اململكة املغربية
مداخلة الوفد املغربي في إطارالجلسة االفتتاحية  29/مارس 2021
املنتدى العربي للتنمية املستدامة" :إسراع العمل نