يف املائــة ســنوياً، وكذلــك االســتهاك إىل 25 يف املائــة، واســتخدام الطاقــة يف قطــاع البنــاء إىل 20 يف املائــة 

و٣5 يف املائــة بالنســبة لقطــاع النقــل وكذلــك خفــض كثافــة الطاقــة يف القطــاع الصناعــي إىل 2.5 يف املائــة 

ســنوياً، وبالنســبة للزراعــة والصيــد البحــري إىل 0.2 يف املائــة ســنوياً. وقــد اُعتمــد قانــون خــاص بكفــاءة 

الطاقــة هــو القانــون رقــم ٤٧-0٩ وجــرى العمــل بنظــام رســوم تصاعــدي. وأُنشــئت وكالــة جديــدة لكفــاءة 

ــة املغربيــة للنجاعــة الطاقيــة‘‘ يف عــام 20١٦ وهنــاك صنــدوق للكفــاءة يف  الطاقــة ُعرفــت باســم ’’الوكال

اســتخدام الطاقــة يف طــور اإلنشــاء. وأُطلــق برنامــج إنشــاء ’’معاهــد التكويــن يف مهــن الطاقــات املتجــددة 

ــة‘‘ بإنشــاء أول معهــد مبدينــة وجــدة. وفيــام يتعلــق بالبحــث أُنشــئ مركــب ’’حديقــة  والنجاعــة الطاقي

الطاقــة الخــراء‘‘ يف عــام 20١٤. وعــاوة عــى ذلــك، ناحــظ زيــادة يف مشــاركة املصــارف املحليــة يف متويــل 

الكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة.

موريتانيا

ــة املســتدامة  ــة الحديث ــات الطاق ــن خدم ــع م ــة إىل اســتفادة الجمي ــد يف مجــال الطاق ــة البل ــدف رؤي ته

ــع أن تصــل نســبة حصــول األرس املعيشــية  ــذا يتوق ــة ميســورة، وهك ــا بتكلف ــل عليه ــن التعوي ــي ميك الت

ــد  ــى الصعي ــام 20٣0 ع ــة يف ع ــع إىل ٨5 يف املائ ــم ترتف ــام 2020، ث ــة يف ع ــرباء إىل ٧0 يف املائ ــى الكه ع

الوطنــي العــام و٤0 يف املائــة يف عــام 2020 عــى صعيــد املناطــق الريفيــة، وهــو مــا ميثــل جهــداً كبــرياً ينطــوي 

٦٦  ارتفــع اســتهاك غــاز البــواتن مــن 1.7 مليــون طــن إىل 2.33 مليــون طــن يف الفــرتة 2٠٠8-2٠1٦، وهــو مــا يعــين معــدل ارتفــاع 
ســنوي بنســبة 4 يف املائــة.

٦7  هــدف برانمــج ’’بروماصــول‘‘ إىل بلــوغ 1.7 مليــون مــرت مربــع يف عــام 2٠2٠ مقابــل مــا يربــو عــن 3٠٠ ألــف مــرت مربــع يف الوقــت 
احلايل.

٦8  اعتماد قانون شامل بشأن الكفاءة يف جمال الطاقة وتنظيم للطاقة احلرارية يف قطاع البناء.
٦9  الربانمــج الوطــين للنهــوض بنظــام املضخــات الــي تعمــل ابلطاقــة الشمســية، برانمــج جتريــي لاســتغال األمثــل للطاقــة يف املــزارع 

وحتســن أداءهــا، وحتديــد تدابــري كفــاءة اســتخدام الطاقــة والطاقــات املتجــددة املعمــول هبــا يف القطــاع.
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عــى تنميــة القــدرات اإلنتاجيــة بفضــل تنويــع مزيــج الطاقــة)٧0( وزيــادة حصــة الطاقــات املتجــددة يف مزيــج 

الكهربــاء الوطنيــة )املرتبطــة فيــام بينهــا عــن طريــق الركــة الوطنيــة (، حيــث يُنتظــر أن ترتفع هــذه الحصة 

مــن ٣٧ يف املائــة يف عــام 20١٦ إىل 50 يف املائــة يف عــام 2020 ثــم إىل ٧0 يف املائــة يف عــام 20٣0. وتركــز الرؤيــة 

كذلــك عــى تصديــر الكهربــاء إىل فضــاء منظمــة تنميــة حــوض نهــر الســنغال.)٧١( واعتبــاراً مــن عــام2020، 

يُتوقــع إحــداث ترابــط كهربــايئ مــع جنــوب املغــرب )يجــري القيــام بدراســة جــدوى بهــذا الخصــوص(.

ــد  ــا بدعــم خارجــي. وتع ــول غالبيته ــي مُت ــم عــى املشــاريع الت ــج قائ ــاع نه ــى اآلن اتب ــد حت وفضــل البل

ــة اإلطــار  مســاهمة القطــاع الخــاص هامشــية يف ضــوء عــدم وجــود إطــار اســراتيجي واضــح، ومحدودي

ــات  ــة الطاق ــراتيجية لتنمي ــداد اس ــاً إع ــري حالي ــبة. ويج ــل مناس ــات متوي ــار إىل آلي ــي، واالفتق التنظيم

ــق  ــون املتعل ــامد القان ــال اعت ــن خ ــق م ــاص أن تتحق ــاع الخ ــاركة القط ــادة مش ــن لزي ــددة. وميك املتج

ــذي ينبغــي أن يراعــي  ــاء ال ــون الكهرب ــح املقــرح لقان ــن القطاعــن العــام والخــاص والتنقي بالــراكات ب

ــال  ــن خ ــة م ــذه العملي ــز ه ــي تعزي ــريا، ينبغ ــددة. وأخ ــات املتج ــاع الطاق ــة لقط ــات الخاص االحتياج

وضــع واعتــامد اســراتيجية وبرنامــج وطنــي لتحقيــق الكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة. ومل تحتــِو اســراتيجية 

النمــو املتســارع والرفــاه املشــرك عــى مــؤرشات يف هــذا اإلطــار بالرغــم مــن أهميتهــا االســراتيجية. وتعــد 

موريتانيــا طرفــا يف املــروع اإلقليمــي للكهربــاء خــارج نطــاق الشــبكة، الــذي ميولــه البنــك الــدويل وينفــذه 

مركــز الطاقــات املتجــددة التابــع للجامعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا. ويهــدف املــروع إىل زيــادة 

فــرص الحصــول عــى خدمــات الكهربــاء املســتدامة مــن خــال نظــم الطاقــة الشمســية املســتقلة، وتشــجيع 

ــادرات الخاصــة يف هــذا املجــال. املب

تونس

ــة  ــم التنمي ــتورد، ودع ــاز املس ــتخدام الغ ــن اس ــد م ــاء والح ــى الكهرب ــد ع ــب املتزاي ــة الطل ــة تلبي بغي

االقتصاديــة واالجتامعيــة للمناطــق واإلســهام يف الحــد مــن انبعاثــات االحتبــاس الحــراري، اعتمــد البلــد يف 

عــام 20١٦ اســراتيجية للطاقــة بحلــول20٣0. وتهــدف هــذه االســراتيجية إىل تعزيــز القــدرة عــى إنتــاج 

الكهربــاء، وتنويــع مصــادر الطاقــة، وزيــادة حصــة الطاقــة املتجــددة )باســتثناء الطاقــة املائيــة( يف توليــد 

الكهربــاء إىل ١2 يف املائــة )بحلــول2020( )٧2( و٣0 يف املائــة أي ٣٨١5 ميغــاواط )بحلــول20٣0()٧٣(، والحــد 

ــة  ــاس الحــراري بنســبة ٤١ يف املائ ــات االحتب ــة، وخفــض انبعاث ــة إىل ٣ يف املائ ــة النهائي ــة الطاق مــن كثاف

بحلــول عــام 20٣0.)٧٤(،)٧5( وتتــامىش هــذه األهــداف مــع الخطــة الخامســية واســراتيجية االقتصــاد األخــر. 

وتركــز هــذه االســراتيجية أيضــا عــى تعزيــز التعــاون املغــاريب )التدريــب، والبحــث، ونقــل التكنولوجيــا(. 

ــغ  ــات النفــط يف عــام 20١٣ لتشــجيع االســتثامرات الخاصــة. واملبل وقــد رُشع يف اإللغــاء التدريجــي إلعان

اإلجــاميل للمنــح املقدمــة لتمويــل الطاقــة كانــت يف حــدود ٨ يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل يف عــام 

ــة يف عــام 20١2(. ــل ٤ يف املائ 20١٤ )يف مقاب

7٠  يستند مزيج الطاقة الكهرابئية إىل حد كبري إىل الكهرابء التقليدية احلرارية )حوايل 8٠ يف املائة(.
71   منظمة تنمية حوض هنر السنغال.

72  هدف اخلطة اخلماسية للتنمية 2٠20-2٠1٦.
73    هدف املسامهات املزمعة احملددة وطنياً.

74  هذف اخلطة الشمسية التونسية آلفاق 2٠3٠.
 .www.anme.nat.tn ،75  املصدر: الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة
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وستنفذ االسراتيجية عن طريق ثاث ركائز أساسية:

• ــدف إىل 	 ــذي يه ــددة )20١٧-2020(، وال ــات املتج ــن الطاق ــاء م ــد الكهرب ــد لتولي ــج الجدي الربنام

ــن  ــا م ــة وثُلثاه ــة الريحي ــن الطاق ــا م ــاواط )ثلثه ــا ١000 ميغ ــة قدره ــدرة إضافي ــول إىل ق الوص

ــث  ــن)٧٦( والثل ــاج الثلث ــث ســيقوم القطــاع الخــاص بانت ــة(، حي ــة الشمســية الفولطاضوئي الطاق

ــاز؛)٧٧(  ــاء والغ ــية للكهرب ــة التونس ــه الرك ــى تنتج املتبق

• يحــدد القانــون الجديــد رقــم ١2-20١5 املتعلــق بتوليــد الكهربــاء من الطاقــات املتجددة ومرســومه 	

ــع هــذا  ــاء مــن الطاقــات املتجــددة وبيعهــا. ويوسِّ التنفيــذي )20١٦- 202٣( رشوط إنتــاج الكهرب

القانــون وضــع املنتــج الــذايت ليشــمل املجتمعــات املحلية، واملؤسســات اململوكــة للدولــة، والركات 

الخاصــة، مــع إمكانيــة إعــادة بيــع الفائــض للركــة التونســية للكهربــاء والغــاز؛

• ــام 20١٨ 	 ــل يف ع ــل بشــكل كام ــدأ العم ــع أن يب ــذي يتوق ــة، ال ــال الطاق ــدوق التحــول يف مج صن

)حاليــا ال يعمــل ســوى الجانــب الخــاص بالدعــم(.)٧٨( وســيكون متويــل هــذا الصنــدوق موجهــاً 

ــب  ــدم طل ــة املتجــددة. وقُ ــة يف مجــال الطاق نحــو املشــاريع الصغــرية واملتوســطة الحجــم العامل

لــي يكــون هــذا الصنــدوق مؤهــاً للحصــول عــى متويــل مــن الصنــدوق األخــر الخاصــة ابملنــاخ.

وكانــت إدارة الطلــب عــى الطاقــة تشــكل دامئــاً أحــد الشــواغل الرئيســية للبلــد. وترتكــز السياســة املتبعــة 

يف هــذا املجــال عــى اإلطــار املؤســي وعــى أنظمــة يجــري تحســينها، وبرامــج ترشــيد اســتخدام الطاقــة 

ــاظ  ــي للحف ــدوق وطن ــز، وإنشــاء صن ــم الحواف ــل( وتقدي ــاء، والنق ــة، والبن ــا )يف الصناع وتحســن كفاءته

عــى الطاقــة وااللتــزام بالقيــام بأعــامل مراجعــة الحســابات يف مجــال الطاقــة للــركات كثــرية االســتهاك 

ــب  ــن تركي ــج ’’بروصــول‘‘ الحــراري م ــن برنام ــد مك ــط(. وق ــادل النف ــن مع ــة ٨00 طــن م ــة )عتب للطاق

مــا يقــارب ٧٧٨000 2 مــر مربــع مــن ألــواح الطاقــة الشمســية لتســخن املــاء الصحــي، وهــو مــا جعــل 

معــدل انتشــاره لــدى الســكان يصــل إىل٧0 مــر مربــع لــكل ١000 نســمة يف نهايــة عــام 20١٦. ومكنــت 

هــذه الجهــود مجتمعــة البلــد مــن الحصــول عــى املرتبــة ١٩ يف تصنيــف البنــك الــدويل )تقريــر املــؤرشات 

التنظيميــة للطاقــة املســتدامة الــذي أصــدره البنــك الــدويل عــام 20١٦(.

ــات  ــف البلدي ــات )تحال ــدى البلدي ــة ل ــال الطاق ــول يف مج ــاص بالتح ــج خ ــداد برنام ــاً إع ــري حالي ويج

ــو 5000١  ــار إيس ــامم ملعي ــم االنض ــج دع ــك برنام ــة( وكذل ــال الطاق ــول يف مج ــل التح ــن أج ــية م التونس

الخــاص بالــركات )٣50 رشكــة مســتهدفة خــال الفــرة 20١٧ – 2020(.

7٦  ســيجرى اإلنتــاج اخلــاص مــن خــال منــح الرتاخيــص )بقــدرة إنتاجيــة أقــل مــن 3٠ ميغــاواط ابلنســبة للطاقــة الرحييــة وألقــل مــن 1٠ 
ميغــاواط ابلنســبة للطاقــة الشمســية الفولطاضوئيــة( وامتيــازات )للقــدرة اإلنتاجيــة الــي تتجــاوز 3٠ ميغــاواط ابلنســبة اللطاقــة الرحييــة، و1٠ 

ميغــاواط للطاقــة الشمســية الفولطاضوئيــة(.
77  أنتجــت الشــركة التونســية للكهــرابء والغــاز 81 يف املائــة مــن الطاقــة الكهرابئيــة املركبــة يف عــام 2٠1٦، رغــم حتريــر إنتــاج الكهــرابء 

منــذ عــام 199٦.
78  ُأسس هذا الصندوق خلفا للصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة الذي أنشئ يف عام 2٠٠5.
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2-2-3 تشغيل الشباب

ــة  ــع والمســتدام، والعمال ــز النمــو القتصــادي المطــرد والشــامل للجمي الهــدف ٨- تعزي

ــع ــق للجمي ــة والمنتجــة، وتوفــري العمــل الالئ الكامل

التحديات

يف جميــع البلــدان، ميثــل الحصــول عــى فــرص العمــل تحديــا رئيســيا، ال ســيام بالنســبة للشــباب والنســاء 

ــدام  ــا النع ــكي، تشــكل عام ــع هي ــي تتســم بطاب ــة الشــباب، الت ــات. وأصبحــت بطال وخريجــي الجامع

ــة يف  ــوايل 2٤.5 يف املائ ــدر بح ــا )يق ــرأة منخفض ــاط امل ــدل نش ــزال مع ــدان. وال ي ــتقرار للبل ــن واالس األم

ــة النســاء  ــن معــدالت بطال ــرية ب ــر( والفــوارق كب ــة يف الجزائ ــا وتونــس، و١5.5 يف املائ املغــرب وموريتاني

وبطالــة الرجــال. وهنــاك أيضــا تفــاوت بــن األقاليــم فيــام يخــص عاملــة النســاء. ففــي تونــس، عــى ســبيل 

املثــال، وصــل معــدل بطالــة النســاء عــى الصعيــد الوطنــي إىل 2٣.5 يف املائــة يف عــام 20١٦، يف حــن أنــه 

قــد يصــل إىل ٣5 يف املائــة يف بعــض مناطــق البــاد الداخليــة. 

وال تــزال وتــرية النمــو هشــة وغــري كافيــة إلحــداث خفــض معتــرب يف معــدالت البطالــة عــى نحــو دائــم. 

وتشــكل عوامــُل محدوديــة تنويــع االقتصــادات، وانخفــاض القيمــة املضافــة للقطاعــات اإلنتاجيــة، وهيمنــة 

القطــاع غــري الرســمي )٣٧ يف املائــة يف املغــرب و٦٨ يف املائــة يف موريتانيــا(، والديناميــة الدميغرافيــة، وعــدم 

ــاٍت  ــة بســوق العمــل، تحدي ــات املتعلق ــي، وضعــف إدارة املعلوم ــب املهن ــم والتدري ــة نظــم التعلي كفاي

تحــد مــن القــدرة عــى إيجــاد فــرص عمــل مســتدامة والئقــة. ويضــاف انتشــار العاملــة ذات املؤهــات 

املتدنيــة إىل ضعــف هيــاكل االقتصــادات واملســتوى املــدين لإنتاجيــة ليشــكل كل ذلــك عنــارص قطاعيــة. 

وال يــزال القطاعــان األول والثالــث يشــكان املحركــن الرئيســين للنمــو االقتصــادي. 

ــبب  ــل بس ــوق العم ــة يف س ــارات املطلوب ــول يف امله ــاك تح ــة، هن ــم التعليمي ــود النظ ــة إىل جم وباإلضاف

ــة  ــدة، بالنظــر إىل أن القطــاع الخــاص هــو املصــدر الرئيــي للعامل ــة الجدي ــة والتقني االحتياجــات العلمي

ــن  ــرب(. وم ــة يف املغ ــارب ٩0 يف املائ ــا يق ــر وم ــن يف الجزائ ــن العامل ــة م ــدان )5٨ يف املائ ــض البل يف بع

األهميــة مبــكان تحســن نوعيــة نُظــم التعليــم والتدريــب وموافقتهــا الحتياجــات الــركات والصناعــة مــن 

أجــل تعزيــز فــرص البالغــن يف الحصــول عــى عمــل والحــد مــن معــدالت البطالــة بدرجــة كبــرية. وأخــريا، 

ــاف أن يخفــض  ــة وتحســن الظــروف املعيشــية لســكان األري ــز األنشــطة االقتصادي ــإن مــن شــأن تعزي ف

معــدل البطالــة يف الحــر، ويعكــس مســار تدفقــات الهجــرة مــن املناطــق الحريــة إىل املناطــق الريفيــة. 

وينبغــي أن تراعــي خطــط التنميــة املحليــة مســألة تعزيــز العاملــة.

الغايــة ٨-5 تحقيــق العالــة الكاملــة واملنتجــة وتوفــر العمــل الائــق لجميــع النســاء والرجــال، مبــن فيهــم 

الشــباب واألشــخاص ذوو اإلعاقــة، وتكافــؤ األجــر لقــاء العمــل املتكافــئ القيمــة، بحلــول عــام ٠ ٣ ٢٠.

الغايــة ٨-٦ الحــد بدرجــة كبــرة مــن نســبة الشــباب غــر امللتحقــن بالعالــة أو التعليــم أو التدريــب بحلــول 

 ٢٠٢٠ عام 

ــاق العاملــي لتوفــر فــرص  ــذ امليث ــة لتشــغيل الشــباب وتنفي ــل اســرتاتيجية عاملي ــة ٨-ب وضــع وتفعي الغاي

ــة بحلــول عــام ٢٠٢٠.  العمــل الصــادر عــن منظمــة العمــل الدولي
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غــري أن السياســات والربامــج العامــة التــي أُعــدت لدعــم عاملــة الشــباب خــال الســنوات األخــرية مل تتمكــن 

مــن وقــف تيــار ارتفــاع معــدالت البطالــة بينهــم. وال تــزال فــرص العمــل غــري كافيــة مقارنــة مــع الطلــب، 

كــام أن الفــرص املتاحــة ال تتوافــق مــع مهــارات الباحثــن عــن وظائــف. ومــن بــن املعوقــات، هنــاك أيضــا 

االفتقــار إىل املعلومــات عــن العــرض والطلــب يف ســوق العمــل عــى الصعيــد املحــي )معظــم الشــباب يف 

املناطــق الريفيــة غــري مســجلن يف مكاتــب العمــل( والتفــاوت بــن املناطــق الجغرافيــة يف توزيــع فــرص 

العمــل. 

ويف ظــل عــدم وجــود تقييــم ودراســات األثــر ملختلــف اإلجــراءات العامــة املتخــذة، مــن الصعــب تقديــر 

األثــر الحقيقــي لتلــك االجــراءات عــى إيجــاد فــرص عمــل مســتدامة وعــى ديناميــات البطالــة. وهنــاك 

أيضــاً افتقــار للمعلومــات واملشــورة ومتابعــة املســتفيدين مــن آليــات الدعــم املتوفــرة للشــباب يف مجــال 

ريــادة األعــامل. وينبغــي كذلــك تعزيــز قــدرات هيــاكل الدعــم. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن العــدد الكبــري 

ــل وتشــتّتها  ــة مــوارد التموي ــف الربامــج، وعــدم كفاي ــن مختل ــار إىل التنســيق ب ــة واالفتق للجهــات املعني

وعــدم وجــود نظــام فاعــل ومنتظــم للرصــد والتقييــم يف بعــض البلــدان تشــكل عراقيــَل تعيــق اســتدامة 

ــة  ــة الكلي ــر السياســات االقتصادي ــل ألث ــه ينبغــي إجــراء تحلي ــن آثارهــا. وأخــريا، فإن ــادرات وتحــد م املب

ــة. والقطاعيــة عــى العامل

تحليل التجاهات

• ــة يف 	 ــس )بنســبة ١5.٦ يف املائ ــدان، الســيام يف تون ــع البل ــة يف جمي ــة )٨-5-2( مرتفع تظــل البطال

عــام 20١٦(.)٧٩( وهــي تشــهد زيــادة يف املغــرب، حيــث ارتفعــت مــن ٩.١ يف املائــة يف عــام 20١0 

ــا  ــة يف عــام 20١٧، وانخفضــت قليــا يف موريتاني ــة يف عــام 20١٦ ثــم ١0.2 يف املائ إىل ٩, ٩ يف املائ

)١١.٨ يف املائــة يف عــام 20١٦ مقابــل ١2.٨5 يف املائــة يف عــام 20١٤(.)٨0( وقــد ارتفعــت البطالــة 

ــن ١5.٣ يف  ــري م ــاض الكب ــرة أوىل )2005-20١0( اتســمت باالنخف ــد أن شــهدت ف ــر، بع يف الجزائ

املائــة إىل ١0 يف املائــة وفــرة ثانيــة )20١0-20١٦( طبعهــا ركــود نســبي حيــث تراوحــت مــا بــن ١0 

إىل ١١ يف املائــة، لتســتقر عنــد عتبــة ١١.٧ يف املائــة خــال أيلول/ســبتمرب 20١٧. أمــا يف موريتانيــا، 

إذا راعينــا األهــداف الوطنيــة املحــددة، فمــن املفــروض أال يحــدث تراجــع كبــري قبــل عــام 20٣0 

)١0 يف املائــة(، خافــاً للمغــرب الــذي وضــع أهدافــاً طموحــة )٨.5 يف املائــة يف عــام 202١(.)٨١( 

وقــد وضعــت تونــس لنفســها هــدف خفــض معــدل البطالــة إىل ١2 يف املائــة يف عــام 2020 )خطــة 

التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة للفــرة 2020-20١٦(.

• ــة الشــباب )الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن ١5 و2٤ ســنة( ارتفاعــاً منــذ عــام 	 ويشــهد معــدل بطال

20١0 حيــث ســجل يف الجزائــر 2٨.٦٣ يف املائــة )أيلول/ســبتمرب 20١٧(، ويف املغــرب 22.5 يف املائــة 

)20١٦(، ويف تونــس ٣٤.٩ يف املائــة )20١٦(.)٨2( وهــو آخــذ يف االنخفــاض يف موريتانيــا، وفقــا آلخــر 

٧٩  بلــغ معــدل البطالــة حســب تقديــرات املعهــد الوطــين لاحصــاء يف الربــع األخــري مــن عــام 2٠17 نئبــة 15.3 ابملائــة تتــوزع علــى 22.8 

يف املائة للنســاء و12.3 يف املائة للرجال.
٨0  املصدر: املندوبية السامية للتخطيط- دراسة استقصائية وطنية بشأن التشغيل، لعام ٠17 2.

٨١   الربانمج احلكومي )2٠21-2٠17(.

٨2   يشري االستقصاء الوطين بشأن التشغيل لعام 2٠17 إىل معدل متزايد استقر عند عتبة 26.5 يف املائة يف عام 2٠17.
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دراســة اســتقصائية وطنيــة، حيــث أشــارت إىل معــدل قــدره 22.٩ يف املائــة يف عــام 20١٦ )مقابــل 

ــريات  ــياق التغي ــه يف س ــري يجــب النظــر إلي ــاف الكب ــام 20١5(.)٨٣( وهــذا االخت ــة يف ع ٣١ يف املائ

املنهجيــة الناشــئة عــن الدراســة االســتقصائية الوطنيــة بشــأن العاملــة والقطــاع غــري الرســمي )أخــذ 

العينــات، والتصنيفــات متشــياً مــع املعايــري الدوليــة(، حيــث إن الرقــم املذكــور بخصــوص عــام 20١5 

ــكان  ــام للس ــداد الع ــن التع ــوذ ع ــرك( مأخ ــاه املش ــارع والرف ــو املتس ــراتيجية النم ــوارد يف اس )ال

واملســاكن لعــام20١٣.

• ــة 	 ــل ١2.5 يف املائ ــة مقاب ــس )2٣.5 يف املائ ــيام يف تون ــر، الس ــاغا آخ ــاء ش ــة النس ــكل بطال وتش

للرجــال(، والجزائــر )20 يف املائــة مقابــل ٨ يف املائــة للرجــال(، وموريتانيــا )١٩ يف املائــة مقابــل ٩.٩2 

يف املائــة للرجــال(.)٨٤( ويف املغــرب، ارتفعــت مــن ١0.٩ يف املائــة عــام 20١٦ إىل ١٤.٧ يف املائــة عــام 

20١٧. أمــا يف الجزائــر فقــد شــهدت انخفاضــاً بــن عامــي 20١0 و20١5، مــن ١٩ يف املائــة إىل ٦, ١٦ 

يف املائــة، ثــم أخــذت يف االرتفــاع مــرة أخــرى يف عــام 20١٦.

• ــث 	 ــدان. حي ــع البل ــاع يف جمي ــايل )٨ -5 -2( آخــذ يف االرتف ــم الع ــة خريجــي التعلي ــدل بطال ومع

ســجل ٣0.5 يف املائــة يف تونــس يف عــام 20١٦، و2١.٩ يف املائــة يف املغــرب، و١٨ يف املائــة يف 

موريتانيــا )20١٤( و١٧.٧ يف املائــة يف الجزائــر )مقابــل ١٤ يف املائــة يف عــام 20١5، و2١ يف املائــة يف 

عــام 20١0(. ويعــزى ذلــك إىل ضعــف أداء نظــم التعليــم والتدريــب املهنــي وعــدم انســجامها مــع 

احتياجــات العمــل. 

• ــن 	 ــن والعاطل ــري املتعلم ــنة( غ ــن ١5و2٤ س ــم ب ــراوح أعامره ــن ت ــباب )الذي ــع الش ــام أن وض ك

عــن العمــل وغــري املدربــن )٨ -5 -١( يشــكل كذلــك مدعــاة للقلــق. ففــي موريتانيــا، تبلــغ نســبة 

ــة )مــن  ــب ٤٤.2 يف املائ ــم والتدري ــن تحــت نظامــي التعلي ــن وغــري املنضوي الشــباب غــري العامل

ــة  ــأن العامل ــة بش ــتقصائية الوطني ــة االس ــا(  )الدراس ــن ١5 و٣٤ عام ــم ب ــراوح أعامره ــن ت الذي

والقطــاع غــري الرســمي لعــام  20١٦(. ويبلــغ عــدد الشــباب غــري العاملــن وغــري املنضويــن تحــت 

نظامــي التعليــم والتدريــب )الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن ١5 و2٤ ســنة( 2٩ يف املائــة يف املغــرب 

ــس )20١٦(.)٨5(  ــة يف تون و٣١.٦ يف املائ

• ــواء 	 ــباب، س ــغيل الش ــق بتش ــذ تتعل ــد التنفي ــة قي ــة وموضوع ــة مكتمل ــراتيجية وطني ــود اس وج

ــغيل )٨ -ب-١(. ــة للتش ــراتيجية وطني ــن اس ــراً م ــا أو عن ــة بذاته ــراتيجية قامئ ــا اس بوصفه

ويف جميــع هــذه البلــدان، تســتهدف االســراتيجية الوطنيــة للتشــغيل الشــباب والنســاء، ولكنهــا ال تحــدد 

أهدافــاً رقميــة للحــد مــن بطالــة الشــباب. وهــي تركــز عــى تعزيــز التشــغيل يف القطــاع الخــاص وريــادة 

األعــامل، وتحســن معــدالت مشــاركة النســاء والحــد مــن انعــدام األمــن الوظيفــي.

83   دراســة اســتقصائية وطنيــة بشــأن التشــغيل والقطــاع غــري الرمســي لعــام 2٠17 أجراهــا املكتــب الوطــين لإلحصــاء بدعــم مــن منظمــة 
العمــل الدوليــة.

٨٤   بياانت عام 2٠1٦.

٨5  املصدر: املندوبية السامية للتخطيط- دراسة استقصائية وطنية بشأن التشغيل، 2٠17.



التقرير األول عن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف املغرب العريب

39

التوجهات االسرتاتيجيةوجود اسرتاتيجية

خطــة العمــل لرقيــة التشــغيل ومكافحــة الجزائر
التــي اعتمــدت يف نيســان/أبريل  البطالــة، 

20١٤ عــام  ونُقحــت   200٨

مؤهــات  تحســن  إىل  التشــغيل  سياســة  تســتند 
القــوى العاملــة الوطنيــة، وتطويــر ريــادة األعــامل، 
وتكييــف القطاعــات الفرعيــة ومؤهــات التدريــب مــع 
احتياجــات ســوق العمــل، وتحســن الوســاطة يف ســوق 
العمــل وتعزيزهــا، ودعــم االســتثامر الــذي ينتــج فــرص 
العمــل وتحديــث عمليــات املتابعــة والرصــد والتقييــم.

2 املغرب  0١5  ( للتشــغيل  الوطنيــة  االســراتيجية 
)2025-

املائــة  يف   3.9 الهــدف:   
)2025 (

ــة  ــي )20١٧-202١( والخط ــج الحكوم الربنام
بالتشــغيل  للنهــوض  الجديــدة  الوطنيــة 

عــام 202١( )بحلــول 

ــة:  ــدل البطال ــدف مع  ه
8.5 يف املائــة )202١(

سياســات  تركيــز  ركائــز:  أربــع  إىل  الهــدف  يســتند 
ــاد  ــو إيج ــة نح ــات اإلقاليمي ــكي والسياس ــاد ال االقتص
ــة يف املتوســط  ــف وظيف ــدة )200 أل ــرص عمــل جدي ف
ــة  ــن فعالي ــري؛ تحس ــال الب ــة رأس امل ــنويا(؛ تنمي س
برامــج التشــغيل؛ تعزيــز إدارة ســوق العمــل. ويشــكِّل 
تشــغيل الشــباب أحــد مكونــات االســراتيجية الوطنيــة 
ــار  ــاه املس ــس اتج ــاً إىل عك ــعى أيض ــي تس ــل الت للعم
املائــة  يف   ٤٤( اإلنــاث  مشــاركة  معــدل  يف  التنــازيل 
بحلــول إىل 2025 بــدالً مــن ٣0 يف املائــة يف الوقــت 
الحــايل بالنســبة للســكان الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن 
ــذ  ــة تنفي ــدت خط ــد اُعتم ــوق(. وق ــا ف ــا وم 25 حالي

االســراتيجية يف عــام 20١٧.

)20١٧-موريتانيا للتشــغيل  الوطنيــة  االســراتيجية 
)20٣0

والرفــاه  املتســارع  النمــو  اســرتاتيجية 
: ملشــرتك ا

  أهداف معدل البطالة:

• ١2 يف املائة )2020(	

• ١0 يف املائة )20٣0(	

والشــباب  النســاء  األولويــة  ذات  األهــداف  متثــل 
االبتــدايئ  التعليميــن  املســتوين  مــن  واألشــخاص 
ــوي. وســوف تدمــج مســألة التشــغيل وســيجري  والثان
رصدهــا عــى املســتوى القطاعــي. وينتظــر زيــادة 
االســتثامر يف آليــات لتيســري الحصــول عــى العمــل 
فضــا عــن تحســن التنســيق والتشــاور بــن املؤسســات 
ــوق  ــغيل يف س ــن التش ــؤولة ع ــة املس ــاكل العام والهي
املطــاف خفــض نســبة  نهايــة  العمــل. وينبغــي يف 
انعــدام األمــن الوظيفــي للســكان إىل حــدود ١5 يف 

املائــة )يف مقابــل 20 يف املائــة حاليــاً(.

الخطة الخامسية للتنميةتونس

 هدف معدل البطالة:

• ١2 يف املائة )2020(	

ــاق 20٣0  ــة للتشــغيل آلف صــدرت االســراتيجية الوطني
ــى  ــراتيجية ع ــذه االس ــركز ه ــام 20١٧. وس ــال ع خ
ــباب  ــز الش ــاص وحف ــاع الخ ــغيل يف القط ــز التش تعزي
ــز تنظيــم  عــى إنشــاء املشــاريع املبتكــرة. وميثــل تعزي
والنســاء،  للشــباب  الخاصــة  واملبــادرات  املشــاريع 

األهــداف ذات األولويــة للحكومــة يف مجــال التشــغيل.
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ي اتخذتها البلدان مؤخراً
الجراءات والمبادرات الرئيسية ال�ت

الجزائر

ــيام  ــل )ال س ــرص العم ــاد ف ــة يف إيج ــات االقتصادي ــه القطاع ــي تواج ــات الت ــدي للتحدي ــل التص ــن أج م

الزراعــة والصناعــة(، وضعــت الدولــة عــدة آليــات لتعزيــز تشــغيل الشــباب، األمــر الــذي ســاهم يف خفــض 

معــدل البطالــة، وتيســري تطويــر ريــادة األعــامل والعمــل املســتقل. وقــد ارتفــع معــدل التشــغيل بالنســبة 

ــة  ــة يف عــام 200١ إىل 2١ يف املائ ــن ١5 -٤ 2 ســنة مــن ٧, ١٦ يف املائ ــراوح أعامرهــم ب ــن ت للشــبان الذي

ــن  ــن ع ــن الباحث ــف م ــى التوظي ــب ع ــأيت الطل ــاء، 20١5(. وي ــي لإحص ــب الوطن ــام 20١5 )املكت يف ع

عمــل للمــرة األوىل بنســبة ٧0 يف املائــة، ومنهــم ٣0 يف املائــة مــن النســاء. وميثــل الشــباب )الذيــن تــراوح 

ــل  ــن عم ــن ع ــن الباحث ــوع العاطل ــن مجم ــة( م ــرية )٤0 يف املائ ــنة( نســبة كب ــن ١5 و2٤ س أعامرهــم ب

ــوع  ــن مجم ــة م ــي للتشــغيل بنســبة 5٩ يف املائ ــزال القطــاع الخــاص املصــدر الرئي ــام 20١٤. وال ي يف ع

التشــغيل يف عــام 20١٦. واملجــاالت التــي تطلــب أكــرب عــدد مــن املؤهــات هــي مجــاالت البنــاء والصناعــة 

والزراعــة والخدمــات. وقــد كشــفت الدراســة االســتقصائية التــي أجراهــا مكتــب االحصــاء الوطنــي بشــأن 

ــة مــن الشــباب الذيــن تــراوح أعامرهــم بــن ١5 و2٤ مــن الذيــن  التشــغيل يف عــام 20١٣ أن ٨٨ يف املائ

يعملــون يف القطــاع الخــاص غــري منتســبن للضــامن االجتامعــي. ويف عــام 20١٦، وصلــت نســبة العــامل غــري 

املنتســبن للضــامن االجتامعــي إىل 5, ٣٩ يف املائــة مــن مجمــوع الســكان العاملــن.

ــات  ــاء آلي ــز إنش ــام 200٨ وتعزي ــة يف ع ــن البطال ــد م ــغيل والح ــة للتش ــة الوطني ــق السياس ــدأ تطبي وب

ــة للتشــغيل والصنــدوق الوطنــي للتأمــن  ــة الوطني ــل الوكال ــة مث ــوكاالت الحكومي وتخصيــص خدمــات لل

ضــد البطالــة، والوكالــة الوطنيــة لدعــم تشــغيل الشــباب، ووكالــة التنميــة االجتامعيــة، والوكالــة الوطنيــة 

ــرية. ــروض الصغ إلدارة الق

وترتكــز اآلليــات الرئيســية التــي وضعــت للمســاهمة يف خفــض البطالــة وتيســري إدمــاج الشــباب العاطلــن 

عــن العمــل يف ســوق العمــل، ودعــم إدراج التعليــم العــايل والتدريــب املهنــي، وتحســن مهــارات الشــباب 

املتقدمــن للحصــول عــى قــروض صغــرية، واملســاعدة يف إقامــة مشــاريع مبتكــرة وكذلــك مؤسســات صغرية 

تتناســب مــع مؤهــات الشــباب والنســاء، وإنشــاء نظــام التأمــن ضــد البطالــة. وســاعدت آليــة املســاعدة 

عــى اإلدمــاج املهنــي أكــر مــن 5, ١ مليــون شــاب عــى الحصــول عــى عمــل خــال الفــرة مــن 20١0 إىل 

ــة الوطنيــة لدعــم تشــغيل الشــباب يف عــام ١٩٩٦ أنشــئت أكــر مــن  20١5. ومنــذ إطــاق برنامــج الوكال

٨٧٨ ألــف وظيفــة )بنهايــة 20١٦(. ومثــة تدابــري أخــرى تســاهم يف تطويــر التشــغيل، مبــا يف ذلــك اإلطــار 

التريعــي لحفــز االســتثامر )القانــون رقــم ١٦-0٩ لعــام 20١٦ واملرســوم ١٧-١05 الصــادر يف آذار/مــارس 

ــن  ــزال م ــك، ال ي ــع ذل ــة. وم ــن ١00 وظيف ــر م ــئ أك ــي تنش ــتثامرات الت ــا لاس ــح مزاي ــذي مين 20١٧( ال

الصعــب تقييــم فعاليــة مختلــف اآلليــات )مــن حيــث اســتمرارية األنشــطة املمولــة، ونوعيــة الوظائــف 

التــي أنشــئت ومدتهــا، وإدمــاج الفئــات األكــر ضعفــا(، يف ظــل عــدم وجــود عمليــات تقييــم رســمية مــن 

اإلدارات املعنيــة. غــري أن بعــض التحليــات تشــري إىل أن اآلليــات التــي ُوضعــت أدت إىل وظائــف مؤقتــة 

أساســا )٧٩.5 في املائــة(. وال يــزال العمــل بأجــر هــو الشــكل الســائد يف التوظيــف )حــوايل ٦٩.٧ يف املائــة( 

ويظــل إيجــاد فــرص العمــل املســتقر يف األجلــن املتوســط والطويــل تحديــا.
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المغرب

اعتمــد املغــرب اســراتيجية وطنيــة للتشــغيل )20١5-2025( مــن أجــل تعزيــز إيجــاد فــرص العمــل الائــق، 

ومشــاركة الشــباب املــرأة يف ســوق العمــل، وتنميــة رأس املــال البــري، والحــد مــن التفاوتــات اإلقليميــة 

والجنســانية يف الحصــول عــى فــرص العمــل. ووفقــا لهــذه االســراتيجية، يتوقــع تخفيــض معــدل البطالــة 

الوطنــي إىل ٣.٩ يف املائــة يف عــام 2025، ولكــن أعيــدت صياغــة هــذا الهــدف الطمــوح جــدا ليحــدد عنــد 

ــد تشــجيع تشــغيل  ــوض بالتشــغيل )20١٧-202١(. ويع ــد للنه ــي الجدي ــة يف املخطــط الوطن ٨.5 يف املائ

ــباب  ــة للش ــة املندمج ــراتيجية الوطني ــم االس ــا يف صمي ــو أيض ــراتيجية. وه ــارص االس ــد عن ــباب أح الش

ــة للشــباب، ال ســيام يف املناطــق  ــادة الفــرص االقتصادي ــا يف زي ــي يكمــن أحــد أهدافه )20١5-20٣0(، الت

الريفيــة، وتعزيــز قابليتهــم للتوظيــف. 

ــة للتوظيــف  ــق بتحســن القابلي ــة لدعــم التشــغيل، وتتعل ــات والربامــج الحكومي ــد مــن اآللي ومثــة العدي

)التدريــب عــى املهــارات، والتدريــب املقــدم حســب الطلــب، وآليــات دعــم القطاعات الناشــئة(، وتشــجيع 

العمــل املدفــوع األجــر )عقــد االندمــاج وعقــد اإلدمــاج املهنــي( والتشــجيع عــى العمــل املســتقل. ومــع 

ذلــك، يظــل تقييــم األثــر صعبــا. وكفاءتهــا محــدودة نســبيا بســبب التكلفــة العاليــة نســبيا، وعــدم كفايــة 

ــة إىل  ــن. وباإلضاف ــدام التنســيق املؤســي وضعــف مشــاركة أصحــاب املصلحــة املحلي االســتهداف، وانع

ذلــك، فــإن اإلحصــاءات عــن التشــغيل بحاجــة إىل تعزيزهــا عــى الصعيديــن القطاعــي واملحــي.

ــة إىل  ــدل البطال ــص مع ــغيل )20١٧-202١( إىل تقلي ــوض بالتش ــد للنه ــي الجدي ــط الوطن ــدف املخط ويه

ــة، ومكافحــة هشاشــة التشــغيل، ومراعــاة الفئــات الضعيفــة )الشــباب املتعلمــن واألشــخاص  ٨.5 يف املائ

ذوي اإلعاقــة والنســاء(. ومــن املفــروض أن يــؤدي النهــج املتّبــع إىل تعزيــز التنســيق والحــوار بــن الجهــات 

الفاعلــة، عــى املســتوى القطاعــي ومــع املناطــق، مــن أجــل تحســن تنفيــذ الربامــج القامئــة وإعــامل أثرهــا، 

ــة إلنعــاش التشــغيل والكفــاءات. وتهــدف هــذه  ــة الوطني مبــا يف ذلــك خطــة عمــل )20١٦-2020( الوكال

الخطــة إىل تيســري الحصــول عــى الوظيفــة األوىل للخريجــن الشــباب، وإعــداد عــرض خدمــة لصالــح غــري 

ــرأة  ــذايت للم ــف ال ــز التوظي ــال تعزي ــن خ ــيام م ــرأة، ال س ــاط امل ــن نش ــاهمة يف تحس ــن واملس الخريج

)إنشــاء مشــاريع صغــرية وأنشــطة مــدرة للدخــل(. 

ــق أيضــا  ــد للنهــوض بالتشــغيل عــى تشــجيع التوفي ــي الجدي ــن املفــروض أن يعمــل املخطــط الوطن وم

بــن العمــل والتعليــم، وتوســيع نطــاق الربامــج اإلقليميــة للنهــوض بالتشــغيل، وتحســن أثــر السياســات 

القطاعيــة املتعلقــة بالتشــغيل)٨٦( )٦0 يف املائــة مــن الوظائــف ينشــئها قطــاع الخدمــات(، وتعزيــز دور 

ــة  ــام 20١٧ دراس ــت يف ع ــد أطلق ــده. وق ــل لرص ــام متكام ــع نظ ــل ووض ــوق العم ــي لس ــد الوطن املرص

اســتقصائية وطنيــة جديــدة عــن التشــغيل. وتســتند هــذه الدراســة إىل توســيع نطــاق العينــات لضــامن 

تحســن التغطيــة والتمثيــل الجغرافيــن، وإدمــاج املعلومــات املتعلقــة بســوق العمــل يف املناطــق االثنتــي 

عــرة وإدراج أبعــاد جديــدة. وتتعلــق هــذه األبعــاد بالعاقــة بــن املهــارات واملهــن املامرَســة، وحالــة املرأة 

إزاء ســوق العمــل، وأنــواع العمــل املســتقل، ومســتويات التغطيــة الطبيــة وتغطيــة املعاشــات التقاعديــة، 

ــات  ــتخدام التكنولوجي ــور، واس ــاواة يف األج ــدم املس ــل، وع ــة والعم ــن اإلقام ــن أماك ــن ب ــل املوظف وتنق

ــد. ــن يعيشــون يف البل ــن الذي ــدة للمعلومــات واالتصــاالت، وخصائــص املهاجري الجدي

8٦  ال توجد معلومات موثوقة لتقييم األثر احلقيقي للسياسات القطاعية بشأن النهوض ابلتشغيل.
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وســلطت هــذه الدراســة االســتقصائية عــن التشــغيل )املندوبيــة الســامية للتخطيــط، 20١٧( الضــوء عــى 

التحديــات يف مجــال العمــل الائــق ونوعيــة التشــغيل. ويقــدر معــدل تغطيــة نظــام املعاشــات التقاعديــة 

للعاملــن الذيــن تــراوح أعامرهــم مــا بــن ١5 ســنة أو أكــر 2١ يف املائــة عــى الصعيــد الوطنــي و٦ يف املائــة 

فقــط يف املناطــق الحريــة. فعــى الصعيــد الوطنــي، ال يحصــل ٧٧.5 يف املائــة مــن الســكان العاملــن عــى 

الرعايــة الطبيــة، وال يحصــل ٩٧.٦ يف املائــة مــن العاملــن األجــراء عــى أي تدريــب مــن رب العمــل.

موريتانيا

ينــدرج التشــغيل يف صميــم األهــداف ذات األولويــة الســراتيجية النمــو املتســارع والرفــاه املشــرك 

ــن النســاء)٨٨( والشــباب  ــري املســتقرة،)٨٧( ال ســيام ب ــف غ ــة والوظائ ــض البطال ــي تســعى إىل تخفي الت

والخريجــن. وتتســم الغايــات املحــددة للحــد مــن البطالــة، الســيام بــن الشــباب والنســاء، يف آفــاق 2020-

20٣0 بالطمــوح الكبــري، وهــو مــا يــدل عــى الصعوبــات التــي يواجههــا قطــاع التشــغيل. ولتحقيــق ذلــك، 

وضعــت اســراتيجية وطنيــة جديــدة للتشــغيل )20١٧-20٣0()٨٩( اســتنادا إىل توجيهــات اســراتيجية النمــو 

املتســارع والرفــاه املشــرك ونتائــج الدراســة االســتقصائية التــي قــام بهــا فريــق البحــث يف ريــادة األعــامل 

واالســراتيجية واالبتــكار يف عــام 20١2. ويكمــن الهــدف العــام لهــذه االســراتيجية يف القضــاء عــى أوجــه 

القصــور الكمــي والنوعــي يف مجــال التشــغيل. وهــي تتضمــن، مــن جملــة أمــور، إصــاح نظــام التدريــب 

ــة الوطنيــة لرقيــة تشــغيل  املهنــي، وتحســن نظــام املعلومــات املتلعــق بالتشــغيل، وتنقيــح مهــام الوكال

الشــباب،)٩0( وإنشــاء صنــدوق للتشــغيل، وإنشــاء مجلــس أعــى للتشــغيل، وتعزيــز املرافــق العامــة املعنيــة 

ــا  ــاعد أيض ــرى تس ــراتيجيات أخ ــاك اس ــاص. وهن ــاع الخ ــع القط ــة م ــة دينامي ــة رشاك ــغيل وإقام بالتش

ــة  ــة لرقي ــك اإلســراتيجية الوطني ــا يف ذل ــن االقتصــادي للنســاء والشــباب، مب ــز التشــغيل والتمك يف تعزي

ــك، بُذلــت  ــة للتمويــات الصغــرية. وباإلضافــة إىل ذل املقــاوالت الصغــرى والخفيفــة واالســراتيجية الوطني

جهــود يف مجــال التدريــب التقنــي واملهنــي لتعزيــز قابليــة الشــباب للتوظيــف. 

ومن بن الربامج العديدة التي تسهم يف إيجاد فرص العمل نذكر ما يي:

• الربنامــج الوطنــي املندمــج لدعــم الامركزيــة والتنميــة املحليــة وتشــغيل الشــباب الــذي انطلقــت 	

أعاملــه يف عــام 20١٤؛

• الربنامج الوطني املتكامل للمقاوالت الصغرى؛	

• يضطلــع صنــدوق دعــم التشــغيل الــذي أطلــق يف عــام 20١2، مبــا يــي: ’١‘( دعــم األنشــطة املــدرة 	

لدخــول مســتدامة، مبــا يف ذلــك يف مجــاالت البيئــة لصالــح الفئــات الضعيفــة، ’2‘(، إدمــاج الخريجن 

العاطلــن عــن العمــل، ’٣‘( تشــجيع املقــاوالت الصغــرية جــدا؛

٨٨  يبلــغ معــدل شــغل املــرأة للوظائــف 24.5 يف املائــة، مقارنــة بنســبة 53.1 يف املائــة للرجــال، يف حــن تشــكل النســاء 57.5 يف املائــة 

مــن الســكان يف ســن العمــل.
89  تشمل الغاايت ذات األولوية النساَء والشباب إىل جانب األشخاص من املستوين التعليمين االبتدائي والثانوي.

9٠  تســاهم الوكالــة الوطنيــة لرتقيــة تشــغيل الشــباب يف تنفيــذ السياســة الوطنيــة للتشــغيل، ومتلــك صندوقــا موجهــا لتنفيــذ أربعــة برامــج 
رئيســية :’1‘ التوظيف الذايت؛’2‘والتنســيب؛’3‘وتنمية املهارات’4‘ومراقبة التشــغيل. ومع ذلك، فإن الوكالة حمدودة من حيث التغطية 

اإلقليميــة واملــوارد املاليــة. وتفتقــر عملياهتــا إىل الوضــوح واالتســاق مــع اجلهــات الفاعلــة األخــرى. 



التقرير األول عن تنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف املغرب العريب

43

• متــت املوافقــة منــذ فــرة وجيــزة عــى مــروع دعــم تطويــر املقــاوالت املتناهيــة الصغــر والصغــرية 	

واملتوســطة وتشــغيل الشــباب، بتمويــل مــن صنــدوق التنميــة األفريقــي.

مــن املأمــول أن تســمح االســراتيجية الجديــدة بتوحيــد الجهــود التــي تبذلهــا مختلــف الجهــات املعنيــة 

لضــامن الرصــد املنتظــم بهــدف االســتخدام األمثــل للمــوارد والتأثــريات.

ويتميــز نظــام املعلومــات املتعلقــة بالتشــغيل)٩١( بالتشــتت )تصنيــف غــري كاف، ال ســيام  حســب نــوع 

الجنــس والبيئــة، مبــا يف ذلــك الفئــات الضعيفــة( بعــدم االنتظــام يف جمــع البيانــات، وعــدم االتســاق بــن 

ــة، وعــدم اتســاق األدوات  الهيئــات املشــاركة يف جمــع البيانــات، وضعــف القــدرات التقنيــة والتكنولوجي

والتســميات املســتخدمة )كثــريا مــا تختلــف عــن البيانــات الناتجــة مــن مصــدر إىل آخــر ومــن مثــة هنــاك 

توافــق قليــل جــدا بشــأنها( وأخــري باملحدوديــة مــن حيــث التحليــل ونــر البيانــات املوجــودة. ويتعــن 

ــوق  ــات س ــة ودينامي ــغيل والبطال ــن التش ــات ع ــال للمعلوم ــام فع ــع نظ ــود لوض ــن الجه ــد م ــذل مزي ب

العمــل ومــؤرشات العمــل الائــق. وقــد أنجــز الديــوان الوطنــي لإحصائيــات، بدعــم مــن مكتــب العمــل 

الــدويل، دراســة اســتقصائية وطنيــة جديــدة عــن التشــغيل والقطــاع غــري الرســمي يف شــباط/فرباير 20١٧. 

تونس 

يشــكل تعزيــز التشــغيل والقابليــة للتوظيــف عنــرا أساســيا يف الخطــة الخامســية التــي تهــدف إىل خفــض 

معــدل البطالــة إىل ١2 يف املائــة يف عــام 2020، وذلــك، عــى وجــه الخصــوص، بوضــع اســراتيجية وطنيــة 

جديــدة للتشــغيل )قيــد اإلعــداد( واإلصــاح املســتمر لنظــام التدريــب املهنــي )مــن حيــث تطويــر القدرات 

ــن  ــري امللتحق ــال غ ــاق األطف ــة التح ــون إلزامي ــامد قان ــارس 20١٧ اعت ــم يف آذار/م ــودة(. ت ــن الج وتحس

باملــدارس الذيــن تقــل أعامرهــم عــن ١٨ ســنة بالتدريــب املهنــي األويل. وســرُيفق تنفيــذه بإنشــاء مراكــز 

ــف شــاب ســنويا، الســيام  ــوي( أل ــدايئ والثان ــم االبت ــدريس )التعلي ــرسُب امل ــال الت ــي. ويَط ــب املهن للتدري

شــباب املناطــق الداخليــة. وتركــز الخطــة أيضــا عــى زيــادة نســبة مشــاركة املــرأة مــن 2٨.5 يف املائــة يف 

ــة يف عــام 2020. عــام 20١٤ إىل ٣5 يف املائ

ومبــا أنــه مل تعــد للدولــة وســائل جديــدة لتوظيــف الشــباب، تتجــه السياســات والربامــج العامــة نحــو تعزيز 

ــادة األعــامل  ــد ري ــة. وتع ــة مشــاريع ابتكاري التشــغيل يف القطــاع الخــاص وتشــجيع الشــباب عــى إقام

واملبــادرة الخاصــة للشــباب والنســاء الهــدَف الــذي يحظــى باألولويــة لــدى الحكومــة يف مجــال التشــغيل. 

وهنــاك اســراتيجية وطنيــة لريــادة األعــامل يجــري وضــع اللمســات األخــرية عليهــا، وتــم قيــد مبلــغ 250 

ــون االســتثامر أيضــا  ــص قان ــة لعــام 20١٧ لدعــم إنشــاء املشــاريع. كــام ين ــون املالي ــار يف قان ــون دين ملي

عــى حوافــز للشــباب الواعــد. وهنــاك اســراتيجية وطنيــة للمبــادرة الخاصــة قيــد اإلعــداد ترمــي إىل قيــام 

الشــباب بإطــاق مشــاريع ابتكاريــة، إىل جانــب برنامــج دفــع املبــادرة االقتصاديــة النســائية )2020-20١٦(. 

ويتزايــد عــدد املبــادرات الراميــة إىل تعزيــز تشــغيل الشــباب، والتــي تركــز عــى تطويــر نظــام التدريــب 

املهنــي والتعليــم العــايل، ودعــم العمــل املســتقل، وإقامــة املشــاريع، وتعزيــز االقتصــاد االجتامعــي 

٩١  بيــاانت التشــغيل مســتقاة مــن التعــداد العــام للســكان واملســاكن )يعــود آخــر تعــداد إىل عــام 2٠13( والدراســات االســتقصائية، 

وبصــورة اثنويــة مــن الســجات اإلداريــة. مسحــت الدراســة االســتقصائية املرجعيــة املتعلقــة ابلتشــغيل والقطــاع غــري الرمســي بوضــع منهجيــة 
اُعتمــدت يف إطــار الدراســة االســتقصائية الدائمــة عــن الظــروف احلياتيــة لألســر املعيشــية لعــام 2٠14.
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ــب  ــز سياســة التشــغيل يف الخــارج. ويتطل ــز دور املناطــق يف مجــال التشــغيل، وتعزي ــي، وتعزي والتضامن

ــاص.  ــاع الخ ــدين والقط ــع امل ــامت املجتم ــادرات إرشاك منظ ــذه املب تنفيذه

ــال التشــغيل  ــاوت يف مج ــه التف ــن أوج ــة للحــد م ــع املناطــق يف محاول ــذ م ــد التنفي ــاك رشاكات قي وهن

عاملــة وتكريــس مبــدأ تكافــوء الفــرص فيــام بــن الفئــات االجتامعيــة املختلفــة. فعــى ســبيل املثــال، فــإن 

برنامــج ’’عقــد الكرامة‘‘يســعى إىل تيســري االندمــاج يف الحيــاة املهنيــة للباحثــن عــن عمــل للمــرة األوىل 

ــط باحتياجــات  ــة ترتب ــن اكتســاب مؤهــات إضافي ــم م ــا ميكنه ــا، وهــو م ــن عــى شــهادات علي الحاصل

ــإدارة هــذا العقــد.  ــة للتّشــغيل والعمــل املســتقل ب ــة الوطنيّ القطــاع الخــاص.)٩2( وقــد كُلفــت الوكال

2-2-4 التنويع والتحول الصناعي

ف التصنيــع المســتدام الشــامل  الهــدف -٩ إقامــة بُــ�ف تحتيــة قــادرة عــى الصمــود، وتحفــري

للجميــع، وتشــجيع البتــكار

 

التحديات

ــرية  ــاريع الصغ ــن املش ــة م ــن ٩0 يف املائ ــر م ــن أك ــّون م ــاريب، املك ــي املغ ــوذج الصناع ــز النم يتمي

واملتوســطة، مبحدوديــة التنــوع نســبيا، وانعــدام القــدرة التنافســية، وعجــز يف املــوارد البريــة ذات 

املهــارات، فضــا عــن ضعــف االندمــاج يف ساســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة. وال تــزال مســاهمته 

يف اســتخدام العاملــة والتنميــة اإلقليميــة محــدودة.)٩٣( وإذا كان اقتصــادا تونــس واملغــرب هــام 

األكــر تقدمــا مــن حيــث التعقيــد واالندمــاج يف ساســل القيمــة العامليــة، فــإن املحتــوى التكنولوجــي 

ــدد  ــى ع ــزة ع ــادرات مرتك ــل الص ــط وتظ ــا يف املتوس ــزال منخفض ــة ال ي ــة التحويلي ــاع الصناع لقط

ــة  ــدرة التنافســية الصناعي ــإن تحســن الق ــن، ف ــن البلدي ــات املنتجــات. وبالنســبة لهذي ــل مــن فئ قلي

ــة  ــادة امليزاني ــة إىل زي ــري الرامي ــذ التداب ــب تنفي ــة يتطل ــا العالي ــو التكنولوجي ــوى نح ــز املحت وتعزي

املخصصــة للبحــث والتطويــر، التــي تقــل حاليــا بكثــري عــن ١ يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل، 

92   يهدف الربانمج إىل توظيف 25 ألف من اخلرجين يف عام 2٠17 بدعم مايل من الدولة.
93  تقع معظم الصناعات الرئيسية على السواحل ابلقرب من موانئ التصدير. 

الغايــة الغايــة ٩-٢ تعزيــز التصنيــع الشــامل للجميــع واملســتدام، وتحقيــق زيــادة كبــرة بحلــول ٢٠٣٠ يف 

حصــة الصناعــة يف العالــة ويف الناتــج املحــي اإلجــايل.

الغايــة ٩-٣ زيــادة فــرص حصــول الــركات، مبــا فيهــا الــركات الصناعيــة الصغــرة، عــى الخدمــات املاليــة، 

وإدماجهــا يف ساســل القيمــة واألســواق.

الغايــة ٩ -٤ تحديــث الصناعــات بحلــول ٢٠٣٠ مــن أجــل تحقيــق اســتدامتها، مــع زيــادة كفــاءة اســتخدام 

املــوارد وزيــادة اعتــاد التكنولوجيــات والعمليــات الصناعيــة النظيفــة والســليمة بيئيــاً، )٩ -٤-١ انبعاثــات 

ثــاين أكســيد الكربــون لــكل وحــدة مــن القيمــة املضافــة غــر محــددة(

الغايــة ٩-5 تعزيــز البحــث العلمــي وتحســن القــدرات التكنولوجيــة يف القطاعــات الصناعيــة مبــا يف ذلــك 

ــث  ــى البح ــاص ع ــام والخ ــن الع ــاق القطاع ــرة يف إنف ــبة كب ــادة بنس ــكار والزي ــجيع االبت ــال تش ــن خ م

ــول ٢٠٣٠. ــر بحل والتطوي
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ــية،  ــة والهندس ــات التقني ــو التخصص ــه نح ــز يف التوجي ــن العج ــد م ــي للح ــام التعليم ــف النظ وتكيي

ــطة. ــرية واملتوس ــات الصغ ــدودة للمؤسس ــة املح ــدرات املالي ــة والق ــارات التكنولوجي ــن امله وتحس

ــج  ــن النات ــة م ــل نســبة٣0 يف املائ ــث متث ــة، حي ــة عــى الصناع ــواد الهيدروكربوني ــر تهيمــن امل ويف الجزائ

ــتثناء  ــة )باس ــة التحويلي ــاهم الصناع ــادرات، ومل تس ــن الص ــة م ــن ٩5 إىل ٩٨ يف املائ ــاميل وم ــي اإلج املح

املــواد الهيدروكربونيــة( إال بنســبة 5 يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل يف عــام 20١5 )مقابــل ١5 يف 

املائــة يف أواخــر الثامنينــات مــن القــرن املــايض(. فالصــادرات املصنعــة ال تــكاد تُذكــر )٤.٦ يف املائــة مــن 

ــي منخفضــة نســبياً.  ــاج الوطن مجمــوع الصــادرات يف عــام 20١٦( ودرجــة تطــور اإلنت

أمــا يف املغــرب فقــد اســتفادت الصناعــة يف الســنوات األخــرية مــن تحســن قيمتهــا املضافــة، وهــو مــا يعــزى 

أساســا إىل قطاعــات الكيميــاء والكيميــاء العضويــة وصناعــة الســيارات والصناعــة الزراعيــة. وعرفــت صادرات 

املنتجــات الصناعيــة تزايــداً مســتمرا )خــال الفــرة20١0-20١٦( حيــث ســجلت معــدل منــو ســنويا بلــغ ٣٤, 

٧ يف املائــة، بينــام بلغــت نســبة صــادرات املنتجــات املصنعــة ٤, ٦٩ يف املائــة يف عــام 20١5 )يف مقابــل ٦٦ 

يف املائــة يف عــام 20١0( مــن مجمــوع الصــادرات. ويف عــام 20١5، انتــج هــذا القطــاع مــا نســبته ٧, ١5 مــن 

القيمــة املضافــة للناتــج املحــي اإلجــاميل. وياحــظ مــع ذلــك، هيمنــة الصــادرات الصناعيــة ذات التكنولوجيا 

املنخفضــة أو املتوســطة أو العاليــة بنســبة ٨0 يف املائــة.)٩٤( وقــد تعــززت حصــة الصــادرات مــن املنتجــات 

ــة يف املتوســط )2000- ــن 2٣ يف املائ ــث ارتفعــت م ــة، حي ــا املتوســطة أو العالي ــة ذات التكنولوجي املصنع

200٧( إىل ٤0 يف املائــة )200٨-20١5( نتيجــة زيــادة صــادرات الفوســفات ومشــتقاته واملركبــات واملعــدات/

األجهــزة الكهربائيــة. وال تــزال الحصــة مــن صــادرات التكنولوجيــا املنخفضــة مرتفعــة، حيــث تشــكل ٣٧ يف 

املائــة )20١5(، رغــم اتجاههــا التنــازيل يف الســنوات األخــرية )ســجلت 5, 5٩ يف املائــة يف عــام 2000(. وتقــدر 

الحصــة مــن صــادرات املنتجــات املصنعــة العاليــة التكنولوجيــا بنســبةـ ٦ يف املائــة )20١5-200٨(.

وتتميــز موريتانيــا باقتصــاد غري رســمي قائــم عى الكفــاف وباقتصاد تقليدي يســتند أساســا إىل الصــادرات األولية 

للمــوارد املعدنيــة )الحديــد والذهــب والنحــاس والنفــط( ومصائــد األســامك. وميثــل التعديــن 2٧ يف املائــة مــن 

الناتــج املحــي اإلجــاميل )يف املتوســط خــال الفــرة 20١0 – 0١٤ 2( وأكــر مــن نصــف الصــادرات، ولكن ال يشــغل 

ــة )البنــك الــدويل- تحديــث عــام 20١5 للدراســة التشــخيصية للتكامــل التجــاري،  إال ٧, ١ يف املائــة مــن العامل

شــباط/فرباير 20١٦(. وال تــزال مســاهمة قطــاع مصائــد األســامك )الصيــد ومــا يرتبــط بــه مــن أنشــطة( إىل الناتــج 

املحــي اإلجــاميل منخفضــة نســبيا )نحــو ٦ يف املائــة يف يف عــام 20١٣( بالنظــر إىل إمكاناتــه الكبــرية. وال ينتــج 

القطــاع أيــة قيمــة محليــة،)٩5( ولكنــه يــزود امليزانية بنســبةـ ١٣ يف املائــة مــن إيراداتهــا، و25 يف املائة من إيــرادات 

النقــد األجنبــي، وحــوايل ٣ يف املائــة مــن العاملــة الوطنيــة، منهــا ٨0 يف املائــة يف القطــاع الحــريف. وقطــاع الصناعــة 

التحويليــة قليــل التنــوع وموجــه نحــو تثمــن بعــض املنتجــات املحليــة واالســتعاضة عــن الــواردات. وعمومــاً فإن 

مؤسســات الصناعــات التحويليــة )الرســمية وغــري الرســمية( تفتقــر إىل التنافســية وضعيفــة التأهيــل. وهــي ال 

تتلقــى مــا يكفــي مــن تدابــري الدعــم للتحضــري لانفتــاح عــى األســواق واملتطلبــات املتصلــة مبعايــري الجــودة. وال 

تــزال قدرتهــا التنافســية متأثــرة مــن االرتفاع النســبي لتكلفــة عوامل اإلنتــاج )املــاء والكهربــاء، والنقــل، والتمويل، 

واملدخــات املســتوردة، ومــا إىل ذلــك( وصغــر حجــم الســوق املحليــة.

94  املصدر: مديرية الدراسات والتوقعات املالية - وزارة االقتصاد واملالية.
95  جزء كبري من كميات األمساك املصيدة يف املياه املوريتانية غري موجه حنو صناعة التجهيز احمللية.
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أمــا االقتصــاد التونــي فيتّســم اليــوم بهيمنــة القطــاع الثالثــي )55 يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل(، 

وباتجــاه الصــادرات الصناعيــة نحــو الراجــع مــا بــن عــام 200٨ وعــام 20١5، حيــث تراجعــت مــن 5٦ يف 

املائــة إىل أقــل مــن 50 يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل. ومتثــل الصناعــة التحويليــة ٩, ١٤ يف املائــة 

مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل ومــا يقــارب٧0 يف املائــة مــن إجــاميل الصــادرات خــال عــام 20١٦، األمــر الذي 

يعطيهــا وزنــا كبــرياً يف االقتصــاد الوطنــي )االســراتيجية الوطنيــة لاقتصــاد األخــر، والخطــة الخامســية(. 

ــة  ــة واإللكروني ــة والكهربائي ــح الصناعــات امليكانيكي ــاً لصال وقــد شــهدت هــذه الصناعــة تنويعــاً تدريجي

التــي متثــل اليــوم قطاعــات التصديــر األوىل )٤١ يف املائــة مــن الصــادرات املصنعــة يف عــام 20١5(. 

وقــد ارتفعــت حصيلــة القطاعــات ذات املحتــوى التكنولوجــي )اإللكرونيــات والســيارات والطــريان، 

ــإدارة( يف مجمــوع  ــة ل ــا املعلومــات واالتصاالت/االســتعانة بنظــم خارجي ــي، وتكنولوجي والباســتيك التقن

صــادرات البضائــع مــن ١2 يف املائــة عــام ١٩٩5 إىل 25 يف املائــة يف عــام 20١0. وعــى الرغــم مــن الربامــج 

املنفــذة مــن أجــل متكــن الــركات مــن اكتســاب مــا يلــزم مــن قــدرة عــى التنافــس، مبــا يف ذلــك برامــج 

ــج  ــي تتطلــب معــارف مكثفــة يف النات ــع القطاعــات الت ــإن حصــة جمي ــر الصناعــي، ف التحديــث والتطوي

املحــي اإلجــاميل هــي اليــوم أقــل مــن 20 يف املائة )املصــدر: املعهــد التونــي للقدرة التنافســية والدراســات 

ــطة  ــة أو املتوس ــا املنخفض ــة ذات التكنولوجي ــات املصنع ــن املنتج ــادرات م ــة الص ــغ حص ــة(. وتبل الكمي

ــة  ــة األغذي ــد صناع ــة )20١٦(. وتع ــوايل ٦٣.٨ يف املائ ــة ح ــادرات املصنع ــاميل الص ــن إج ــة ضم أو العالي

الزراعيــة )معلبــات الصيــد وإنتــاج الخــر والفاكهــة والزيــوت( القطــاع الصناعــي الثــاين مــن حيــث اإلنتــاج 

والقيمــة املضافــة. فهــي تســهم بنســبةـ 20.٣ يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل، و20 يف املائــة مــن 

القيمــة الصناعيــة املضافــة وتوفــر نحــو ٧5 ألــف فرصــة العمــل. ويحتــل قطــاع الفوســفات واملناجــم أيضــا 

مكانــة بــارزة يف االقتصــاد الوطنــي، ولكــن إســهامه يف مجمــوع الصــادرات مــن الســلع والخدمــات انخفــض 

انخفاضــا حــادا مــن ١٤ يف املائــة يف عــام 20١0 إىل ٤ يف املائــة يف عــام 20١5. ومنــا االقتصــاد غــري الرســمي 

بقــوة منــذ عــام 20١١ لينتقــل مــن ١5 يف املائــة إىل أكــر مــن 50 يف املائــة يف عــام 20١٦.

ووعيــاً مــن البلــدان بــأن التنميــة الصناعيــة تــؤدي دورا هامــا يف التحــول الهيــكي، فقــد وضعت نصــب عينيها 

ــر فــرص العمــل ومــن شــأنه أن يحفــز  ــؤدي إىل النمــو ويوف ــع ومســتدام، ي ــع شــامل للجمي ــق تصني تحقي

تنميــة إقليميــة أكــر توازنــا. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، ينبغــي أن تركــز الجهــود عــى تعزيــز االبتــكار، وتحســن 

منــاخ األعــامل التجاريــة، ورفــع مســتوى الــركات التجاريــة وتحقيــق تكامــل أكــر أهميــة يف ساســل القيمــة 

اإلقليميــة والعامليــة. ومتثــل زيــادة اإلنفــاق عــى البحــث والتطويــر يف القطاعــن العــام والخــاص أمــراً رضوريــاً 

لتحســن القــدرة التكنولوجيــة الصناعيــة، فضــا عــن تعزيــز االبتــكار وإيجــاد فــرص العمــل.

تحليل التجاهات

• مل تتغــري حصــة الصناعــة التحويليــة يف الناتــج املحــي اإلجــاميل )٩-2-١( يف الســنوات األخــرية، إال 	

ــام 20١٦.  ــة يف ع ــام 20١0 إىل ١٤.٩ يف املائ ــة يف ع ــن 5, ١٦ يف املائ ــت م ــث انخفض ــس حي يف تون

واســتقرت يف املتوســط خــال الفــرة 20١0-20١٦ عنــد ١5 يف املائــة يف املغــرب، و٦.5 يف املائــة يف 

ــر.  ــة يف الجزائ ــا و5 يف املائ موريتاني
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• ــر 	 ــة )٩-2-2( مســتقرة يف الجزائ ــوع العامل ــة يف مجم ــة التحويلي ــت مســاهمة قطــاع الصناع وظل

وتونــس، ولكنهــا انخفضــت يف املغــرب خــال الفــرة 20١0-20١٦. ويف عــام 20١٦ ســجلت ١٨.5 يف 

املائــة يف تونــس، و١٣.5 يف املائــة يف الجزائــر، و١0 يف املائــة يف املغــرب و٦.٨ يف املائــة يف موريتانيــا 

 .)20١٣(

• وكانــت حصــة املؤسســات الصغــرية واملتوســطة يف مجمــوع القيمــة املضافــة للصناعــة )٩-٣ - ١( 	

٦١ يف املائــة يف الجزائــر )20١0-20١٤( و2٧ يف املائــة يف املغــرب )20١0(. وال توجــد بيانــات متاحــة 

بالنســبة للمغــرب وتونــس. وزادت نســبة الصناعــات الصغــرية الحجــم التــي حصلــت عــى قــروض 

أو خــط ائتــامن )٩- ٣ - 2( مــن20 يف املائــة )20١5( إىل ٣٩ يف املائــة )20١٦( يف الجزائــر. البيانــات 

غــري متاحــة للبلــدان الثاثــة األخــرى.

• ويشــكل تطويــر اإلنتــاج األنظــف والصناعــة الخــراء مــع زيــادة كفــاءة اســتخدام املــوارد والطاقــة 	

)٩- ٤( أولويــة واضحــة يف اســراتيجيات التنميــة املســتدامة واالقتصــاد األخــر يف كل مــن املغــرب 

وتونــس والجزائــر. وترجــم هــذه األولويــة مــن خــال التدابــري الراميــة إىل دعــم االمتثــال للمعايــري 

البيئيــة، ومراجعــة حســابات الطاقــة ومنــح الشــهادات للمؤسســات )معايــري املســؤولية االجتامعيــة 

للــركات، وقواعــد اإلدارة البيئيــة، وإدارة الطاقــة، وإدارة املخاطــر، ومــا إىل ذلــك(. وُوضــع برنامــج 

لكفــاءة اســتخدام الطاقــة يف الصناعــة يف البلــدان الثاثــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه التدابــري ال تــزال 

ــامد  ــى اعت ــن ع ــجيع الصناعي ــدف لتش ــاملة ته ــراتيجية ش ــار اس ــدرج يف إط ــة، وال تن ــري كافي غ

ــة املســتدامة. وال  ــاء إىل مســتوى أهــداف التنمي ــة لارتق ــة والبيئي سياســات املســؤولية االجتامعي

تتضمــن السياســات الصناعيــة بشــكل رصيــح التحديــات املتصلــة بالتكيــف مــع املخاطــر املناخيــة 

والحــد مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون والكفــاءة يف اســتخدام الطاقــة. وال يسرِشــد أي بلــد 

مــن البلــدان باملــؤرش )٩-٤-١( الخــص بانبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون لــكل وحــدة مــن القيمــة 

املضافــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أن بعــض الــركات الكــربى تتخــذ بالفعــل وبشــكل طوعــي خطــوات 

ــة،  ــز األغذي ــة، وتجهي ــاج الطاق ــات إنت ــراري )قطاع ــاس الح ــازات االحتب ــات غ ــن انبعاث ــد م للح

ــة وعــى  ــة عــى الطاق ــاء القيم ــاع سياســة إلضف ــن خــال اتب ــك م واألســمنت، والفوســفات( وذل

املــواد.

• ورغــم أن االبتــكار والتطــور التكنولوجــي يشــكان محركــن رئيســين للتصنيــع، فــإن اإلنفــاق عــى 	

البحــث والتطويــر )٩- 5-١( ال يــزال غــري كاف، حيــث يقــل كثــريا عــن الحــد األدىن الــذي حــدده 

االتحــاد األفريقــي بنســبةـ ١ يف املائــة بحلــول عــام 2020.)٩٦( وانخفــض اإلنفــاق عى البحــث العلمي 

يف تونــس مــن 0.٦٨ يف املائــة يف عــام  20١2 إىل 0.٦٦ عــام 20١5.)٩٧( ويتبــوأ املغــرب مكانــة أفضــل 

حيــث خصــص 0.٧٩ يف املائــة )20١٦(، ويهــدف إىل زيــادة التمويــل املخصــص للبحــث والتطويــر 

إىل ٣ يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل يف عــام 2020. وال توجــد بيانــات متاحــة عــن للجزائــر 

9٦  ختصــص كــوراي اجلنوبيــة 4.3 يف املائــة مــن انجتهــا احمللــي اإلمجــايل للبحــوث، وختصــص اليــاابن 3.٦ يف املائــة وختصــص الربازيــل 1.2 
يف املائــة )اليونســكو، 2٠1٦(. وعلــى الصعيــد األورويب، خصصــت النمســا 3 يف املائــة مــن انجتهــا احمللــي اإلمجــايل للبحــث والتطويــر يف 

عــام 2٠15 يف مقابــل متوســط أورويب يصــل إىل 2 يف املائــة )املصــدر: املكتــب اإلحصائــي لاحتــاد األورويب(.
97  هتــدف االســرتاتيجية اجلديــدة للبحــث العلمــي )2٠17-2٠22( إىل حتقيــق مســامهة البحــث العلمــي يف الناتــج احمللــي اإلمجــايل 

بنســبة 1 يف املائــة.
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وموريتانيــا. ووفقــا لليونســكو، فــإن الجزائــر تخصــص 0.١ يف املائــة مــن ناتجهــا املحــي اإلجــاميل 

للبحــث والتطويــر. 

ــود  ــة؛ ومســاهمة الصناعــة يف الجه ــة الدول ــات أساســاً مــن خزين ــأيت النفق ــدان، ت ــع البل ويف جمي

ــار إىل األدوات املاليــة املناســبة.  ــبب االفتق ــكار هامشــية بس ــر واالبت ــث والتطوي ــة للبح الوطني

ويعكــس هــذا الوضــع انخفــاض مســتوى التطــور التكنولوجــي واملحتــوى املحــي يف قطــاع الصناعــة 

التحويليــة. ولدعــم تحديــث الصناعــة، ال يــزال مــن الــروري بــذل جهــود كبــرية يف مجــال تعزيــز 

ــد  ــكار والبحــث. وعن ــن نظــم االبت ــام ب ــز التامســك في ــارات ورفــع مســتوى الــركات، وتعزي امله

ــق اتســاقها مــع السياســات األخــرى، مبــا  ــة، ينبغــي الســهر عــى تحقي وضــع السياســات الصناعي

فيهــا تلــك املتعلقــة بالتعليــم والتدريــب واالبتــكار. وباإلضافــة إىل ذلــك، فإنــه ينبغــي تحســن أوجه 

التداخــل بــن البحــوث العامــة والصناعــة. 

وبهــدف تحســن القــدرات يف مجــال االبتــكار، ســيتعن عــى البلــدان وضع نظــم للتمويل املســتدام، 

وإعــادة توجيــه نظــم البحــوث، وتعزيــز الــراكات بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص وكفالــة 

ــر  ــرب والجزائ ــن املغ ــدة )يف كل م ــة الجدي ــات الصناعي ــز السياس ــة. وترك ــوارد البري ــب امل تدري

ــدرات  ــاء الق ــكار وبن ــم االبت ــة لدع ــات القطاعي ــة املجموع ــى تنمي ــور، ع ــة أم ــس(، يف جمل وتون

التكنولوجيــة للــركات. ويصنــف مــؤرش االبتــكار العاملــي لعــام 20١٧ عــى الشــكل التــايل: املرتبــة 

٧2 للمغــرب، واملرتبــة ٧٤ لتونــس واملرتبــة ١0٨ للجزائــر مــن أصــل ١2٧ بلــدا. 

ي اتخذتها البلدان مؤخراً
الجراءات والمبادرات الرئيسية ال�ت

تتعلــق التدابــري الرئيســية التــي اتخذتهــا البلــدان بتحســن منــاخ األعــامل التجاريــة، وتشــجيع االســتثامر، 

وتحديــث القطــاع وتطويــر املؤسســات الصغــرية واملتوســطة، وإنشــاء املناطــق الصناعيــة واالبتــكار ونقــل 

التكنولوجيــا.

الجزائر

ــن  ــة )م ــة املضاف ــث القيم ــن حي ــه م ــا ل ــة هدف ــة التحويلي ــة الصناع ــة حص ــن مضاعف ــد م ــل البل جع

5 يف املائــة يف عــام 20١٦ إىل ١0 يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل بحلــول عــام 20٣0(. وجــرى 

تحديــد املجــاالت ذات األولويــة التاليــة: األعــامل التجاريــة الزراعيــة، واألنشــطة املتصلــة بصناعــة النفــط 

ــة  ــارص األرضي ــد والفوســفات والعن ــة )الحدي ــك( واملــوارد املعدني ــات واألســمدة ومــا إىل ذل )البروكيميائي

النــادرة، ومــا إىل ذلــك(، والصناعــات املعدنيــة والحديــد والصلــب واألســمنت، وصناعــة الســيارات والطــريان 

ــل القطــاع  ــص خطــة عم ــة. وتن ــدات االتصــاالت، واملســتحرات الصيدالني ــات ومع والســفن واإللكروني

الخــاص عــى تقديــم دعــم خــاص لقطــاع الصناعــات الغذائيــة، الــذي ميثــل مــن ٤0 إىل 50 يف املائــة مــن 

القيمــة املضافــة الصناعيــة واإلســهام يف األمــن الغــذايئ يف البلــد. ويســاهم مركــز تقنــي صناعــي مخصــص 

لهــذا النــوع مــن األنشــطة يف بنــاء قــدرات املوظفــن الفنيــن. كــام ســتُمنح مزايــا خاصــة للمســتثمرين 

الذيــن يقومــون بتطويــر أنشــطة صناعيــة يف مجــال كفــاءة الطاقــة والطاقــة املتجــددة )الطاقــة الشمســية 

ــة  ــوات القابل ــاه الشمســية، والعــزل الحــراري، واملنتجــات والعب ــة(، وســخانات املي ــة الفولطاضوئي والطاق
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للتحلــل األحيــايئ. ومــن املتوقــع إنشــاء مــدارس عليــا يف مجــاالت االقتصــاد الصناعــي، والحــرف الصناعيــة 

ــجيع  ــق بتش ــطس 20١٦ املتعل ــؤرخ ٣ آب/أغس ــم ١٦-٩ امل ــون رق ــح القان ــتيات واإلدارة. ومين واللوجس

ــات النظيفــة.  ــن يســتخدمون التكنولوجي ــا الخاصــة باملســتثمرين الذي االســتثامر بعــض املزاي

وبهــدف تحســن األداء البيئــي والقــدرة التنافســية للــركات، جــرى تنفيــذ برنامــج للمســاعدة يف إصــدار 

الشــهادات وفقــاً للمعايــري الدوليــة إلدارة الجــودة، والبيئــة واألمــن )اســتفادت ٣٤١ رشكــة مــن الحصــول 

ــال  ــدم يف مج ــٌم مق ــة دع ــَة الصناعي ــة 20١5(.)٩٨( وصاحــَب السياس ــى شــهادة إيســو ١٤00١ يف نهاي ع

السياســات بهــدف تطويــر املؤسســات الصغــرية واملتوســطة )التــي متثــل ٩٩ يف املائــة مــن القاعــدة الصناعية 

ــة  ــة لرقي ــئت وكال ــام 20١٤(. وأنش ــة لع ــة الصناعي ــة املضاف ــن القيم ــة م ــبةـ ٦١ يف املائ ــاهمت بنس وس

املؤسســات الصغــرية واملتوســطة وقانــون توجيهــي لتطويــر املؤسســات الصغــرية واملتوســطة )القانــون ١٧-2 

املــؤرخ ١0 كانــون الثاين/ينايــر 20١٧( بغيــة تيســري حصــول املؤسســات الصغــرية واملتوســطة الصفقــات 

ــي  ــدوق الوطن ــة بالصن ــل هــذه اآللي ــث. وتُكمَّ ــج التحدي ــل وبرام ــي والتموي ــار الصناع ــة، والعق العمومي

ــق بالبحــوث  ــون التوجيهــي املتعل ــة. ويهــدف القان ــز القــدرة التنافســية الصناعي لدعــم االســتثامر وتعزي

ــي يف  ــث العلم ــاج البح ــز إدم ــام 5 20١( إىل تعزي ــون ١5-2١ لع ــة )القان ــة التكنولوجي ــة والتنمي العلمي

املجــاالت االقتصاديــة واالجتامعيــة ووضــع هيــاكل للبحــوث يف األوســاط الصناعيــة، مبــا يف ذلــك مــن خــال 

آليــات تشــجيع االبتــكار يف املؤسســة. وهنــاك اســراتيجية قيــد اإلعــداد لتعزيــز االبتــكار الصناعــي.

المغرب 

ــل  ــة عم ــف فرص ــاد 500 أل ــرة )20١٤-2020( إىل إيج ــة للف ــة الصناعي ــع التنمي ــط ترسي ــدف مخط يه

ــام 2020.  ــة يف ع ــل إىل 2٣ يف املائ ــاميل لتص ــي اإلج ــج املح ــة يف النات ــة الصناع ــادة حص ــتدامة وزي مس

ــن  ــم م ــع أدوات دع ــة، ووض ــة املتكامل ــم اإليكولوجي ــر النظ ــال تطوي ــن خ ــط م ــذ املخط ــري تنفي ويج

أجــل دعــم تحســن القــدرة التنافســية للمؤسســات الصغــرية واملتوســطة، وإدمــاج القطــاع غــري الرســمي 

)٤0 يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل( وتعزيــز البحــوث واالبتــكار. وســاعد إنشــاء الدولــة للحظائــر 

التكنولوجيــة ومناطــق للتجــارة الحــرة عــى اجتــذاب االســتثامر األجنبــي املبــارش نحــو القطــاع الصناعــي 

ــام 20١5(. ــارش خــال ع ــي املب ــن مجمــوع االســتثامر األجنب ــة م )٣0 يف املائ

موريتانيا

تســتهدف االســراتيجية الجديــدة للصناعــة )20١٦-2020( دعــم تعزيــز القــدرة التنافســية للقطــاع 

ــد  ــة. وق ــة والدولي ــواق اإلقليمي ــول األس ــري دخ ــي، وتيس ــاد الوطن ــه يف االقتص ــز اندماج ــي، وتعزي الصناع

حــددت االســراتيجية أهدافــا لزيــادة القيمــة املضافــة للصناعــة التحويليــة يف الناتــج املحــي اإلجــاميل إىل 

نســبة ٧ يف املائــة )مقابــل 5, ٦ يف املائــة عــام 20١٦( وإنشــاء أكــر مــن 250 مؤسســة صغــرية ومتوســطة. 

وتركــز االســراتيجية عــى القطاعــات الدافعــة الرئيســية )التــي تتيــح فرصــا مــن أجــل التنويــع وتحقيــق 

القيمــة املســتدامة(، وهــي تربيــة املاشــية والزراعــة وصيــد األســامك والصناعــات االســتخراجية. وســُرفع 

ــم  ــع والتحــول، وتقدي ــدرات التصني ــة املســتمرة لق ــن خــال التنمي ــات م ــذه القطاع ــة له ــة املضاف القيم

98  معايــري املنظمــة الدوليــة لتوحيــد املقاييــس: هــي إيســو 14٠٠1 وإيســو 9٠٠1 وإيســو 22٠٠٠ وإيســو 2٦٠٠٠ والنظــام املرجعــي 
لتقديــر الســامة والصحــة يف أماكــن العمــل 18٠٠1.
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ــز البحــوث التكنولوجيــة،  ــة املحــددة عــى طــول ساســل القيمــة وتعزي الدعــم ملختلــف الجهــات الفاعل

ــك.  ــادة النفقــات املخصصــة لذل وزي

وتهــدف هــذه االســراتيجية، عــى وجــه الخصــوص، إىل إزالــة القيــود الرئيســية التــي يعــاين منهــا القطــاع 

ــة النظــام  ــدم كفاي ــل واالســتثامر؛ ’2‘( ع ــى التموي ــة الحصــول ع ــة إمكاني ــي وهــي:’١‘( محدودي الصناع

العــام لدعــم األعــامل التجاريــة، وضعــف الهيــاكل االجتامعيــة املهنيــة؛ ’٣‘( االفتقــار إىل التنســيق فيــام بــن 

القطاعــات الوزاريــة املعنيــة؛ ’٤‘( ضعــف الطلــب ؛ ’5‘( بيئــة األعــامل التجاريــة التــي تعيــق اجتــذاب رأس 

ــة املؤسســات  ــذي أحــرز مؤخــراً. وســيجري اعتــامد برنامــج إعــادة هيكل املــال األجنبــي، رغــم التقــدم ال

الصناعيــة وتحديثهــا وكذلــك مرصــد للصناعــة. وكان هــدف إنشــاء املنطقــة الحــرة يف نواذيبــو عــام 20١٣ 

هــو املســاهمة يف تنميــة قطــاع صيــد األســامك )إنشــاء صناعــات التجهيــز(، وتطويــر لوجســتيات املوانــئ 

واللوجســتيات التجاريــة وتطويــر مركــز للســياحة. 

تونس

ــددت  ــكار. وح ــث واالبت ــى البح ــة ع ــه الكفاي ــا في ــام 20١٦ مب ــاق ع ــة آلف ــراتيجية الصناعي ــز االس مل ترك

الخطــة الخامســية للتنميــة هــدف رفــع الناتــج املحــي اإلجــاميل بنســبة ٨ يف املائــة يف املتوســط، ومضاعفــة 

الصــادرات إىل ٤2 يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل عــام 2020، وزيــادة القيمــة املضافــة لقطاعــات 

ــادة حصــة القطاعــات ذات املحتــوى  ــة عــام 20 20 وبزي ــاً إىل 20 يف املائ ــر مــن ١5 يف املائــة حالي التصدي

ــام  ــة ع ــام 20١5 إىل ٣0 يف املائ ــاميل لع ــي اإلج ــج املح ــن النات ــة م ــن 20 يف املائ ــع م ــي الرفي التكنولوج

2020. وهــي تســعى أيضــا إىل خفــض معــدل البطالــة إىل حــوايل ١0 يف املائــة يف عــام 2025، الســيام لصالــح 

ــدور هــام يف  ــة ب ــع صناعــة األغذي ــة. وتضطل ــم الداخلي ــم العــايل واملحرومــن مــن األقالي خريجــي التعلي

التنميــة االقتصاديــة للبلــد.)٩٩( فهــي متثــل ٣ يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل، و١٩ يف املائــة مــن 

املؤسســات الصناعيــة و١٤ يف املائــة مــن العاملــة. ومــن املتوخــى تصنيــع املكونــات واملعــدات الازمــة لبنــاء 

ــد املحــي، ولكــن مل يوضــع أي هــدف  ــة عــى الصعي ــد الطاقــة الشمســية والطاقــة الريحي محطــات تولي

محــدد باألرقــام. ويقــع االبتــكار يف صميــم االســراتيجية الصناعيــة الجديــدة التــي يجــري وضعهــا يف أفــق 

عــام 20٣0 وتهــدف تقريــب املؤسســات البحثيــة مــن النســيج الصناعــي واالقتصــادي.

2-2-٥ التكيف مع تغري المناخ ومكافحة التصحر

ّ المناخ وآثاره الهدف 13- اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغري

99  تونس هي املصدِّر األول يف العامل للتمور وزيت الزيتون والبلد الثاين يف أفريقيا يف تصدير املنتجات العضوية.

ــوارث  ــاخ والك ــة باملن ــار املرتبط ــة األخط ــود يف مواجه ــى الصم ــدرة ع ــة والق ــز املرون ــة ١٣- ١ تعزي الغاي

ــة.  الطبيعي

الغاية ١٣- ٢ تعميم مراعاة تغر املناخ يف السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية.
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يــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها عــى نحو مســتدام،  ّ يكولوجيــة الرب الهــدف 1٥ حمايــة النظــم الإ

ي وعكــس 
وإدارة الغابــات عــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور الئرا�ف

مســاره، ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجــي

التحديات

ترتبــط مســائل تغــري املنــاخ ومكافحــة التصحــر ارتباطــا وثيقــا. ذلــك أن املغــرب العــريب منطقــة يف غالبهــا 

مناطــق قاحلــة وشــبه قاحلــة، تتعــرض لفــرات مــن الجفــاف املتكــرر وتبايــن مــكاين يف هطــول األمطــار 

يتغــري مــن ســنة إىل أخــرى. وتؤثــر البيئــة القاحلــة، التــي تزيــد مــن تفاقــم التصحــر، عــى قرابــة ٨5 يف 

ــة مــن أرض املغــرب و٩٦ يف  ــة )حــوايل ٩٣ يف املائ ــة للمنطقــة دون اإلقليمي ــة مــن املناطــق الجغرافي املائ

املائــة مــن أرض تونــس هــي مناطــق قاحلــة وشــبه قاحلــة( وال يــزال الغطــاء الحرجــي ضعيفــاً، الســيام يف 

الجزائــر )١.٧ يف املائــة مــن الــراب الوطنــي( وموريتانيــا )0.١2 يف املائــة(. وتقــدر بنســبة ١2.٧ يف املائــة يف 

املغــرب و٨.٣٣ يف املائــة يف تونــس )20١5(. 

ومــن ناحيــة أخــرى، تعــاين جميــع البلــدان تقريبــا مــن إجهــاد مــايئ)١00( شــديد نوعــا مــا، مــع وجــود 

ــر  ــرب و٤00 م ــنوياً يف املغ ــرد س ــب للف ــر مكع ــن ٧00 م ــل م ــدر بأق ــددة تق ــة متج ــاه عذب ــوارد مي م

مكعــب يف تونــس، وأقــل مــن ٣00 مــر مكعــب يف الجزائــر. وال توجــد بيانــات متاحــة بالنســبة ملوريتانيــا. 

وسيســتعاض عــن هــذا املــؤرش املســتخدم عــى نطــاق واســع مبــؤرش مســتوى اإلجهــاد املــايئ للهــدف ٦ 

)٦-٤-2( مــن أهــداف التنميــة املســتدامة، الــذي هــو نســبة الفــرق بــن امليــاه العذبــة املســتخرجة )حســب 

ــاه العذبــة املتجــددة  القطاعــات الرئيســية مثــل الزراعــة والصناعــة واالســتخدامات املحليــة( ومــوارد املي

املتاحــة بعــد مراعــاة االحتياجــات البيئيــة.

ــة تحــدي  ــري يف مواجه ــاخ بضعــف املنطقــة الكب ــي بتغــري املن ــدويل املعن ــق الحكومــي ال ــر الفري ــد أق وق

تغــري املنــاخ، حيــث أشــارت توقعاتــه إىل زيــادة درجــة الحــرارة مــن ١ إىل ٤ درجــات مئويــة مــع انخفــاض 

يف املعــدل الســنوي لهطــول األمطــار، وهــو مــا قــد يــؤدي إىل انخفــاض غــال املحاصيــل يف بعــض النظــم 

اإليكولوجيــة قــد تصــل إىل50 يف املائــة بحلــول عــام 2020. وبالتــايل قــد تصبــح الظواهــر الجويــة البالغــة 

ــاه  ــص املي ــاخ نق ــري املن ــم تغ ــر(. ويفاق ــات الح ــات وموج ــاف والفيضان ــل الجف ــرا )مث ــر توات ــدة أك الش

ــة الزراعيــة والرعويــة وتدهــور الغابــات.  ــة النظــم اإليكولوجي والتصحــر، ويزيــد مــن فقــدان إنتاجي

1٠٠   تُقــارِن حصــة الفــرد مــن مــوارد امليــاه املــوارد املتجــددة مــع جممــوع الســكان )ابعتبــاره احملــرك الرئيســي للطلــب علــى امليــاه جلميــع 
االســتخدامات( يف أي وقــت معــن. فــإذا كانــت كميــة املتــاح مــن امليــاه العذبــة املتجــددة أقــل مــن 1٠٠٠ مــرت مكعــب يف الســنة للفــرد، 
فــإن ذلــك يعــين وجــود اإلجهــاد املائــي. يقــع ســقف ’’النــدرة املطلقــة‘‘ يف حــدود أقــل مــن 5٠٠ مــرت مكعــب يف الســنة للفــرد الواحــد.

الغاية ١5 - ١ ضامن حفظ وترميم النظم اإليكولوجية الربية والنظم اإليكولوجية وال سيام الغابات.

الغاية ١5 - 2 استصاح الغابات واإلدارة املستدامة. تعزيز تنفيذ اإلدارة املستدامة للغابات وترميمها.

الغايــة ١5 - ٣ مكافحــة التصحــر، وترميــم األرايض والربــة املتدهــورة والســعي إىل تحقيــق عــامل خــال مــن 

ظاهــرة تدهــور األرايض بحلــول عــام20٣0. 
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تحليل التجاهات

• ال تــزال انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون ضعيفــة، كــام يبــن الجــدول ٣، بيــد أن هنــاك اتجاهــا نحــو 	

التزايــد، الســيام يف الجزائــر واملغــرب. فقــد ســجل املغــرب معــدل منــو ســنويا قــدره ٩, 2 يف املائــة 

خــال الفــرة مــن ١٩٩٤ – 0١2 2، باالضافــة إىل مــا حققــه البلــد مــن تنميــة اجتامعيــة واقتصاديــة، 

فيــام ســجلت تونــس 5, ١ يف املائــة خــال الفــرة نفســها. 

ي أكســيد 
ئ ثــا�ف ي أكســيد الكربــون )طــن مــن مــكا�ف

ي انبعاثــات ثــا�ف
الجــدول 3 : إجمــالي صــا�ف

ــرد()101( الكربون/للف

الغايات ٢٠ ٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦٢٠٣٠/٢٠

3,33,93,8الجزائر
3.1٠3,2٦4.34/3.44 )2٠12(2,95املغرب

2.12,152,88/2.44 )2٠12(2,٠57موريتانيا
1.٦ )2٠3٠(32,5 )2٠12(3.1 )2٠1٠(تونس

• املــؤرش: اعتــامد وتنفيــذ اســراتيجيات وطنيــة ومحليــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث )متشــيا مــع 	

ــينداي 20٣0-20١5( ١٣-١-2 ــار س إط

يف ســياق يتســم بارتفــاع التوســع الحــري، وتركــز فيــه األنشــطة عــى الســاحل وزيــادة كبــرية يف التعــرض 

آلثــار تغــري املنــاخ )الجفــاف والعواصــف والفيضانــات وحرائــق الغابــات(، ميثــل توقــع املخاطــر الرئيســية 

وإدارتهــا مســألة ذات أهميــة خاصــة بالنســبة لبلــدان املغــرب العــريب، نظــراً ملــا يرتــب عــن ذلــك مــن 

آثــار عــى القطاعــات الرئيســية مثــل الهيــاكل األساســية، والطاقــة، والزراعــة، والبيئــة، وامليــاه، والصحــة، 

والتعليــم. ورغــم التقــدم الكبــري الــذي أُحــرز )وضــع مجموعــة مــن القوانــن واألنظمــة، والعمــل بآليــات 

متويــل مكرســة، وإدراج املخاطــر يف بعــض الخطــط القطاعيــة، ووضــع آليــات عمليــة إىل حــد مــا للتشــاور 

بــن أصحــاب املصلحــة املتعدديــن وإنشــاء التأمــن اإلجبــاري ضــد الكــوارث الطبيعيــة يف كل مــن الجزائــر 

ــذي ال  ــوين ال ــل هــذه الثغــرات أساســاً يف اإلطــار القان ــاك ثغــرات.)١02( وتتمث ــزال هن ــه ال ت واملغــرب(، فإن

ــم املخاطــر والتأهــب  ــف الســيناريوهات الخاصــة بالكــوارث وحــاالت الطــوارئ، وتقيي ــاءم مــع مختل يت

لهــا والتخطيــط لهــا وإدارتهــا )تشــتت املســؤوليات وعــدم كفايــة التنســيق بــن مختلــف الجهــات الفاعلــة، 

وتــدين مشــاركة املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص واملجتمعــات املحليــة( والتمويــل، وأخــريا  عــدم وعــي 

الســكان املعرَّضــن بقواعــد الحــد مــن املخاطــر والوقايــة منهــا. والبــد مــن تحســن فهــم املخطــار يف كافــة 

البلــدان، ال ســيام عــى الصعيــد املحــي، وتعزيــز قــدرات أصحــاب املصلحــة. وينبغــي إعطــاء أهميــة أكــرب 

للعلــم والتكنولوجيــا مــن أجــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث.

وتهــدف سياســة منــع املخاطــر وإدارة الكــوارث يف الجزائــر إىل تحســن معرفــة املخاطــر وفهمهــا، وتعزيــز 

شــبكة الرصــد واإلنــذار املبكــر، وتعزيــز برنامــج حاميــة الهيــاكل األساســية وتنمية القــدرات الوطنيــة. ولدى 

1٠1  البياانت مستمدة من الباغات الوطنية والتقارير الي تصدر كل سنتن بشأن تغري املناخ.

1٠2  يف تونس هناك قيد مشروع نص قيد الدراسة لفرض التأمن ضد وقوع احلوادث الطبيعية.
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البلــد خطــة وطنيــة للوقايــة مــن الكــوارث الطبيعيــة والتكنولوجيــة الكــربى )200٣( وقانــون إطــاري بشــأن 

الوقايــة مــن األخطــار الجســيمة وإدارة الكــوارث )200٤(. وتتضمــن الخطــة الوطنيــة إلدارة اإلقليــم الحــد 

مــن مخاطــر الكــوارث. وهنــاك العديــد مــن الصناديــق القامئــة )صناديــق الكــوارث الطبيعيــة، الصنــدوق 

الوطنــي للتضامــن، والصنــدوق الوطنــي لإســكان( كــام وضعــت خارطــة ملراقبــة األحــوال الجويــة ينرهــا 

يوميــا الديــوان الوطنــي لألرصــاد الجويــة.

ــل  ــة )20١٧-202١( ويســعى إىل تحوي ــا إلدارة الكــوارث الطبيعي ووضــع املغــرب مؤخــرا برنامجــاً متكام

ــي‘‘.  ــدوق الصمــود الوطن ــة إىل ’’صن ــدوق مكافحــة مخلفــات الكــوارث الطبيعي صن

ولــدى موريتانيــا قانــون بشــأن إدارة الكــوارث، واســراتيجية وخطــة وطنيــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، 

أُقــروا يف عــام 200٩، وكذلــك مركــز لرصــد الكــوارث وإدارتهــا، تابــع لــوزارة الداخليــة والامركزيــة )20١5(. 

ــوارئ  ــة للط ــة وطني ــدت خط ــوارث، أُع ــر الك ــن مخاط ــد م ــدرات للح ــز الق ــادرة تعزي ــن مب ــم م وبدع

ملواجهــة الفيضانــات عــام 20١٤. غــري أنهــا تفتقــر إىل هيــكل مركــزي لتنســيق اإلجــراءات عــى مســتوى 

القطاعــات املتعــددة )تشــتت األدوار واملســؤوليات(. وال يحظــى الحــد مــن مخاطــر الكــوارث بقــدر كاٍف 

مــن االعتبــار يف السياســات القطاعيــة والســلطاُت املحليــة غــري واعيــة بهــذه املســألة. ورغــم وجــود العديــد 

مــن الدراســات بشــأن التعــرض للمخاطــر، فإنهــا تفتقــر إىل تقييــم شــامل للمخاطــر. وأنظمــة اإلنــذار املبكــر 

ــد أوىص االســتعراض االســراتيجي  ــرة عــى نحــو كاف. وق القامئــة مشــتتة وال يســتعان باملعلومــات املتوف

ــات  ــدة بيان ــاء قاع ــر، وإنش ــددة املخاط ــوارئ متع ــة ط ــع خط ــوع‘‘ بوض ــأفة الج ــتئصال ش ــي ’’اس الوطن

متاحــة ملختلــف الجهــات الفاعلــة.

ويف تونــس، أكــد التقريــر الوطنــي لعــام 20١٣ عــن تنفيــذ إطــار عمــل هيوغــو بشــأن الحــد مــن مخاطــر 

ــم ٣٩- ١ ٩  ــون رق ــاً للقان ــا، وفق ــول به ــات املعم ــور يف الرتيب ــه القص ــى أوج ــوارث )20١١-20١٣( ع الك

املــؤرخ ٨ حزيران/يونيــه ١٩٩١ بشــأن مكافحــة الكــوارث والوقايــة منهــا وتنظيــم االســتجابة حيــث يتضمــن 

خطــة وطنيــة وخططــا إقليميــة إلدارة املخاطــر الكــربى ســواء كانــت طبيعيــة أو تكنولوجيــة. ويركــز هــذا 

القانــون عــى إدارة الكــوارث ومــا بعدهــا، وبدرجــة أقــل عــى الوقايــة منهــا. وال يــزال هنــاك الكثــري مــام 

ينبغــي القيــام بــه فيــام يتعلــق بتحديــد اســراتيجية شــاملة ومتعــددة األبعــاد لتحليــل املخاطــر، وتعزيــز 

التريــع، وتفعيــل نظــم اإلنــذار املبكــر )النظــم القامئــة قطاعيــة وال تشــمل جميــع أنحــاء اإلقليــم، وال كافة 

املخاطــر(، وبنــاء القــدرات ووضــع ميزنــة محــددة. ويجــري حاليــا وضــع صنــدوق للكــوارث الطبيعيــة.

ــز  ــي أن ترك ــينداي، ينبغ ــار س ــداف إط ــذ أه ــدف تنفي ــا، وبه ــم تحديده ــي ت ــوات الت ــتنادا إىل الفج واس

ــة: ــاط التالي ــى النق ــدان ع ــود البل جه

• دمــج إدارة مخاطــر الكــوارث يف الخطــط واالســراتيجيات اإلمنائيــة املعتمــدة عــى الصعيديــن 	

الوطنــي واملحــي؛

• اعتامد سياسة إلدارة املخاطر املتعددة تكون أكر تكاما وشموال؛	

• ــة 	 ــة واإلقليمي ــتويات الوطني ــى املس ــوارث ع ــر الك ــن مخاط ــد م ــل للح ــم مفص ــراء تقيي إج

واملحليــة، يأخــذ املعلومــات املســتخلصة يف االعتبــار عنــد اتخــاذ القــرارات املتصلــة بالتخطيــط 

الوطنــي واالســتثامر؛
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• مراعاة الصات القامئة بن إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ؛	

• استكامل اإلطار التريعي القائم بشأن الحد من الكوارث؛	

• إنشاء/تفعيل الهياكل املؤسسية للتنسيق بن أصحاب املصلحة املتعددين؛	

• ــه 	 ــود يف وج ــى الصم ــات ع ــدرة املجتمع ــز ق ــاهم يف تعزي ــر، تس ــة أك ــات إبداعي ــع آلي وض

ــوارث؛ الك

• إدماج الحد من مخاطر الكوارث يف الخطط اإلمنائية اإلقليمية واملحلية؛	

• وضــع نظــام فعــال للرصــد قائــم عــى تقاســم املعلومــات يُــْرِك األقاليــم يف جمــع البيانــات 	

والتحقــق مــن صحتهــا؛

• تعميم نظم اإلنذار املبكر باألخطار املتعددة، ال سيام عى الصعيد املحي؛	

• وضــع برنامــج وطنــي للتأمــن ضــد الكــوارث الطبيعيــة مــع توســيع نطــاق تغطيتــه ليشــمل 	

الفئــات األكــر ضعفــا؛

• ــة العاملــة يف إدارة املخاطــر، ال ســيام عــى الصعيــد املحــي، 	 ــز قــدرات الجهــات الفاعل تعزي

مــن خــال زيــادة الوعــي ووضــع األدوات املنهجيــة ووضــع برنامــج تدريبــي.

• املــؤرش: اعتــامد وتنفيــذ سياســات أو اســراتيجيات أو خطــط ترمــي إىل بنــاء القــدرة عــى التكيــف 	

ــف  ــط التكي ــراري )خطط ــاس الح ــازات االحتب ــات غ ــن انبعاث ــد م ــز الح ــاخ وتعزي ــري املن ــع تغ م

ثــة  الوطنيــة، واملســاهامت املحــددة وطنيــاً، والتقاريــر الوطنيــة بشــأن تغــري املنــاخ، والتقاريــر املحدَّ

كل ســنتن( ١٣-2-١.

وأُدرجــت القــدرة عــى التكيــف مــع تغــري املنــاخ يف العديــد مــن االســراتيجيات الشــاملة )االســراتيجية 

الوطنيــة للتنميــة املســتدامة، واســراتيجية النمــو املتســارع والرفــاه املشــرك، وخطــة التنميــة االقتصاديــة 

واالجتامعيــة( وكذلــك يف الربامــج القطاعيــة. وقــد نَفــذت جميــع البلــدان، بدعــم مــن الــركاء اإلمنائيــن، 

عــددا مــن املشــاريع/الربامج للتكيــف مــع تغــري املنــاخ. وتركــز هــذه املشــاريع أساســا عــى تحســن قــدرة 

املجتمعــات املحليــة يف مجــال األمــن الغــذايئ، وإدارة املــوارد املائيــة، وتعزيــز الطاقــة املتجــددة يف املناطــق 

الريفيــة وقــدرة املــدن الســاحلية عــى التكيــف. 

كــام صاغــت البلــدان مســاهمتها املحــددة وطنيــا لخفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري ووضعــت 

ــات والرعــي والنظــم  ــاه والزراعــة والغاب ــل املي ــة مث ــري للتكيــف، وخاصــة يف القطاعــات ذات األولوي تداب

ــاً  ــف املدرجــة يف املســاهامت املحــددة وطني ــة والصحــة والســياحة. وأهــداف التكي ــة الرعوي اإليكولوجي

ذات طابــع نوعــي، وال تعالــج كافــة مكامــن الضعــف يف قطــاع معــن. ورشعــت جميــع البلــدان يف إعــداد 

خطــط عمــل وطنيــة للتكيــف.)١0٣( ويتوقــع أن تحــرص هــذه البلــدان عــى الربــط بــن عنــارص التكيــف يف 

املســاهامت املحــددة وطنيــاً وبــن مســار الخطــط الوطنيــة للتكيــف لتمكــن هذيــن املســارين مــن تعزيــز 

ــل والرصــد  ــة يف مجــاالت اإلدارة والتنســيق والتموي ــآزر املمكن ــز عــى أوجــه الت بعضهــام البعــض، بالركي

واإلبــاغ. وال تــزال إدارة املؤسســية للسياســات املتعلقــة بتغــري املنــاخ تشــكل تحديــا، رغــم إنشــاء هيــاكل 

1٠3 تنــص املــادة 7-9 مــن اتفــاق ابريــس أبن تقــوم مجيــع األطــراف، حســب االقتضــاء، بعمليــات وضــع اخلطــط الوطنيــة للتكيــف، وفقــا 
ملقــررات مؤمتــر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة املتعلقــة بتغــري املنــاخ )مؤمتــر األطــراف 1٦، وكانكــون، 2٠1٠(.
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التنســيق فيــام بــن الــوزارات )اللجنــة الوطنيــة للمنــاخ يف كل مــن الجزائــر واملغــرب( واللجــان القطاعيــة 

)تونــس( أو مراكــز التنســيق القطاعيــة املعنيــة بتغــري املنــاخ )موريتانيــا(. 

ــج شــامل  ــدم وجــود نه ــرب إىل ع ــة للمغ ــاخ يف السياســات العام ــري املن ــاج تغ ــم بشــأن إدم ــار تقيي وأش

إلدمــاج الخطــر املناخــي يف السياســات القطاعيــة، اســتجابة ملســار ضعــف األقاليــم تجــاه تغــري املنــاخ.)١0٤( 

ــاه: وتــرد األطــر السياســاتية واملؤسســية الرئيســية القامئــة يف الجــدول ٤ أدن

اتيجية الرئيسية  الجدول 4 : الئطر السرت

األطر االسرتاتيجية القامئة الرئيسية

ئر
جزا

ال

املســاهمة املحــددة وطنيــاً )2020-20٣0( تهــدف إىل الحــد مــن انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري عنــد 
٧ يف املائــة )الجهــد الوطنــي( و22 يف املائــة )مــع الحصــول عــى الدعــم املــايل والتكنولوجــي الــدويل(.

تحديث الخطة الوطنية املعتمدة يف عام 20١٣ والتصديق عليها عى املستوى القطاعي.
التقرير الوطني الثاين بشأن تغري املناخ الذي أعد يف عام 20١0.

إطاق التقرير الوطني الثالث يف عام 20١٨.

ب
غر

امل

املســاهمة املحــددة وطنيــاً: خفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري بنســبة ١٧ يف املائــة بحلــول عــام 
20٣0 )الجهــد الوطنــي( و ٤2 يف املائــة )مــع الحصــول عــى الدعــم املــايل والتكنولوجــي الــدول(. 

التقرير املستكمل بشأن املساهمة املحددة وطنياً بتاريخ أيار/مايو 20١٧.
السياســة الوطنيــة املتعلقــة بتغــري املنــاخ )20١٤-20٣0( والخطــة الوطنيــة ملكافحــة االحــرار العاملــي )200٩ 

.)…
التقرير الوطني الثالث )20١٦( والتقرير املستكمل األول لكل سنتن )20١٦(.

إطاق عملية إعداد التقرير الوطني الرابع.
إنشاء مركز لتنمية القدرات يف مجال تغري املناخ )20١5(.)1(

نيا
يتا

ور
م

ــد  ــة )الجه ــبة ١2 يف املائ ــراري بنس ــاس الح ــازات االحتب ــات غ ــض انبعاث ــاً: خف ــددة وطني ــاهمة املح املس
الوطنــي( و22.٣ يف املائــة )بدعــم دويل(. 

خطة العمل الوطنية بشأن التكيف مع تغري املناخ لعام 200٤.
إعداد التقرير الوطني الثالث بشأن تغري املناخ )20١٤(. 

التقرير األويل لفرة السنتن )20١5(. يجري إعاد التقرير الوطني الرابع.
س

ون
ت

ــول عــام 20٣0  ــة بحل ــة بنســبة 13 يف املائ ــات الكربوني ــاً: خفــض كثافــة االنبعاث املســاهمة املحــددة وطني
ــاً تتحقــق مــن  ــة مــن املســاهمة املحــددة وطني ــة بدعــم دويل )٧5 يف املائ ــي( و٤١ يف املائ ــد الوطن )الجه

خــال تنفيــذ سياســة التحــول يف مجــال الطاقــة(.
االسراتيجية الوطنية بشأن تغري املناخ )20١2(.

التقرير األول لفرة السنتن )20١٤( والتقرير الثاين لفرة السنتن )20١٦(.
التقرير الوطني الثاين )20١٤( والثالث )نهاية عام 20١٧(.

اسراتيجية التكيف الوطنية للقطاع الزراعي واملوارد الطبيعية والنظم اإليكولوجية لتغري املناخ.
االســراتيجية الوطنيــة لتكيــف املناطــق الســاحلية يف مواجهــة االرتفــاع املتســارع يف مســتوى ســطح البحــر 

بســبب تغــري املنــاخ.

1٠4  تقريــر اجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي: ’’إدمــاج مقتضيــات تغــري املنــاخ يف السياســات العموميــة‘‘. إحالــة ذاتيــة رقــم 
.2٠15/21

1  يهدف مركز تنمية القدرات يف جمال تغري املناخ إىل تطوير القدرات على الصعيد الوطين وكذلك القاري يف اجملاالت املتصلة إبدماج 
تغــري املنــاخ يف السياســات القطاعيــة، واحلصــول علــى التمويــل املتعلــق ابملنــاخ، وحتســن إدارة البحــوث واملعــارف. ويعمــل أيضــا مبثابــة منصــة 

إقليميــة لتعزيــز التعــاون فيمــا بــن بلــدان اجلنــوب. 
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• مساحة الغابات كنسبة من مجموع مساحة اليابسة )١5-١-١(	

ــن  ــدان. وال ميّك ــع البل ــا رئيســيا بالنســبة لجمي ــة تحدي ــل االســتغال املفــرط وتدهــور املــوارد الحرجي ميث

ــات  ــاع الغاب ــة بقط ــطة املتصل ــة واألنش ــم اإليكولوجي ــال للنظ ــد املنتظــم والفع ــات الرص ــار إىل آلي االفتق

اليــوم بالحصــول عــى بيانــات موثوقــة ومســتكملة بدرجــة كافيــة عــن االتجاهــات والتغــريات يف الغطــاء 

الحرجــي. وال تجــري عمليــات جــرد الغابــات الوطنيــة بشــكل منتظــم وأحيانــا تكــون غــري مكتملــة. وهــذه 

ــات جــرد أخــرى،  ــا، حيــث أجــرى الجــرد الوحيــد يف عــام ١٩٨2؛ وقــد أجريــت عملي هــي حــال موريتاني

ولكنهــا ال تتنــاول جميــع املناطــق الحرجيــة يف البلــدان. ويف تونــس، أجــرى جــردان أحدهــام للغابــات وآخــر 

للمناطــق الرعويــة؛ نــر األول يف عــام ١٩٩5 )ســنة األســاس ١٩٩0( والثــاين يف عــام 20١0 )ســنة األســاس 

ــام  ــذ ع ــة من ــة والرعوي ــزارع الحرجي ــال امل ــدم الســنوي املحــرز يف مج ــام لرصــد التق 2000(. ووضــع نظ

١٩٩0. ويف املغــرب أجــرى أيضــا جــردان للغابــات ونــرا يف عــام 2005 )ســنة األســاس ١٩٩0( و20١٣ )ســنة 

األســاس 200٤(. وأجــرت الجزائــر عمليــات جــرد للغابــات يف عامــي ١٩٨٤ و200٨ )ســنة األســاس 200٣(. 

ويلخص الجدول 5 أدناه البيانات املقدمة من البلدان.

الجدول ٥ : نسبة مساحة البلد المغطاة بالغابات )الغاية ٥- 1- 1(

الغايات ٢٠٢٠-٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦٢٠٣٠

١,٧١,٧١,٧الجزائر

١2١2,٧١2,٧املغرب

0.١2 )20١٤(موريتانيا

٨.٧ )2020(٨,١2٨,٣٣٨,٣٦تونس

ــر واملغــرب  ــات مل تتغــري يف الســنوات األخــرية يف كل مــن الجزائ ــدو أن نســبة املســاحة املغطــاة بالغاب يب

وتونــس. وســاعدت اإلجــراءات الحكوميــة )إعــادة التشــجري، وحاميــة الغابــات، ومــا إىل ذلــك( عــى تخفيض 

وتــرية إزالــة الغابــات. 

وتهــدف اســراتيجية الغابــات يف الجزائــر )20١٧-20٣5( إىل الوقايــة مــن التصحــر والحــد منــه مــن خــال 

ــة، وتوســيع نطــاق الســد األخــر  ــاه والرب ــاظ عــى املي ــة، والحف اســتصاح األرايض والنظــم اإليكولوجي

الكبــري )٣00 ألــف هكتــار بحلــول عــام 20٣5( وزيــادة مســاحة األرايض املغطــاة بالغابــات إىل حــدود ١, 2 

يف املائــة )يف مقابــل ٧2, ١ يف املائــة يف عــام 20١٦(. ومــن املتوقــع أن ينخفــض مــؤرش حساســية التصحــر 

مــن ٤5 يف املائــة إىل ٤0 يف املائــة. وتهــدف الخطــة الوطنيــة إلعــادة التشــجري )2000-2020( إىل غــرس ١ 

مليــون هكتــار. وقــد أنشــئ صنــدوق ملكافحــة التصحــر وتنميــة مناطــق الرعــي والســهوب. وتنــص خطــة 

العمــل الوطنيــة مــن أجــل البيئــة والتنميــة املســتدامة )20١٧-20٣5( عــى إنشــاء نظــام للرصــد ووضــع 

النــامذج الوطنيــة لعمليــات التصحــر.

ويف املغــرب، يبلــغ متوســط معــدل التشــجري يف البلــد ٨ يف املائــة، وهــو أقــل مــن املعــدل األمثــل )١5 إىل 

20 يف املائــة( الــازم إلحــداث التــوازن اإليكولوجــي والبيئــي. وتهــدف الخطــة العريــة لتنميــة الغابــات 

)20١5-202٤( إىل مواصلــة تكثيــف العمــل يف إعــادة التشــجري وإحيــاء الغابــات التــي ارتفــع معدهــا مــن 

١٨ ألــف هكتــار ســنوياً عــام 2005 إىل ٣٦٤00 هكتــار ســنوياً خــال الفــرة 2005-20١٤.
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واإلمكانــات الحقيقيــة مــن املــوارد الحرجيــة غــري معروفــة يف موريتانيــا بســبب عــدم وجــود إحصــاءات 

موثوقــة. وتشــري التقديــرات الحاليــة إىل أن منطقــة التشــكيات الحرجيــة، مبــا يف ذلــك الغابــات املحميــة، 

انخفضــت مــن ١5١٣٤000 هكتــار يف عــام ١٩٨2إىل  ٤٧0٦000 هكتــار يف عــام 20١٤، أي بانخفــاض قــدره 

حــوايل ٩, ٦٨ يف املائــة)١05( غــري أن هنــاك اتجاهــا نحــو التباطــؤ يف هــذه الظاهــرة حيــث تقــدر الخســارة 

بنحــو ٨ آالف هكتار/ســنويا )٤ آالف هكتــار مــن الغابــات  و٤ آالف هكتــار مــن األرايض الحرجيــة( يف مقابل  

ــام 20١5(.)١0٦(  ــامل لع ــة يف الع ــوارد الحرجي ــم امل ــدر: تقيي ــام 20١0 )املص ــنوياً يف ع ــار س ــف هكت ١5 أل

ــح إدارة تشــاركية  ــة يتي ــوارد الطبيعي ــة للم ــج إدارة المركزي ــات عــى نه ــة للغاب ــز السياســة الوطني وترتك

بالتعــاون مــع املجتمعــات املحليــة. ويعكــف البلــد حاليــاً عــى تنفيــذ اســراتيجيته الوطنيــة وخطــة عملــه 

ــادرة الســور األخــر العظيــم  ــذ الربنامــج األفريقــي ’’مب ــا يف إطــار تنفي األوىل )20١٤-20١٨( اللتــن أعدت

ــة )اإلدارة املســتدامة  ــز هــذه الخطــة عــى التدخــات املتكامل للصحــراء الكــربى والســاحل‘‘)١0٧(. وترك

لنظــم اإلنتــاج، والتنميــة املحليــة، وتطويــر القطاعــات الفرعيــة والبحــوث وإدارة املعــارف، وبنــاء القــدرات، 

والرصــد والتقييــم( مــع الركيــز عــى مناطــق األرايض الجافــة. 

ويف تونــس، تغطــي مناطــق الغابــات املتدهــورة أكــر مــن ٣٨0 ألــف هكتــاراً يف عــام 2000، أي مــا يعــادل 

٤0 يف املائــة مــن إجــاميل مســاحة الغابــات. وقــد تركــزت جهــود إعــادة التشــجري خــال الفــرة 20١5-2000 

عــى مســاحة تقــدر بحــوايل ١١0 آالف هكتــار )املديريــة العامــة للغابــات، 20١٦(. وتســعى االســراتيجية 

الوطنيــة لتنميــة الغابــات واملراعــي اإلمنائيــة وإدارتهــا عــى نحــو مســتدام )20١5-202٤( إىل تعزيــز جهــود 

ــنوات  ــال الس ــزت خ ــي أنج ــار الت ــل ٦200 هكت ــنويا، يف مقاب ــار س ــف هكت ــج إىل ١٦ أل ــادة التحري إع

الخمــس األخــرية وتحســن معــدل إدارة الغابــات مــن ٣٦ يف املائــة إىل ٦0 يف املائــة.

• التقدم املحرز يف مجال اإلدارة املستدامة للغابات ١5-2-١	

ــد مــن  ــات أمــراً معقــداً، نظــراً لتداخــل العدي ــم التقــدم املحــرز نحــو اإلدارة املســتدامة للغاب ــل تقيي ميث

ــوم  ــا ’’مفه ــات بأنه ــتدامة للغاب ــدة اإلدارة املس ــم املتح ــرِّف األم ــؤرش. وتع ــذا امل ــد ه ــريات يف تحدي املتغ

ــواع  ــع أن ــا لجمي ــة وتعزيزه ــة والبيئي ــة واالجتامعي ــم االقتصادي ــون القي ــدف إىل ص ــور يه ــي ومتط دينام

الغابــات حتــى تعــود بالنفــع عــى األجيــال الحاليــة واملقبلــة‘‘. وتقــرح منظمــة األغذيــة والزراعــة قيــاس 

ــون،  ــات الكرب ــايت ومخزون ــاء النب ــة بتطــور الغط ــة املتعلق ــة األربع ــؤرشات الفرعي ــن خــال امل ــؤرش م امل

واملناطــق املحــددة لحفــظ التنــوع البيولوجــي واملناطــق التــي تســتفيد مــن إدارة مســتدامة بشــهادة جهــة 

ــق. مســتقلة للتصدي

1٠5  خريطة حيازة األراضي الي أجريت يف عام 2٠14.
1٠٦  منظمة األغذية والزراعة: تقييم املوارد احلرجية يف العامل لعام 2٠15. التقرير الوطين ملوريتانيا )تقييم املوارد احلرجية يف العامل(.

1٠7  هتــدف ’’مبــادرة الســور األخضــر العظيــم للصحــراء الكــربى والســاحل‘‘ الــي تبناهــا االحتــاد األفريقــي يف 2٠1٠، إىل عكــس اجتــاه 
التصحــر وتدهــور األراضــي وفقــدان التنــوع البيولوجــي، وذلــك بكفالــة أن تكــون النظــم اإليكولوجيــة قــادرة علــى التكيــف مــع تغــري املنــاخ 
وأن تســتمر يف تقدمي اخلدمات األساســية، واملســامهة يف الرفاه البشــري والقضاء على الفقر حبلول عام 2٠25. وابلتايل فإن هذه املبادرة 
تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصحــر وتـُـدرَج يف خطــط العمــل الوطنيــة ودون اإلقليميــة واإلقليميــة يف جمــال 

مكافحــة التصحــر. وهــي تســتهدف املناطــق اجلافــة املهــددة يف منطقــة الســاحل والصحــراء الكــربى.
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وميكــن أيضــا اســتخدام مــؤرشات أخــرى، مثــل نســبة املســاحة املغطــاة بالغابــات يف إطــار خطــة إمنائيــة 

ــة منشــأة  ــات املوجــودة داخــل مناطــق محمي ــة األجــل، ونســبة املســاحة املغطــاة بالغاب ــإدارة الطويل ل

ــة واالســتثامرات  ــك البحــوث الحرجي ــة بالحفــظ وكذل ــة املعني ــة، ونســبة املســاحات الغابي بصــورة قانوني

التــي أجريــت يف مجــال الغابــات. وميكــن أن نضيــف لهــذه املــؤرشات مــؤرشات نوعيــة تتعلــق بالسياســات 

واألطــر القانونيــة واألصــول التــي تخــدم اإلدارة املســتدامة للغابــات. 

ــل،  ــو األمث ــى النح ــا ع ــا وتثمينه ــريب ال تحظــى بإدارته ــرب الع ــدان املغ ــة يف بل ــوارد الحرجي ــزال امل وال ت

ــط  ــات، وخط ــرد الغاب ــم ج ــائل )قوائ ــوي الوس ــا تنط ــا م ــة. وغالب ــة واالجتامعي ــا االقتصادي ــم أهميته رغ

ــور  ــع تص ــتخدم لوض ــن أن تس ــي ميك ــم( الت ــد والتقيي ــام الرص ــايب، ونظ ــاري الغ ــجل العق ــة، والس التهيئ

ــة  ــة واملالي ــدرات التقني ــة الق ــة إىل محدودي ــرية باإلضاف ــرات كب ــة عــى ثغ ــروة الغابي إلدارة مســتدامة لل

للمجتمعــات املحليــة، والفقــر الــذي يعــاين منــه الســكان يف املناطــق الريفيــة، وعــدم كفايــة مشــاركتهم 

ــرة  ــا متواف ــت دامئ ــة ليس ــؤرشات الكمي ــأن امل ــات بش ــإن البيان ــك، ف ــة إىل ذل ــات. وباإلضاف يف إدارة الغاب

وال موثوقــة مبــا يكفــي بحيــث تكــون مفيــدة. ويتعــن عــى البلــدان تعزيــز نظــم الجــرد وآليــات الرصــد 

القامئــة، بغيــة تحســن جمــع البيانــات الوطنيــة وتحليلهــا ونرهــا، وتشــجيع اســتخدام االستشــعار عــن 

ــة وتطورهــا. ــم املناطــق الحرجي ــد لتقيي بع

ــة  ــدف تغطي ــات، به ــذ خطــط مبســطة إلدارة الغاب ــة تنفي ــام 20١٦ عملي ــذ ع ــر من ــد أطلقــت الجزائ وق

مســاحة تصــل إىل ١٩0 ألــف هكتــار بحلــول عــام 2020 ومليــون هكتــار بحلــول عــام 20٣0. وتعتــزم وضــع 

معايــري وطنيــة لــإدارة املســتدامة للغابــات. وتقــدر حصــة الغابــات يف املغــرب، التــي هــي موضــوع خطــة 

إمنائيــة ونهــج تشــاريك يف اإلدارة، بحــوايل ٨ يف املائــة، أي مــا يعــادل ٤ مايــن هكتــار )20١0-20١٦(. وقــد 

ــات  ــدرت حصــة الغاب ــات يف عــام 20١٦. وقُ ــاخ والغاب ــي إلدارة املخاطــر املتعلقــة باملن أنشــئ مركــز وطن

يف موريتانيــا يف عــام 20١5 بحــوايل ١0 يف املائــة. وتهــدف اســراتيجية تنميــة الغابــات واملراعــي وإدارتهــا 

املســتدامة يف تونــس )20١5-202٤( إىل تهيئــة بيئــة مواتيــة لتنميــة االقتصــاد األخــر، وتعزيــز االعــراف 

بأثــر تغــري املنــاخ عــى املســاحات الغابيــة وتعزيــز الراكــة بــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص. ومــن 

املفــروض أن التنقيــح الجــاري لقانــون الغابــات سيســمح أيضــا بإدمــاج أفضــل للســكان يف إدارة الغابــات 

والتنفيــذ الفعــال لخطــط التهيئــة واإلدارة املســتدامة. 

لقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف أيار/مايــو 20١٧ أول خطــة اســراتيجية لألمــم املتحــدة 

للغابــات )20١٧-20٣0(. وتتيــح هــذه الخطــة إطــاراً عامليــاً لوضــع حــد لفقــدان الغطــاء الحرجــي وزيــادة 

مســاحة الغابــات عــى نحــو مســتدام وإســهامها يف التنميــة املســتدامة وســبل العيــش. وتشــدد عــى أهمية 

ــز  ــا وتعزي الــراكات املبتكــرة مــن أجــل وضــع وتنفيــذ خطــط اإلدارة التــي تدمــج االبتــكار والتكنولوجي

ــتدامة  ــدَرج اإلدارة املس ــى رضورة أن تُ ــدد ع ــام تش ــة. ك ــة البيئي ــتدامة وحامي ــة املس ــة االقتصادي التنمي

للغابــات واألرايض يف الخطــط اإلمنائيــة الوطنيــة والعمليــات املتعلقــة بامليزانيــة. وتنــص الخطة االســراتيجية 

ــزم  ــي تعت ــد املســاهامت الت ــدول األعضــاء، عــى أســاس طوعــي، بتحدي ــوم ال ــة أن تق أيضــا عــى إمكاني

تقدميهــا لتحقيــق األهــداف والغايــات املتصلــة بالغابــات، مبــا يف ذلــك هــدف زيــادة مســاحة الغابــات عــى 

الصعيــد العاملــي بنســبة ٣ يف املائــة بحلــول عــام 20٣0 مقارنــة بخــط أســاس تقييــم املــوارد الحرجيــة الــذي 

أعدتــه منظمــة األغذيــة والزراعــة عــام 20١5. 
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• نسبة املساحات اإلجاملية التي تغطيها األرايض املتدهورة ١5-٣-١	

اعتمــدت الــدورة الثانيــة عــرة ملؤمتــر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة التصحــر املعقــودة 

ــد  ــة املســتدامة ومفهــوم تحيي ــة ١5-٣ مــن أهــداف التنمي ــر 20١5 الغاي ــن األول/أكتوب يف أنقــرة يف تري

ــع  ــدان وض ــن البل ــت م ــة. وطلب ــذ االتفاقي ــل تنفي ــن أج ــة م ــاره أداة هام ــور األرايض)١0٨( باعتب ــر تده أث

غايــات طوعيــة وطنيــة لتحقيــق تحييــد أثــر تدهــور األرايض، وإدمــاج تلــك الغايــات يف سياســاتها اإلمنائيــة 

ــات  ــدان عــى وضــع غاي ــة ملكافحــة التصحــر. ومــن أجــل مســاعدة البل ــا الوطني ــة وبرامــج عمله الوطني

ــف  ــي لتعري ــج عامل ــع برنام ــد وض ــا، فق ــة لتحقيقه ــراءات الازم ــد اإلج ــق وتحدي ــة لتحقي ــة وطني طوعي

غايــات تحييــد أثــر تدهــور األرايض يف عــام 20١٦. كــام وضعــت دورة مؤمتــر األطــراف دليــل املامرســات 

ــات  ــة حســاب املــؤرش ١5- ٣- ١. ويَســتخدم هــذا املــؤرش البيان ــات بشــأن كيفي ــاً بتوصي ــدة مصحوب الجي

املســتمدة مــن املــؤرشات الفرعيــة الثاثــة: الغطــاء األريض )تغــري الغطــاء األريض(، وإنتاجيــة األرايض )صــايف 

اإلنتــاج األويل( ومخزونــات الكربــون )الكربــون العضــوي يف الربــة(. ومــع ذلــك، فقــد ُشــجعت البلــدان 

عــى وضــع مــؤرشات تكميليــة تراعــي الخصوصيــات الوطنيــة ودون الوطنيــة.

وهنــاك العديــد مــن البلــدان، مبــا يف ذلــك بلــدان منطقــة املغــرب العــريب، التــي تفتقــر للوســائل والبيانــات 

ــة الرصــد واإلبــاغ عــن التقــدم املحــرز يف مكافحــة  والخــربات الازمــة لتحديــد الحــاالت املرجعيــة لكفال

ــات املســتمدة مــن رصــد األرض أن تســاعد  ــة والبيان ــات العاملي تدهــور األرايض. وميكــن الســتخدام البيان

عــى ســد بعــض الثغــرات. فعــى ســبيل املثــال، فــإن خريطــة الغطــاء األريض التــي أعدتهــا مبــادرة تغــري 

املنــاخ تحتــوي عــى خرائــط الغطــاء األريض بالنســبة لجميــع البلــدان.

وأقــرت الــدورُة الثالثــة عــرة ملؤمتــر األطــراف اإلطــاَر االســراتيجي الجديــد لاتفاقيــة للفــرة 20٣0-20١٨ 

)املقــرر ٧/م١٣( وشــجعت األطــراف عــى مواءمــة سياســاتها وبرامجهــا وخطــط عملهــا املتعلقــة بالتصحــر 

وتدهــور األرايض مــع االســراتيجية الجديــدة. وينبغــي أن تســهم هــذه االســراتيجية فيــام يــي: ‘١’ تحقيــق 

أهــداف االتفاقيــة وخطــة التنميــة املســتدامة لعــام 20٣0، ال ســيام الهــدف ١5 والغايــة ١5-٣ إىل جانــب 

أهــداف التنميــة املســتدامة املرابطــة يف إطــار االتفاقيــة؛ ’2‘ تحســن ظــروف عيــش الســكان املترريــن؛ 

’٣‘ تعزيــز خدمــات النظــم اإليكولوجيــة.

 

1٠8  اعتمــدت الــدورة الثانيــة عشــرة ملؤمتــر األطــراف تعريــف حتييــد أثــر تدهــور األراضــي علــى أنــه ”حالــة تظــل فيهــا كميــة ونوعيــة املــوارد 
مــن األراضــي الازمــة لدعــم وظائــف وخدمــات النظــم اإليكولوجيــة وتعزيــز األمــن الغذائــي مســتقرة أو تــزداد ضمــن نطاقــات زمنيــة ومكانيــة 
ونظــم إيكولوجيــة حمــددة “. إذن فاهلــدف مــن حتييــد أثــر تدهــور األراضــي هــو مواصلــة أو زايدة رأس املــال الطبيعــي لألراضــي وخدمــات 

النظــم اإليكولوجيــة األرضيــة مقارنــة مبســتوى مرجعــي معــن.
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قليمي وتحقيق أهداف  الفصل  3 : التعاون الإ
التنمية المستدامة

ال بــد للتعــاون اإلقليمــي مــن القيــام بــدور محــوري يف تنفيــذ خطــة عــام 20٣0 وذلــك بتمكــن البلــدان من 

التصــدي للتحديــات املشــركة مــن خــال اعتــامد حلــول مامئــة بشــكل أفضــل وذات مــردود أكــر وقابلــة 

لنقلهــا إىل الغــري. وبالفعــل، ميكــن للبلــدان أن تعــزز رشاكاتهــا لتتعــاون يف القيــام بأنشــطة بحــوث جديــدة، 

وتحديــد أفضــل أدوات السياســة العامــة وأطــر التحفيــز وتبــادل مــا لديهــا مــن معــارف وتكنولوجيــات.

وتؤكــد االتفاقــات الثاثــة الرئيســية التــي أبرمــت يف عــام 20١5 )خطــة عــام 20٣0 واتفــاق باريــس بشــأن 

تغــري املنــاخ، وخطــة عمــل أديــس أبابــا بشــأن متويــل التنميــة( الحاجــة إىل إقامــة رشاكات جديــدة واعتــامد 

ــل  ــزز التكام ــي تع ــاون الت ــم املشــاريع وأطــر التع ــة لدع ــح األولي ــن. وهــي متن ــى التضام ــة ع ــج قامئ نٌه

اإلقليمــي والتعــاون وتبــادل الخــربات، ال ســيام يف أفريقيــا. 

وعــى الصعيــد القــاري، اتخــذ رؤســاء دول وحكومــات االتحــاد األفريقــي يف عــام 20١5 إطــارا اســراتيجيا 

طويــل األجــل للقــارة، وهــو خطــة عــام 20٦٣، التــي تغطــي خطــة تنفيذهــا للســنوات العــر األوىل الفــرَة 

20١٤-202٣، وأنشــأ يف عــام 20١٧ مركــزا أفريقيــا ألهــداف التنميــة املســتدامة يتخــذ مــن روانــدا مقــرا لــه. 

وهنــاك العديــد مــن املبــادرات القاريــة التــي يجــري تنفيذهــا فعــا للتعجيــل بتحقيــق بعــض أولويــات 

ــة يف  ــات الزراعي ــة والصناع ــة الزراعي ــامل التجاري ــة األع ــادرة تنمي ــل مب ــتدامة، مث ــة املس ــداف التنمي أه

أفريقيــا، ومبــادرة الطاقــة املتجــددة يف أفريقيــا، وبرنامــج العمــل لتنفيــذ إطــار ســنداي للحــد مــن مخاطــر 

الكــوارث يف أفريقيــا.

ــذ خطتــي عــام 20٣0 و20٦٣ ورصدهــام، اُعتمــد اتفــاق  ــة يف تنفي ــاع نهــج منســقة ومتكامل ولضــامن اتب

ــر 20١٨. وســيجري وضــع  ــون الثاين/يناي ــي يف كان ــم املتحــدة واالتحــاد األفريق ــن األم ــة ب إطــاري للراك

خطــة عمــل مــن أجــل وضــع هــذا اإلطــار موضــع التنفيــذ يف عــام 20١٨. ويتوقــع أن تتــوىل آليــة التنســيق 

ــا عــى  ــا. أم ــا وتنفيذه ــارة ورصده ــد الق ــل هــذه عــى صعي ــه خطــة العم ــا )١0٩( توجي اإلقليمــي ألفريقي

ــيق دون  ــة التنس ــتعمل آلي ــا، فس ــس يف أفريقي ــة الخم ــق دون اإلقليمي ــن املناط ــدة م ــتوى كل واح مس

ــة القامئــة كوســيلة ربــط. اإلقليمي

ي : إمكانيات للتبادل غري مستغلة إل حد كبري 3-1 التعاون المغار�ب

ــون مســتهلك، إحــدى أقــل املناطــق  ــل ســوقا تضــم أكــر مــن ٩0 ملي ــذي ميث يشــكل املغــرب العــريب، ال

تكامــا، ليــس داخــل اإلقليــم فحســب، بــل ومــن حيــث االندمــاج يف االقتصــاد العاملــي أيضــا. وعــى الرغــم 

ــة للتجــارة الحــرة وتنقــل رأس املــال واألشــخاص  ــإن إنشــاء منطقــة مغاربي مــن إحــراز بعــض التقــدم، ف

يجــد صعوبــة يف التجســيد، ال ســيام بالنظــر إىل عــدم تفعيــل اتفاقــات التجــارة واالســتثامر القامئــة. ويعــزز 

االفتقــار إىل املواءمــة بــن السياســات التجاريــة، والهيــاكل األساســية املتصلــة بالتجــارة وسياســات التعريفات 

1٠9  آليــة التنســيق اإلقليميــة أنشــأهتا اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف متوز/يوليــه 1998 )قــرار 4٦/1998( يف املناطــق اخلمــس. 
واهلــدف مــن هــذه اآلليــة هــو توفــري اســتجابة منســقة مــن منظومــة األمــم املتحــدة والشــركاء اإلمنائيــن لاحتياجــات ذات األولويــة يف كل 

منطقــة. وتتــوىل اللجــان اإلقليميــة لألمــم املتحــدة توفــري التوجيــه الجتماعــات اآلليــة ومتابعتهــا.
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الجمركيــة املعتمــدة التكامــل الــرأيس بــن الشــامل والجنــوب ومنطــق املفاوضــات الثنائيــة يف االتفاقــات 

ــدان  ــع بل ــة بــن جمي ــة األخــرى عــى حســاب الروابــط األفقي ــة اإلقليمي املربمــة مــع التكتــات االقتصادي

ــد مــن التكامــل مــع الجامعــة  ــة ترمــي إىل مزي ــدان عملي ــد مــن البل ــدأت العدي املغــرب العــريب. وقــد ب

ــي وقعــت اتفــاق رشاكــة مــع الجامعــة  ــا، الت ــق األمــر مبوريتاني ــا. ويتعل ــدول غــرب أفريقي ــة ل االقتصادي

االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، واملغــرب، الــذي تجــري حاليــا عمليــة انضاممــه، وتونــس التــي حصلــت 

عــى مركــز املراقــب. وتوقــع أيضــا أن تصبــح عضــوا رســميا يف الســوق املشــركة لــرق أفريقيــا والجنــوب 

األفريقــي يف عــام 20١٨.

ومتثــل التجــارة داخــل املغــرب العــريب حــوايل ٣ يف املائــة مــن إجــاميل التجــارة الخارجيــة للبلــدان الخمســة 

ــا، 20١2( وتظــل مشــاريع االســتثامر األجنبــي املبــارش فيــام  )٣.٣5 يف املائــة - اللجنــة االقتصاديــة ألفريقي

بــن بلــدان املغــرب العــريب، التــي تــأيت معظمهــا مــن املغــرب وتونــس، محــدودة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن 

املبــادالت التجاريــة مــع االتحــاد األورويب متثــل حــوايل ٧0 يف املائــة، واتفاقــات الراكــة مــع أفريقيــا آخــذة 

يف االزديــاد )املغــرب وتونــس بوجــه خــاص( 

وأصبحــت الواليــات املتحــدة والصــن والهنــد أيضــا رشكاء اقتصاديــن مهّمــن لبلــدان املغــرب العــريب. والجدير 

بالذكــر أن املغــرب يعــد حاليــا أكــرب مســتثمر فيــام بــن البلــدان األفريقيــة، بركيــز ٤١ يف املائــة مــن االســتثامر 

ــة  ــرة 20١١-20١5)١١0( يف املجــاالت املتصل ــوب الصحــراء الكــربى خــال الف ــا جن ــارش يف أفريقي ــي املب األجنب

بالخدمــات املاليــة واالتصــاالت الســلكية والاســلكية والنقــل الجــوي والصناعــات التحويليــة. وقــد تضاعفــت 

صــادرات املغــرب إىل غــرب أفريقيــا ثــاث مــرات يف الفــرة املمتــدة مــن 200٨ إىل 0١٦ 2 حيــث ارتفعــت مــن 

٣.2 مليــار درهــم إىل ١0 مليــار درهــم عــام 20١٦ ]مــن 2٩0 مليــون يــورو إىل ٩00 مليــون يــورو[)١١١(”. 

وتضاعفــت االســتثامرات املغربيــة األجنبيــة املبــارشة يف غــرب أفريقيــا بــن عامــي 20١١ و20١5 خمــس مرات، 

حيــث ارتفعــت مــن 2٩5 مليــون درهــم إىل مليــار درهــم، مــع زيــادات كبــرية يف كــوت ديفــوار ومــايل. أمــا 

مبــادالت تونــس التجاريــة مــع أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــربى فقــد زادت أيضــا يف الســنوات األخــرية.

وتهمــن عــى بنيــة الصــادرات فيــام بــن بلــدان املغــرب العــريب مبــادالُت الســلع األساســية )٦٨ يف املائــة(، 

ــن الســلع  ــر. ومل تك ــن الجزائ ــأيت م ــذي ي ــي( ال ــاز الطبيع ــط والغ ــود )النف ــن الوق ــا م ــون أساس ــي تتك الت

ــة مــن التجــارة داخــل اتحــاد املغــرب العــريب. أمــا الســلع  املصّنعــة متثــل يف عــام 20١2 ســوى ٣١ يف املائ

ــع أن  ــريب. م ــرب الع ــارة املغ ــن تج ــة م ــل ســوى ٨.5 يف املائ ــا متث ــة ف ــا العالي ــة ذات التكنولوجي املصنوع

هــذا األداء التجــاري الضعيــف ال يُعــزى إىل عــدم وجــود فــرص للمبــادالت. وتكشــف دراســة أجراهــا اتحــاد 

املغــرب العــريب بعنــوان ’’تحديــد أوجــه التكامــل بــن العــروض والطلبــات املنتجــات الزراعيــة، واألغذيــة، 

وصيــد األســامك فيــام بــن بلــدان اتحــاد املغــرب العــريب‘‘ عــن إمكانــات كبــرية للتكامــل يف تجــارة املنتجــات 

ــة  ــق االســتفادة الكامل ــي تعي ــل الت ــن العوام ــدان، ويســلط الضــوء عــى عــدد م ــن البل ــام ب ــة في الغذائي

مــن تلــك اإلمكانــات. وتــويص االتفاقــات باملواءمــة بــن السياســات النقديــة والتجاريــة ومعايــري األعــامل 

التجاريــة الزراعيــة واإلطــار التنظيمــي ملبــادالت املنتجــات الغذائيــة، وتطويــر الخدمــات اللوجســتية التــي 

11٠   مصــرف التنميــة األفريقــي ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وبرانمــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي، التوقعــات االقتصاديــة 
ألفريقيــا لعــام 2٠17.

111   تقرير مكتب الصرف املغريب لعام 2٠17.
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تســمح بتبــادل هــذه الســلع وبــروز جهــات فاعلــة عــى طــول السلســلة التجاريــة. وفيــام يتعلــق بالطاقــة مل 

تشــكل الروابــط املشــركة القامئــة إىل اليــوم عامــا هامــا يف تحديــد التعــاون املغــاريب، وهــذا عــى الرغــم مــن 

التوصيــات الصــادرة عــن مختلــف املؤمتــرات اإلقليميــة التــي تدعــو إىل تنفيــذ مشــاريع إمنائيــة مشــركة يف 

مجــال الطاقــة وعمليــات رشاكــة فيــام بــن بلــدان املغــرب العــريب. ويتســم التكامــل بــن شــبكات الكهربــاء 

املغاربيــة بالبــطء، وال تــزال أســواق الكهربــاء تخضــع لحاميــة شــديدة. وعــى ســبيل املثــال، فــإن املبــادالت 

التجاريــة بــن تونــس والجزائــر بالــكاد متثــل 2 يف املائــة مــن االســتهاك الوطنــي مــن تونــس وال تُســتغل 

الروابــط املشــركة إال بُعــر قُدرتهــا. ويجــري اإلعــداد ملــروع هــام ملــد خــط أنابيــب للغــاز بــن املغــرب 

ونيجرييــا عــرب غــرب أفريقيــا. ويهــدف املــروع إىل تعزيــز تطويــر قطــاع الطاقــة يف كامــل املنطقــة.

ويتيــح اســتغال املزايــا النســبية والتكامــل بــن البلــدان والتجــارب الناجحــة فرصــا للمبــادالت يف مجــاالت 

عديــدة: 

	 ،ــعب الزراعيــة الزراعــة: هنــاك إمكانيــة للتحســن مــن حيــث اإلنتاجيــة والتحويــل وتنويــع الشُّ

ــرب  ــط املغ ــج مخط ــاص. ويدم ــاع الخ ــيام يف القط ــتثامر، ال س ــة واالس ــوارد الطبيعي وإدارة امل

ــة، الســيام  ــوب بوصفــه أحــد مجــاالت العمــل ذات األولوي ــدان الجن ــن بل األخــر التعــاون ب

بالنســبة لبلــدان القــارة األفريقيــة. وميكــن تبــادل الخــربة املكتســبة يف هــذا اإلطــار )االئتــامن 

ــة(.  ــوارد الطبيعي ــتدامة للم ــاخ، واإلدارة املس ــري املن ــع تغ ــف م ــى التكي ــدرة ع ــي، والق الزراع

ــا  ــدان أفريقي ــن بل ــد م ــع العدي ــي م ــاون الزراع ــأن التع ــا بش ــذة أص ــات ناف ــاك اتفاق وهن

جنــوب الصحــراء الكــربى. ويصــدر املغــرب إىل أفريقيــا األســمدة املكيفــة مــع الزراعــات 

املحليــة واملتاحــة للمزارعــن األفريقيــن )١.٣ مليــون طــن عــام 20١٤(. وقــد وقعــت الجزائــر 

وتونــس اتفاقــا للتعــاون يف مجــال الزراعــة )20١0( ومذكــرة تفاهــم للبحــث العلمــي يف مجــال 

الزراعــة )20١2(. ووقعــت موريتانيــا واملغــرب اتفــاق إطاريــا للراكــة )20١٦( يف مجــال تنميــة 

ــا مــن برنامــج إلدخــال القمــح املدعــوم مــن  الواحــات والبحــث العلمــي. وتســتفيد موريتاني

ــر،  ــن مــر، والجزائ ــح م ــذور القم ــزّود بب ــل يف الت ــة: يتمث ــة الزراعي ــة للتنمي ــة العربي املنظم

ــع  ــا م ــاون أيض ــي تتع ــدة. وه ــري الجدي ــات ال ــأن تكنولوجي ــربات بش ــادل الخ ــرب وتب واملغ

الجزائــر، واملغــرب، وتونــس يف مجــاالت مكافحــة الجــراد وحاميــة النباتــات، والتنويــع، والبحوث 

ــة.  الزراعي

	 ــات املتجــددة ــر الطاق ــة: يتوقــع أن يشــكل التعــاون وحشــد القــدرات مــن أجــل تطوي الطاق

أحــد أهــم األولويــات اإلقليميــة. فقــد أصبحــت البلــدان قــادرة اليــوم عــى تبــادل خــربات كل 

منهــا يف تطويــر قطاعــات الطاقــة الشمســية، والطاقــة الكهروضوئيــة، وتركيــز الطاقــة الشمســية 

والطاقــة الريحيــة )التكنولوجيــات، وتطــورات يف مجــال القواعــد التنظيميــة، والتســعري، وآليــات 

التمويــل املبتكــرة(. وال يجــري اســتغال أوجــه التــآزر بــن مراكــز البحــوث يف مجــال الطاقــة 

ــري  ــدان غ ــن البل ــايئ ب ــط الكهرب ــة للرب ــدرات الحالي ــكايف. والق ــدر ال ــة بالق ــددة القامئ املتج

مســتغلة بالقــدر الــكايف.)١١2( وقــد وقعــت الجزائــر وتونــس مذكــرة تفاهــم يف مجــاالت حفــظ 

الطاقــة والطاقــة املتجــددة )200٩(.

112  املغرب-اجلزائر )تبلغ قدرة التبادل 12٠٠ ميغاواط( موريتانيا-املغرب )قيد الدراسة، يتوقع صدورها يف عام 2٠22(.
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	 تغــري املنــاخ: أنشــأ املغــرب ’’مركــز املغــرب للكفــاءة يف مجــال تغــري املنــاخ‘‘، لتبــادل املعــارف

ــع  والتكنولوجيــا يف مجــال التكيــف مــع تغــري املنــاخ. وهــو مركــز ذو طابــع إقليمــي. وقــد وقّ

ــا  ــة يف أفريقي ــات املحلي ــدة والحكوم ــدن املتح ــة امل ــع رابط ــة م ــاق رشاك ــل اتف ــز بالفع املرك

ــة الكونغــو.  ــة يف جمهوري ــاظ عــى البيئ ومؤسســة الســام والحف

وتقــدم الراكــة مــن أجــل املســاهامت املحــددة وطنيــا التــي أطلقــت خــال الــدورة 22 ملؤمتــر 

ــا دعــام  ــذي شــارك يف رئاســته كل مــن املغــرب وأملاني ــاخ ال األمــم املتحــدة املعنــي بتغــري املن

ــز  ــل، وتعزي ــى التموي ــة، والحصــول ع ــذ مســاهمتها الوطني ــل تنفي ــن أج ــوب م ــدان الجن لبل

القــدرات املؤسســية والتقنيــة يف مكافحــة تغــري املنــاخ. ويســتفيد املغــرب وتونــس بالفعــل مــن 

بعــض التأييــد يف هــذا اإلطــار.

	 الصناعــة: هنــاك مجــال كبــري للتعــاون يف تعزيــز الطاقــة اإلنتاجيــة والنهــوض بتكامــل الصناعات

وتوســيع ساســل األنشــطة املضيفــة للقيمــة يف بلــدان املغــرب العــريب، الســيام يف قطــاع 

ــات املتجــددة.  ــة والطاق ــة الزراعي ــة، والصناع ــكا واملســتحرات الصيدالني الســيارات وامليكاني

	 الحــد مــن مخاطــر الكــوارث: اُعتمــد يف عــام 20١٦ برنامــج عمــل لتنفيــذ إطــار ســنداي للحــد

مــن مخاطــر الكــوارث يف أفريقيــا. ويحــدد هــذا الربنامــج املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بإدمــاج 

الحــد مــن مخاطــر الكــوارث يف االســراتيجيات الوطنيــة واإلقليميــة للتنميــة املســتدامة والتكيف 

مــع تغــري املنــاخ، وتعبئــة املــوارد املحليــة مــن أجــل زيــادة املــوارد املخصصــة للحــد مــن مخاطر 

الكــوارث يف ميزانيــات الــدول. وقــد أُرفقــت بهــذا الربنامــج خطــة عمــل مــن خمــس ســنوات 

ــة  ــاكل دون اإلقليمي ــار الهي ــي يف إط ــتوى دون اإلقليم ــى املس ــا ع ــا ورصده ــيجري تنفيذه س

املوضوعــة يف رشق أفريقيــا، وغربهــا، ووســطها والجنــوب األفريقــي، باإلضافــة إىل خطــط العمــل 

ــي مل تنشــئ  ــدة الت ــا هــي الوحي ــا. ومنطقــة شــامل أفريقي ــي جــرى وضعه ــة الت دون اإلقليمي

مثــل هــذه األدوات.

قليمي، ولكنها تفتقر لئطر  3-2 أولويات محددة عى الصعيد دون الإ
اتيجية  اسرت

يحلــل هــذا الفصــل بالنســبة لــكل واحــد مــن مواضيــع التقريــر الرؤيــَة واألهــداف االســراتيجية التحــاد 

ــم تنفيذهــا. املغــرب العــريب ومــدى جدواهــا بالنســبة ألهــداف التنميــة املســتدامة ويقيّ

وإذا كانــت األولويــات اإلقليميــة محــددة بصــورة واضحــة جــدا، فإنــه ال توجــد اليوم ســوى أطر اســراتيجية 

قليلــة لتأطــري العمــل املغــاريب، كــام ال توجــد أيــة أهــداف محــددة باألرقــام عــى الصعيــد املغــاريب. وعــاوة 

عــى ذلــك، وعــى الرغــم مــن أن لهــذه البلــدان التحديــات االســراتيجية نفســها فــإن السياســات الوطنيــة 

نــادرا مــا توضــع بهــدف تعزيــز التعــاون املغــاريب. 

ــدي  ــيا يف التص ــهاما أساس ــهم إس ــام 20٣0، أن يس ــة ع ــياق خط ــي يف س ــاون اإلقليم ــز التع ــن لتعزي وميك

ــي،  ــاوت االجتامع ــة والتف ــة بالبطال ــك املتعلق ــيام تل ــريب، ال س ــرب الع ــدان املغ ــركة لبل ــات املش للتحدي

وضعــف النظــم اإلنتاجيــة والتبعيــة للخــارج يف املجــال التكنولوجــي واملــايل والتجــاري والطاقــة والغــذاء. 

ــن  ــد م ــل العدي ــا لتحوي ــف جهوده ــاء أن تضاع ــدان األعض ــريب والبل ــرب الع ــاد املغ ــى اتح ــن ع ويتع
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ــا  ــع بعضه ــل م ــة والعم ــراءات ملموس ــريب إىل إج ــرب الع ــاد املغ ــار اتح ــي قُطعــت يف إط ــات الت االلتزام

ملعالجــة املســائل ذات االهتــامم املشــرك، وعــى وجــه الخصــوص مــن أجــل مواءمــة السياســات واألنظمــة، 

وتعزيــز تجــارة الزراعــة الغذائيــة داخــل املنطقــة، وإيجــاد ساســل قيمــة إقليميــة، وتعزيــز تطويــر الهيــاكل 

ــا. ــادل املعــارف والخــربات ونقــل التكنولوجي ــز تب األساســية للطاقــة عــرب الحــدود، وتعزي

ي
محور الئمن الغذا�ئ

ال يــزال األمــن الغــذايئ يشــكل تحديــا هيكليــا لجميــع بلــدان املغــرب العــريب، حيــث تظــل الزراعــة رهينــة 

ــدان األربعــة، عــى الرغــم مــن  ــزال محــدودة يف البل ــة ال ت ــة، مــا دامــت املناطــق املروي املخاطــر املناخي

التقــدم الكبــري الــذي تحقــق. 

وتؤكــد الرؤيــة االســراتيجية الزراعيــة املغاربيــة لعــام 20٣0، التــي اعتمدتهــا يف عــام 20١0 اللجنــة الوزاريــة 

املغاربيــة لألمــن الغــذايئ التابعــة التحــاد املغــرب العــريب، عــى الــدور الهــام للزراعــة يف التنميــة االقتصاديــة 

ــذايئ  ــن الغ ــق األم ــة مشــركة لتحقي ــز سياســة زراعي ــرح تعزي ــريب وتق ــرب الع ــدان املغ ــة لبل واالجتامعي

املســتدام، كجــزء مــن عمليــة تدريجيــة للتعــاون االقتصــادي والتكامــل املغــاريب. 

خطة عام 2030: القضاء على اجلوع وتوفري األمن الغذائي والتغذية احملّسنة
وتعزيز الزراعة املستدامة )اهلدف 2(

خطة احتاد املغرب العريب: الرؤية الزراعية لعام 2030 وخطة العمل )2020-20١١(
الغاايت ذات الصلة: 2-3 و2-4 و2-أ

أهداف االسرتاتيجية )ال وجود لغاايت حمددة ابألرقام(

	زايدة االستثمار يف الزراعة والبحوث الزراعية )عتبة 1.5 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل(؛
	 زايدة اإلنتاج الزراعي واحلد من االعتماد على الواردات من األغذية؛
	 احلــرة التجــارة  إنشــاء منطقــة  بعمليــة  املغاربيــة والتعجيــل  الزراعيــة  املنتجــات  التجاريــة يف  املبــادالت  تطويــر 

الزراعيــة؛ للمنتجــات 
	احلد من ضعف القطاع الزراعي أمام تغري املناخ وندرة املوارد املائية؛
	التحسن املستمر لدخل املزارعن؛
	.إجياد فرص العمل للنساء والشباب يف القطاع الزراعي
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ــي مــع  ــد مــن مشــاريع التعــاون التقن ــذ خطــة عمــل 20١١ – 2020، يســتفيد اتحــاد املغــرب العــريب مــن العدي يف ســياق تنفي

منظمــة األغذيــة والزراعــة يف املجــاالت املتصلــة مبكافحــة اآلفــات الزراعيــة العابــرة للحــدود، وتعزيــز دور املنظــامت املهنيــة يف 

األمــن الغــذايئ يف املغــرب العــريب، واملواءمــة بــن السياســات الزراعيــة، وتعزيــز فــرص العمــل الائــق للشــباب يف مجــال الزراعــة. 

ويجــري حاليــا مناقشــة ذلــك مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة مــن أجــل تقييــم رؤيــة عــام 20٣0 الزراعيــة وتحديثهــا قبــل نهايــة 

خطــة العمــل األوىل. وتتعــاون املبــادرة املتعلقــة بسياســات األرايض يف أفريقيــا )اللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا، ومفوضيــة االتحــاد 

األفريقــي، ومــرف التنميــة األفريقــي( واتحــاد املغــرب العــريب عــى صياغــة مــروع إقليمــي لتبــادل الخــربات والتعــاون بشــأن 

إدارة األرايض يف املغــرب العــريب.

وفيــام يتعلــق بالتكامــل التجــاري، فــإن وتــرية التقــدم بطيئــة. فقــد بقــي حجــم التبــادل التجــاري فيــام بــن بلــدان املغــرب العــريب 

عنــد أقــل مــن ٣ يف املائــة مــن مجمــوع التجــارة مــع العــامل الخارجــي، رغــم وجــود إمكانــات كبــرية لتصديــر منتجــات البســاتن 

ومصائــد األســامك التــي توفــر فرصــا كبــرية للتبــادل بــن البلــدان. ويُعــزى هــذا الوضــع يف جــزء منــه إىل التأخــري يف التصديــق عــى 

ــا عــام ١٩٩٣(،  ــة )املصــدق عليه ــادل املنتجــات الزراعي ــة تب ــل اتفاقي ــا اتحــاد املغــرب العــريب، مث ــي وقعه ــات الت بعــض االتفاقي

واتفاقيــة املغــرب العــريب للتعريفــات الجمركيــة والتجــارة )املوقعــة يف ١٩٩١( والتســميات الجمركيــة املغاربيــة املوحــدة )املوقعــة 

يف 20١٣(. كــام وقعــت العديــد مــن البلــدان اتفاقــات تجاريــة وتعريفيــة ثنائيــة أو متعــددة األطــراف مــن أجــل تعزيــز الروابــط 

االقتصاديــة والتجاريــة، بيــد أن التنفيــذ ال يــزال محــدودا. 

ــات  ــدين أداء الخدم ــة، وت ــأ إقليمي ــد منش ــار إىل قواع ــة، واالفتق ــري الجمركي ــة وغ ــة الجمركي ــإن الحامي ــك، ف ــة إىل ذل وباإلضاف

ــاج.  ــة االندم ــوق عملي ــر يع ــة أم ــعار املحلي ــاض األس ــتية وانخف اللوجس

ــادة  ــاخ الوصــول إىل نظــم ري أكــر تطــورا، وزي ــر بتغــري املن ــة للتأث ــة الزراعيــة يف ظــل ارتفــاع القابلي ويتطلــب تحســن اإلنتاجي

االســتثامر يف البحــوث الزراعيــة. والحــال أن الهــدف املتمثــل يف تخصيــص ١.5 يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــاميل للبحــث هــو 

أبعــد مــا يكــون عــن التحقيــق. وتســتثمر بلــدان املغــرب العــريب أقــل مــن ١ يف املائــة يف البحــوث الزراعيــة، وهــو أدىن بكثــري مــن 

ــدى  ــة املســجلة ل ــدان االقتصــادي ونســبة ١.5 يف املائ ــة يف املي ــدان منظمــة التعــاون والتنمي ــة املســجلة يف بل نســبة 2.٤ يف املائ

بلــدان أمريــكا الاتينيــة )مــرف التنميــة األفريقــي، 20١٦(.

ي مجال الطاقة
محور التحول �ف

ــة،  ــى الطاق ــد ع ــب املتزاي ــة الطل ــي إىل تلبي ــركة ترم ــراتيجية مش ــح اس ــريب مصال ــرب الع ــدان املغ لبل

وتحقيــق أمــن الطاقــة، وخفــض تكاليــف اإلنتــاج، وتطويــر الطاقــة املتجــددة عــى نطــاق الواســع، وتعزيــز 

التكامــل الصناعــي املحــي، وتعزيــز كفــاءة الطاقــة وتصديــر فائــض اإلنتــاج املحتمــل. ومــع ذلــك، مل توضــع 

أيــة اســراتيجية إقليميــة لتوجيــه ودعــم الجهــود التــي تبذلهــا الــدول. وكان مجلــس وزراء الطاقــة واملناجــم 

التحــاد املغــرب العــريب قــد جــدد التأكيــد يف دورتــه التاســعة )الربــاط، تريــن الثاين/نوفمــرب 20١0(، عــى 

الحاجــة إىل تعزيــز التعــاون يف اإلنتــاج والتجــارة يف مجــال الطاقــة، ال ســيام يف مجــال الطاقــات املتجــددة، 

وإنشــاء ســوق إقليميــة مغاربيــة للكهربــاء.

تقييم التنفيذ
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ــس  ــة )تون ــة واملالي ــؤون االقتصادي ــركة للش ــة املش ــة املغاربي ــة الوزاري ــدورة الـــــ١٣ للجن ــت ال وأوص

العاصمــة، حزيران/يونيــه 20١٣( رصاحــة بوضــع اســراتيجية مغاربيــة موحــدة بشــأن الطاقــات املتجــددة. 

ــة: ــع أن تنطــوي هــذه االســراتيجية عــى األهــداف التالي ويتوق

• تعزيز ترابط الشبكات الكهربائية بن البلدان؛	

• تكثيف التجارة يف السلع والخدمات؛	

• املواءمة بن املعايري )املعايري التنظيمية والتقنية(؛	

• إنشاء ُشعب صناعية تنافسية عى الصعيد اإلقليمي؛	

• إقامة رشاكات يف مجاالت اإلنتاج والتجارة، وتنمية املهارات، والبحث والتطوير.	

خطة عام 2030: ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة
على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة )اهلدف 7(

خطة احتاد املغرب العريب: ال وجود السرتاتيجية إقليمية
الغاايت ذات الصلة: 7-2؛ 7-3

الغاية 7-١ غري واضحة

األهداف االسرتاتيجية 
	 تحســن التكامــل يف ســوق الطاقــة مــن خــال تطويــر الربــط بالشــبكة الكهربائيــة وتعزيزهــا بــن البلــدان

ومواءمــة القواعــد واملعايــري؛

	وضع املشاريع ذات االهتامم املشرك وتنفيذها لتبادل الطاقة الكهربائية؛

	زيادة االستثامرات يف الطاقات املتجددة وتعزيز استخدامها يف الزراعة؛

	تعزيز كفاءة الطاقة؛

	 ــاد ــة وإيج ــة مضاف ــاد قيم ــح االقتص ــة مبن ــية كفيل ــة تنافس ــة إقليمي ــعب صناعي ــة ُش ــري إقام تيس

ــتدامة؛ ــف مس وظائ

	 ،ــة ــراكات الصناعي ــر ال ــا، وتطوي ــل التكنولوجي ــارات، ونق ــر امله ــال تطوي ــاون يف مج ــز التع تعزي

ــل. ــة التموي وتعبئ
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ال ُيســتفاد مــن الربــط الكهرابئــي املوجــود حاليــا بــن البلــدان ابلقــدر الــكايف، الســيما اخلطــوط التشــغيلية 
الكــربى بــن املغــرب واجلزائــر )12٠٠ ميغــاواط تســتغل منهــا 2٠٠ فقــط( وبــن اجلزائــر وتونــس )4٠٠ 
بــدون  املتبادلــة  املســاعدة  للمســاعدة )عمليــات  إطــاٍر  قبــل كل شــيء يف  تنــدرج  أهنــا  ومبــا  كيلوفولــط(. 

تعويــض(، فــإن املبــادالت التجاريــة بــن بلــدان املغــرب العــريب تبقــى متواضعــة. 
وهنــاك اتفــاق بشــأن التجــارة الكهرابئيــة يف حــاالت الطــوارئ بــن اجلزائــر واملغــرب وآخــر يســمح للجزائــر 
بتصديــر الغــاز إىل إســبانيا عــرب املغــرب )خــط أانبيــب الغــاز بــن إســبانيا واجلزائــر(. وهنــاك اتفــاق ُوقــع بــن 
اجلزائــر واملغــرب )2٠11-2٠21( لبيــع ٦4٠ مليــون مــرت مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي. وتعــد اجلزائــر أول 
مــزود لتونــس ابلغــاز الطبيعــي )58 يف املائــة مــن احتياجاهتــا( حيــث حتصــل علــى 5.25 يف املائــة مــن الغــاز 

الــذي يعــرب أراضيهــا ابعتباره’’حــق مــرور‘‘ خــط أنبــوب الغــاز اجلزائــري اإليطــايل.
وتطبــق بلــدان املغــرب العــريب سياســات يف جمــال الطاقــة تتســم ابلطمــوح ولكنهــا تــويل أمهيــة قليلــة للبعــد 
اإلقليمــي يف الســياق املغــاريب. حيــث حتبــذ التعــاون مــع أورواب، ســواء يف إطــار إقليمــي )الشــراكة األوروبيــة-

املتوســطية( أو ثنائي )شــراكة اســرتاتيجية مع االحتاد األورويب مثل املشــروع اجلديد قيد املناقشــة بشــأن تبادل 
الطاقــة الكهرابئيــة الناجتــة مــن املصــادر املتجــددة بــن املغــرب وأورواب(. وتعــد اجلزائــر اثلــث مــزود لاحتــاد 

األورويب ابلغــاز. 
ومثة مشروع قيد الدراسة بشأن الرتابط بن موريتانيا واملغرب.

ومل يتحقــق ســوى تقــدم حمــدود فيمــا يتعلــق ابلتنســيق والتعــاون يف ســياق تنفيــذ برامــج الطاقــات املتجــددة 
أو تظافــر جهــود البحــث والتطويــر. وتوجــد اتفاقــات شــراكة وتعــاون بــن املغــرب وتونــس لتطويــر الطاقــة 
الشمسية )2٠12، 2٠14( وابإلضافة إىل ذلك، هناك إمكانية كبرية للتعاون بن املؤسسات املتخصصة 
مثــل معهــد البحــث يف الطاقــة الشمســية والطاقــات اجلديــدة )املغــرب(، معهــد التكويــن يف مهــن الطاقــات 
املتجــددة والكفــاءة الطاقيــة )املغــرب(، ومركــز الكفــاءة يف تغــري املنــاخ )املغــرب( ومركــز تطويــر الطاقــات 

املتجــددة )اجلزائــر(. 

محور تشغيل الشباب

ــى  ــباب ع ــغيل الش ــف تش ــوي ضع ــريب، وينط ــرب الع ــاد املغ ــات اتح ــم أولوي ــباب يف صمي ــة الش عامل

ــة واجتامعيــة جمــة؛ فهــو يهــدد النمــو االقتصــادي، ويعــزز اإلقصــاء، وعــدم االســتقرار  تكاليــف اقتصادي

ــتدامة. ــة املس ــق التنمي ــو تحقي ــدم نح ــق التق ــرة، ويعي ــي، والهج االجتامع

وقــد أوصــت الــدورة التاســعة ملجلــس وزراء التكويــن والتشــغيل والشــؤون االجتامعيــة يف اتحــاد املغــرب 

العــريب )الربــاط، 20١0( بوضــع اســراتيجية مغاربيــة ملكافحــة البطالــة يف صفــوف الشــباب. ويتوقــع مــن 

ــة،  ــة الوطني ــن اســراتيجيات العامل ــآزر ب ــز االتســاق وأوجــه الت هــذه االســراتيجية أن تعمــل عــى تعزي

ــادل  ــجيع تب ــريب، وتش ــرب الع ــدان املغ ــف بل ــباب يف مختل ــف الش ــن وكاالت توظي ــاون ب ــز التع وتعزي

التجــارب والخــربات، ودعــم ريــادة األعــامل بــن الشــباب، والدفــع نحــو إصــاح نظــام التدريــب املهنــي 

وأخــريا حفــز ســوق العمــل اإلقليميــة.

تقييم التنفيذ
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وشــددت الــدورة الرابعــة عــرة للجنــة الوزاريــة املغاربيــة املتخصصــة املكلفــة باملــوارد البريــة 

ــة  ــج الدراس ــتنادا إىل نتائ ــباب اس ــة للش ــراتيجية مغاربي ــع اس ــة إىل وض ــى الحاج ــوط، 20١5( ع )نواكش

ــام 20١2.  ــريب يف ع ــرب الع ــاد املغ ــا اتح ــي أنجزه ــباب الت ــة الش ــة بحال املتعلق

خطة عام 2030: تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام

العمالة الكاملة واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع )اهلدف ٨(

خطة احتاد املغرب العريب: ال وجود السرتاتيجية إقليمية

األهداف االسرتاتيجية )ال وجود لغاايت حمددة ابألرقام(

الغاايت ذات الصلة: ٨-5و 6-٨ و٨ )ب(
	حتسن حصول الشباب والنساء على الفرص االقتصادية والتعليمية؛

	تعزيز فرص العمل الائق للشباب يف املناطق الريفية، ال سيما يف القطاع الزراعي؛
	 وضع سياسة مشرتكة إلدماج الشباب الذين تسربوا من التعليم يف مؤسسات التدريب املهين؛
	تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل املمارسات اجليدة فيما بن الوكاالت الوطنية لتشغيل الشباب؛
	حتسن أنظمة التدريب املهين وحتسن وحتديد االحتياجات يف جمال التدريب؛
	.تعزيز رايدة األعمال يف صفوف النساء والشباب

تقييم التنفيذ

شــرع احتــاد املغــرب العــريب، بدعــم مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة يف مشــروع إقليمــي بشــأن ’’ تعزيــز العمالــة 
الزراعيــة الائقــة للشــباب يف الوســط الريفــي يف بلــدان املغــرب العــريب‘‘ ويهــدف هــذا املشــروع إىل حتليــل 
مســألة عمالــة الشــباب يف الوســط الريفــي يف كل بلــد مــن البلــدان ووضــع خطــط عمــل وطنيــة وبرامــج لتعزيــز 
العمالــة الزراعيــة الائقــة للشــباب يف الوســط الريفــي، وإنشــاء مرصــد للعمالــة الــي تُــدرج عمالــة الشــباب 
يف الوســط الريفــي، وتعزيــز قــدرات املؤسســات املعنيــة بعمالــة الشــباب يف الريــف، ووضــع إطــار منســق مــن 

املؤشــرات لرصــد عمالــة الشــباب يف الوســط الريفــي. 

ي مجال الصناعة
محور التحول �ف

يتســم النمــوذج الصناعــي املغــاريب، الــذي يتكــون بنســبة تزيــد عــن ٩0 يف املائــة مــن املؤسســات الصغــرية 

ــة  ــة اإلقليمي ــل القيم ــاج يف ساس ــة واالندم ــى املنافس ــدرة ع ــدم الق ــف وع ــم، بالضع ــطة الحج واملتوس

والعامليــة. فهــو ينشــئ قيمــة مضافــة قليلــة، ويحــاول مبشــقة إدمــاج التكنولوجيــات الجديــدة، ويســتخدم 

يــد عاملــة قليلــة التأهيــل. وإذ يقــع معظــم الصناعــات يف الســواحل، بالقــرب مــن موانــئ التصديــر، فإنهــا 

تســاهم يف اإلخــال بالتــوازن الجهــوي. 
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ويســلم اتحــاد املغــرب العــريب بالحاجــة إىل وضــع اســراتيجية صناعيــة مغاربيــة وتحقيــق مشــاريع صناعية 

مشــركة مــن أجــل تكويــن الــروة وإيجــاد فــرص العمــل، وتشــجيع االبتــكار يف املنطقــة. وبفضــل القــدر 

الكبــري مــن مــوارد الطاقــة )النفــط والغــاز والطاقــات املتجــددة( واملعدنيــة )حديــد فوســفات( والزراعيــة 

)زيــت الزيتــون والتمــور( ومصائــد األســامك، ميكــن للبلــدان تطويــر ُشــعبا صناعيــة متكاملــة حقيقيــة. 

خطة عام 2030: إقامة ُبىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع املستدام الشامل للجميع،
وتشجيع االبتكار )اهلدف 9(

خطة احتاد املغرب العريب: ال وجود السرتاتيجية إقليمية
األهداف )ال وجود لغايات محددة باألرقام(

الغايات ذات الصلة: ٩-٢ و5-٩ و٩-ب

	 تنويــع االقتصــاد وتشــجيع القطاعــات املنشــئة لفــرص العمــل ذات قيمــة مضافــة عاليــة، مــن أجــل حفــز
منــو قــوي ومســتدام؛

	 حتسن قدرات التصدير، وتعزيز التكامل بن اقتصادات البلدان؛
	 وضــع اســرتاتيجيات صناعيــة متكاملــة ترمــي إىل اإلنتــاج املشــرتك وظهــور رواد صناعيــن إقليميــن حــول

ُشــعب مثــل جتهيــز األغذيــة واملنســوجات والســيارات والطــريان وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
والصحــة والطاقــة؛ 

	 حتســن أداء نظــم البحــوث واالبتــكار الوطنيــة وتوجيــه البحــوث حنــو احتياجــات النســيج اإلنتاجــي
اإلقليمــي.

تقييم التنفيذ
مل تكــن املنتجــات املصنعــة متثــل يف عــام 2٠12 ســوى 31.34 يف املائــة مــن التجــارة داخــل احتــاد املغــرب العــريب. 

أمــا املنتجــات املصنعــة ذات التكنولوجيــا العاليــة فــا متثــل ســوى 8.5 يف املائــة مــن جتــارة املغــرب العــريب.

محور تغري المناخ ومكافحة التصحر

املغــرب العــريب مــن بــن املناطــق األشــد تأثــرا بتغــري املنــاخ والكــوارث الطبيعيــة. وتزيــد هــذه الظواهــر 

مــن تفاقــم التصحــر وتدهــور الربــة، والعجــز يف امليــاه، وهشاشــة نظــم اإلنتــاج الغــذايئ، وضعــف الســكان 

والهجــرة مــن الريــف إىل الحــر.

ــة إىل الحــد مــن  ــة جهودهــا الرامي ــا مبواصل ــدان يف ســياق مســاهامتها املحــددة وطني ــد تعهــدت البل وق

انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري، مبــا يف ذلــك عــن طريــق تطويــر الطاقــة املتجــددة، وتحســن التحكــم 

ــة، ال  ــوارد املائي ــل للم ــق االســتخدام األمث ــة لتحقي ــل النظيف ــة، وتشــجيع وســائط النق يف اســتهاك الطاق

ســيام ألغــراض الــري الزراعــي.
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ــدان  ــا البل ــوم به ــي تق ــاخ الت ــري املن ــع تغ ــف م ــى التكي ــدرة ع ــن الق ــف وتحس ــود التكي ــزال جه وال ت

محــدودة بســبب الصعوبــات يف تعبئــة األمــوال، واملعــارف املتعلقــة بالســيناريوهات املناخيــة، ومســتويات 

الضعــف، واملهــارات والتكنولوجيــات الازمــة ملواجهــة التحــدي. وينبغــي التعجيــل بعمليــة إعــداد خطــة 

ــة للتكيــف عــى أســاس مشــاورات واســعة مــع أصحــاب املصلحــة، مبــا يف ذلــك الجهــات  العمــل الوطني

ــل  ــة إىل إدارة أفض ــاك حاج ــل، هن ــة. وباملث ــاط البحثي ــة واألوس ــات املحلي ــة واملجتمع ــة الفاعل االقتصادي

للسياســات املتعلقــة بتغــري املنــاخ لتعزيــز أوجــه التــآزر بــن القطاعيــة واإلقليميــة، وإمنــا أيضــا بــن تدابــري 

التكيــف والتخفيــف.

خطة عام 2030: اختاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغرّي املناخ وآاثره )اهلدف ١3(

خطة احتاد املغرب العريب: ال وجود السرتاتيجية إقليمية

األهداف )ال وجود لغاايت حمددة ابألرقام(
الغاية ذات الصلة: ١٣-٢

	 وضع اسرتاتيجية مغاربية لتكيف الزراعة مع تغري املناخ وإعداد مشاريع إقليمية؛
	 وضــع أداة إقليميــة تســمح إبعــداد الســيناريوهات املناخيــة املقبلــة ملنطقــة املغــرب العــريب )التنبــؤ ابملنــاخ

ابســتخدام نتائــج منــاذج الــدوران العــام(؛
	إنشاء شبكة مغاربية للبحوث يف جمال التغريات املناخية والزراعة؛
	إنشاء قاعدة بياانت مغاربية بشأن تغري املناخ والزراعة؛
	تبادل اخلربات بشأن إدارة املخاطر املناخية؛
	.استباق آاثر تغري املناخ على املوارد املائية

تقييم التنفيذ
يرغــب احتــاد املغــرب العــريب يف إطــاق عمليــة إعــداد اســرتاتيجية للتكيــف مــع تغــري املنــاخ علــى النحــو الــذي 

أوصــى بــه مؤمتــر فــاس للزراعــة املغاربيــة )2٠٠8(.

خطة عام ٢٠٣٠: حاية النظم اإليكولوجية الربّية وترميمها وتعزيز استخدامها عى نحو مستدام، 

وإدارة الغابات عى نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األرايض وعكس اتجاه مساره، 

ووقف فقدان التنوع البيولوجي )الهدف ١5(

خطة اتحاد املغرب العريب: خطة العمل دون اإلقليمية ملكافحة التصحر

األهداف )ال وجود لغايات محددة باألرقام(

الهدفان: ١5-٢ و١5-٣

	.تنفيذ خطة العمل دون اإلقليمية ملكافحة التصحر للحد من فقدان األراضي الصاحلة للزراعة
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تقييم التنفيذ
ــام ١٩٩٩.  ــر يف ع ــة التصح ــة ملكافح ــه األوىل دون اإلقليمي ــة عمل ــريب خط ــرب الع ــاد املغ ــد اتح اعتم

وقــد أعيــد النظــر فيهــا الحقــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف اســراتيجية الســنوات العــر التفاقيــة األمــم 

املتحــدة ملكافحــة التصحــر )200٨-20١٨(، ومراعــاة الــدروس املســتفادة مــن تقييــم أول خطــة عمــل 

ــرى يف  ــراتيجية األخ ــر االس ــع األط ــآزر م ــز الت ــر )١٩٩٩-200٩(، وتعزي ــة التصح ــة ملكافح دون إقليمي

منطقــة املغــرب العــريب )امليثــاق املغــاريب لحاميــة البيئــة 20٣0، والرؤيــة االســراتيجية الزراعيــة( وإدمــاج 

تحديــات تغــري املنــاخ. وتســعى خطــة العمــل دون اإلقليميــة ملكافحــة التصحــر )20١١-2020( املصــدق 

عليهــا يف الــدورة ١٦ للجنــة الوزاريــة املعنيــة باألمــن الغــذايئ )الجزائــر، كانــون األول/ديســمرب 20١0(، 

إىل وضــع إجــراءات مشــركة للبلــدان األعضــاء تتجــاوز حــدود الواليــة الوطنيــة، وتعزيــز التــآزر والتكامــل 

بــن البلــدان يف املنطقــة دون اإلقليميــة. وتتألــف هــذه الخطــة مــن أربــع ركائــز هــي: ’١‘ بنــاء القــدرات 

ألصحــاب املصلحــة وتوعيتهــم، ’2‘ ونقــل التكنولوجيــا وتعبئــة املــوارد، ’٣‘ تشــجيع إجــراء البحــوث، مبــا 

يف ذلــك التكيــف مــع تغــري املنــاخ، و’٤‘ نظــام مغــاريب لإنــذار املبكــر بحــدوث الجفــاف. وقــد شــهدت 

هــذه الخطــة تقدمــا محــدودا.

ي عامي 2030 و20٦3 
ي تنفيذ خط�ت

ي �ف 3-3 دور اتحاد المغرب العر�ب
       وإطار العمل

ــي 20٣0 و20٦٣  ــي عام ــة خطت ــاء يف متابع ــدان األعض ــم البل ــام يف دع ــريب دور ه ــرب الع ــاد املغ التح

ــر، وأن تنخــرط يف نهــج يعــزز اإلمســاك بزمــام  ــدارك التأّخ ــدان األعضــاء ت وتنفيذهــام. ويتعــن عــى البل

ــدرات.  ــاء الق ــوارد وبن ــة امل ــل تعبئ ــن أج ــة م ــن والراك ــي وإرشاك الفاعل ــد الوطن ــى الصعي ــادرة ع املب

وينبغــي للبلــدان وضــع سياســات أكــر تكامــا تــؤدي إىل آثــار ملموســة عــى مســتوى املجتمعــات املحليــة، 

ال ســيام بالنســبة للفئــات املســتضعفة. وينبغــي أيضــا التحــاد املغــرب العــريب أن يعــزز دوره القيــادي مــن 

حيــث التنســيق اإلقليمــي مــن أجــل تيســري تحقيــق التــآزر بــن تدخــات الــركاء اإلمنائيــن يف املنطقــة 

ــة التنســيق  ــح اجتامعــات آلي ــع املــوارد. وتتي ــق تحســن تجمي ــري عــن طري ــة وتحســن التأث دون اإلقليمي

دون اإلقليميــة تحــت القيــادة املشــركة التحــاد املغــرب العــريب واللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا منــربا التحــاد 

املغــرب العــريب ورشكائــه اإلمنائيــن ملناقشــة التدخــات اإلقليميــة ذات األولويــة، وتحديــد محــاور التعــاون 

ــاره همــزة  ــارة وتنفيذهــا. وأخــريا، فــإن عــى اتحــاد املغــرب العــريب، باعتب ــادرات املخت ــة رصــد املب وكفال

وصــل بــن املســتوى الوطنــي والقــاري، أن يصبــح عنــرا رئيســيا يف عمليــات الرصــد والتقييــم.
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ــركة،  ــات مش ــع سياس ــال وض ــا يف مج ــرى تحديده ــي ج ــرات الت ــر إىل الثغ ــدم، وبالنظ ــا تق ــوء م ويف ض

ــة ورصدهــا، ســيتعن عــى االتحــاد أن يركــز جهــوده عــى خمســة مجــاالت  ــذ االلتزامــات اإلقليمي وتنفي

رئيســية هــي :

ي تبذلها بلدانه الئعضاء
اتيجية مغاربية للتنمية المستدامة دعما للجهود ال�ت المحور الأول: وضع اسرت

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة عام 20٦3؛
�ف

ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــد أه ــريب تحدي ــرب الع ــاد املغ ــح التح ــراتيجية أن تتي ــذه االس ــن ه ــر م ينتظ

والغايــات ذات األولويــة للمنطقــة دون اإلقليميــة وإدماجهــا يف برنامــج عملهــا، ومــن ثــم توجيــه أعــامل 

اللجــان الفنيــة التحــاد املغــرب العــريب وأنشــطة التعــاون والتكامــل اإلقليميــن. وباإلضافــة إىل ذلــك، ينبغــي 

ــة  ــذ التدخــات بطريق ــبيل تنفي ــة يف س ــة الوطني ــة يف الخط ــج اإلقليمي ــاج األهــداف والربام تشــجيع إدم

منســقة ومنســجمة عــى الصعيديــن الوطنــي واإلقليمــي. وســتعمل هــذه االســراتيجية عــى تعزيــز دور 

اتحــاد املغــرب العــريب يف محافــل التشــاور مثــل املنتديــات اإلقليميــة األفريقيــة والعربيــة بشــأن التنميــة 

ــة  ــات االقتصادي ــي والجامع ــاد األفريق ــع االتح ــق م ــاون وثي ــة تع ــيلة إلقام ــا وس ــي أيض ــتدامة. وه املس

ــن. ــركاء اإلمنائي ــة ووكاالت األمــم املتحــدة وال اإلقليمي

: كفالة الرصد المنتظم للوضع والتقدم المحرز وآفاق التنمية المستدامة ي
المحور الثا�ف

ي ي جميع أنحاء المغرب العر�ب
�ف

• ــتدامة يف 	 ــة املس ــأن التنمي ــات بش ــر املعلوم ــاج ون ــز إنت ــة لتعزي ــات مغاربي ــدة بيان ــاء قاع إنش

ــة؛ ــة دون اإلقليمي املنطق

• القيــام، عــى أســاس منتظــم، بإعــداد تقريــر أو مصفوفــة عــن تنفيــذ التوصيــات والقــرارات الصــادرة 	

عــن مختلــف اللجــان الفنيــة واالجتامعــات الوزاريــة ملتابعــة املســائل التــي يتناولهــا التقريــر؛

• ــداف 	 ــق أه ــد تحقي ــنتن لرص ــي كل س ــر إقليم ــداد تقري ــة وإع ــؤرشات اإلقليمي ــار للم ــع إط وض

التنميــة املســتدامة وخطــة عــام 20٦٣ متشــيا مــع إطــار الرصــد الــذي ســيعتمد عــى صعيــد القــارة. 

ــاري  ــد الق ــة مســاهمة يف االســتعراضات عــى الصعي ــر مبثاب ــع أن يكــون هــذا التقري ــن املتوق وم

واملنطقــة العربيــة، يف إطــار املنتديــات اإلقليميــة بشــأن التنميــة املســتدامة. ومــن شــأنه أيضــا أن 

يتيــح التحــاد املغــرب العــريب توعيــة املجتمــع اإلقليمــي والــدويل بالقضايــا ذات األهميــة بالنســبة 

ــة.  للمنطقــة دون اإلقليمي

المحور 3 : وضع برنامج لبناء قدرات موظفي التحاد

• تحديد االحتياجات يف مجال بناء القدرات والراكات املحتملة؛	

• وضع خطة لبناء قدرات املوظفن وتنفيذها. 	

ف البلدان الئعضاء ات والممارسات الجيدة فيما ب�ي المحور 4: تيسري تبادل المعارف والخرب

• ــائل 	 ــدود واملس ــرة للح ــائل العاب ــك املس ــا يف ذل ــة، مب ــائل ذات األولوي ــن املس ــات ع ــراء دراس إج

ــاء؛ ــدول األعض ــة ال ــة(، وتوعي ــوارث الطبيعي ــرة، وإدارة الك ــئة )الهج الناش

• تنظيــم منتديــات مغاربيــة عــى أســاس منتظــم مــن أجــل تبــادل املعلومــات واملامرســات الجيــدة 	

املتعلقــة مبواضيــع التنميــة املســتدامة؛
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• ــات 	 ــن الجامع ــريه م ــريب وغ ــرب الع ــاد املغ ــن اتح ــربات ب ــات والخ ــادل املعلوم ــار لتب ــع إط وض

االقتصاديــة اإلقليميــة؛

• تنظيــم حــوار إقليمــي عــى أســاس منتظــم بشــأن املســائل الشــاملة لعــدة قطاعــات مثــل إدمــاج 	

ــتدامة  ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــام لتحقي ــوارد دع ــة امل ــراتيجيات تعبئ ــة واس ــات العام السياس

ــك. ــري ذل ــاة املنظــور الجنســاين، إىل غ ــم مراع ــة، وتعمي والحوكم

اكات  المحور ٥ : تطوير المبادرات الخاصة وتعزيز ال�ش

• تحديــد املبــادرات اإلقليميــة وحشــد الــراكات الازمــة لتنفيذهــا يف املجــاالت االســراتيجية التاليــة: 	

األمــن الغــذايئ وأمــن الطاقــة، وإدارة املــوارد الطبيعيــة عــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، 

وتغــري املنــاخ، وإدارة الكــوارث الطبيعيــة، ومــا إىل ذلــك؛

• وضــع مبــادرات دون إقليميــة وتنفيذهــا دعــام للربامــج واملبــادرات القاريــة التــي أطلقهــا االتحــاد 	

األفريقــي.

• ــل 	 ــن قبي ــية م ــاالت رئيس ــدان يف مج ــن البل ــام ب ــدرات في ــة الق ــي وتنمي ــاون التقن ــري التع تيس

اإلحصــاءات، والبحــوث واالبتــكارات التكنولوجيــة، وتدريــب املهــارات، ومــا إىل ذلــك؛

• ــاق 	 ــى نط ــة ع ــوكاالت املتخصص ــك ال ــا يف ذل ــب، مب ــث والتدري ــات البح ــود مؤسس ــد جه توحي

ــي. إقليم

التوصيات الرئيسية

يبــدو أن اإلمســاك عــى الصعيــد الوطنــي مبقاليــد أهــداف التنميــة املســتدامة يبقــى بعيــد املنــال، بعــد 

ــات  ــد األهــداف والغاي ــواىن الحكومــات، يف معظمهــا، يف تحدي عامــن مــن اعتــامد خطــة عــام 20٣0. وتت

ذات األولويــة، ووضــع إطــار إداري مائــم لدعــم وضــع وتنفيــذ مــا يلــزم مــن سياســات متكاملــة ومتســقة 

وشــاملة ملواجهــة التحديــات املعقــدة واملرابطــة التــي تواجــه أهــداف التنميــة املســتدامة. وتــكاد تكــون 

مســاهمة املجتمــع املــدين والقطــاع الخــاص هامشــية، باســتثناء بعــض املبــادرات القليلــة. 

ــاه عــددا مــن التحديــات التــي يتعــن التصــدي لهــا مــن أجــل التعجيــل  وتُرجــم التوصيــات الــواردة أدن

ــدان املغــرب العــريب. ــة املســتدامة يف بل ــذ خطــة عــام 20٣0 وأهــداف التنمي بتنفي

أ( توصيات عامة

اك الجهات الفاعلة القيادة وإ�ش

وجــود قيــادة مؤسســية قويــة وخارطــة طريــق واضحــة أمــر أســايس لتعزيز اإلمســاك عــى الصعيــد الوطني 

ــد  ــى الصعي ــة ع ــط وامليزن ــات التخطي ــا يف عملي ــة إدماجه ــتدامة وكفال ــة املس ــداف التنمي ــي بأه واملح

الوطنــي والقطاعــي واملحــي. يجــب أن تُرفــق بخارطــة الطريــق هــذه خطــة اتصــال لتعبئــة جميــع الجهات 

الفاعلــة، مبــا يف ذلــك اإلدارات القطاعيــة، والقطــاع الخــاص واملجتمعــات املحليــة واملجتمــع املــدين. وينبغــي 

ــة  ــات املعني ــية والجه ــؤوليات املؤسس ــتدامة، واملس ــة املس ــداف التنمي ــى أه ــال ع ــة االتص ــز خط أن ترك

ــاوز  ــي أن تتج ــد. ينبغ ــذ والرص ــط والتنفي ــد للتخطي ــج موح ــال نه ــن خ ــة، م ــاركتها الكامل ــامن مش لض

تعبئــة املجتمــع املــدين بفعاليــة وكفــاءة املشــاركة يف الهيئــات املؤسســية. ولتحقيــق هــذه الغايــة، ينبغــي 
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تعزيــز قدراتهــا يف مجــال التنظيــم واالقــراح والتدخــل. ويف القطــاع الخــاص، ينبغــي الركيــز بصفــة خاصــة 

عــى تعزيــز مشــاركة املؤسســات الصغــرية واملتوســطة بواســطة أدوات محفــزة وتبــادل خــربات الــركات 

الوطنيــة الكــربى التــي اعتمــدت املامرســات املســتدامة ونجحــت يف التحــول البيئــي لعملياتهــا يف مجــال 

اإلنتــاج والتســويق.

كفالــة االتســاق والتنســيق بــن السياســات العامــة الوطنيــة والقطاعيــة واإلقليميــة مســألة هامــة جــدا 

ملراعــاة الطابــع املتعــدد األبعــاد والرتابــط بــن أهــداف التنميــة املســتدامة. كل هــدف يقــوم يف الواقــع 

عــى غايــات تدمــج األبعــاد املختلفــة للتنميــة املســتدامة، وهــو مــا يســمح مبراعــاة الصــات القامئــة بــن 

ــال، فــإن غايــات الهــدف ٩ مــن أهــداف التنميــة املســتدامة تشــري  السياســات العامــة. وعــى ســبيل املث

إىل أن سياســة التصنيــع ال تنطــوي عــى تأثــريات عــى العاملــة والنمــو فحســب، بــل وعــى التفــاوت أيضــا 

)مــن خــال مــدى االســتفادة مــن الهيــاكل األساســية( أو عــى اإلنتــاج واالســتهاك املســتدامن )مــن خــال 

ــال  ــي فع ــار مؤس ــود إط ــات وج ــاق السياس ــدي اتس ــة تح ــب مواجه ــوارد(. وتتطل ــتخدام امل ــاءة اس كف

ــة  ــم إقام ــن امله ــة، م ــذه الغاي ــا له ــع املســتويات. وتحقيق ــاون عــى جمي بهــدف ضــامن التنســيق والتع

صــات وثيقــة بــن هــذا اإلطــار املؤســي الجديــد وغــريه مــن املنتديــات القامئــة، التــي ينبغــي أن تكــون 

لهــا وظيفــة استشــارية أو تنســيقية مــن قبيــل اللجــان أو املجالــس الوطنيــة للبيئــة والتنميــة املســتدامة 

التــي توجــد يف جميــع البلــدان.

وأخــريا، ينبغــي إجــراء مناقشــة بشــأن دور االســراتيجيات الوطنيــة للتنميــة وصاتهــا بالخطــط أو 

االســراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة لضــامن اتســاق سياســات التنميــة املســتدامة )الغايــة ١٧-١٤(. 

وال يــزال تحســن توافــر البيانــات وبنــاء القــدرات اإلحصائيــة مــن أجــل رصــد أهــداف التنميــة املســتدامة 

يشــكل تحديــا كبــرا بالنســبة لجميــع البلــدان. حيــث يكتــي توافــر املعلومــات اإلحصائيــة وموثوقيتهــا 

أهميــة حاســمة يف اتخــاذ القــرارات ويف وضــع السياســات اإلمنائيــة العامــة، ال ســيام يف ســياق خطــة عــام 
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وينبغــي للبلــدان االســتثامر عــلى نحــو متســق يف مجــال تعزيــز بنــاء قــدرات إحصائيــة ونظــم معلومــات 

ــاءات  ــن اإلحص ــاق ب ــة باالتس ــات املرتبط ــى التحدي ــوء ع ــر الض ــلط التقري ــة. ويس ــر فعالي ــة أك متكامل

الوطنيــة )التــي تقدمهــا املكاتــب اإلحصائيــة( واإلحصــاءات القطاعيــة. وال تــزال هنــاك جهــود يتعــن القيــام 

بهــا مــن حيــث وضــع األدوات املرجعيــة ومنهجيــات القيــاس ومواءمتهــا. وهنــاك أيضــا حاجــة إىل تعزيــز 

التنســيق والتعــاون فيــام بــن املؤسســات التــي تنتــج البيانــات. وســيتعلق األمــر أيضــا ببنــاء نظــام رصــد 

ألهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــال االســتفادة مــن نظــم املعلومــات القامئــة، مثــل املراصــد املعنيــة 

ــا. وينبغــي أن يكــون  ــا ومــدى موثوقيته ــات وكميته ــة البيان ــة املســتدامة، وتحســن نوعي ــة والتنمي بالبيئ

الهــدف مــن هــذه التدابــري ســد الفجــوة الحاليــة يف رصــد السياســات العامــة والقطاعيــة وتقييمهــا.

نتها ف تمويل أهداف التنمية المستدامة ومري

ــة،  ــكاري )اإلصاحــات الريبي ــل االبت ــك التموي ــا يف ذل ــل، مب ــاط التموي ــع أنم ــتخدم جمي ــي أن تُس ينبغ

ــراء،  ــندات الخ ــة، والس ــة ذات الصل ــر املالي ــن، وإدارة املخاط ــات التأم ــة، وآلي ــات املالي ــاح اإلعان وإص

ــتدامة.  ــة املس ــداف التنمي ــق أه ــامن تحقي ــن، لض ــة املتعددي ــاب املصلح ــك( ورشاكات أصح ــا إىل ذل وم

وينبغــي إيــاء مزيــد مــن االهتــامم لحشــد التمويــل املــريف ورأس املــال الخــاص، عــى الصعيديــن الوطنــي 
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ــص املــوارد  ــة أداة رئيســية مــن أجــل تحســن تخصي ــة الوطني ــح امليزاني ــدويل. وينبغــي أيضــا أن تصب وال

املوجــودة وإعــادة توجيــه التمويــل لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. وميكــن أيضــا أن تضــع البلــدان 

آليــات لحفــز املدخــرات الوطنيــة الخاصــة عــى متويــل أهــداف التنميــة املســتدامة، مــن جهــة، وملواءمــة 

االســتثامرات املبــارشة األجنبيــة مــع أهــداف التنميــة املســتدامة، مــن جهــة أخــرى، )عــادة مــا تركــز عــى 

عــدد محــدود مــن القطاعــات(.

وياحــظ وجــود اهتــامم متزايــد مــن املســتثمرين الدوليــن بأهــداف التنميــة املســتدامة. وقــد قــام عــدد ال 

بــأس بــه منهــم بــإدراج التنميــة املســتدامة يف العديــد مــن االســراتيجيات واألولويــات اإلمنائيــة. وســيتعلق 

ــا  ــز مهاراته ــة واملؤسســية املناســبة وتعزي ــدان املغــرب العــريب بوضــع األطــر التنظيمي األمــر بالنســبة لبل

مــن أجــل االســتفادة قــدر اإلمــكان مــن مجموعــة مــن خيــارات التمويــل التــي تشــهد أوج تطورهــا اليــوم. 

وأخــريا، يعــد التعــاون فيــام بــن بلــدان الجنــوب وســيلة هامــة لتعبئــة املــوارد املاليــة.

ميكــن أن يكــون التعــاون اإلقليمــي فيــام بــن بلــدان الجنــوب موضــع اهتــامم كبــري، ال ســيام يف مجــال 

ــة والتعــاون يف  ــز كفــاءة الطاق ــات املتجــددة، وتعزي ــر الطاق ــة، وتطوي ــط بالشــبكة الكهربائي ــز الرب تعزي

ــة. ــر والتدريــب والــراكات الصناعي مجــاالت البحــث والتطوي

)ب( توصيات مواضيعية

	 ينبغــي أن يظــل القطــاع الزراعــي قطاعــا ذا أولويــة لاســتثامر مــا دامــت التحديــات االقتصاديــة

ــل  ــة ودخ ــن اإلنتاجي ــامم لتحس ــن االهت ــد م ــاء مزي ــي إي ــرية. وينبغ ــة كب ــة والبيئي واالجتامعي

صغــار املزارعــن )الحصــول عــى القــروض واألرض واملهــارات واالبتــكار(، ال ســيام يف ســياق شــديد 

التأثــر بتغــري املنــاخ؛

	 ــام ــة يف صفــوف الشــباب والنســاء يف إطــار شــامل وأفضــل تنظي يجــب معالجــة مســألة البطال

يشــمل مجموعــة مــن التدابــري املتــآزرة. وينبغــي بالتــايل االنخــراط يف منطــق تنويــع االقتصــاد، 

وإدمــاج القطــاع غــري الرســمي )أول جهــة توظيــف للشــباب اليــوم( والحــد مــن أوجــه التفــاوت 

االجتامعــي والجهــوي. وينبغــي إدمــاج األهــداف الوطنيــة املتعلقــة بالعاملــة يف السياســات 

ــل  ــز العم ــامم لتعزي ــن االهت ــد م ــاء مزي ــي إي ــة. وينبغ ــلطات املحلي ــة للس ــج القطاعي والربام

ــي،  ــة والحــوار االجتامع ــة االجتامعي ــز الحامي ــة بتعزي ــاد املتصل ــاج األبع ــن خــال إدم ــق م الائ

واحــرام معايــري العمــل الدوليــة والحصــول عــى التدريــب املهنــي. ويشــكل القضــاء عــى عــدم 

التــوازن بــن املهــارات املتاحــة واحتياجــات القطاعــات االقتصاديــة، مــن جهــة، وتوســيع هيــاكل 

ــادة األعــامل وتحســن اســتهدافها، مــن جهــة أخــرى، تحديــات أخــرى. وأخــريا، وبغيــة  دعــم ري

االســتفادة عــى نحــو أمثــل مــن الجهــود املبذولــة، مــن األهميــة مبــكان القيــام بتقييــم منتظــم 

ألثــر وفعاليــة السياســات واآلليــات الازمــة لتعزيــز التشــغيل وأثرهــا عــى ســوق العمــل، وكفالــة 

التنســيق واالتســاق بــن مختلــف برامــج الدعــم وآلياتــه وإنشــاء نظــام رصــد وتقييــم متكاملــن 

لألثــر بشــأن جميــع هــذه الربامــج؛ 

	 يف إطــار الجهــود الراميــة إىل تعزيــز التحــول يف مجــال الطاقــة، ينبغــي مواصلــة تعزيــز الكفــاءة

يف اســتخدامها؛
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	 .ــس ــرب وتون ــوظ يف املغ ــدم امللح ــه التق ــم أوج ــه، رغ ــة دون إمكانات ــاع الصناع ــى أداء قط يبق

ــب أن  ــتدامة. ويج ــمول واالس ــة والش ــية واإلنتاجي ــدرة التنافس ــوم يف الق ــات الي ــل التحدي وتتمث

ــف )ال  ــزاً للوظائ ــر تحفي ــى، وأك ــة أع ــة مضاف ــا، بقيم ــر تنوع ــاج أك ــوب إنت ــود ص ــه الجه تتج

ســيام للخريجــن( ويتصــف بالامركزيــة. والبــد لتحســن القــدرة التنافســية الصناعيــة مــن تطويــر 

أنشــطة القيمــة وتحقيــق أوجــه التــآزر والتكامــل، وتعزيــز ساســل األنشــطة املضيفــة للقيمــة إىل 

جانــب االبتــكار مــن أجــل إدراج التطــورات التكنولوجيــة. ويف الوقــت الراهــن، ال تــزال مســاهمة 

الصناعــة يف الجهــود الوطنيــة للبحــث والتطويــر واالبتــكار مســاهمة ال تُذكــر. والحــال أن تحســن 

ــكار  ــة، تتطلــب االبت ــات اســراتيجية حقيقي القــدرة التنافســية والتكامــل الصناعــي، وهــي تحدي

ــض  ــة، وخف ــر املناخي ــع املخاط ــف م ــإن التكي ــك، ف ــة إىل ذل ــة. وباإلضاف ــة التكنولوجي والتنمي

ــا يف  ــي إدراجه ــارص ينبغ ــة، عن ــتخدام الطاق ــاءة اس ــراري، وكف ــاس الح ــازات االحتب ــات غ انبعاث

ــة. السياســات الصناعي

	 ــراءات ــة اإلج ــن فعالي ــاخ. ولتحس ــري املن ــريات تغ ــر بتأث ــديدة التأث ــريب ش ــرب الع ــدان املغ بل

املتعلقــة باملنــاخ، ينبغــي لهــذه البلــدان الحــرص عــى وجــود تكامــل تــام بــن عمليــات مراكــز 

البيانــات الوطنيــة، وخطــة العمــل الوطنيــة وأهــداف التنميــة املســتدامة وذلــك بتحديــد طبيعــة 

التفاعــل بــن هــذه العمليــات وبإقامــة الجســور )السياســية واملؤسســية واملاليــة والتقنيــة( الازمة 

لتمكينهــا مــن تعزيــز بعضهــا. وال تــزال هنــاك نقــاط ضعــف قامئــة يف مجــال املعــارف والتقييــم 

التفصيــي للمخاطــر الرئيســية ومراعاتهــا يف القــرارات املتعلقــة بالتخطيــط الوطنــي واالســتثامر 

والتنميــة. وينبغــي للبلــدان اعتــامُد سياســة إلدارة املخاطــر املتعــددة تكــون أكــر تنظيــام وشــموال 

وتعزيــُز التنســيق بــن الجهــات ذات الصلــة )الــوزارات والكيانــات العامــة أو شــبه العامــة(. 

	 تعــاين سياســات االبتــكار أيضــا مــن االفتقــار إىل التنســيق ومشــاركة القطــاع الخــاص. ومل يحقق أي

بلــد هــدف الحــد األدىن مــن االســتثامر الــذي أوىص بــه االتحــاد األفريقــي، وهــو ١ يف املائــة مــن 

الناتــج املحــي اإلجــاميل. لذلــك ينبغــي إيــاء اهتــامم خــاص لابتــكار يف مجــال الــزراعة والصناعــة 

والبيئــة لتعزيــز التنميــة والقيمــة املضافــة، وتعزيــز الروابــط املؤسســية مــن أجــل توفــري توجيــه 

اقتصــادي وإمنــايئ للبحــوث. وينبغــي لهــذه املجــاالت أن تكــون جــزءا مــن أي اســراتيجية وطنيــة 

لابتكار. 
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ات المرفق : جداول المؤ�ش

حصة الزراعة يف الناتج املحي اإلجايل )نسبة مئوية(

الغايات ٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦٢٠٣٠/٢٠٢٠

٨,٤١١,٧١2,٣الجزائر

١٣,5١٤١2,2املغرب

٦, 2٦ )2020(2٩,٣2٦,52٦,٤موريتانيا

٨,2١0,5١0,١تونس

العالة الزراعية )كنسبة من مجموع القوة العاملة(

التوجهاتالغايات ٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦٢٠٣٠/٢٠٢٠

يف تناقص١0,5٧,٧٧,١١٧/١٦الجزائر

يف تناقص٤0,٣٣٨املغرب

يف تزايد222٨٣٤50/٣٩موريتانيا

انخفاض طفيف١٦١5١5١٧/١٦تونس

نسبة تغطية اإلنتاج الوطني لاحتياجات من الحبوب )نسبة مئوية(

الغايات ٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦٢٠٣٠/٢٠٢٠

49,328,924,7اجلزائر
5٦,5٦5,131املغرب

9, 48 / 5, 3445٦2 )2٠14(34موريتانيا
4244٦37٦/٦1تونس

األرايض الزراعية املروية )نسبة مئوية من مجموع األرايض الزراعية املستغلة(

التوجهاتالغايات ٢٠١٦٢٠٣٠/٢٠٢٠ )سنة مرجعية(٢٠١٠٢٠١5

يف تزايد١١١٤,5الجزائر

يف تزايد١٧١٧١٨املغرب

يف تزايد2٧٣٤٣٧5٧/٧0موريتانيا

زيادة طفيفة٧,5٨٨تونس
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ــوع  ــن مجم ــة م ــبة مئوي ــاء )كنس ــتهاك امل ــاد يف اس ــات االقتص ــتخدام تقني ــة باس ــبة األرايض املروي نس

األرايض املرويــة(

التوجهاتالغايات ٢٠١٠20١5٢٠١٦٢٠٣٠/٢٠٢٠

يف تزايد٦5 )2020(٤٩.٨ )20١٤(٣٧.2 )200٩(الجزائر

يف تزايد١٦,٦2٨,١٣١,2املغرب

موريتانيا

٩٣ )2020(٨٩تونس

االستثارات العامة يف البحوث الزراعية )كنسبة مئوية من مجموع االستثارات يف القطاع الزراعي(

التوجهاتالغايات ٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦٢٠٣٠/٢٠٢٠

ال توجد بيانات----الجزائر

يف تزايد-١,2١,٩١,٧املغرب

غري كاف إىل حد كبري١ 5/0 0,050,0٩0,0٩0موريتانيا

ال توجد بيانات.----تونس

نسبة من يحصلون عى الكهرباء من مجموع السكان )الهدف ٧-١(

التوجهاتالغايات ٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦٢٠٣٠/٢٠٢٠

الحصول شبه معمم٩٩٩٩,٩الجزائر

الحصول شبه معمم٩٨,٤٩٩,5٨٩٩,٧2املغرب

حصول محدود٨٧0/٨5 ٣٨ )20١٤(٣0 )200٨(موريتانيا

الحصول شبه معمم٩٩,٤٩٩,٨٩٩,٨تونس

معدل البطالة الوطني )نسبة مئوية(

التوجهاتالغايات ٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦٢٠٣٠/٢٠٢٠

استقرار نوعا ما١0١١,2١0,5الجزائر

يف تزايد٨.5 )202١(٩,١٩,٧٩,٩املغرب

١2.٨5١١,٨١0/١2 )20١٤(١0.١ )20١2(موريتانيا

يف تزايد١2 )2020(١٣١5,2١5,٦تونس
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معدل البطالة بن الشباب )الذين ترتاوح أعارهم بن ١5-٢٤ سنة( كنسبة مئوية: ٨-5-٢

٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦
الغايات 

٢٠٣٠/٢٠٢٠

التوجهات

يف تزايد2١,52٩,٩2٦,٧الجزائر

يف تزايد-١٧,٦20,٨22,5املغرب

يف انخفاض٣١22,٩ )20١٤(موريتانيا

زيادة2٩,٤٣5٣٤,٩تونس

معدل البطالة الوطني )نسبة مئوية(

التوجهاتالغايات ٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦٢٠٣٠/٢٠٢٠

يف تزايد١٩,١١٦,٦20الجزائر

يف تزايد٩,٦١0,5١0,٩املغرب

يف تزايد١٩.٣١٩١٧.5/١٨.5 )20١٤(١5.0٣ )20١2(موريتانيا

يف تزايد١٨,٩22,22٣,5تونس

معدل البطالة بن خريجي التعليم العايل )نسبة مئوية(

٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦
الغايات 

٢٠٣٠/٢٠٢٠
التوجهات

2١,٤١٤,١١٧,٧الجزائر
يف تزايد منذ عام 

20١5

يف تزايد١٨,١2١,22١,٩املغرب

يف تزايد١٨.0٤ )20١٤(١0.١ )20١2(موريتانيا

يف تزايد٣٣,٦2٨,١٣0,5تونس

نسبة الشباب )الذين ترتاوح أعارهم بن ١5 إىل ٢٤ سنة( خارج دائرة التعليم

والعالة )الغاية ٨-٦-١(

الغايات ٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦٢٠٣٠/٢٠٢٠

الجزائر

2٧,٩25املغرب

٤٤,2--موريتانيا )١5-٣٤ سنة(

---تونس
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حصة الصناعة التحويلية )كنسبة من الناتج املحي اإلجايل(: الغاية ٩-٢-١

التوجهاتالغايات ٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦٢٠٣٠/٢٠٢٠

ال تغيري5,١5,٤5,٦الجزائر

ال تغيري2٣ )2020(١5,١٣١5,٩املغرب

ال تغيري٦,٦٦,5٦,5٨/٧موريتانيا

انخفاض١٦,5١5,2٨١٤,٩١تونس

حصة العالة يف الصناعة التحويلية )كنسبة من مجموع القوة العاملة( - الغاية ٩-٢-٢

التوجهاتالغايات ٢٠١٠٢٠١5٢٠١٦٢٠٣٠/٢٠٢٠

مستقر١٣,٧١٣١٣,5الجزائر

انخفاض١0,٦٩,٩املغرب

٦.٨ )20١٣(موريتانيا

مستقر١٨,٤١٨,٤٨١٨,٣5تونس
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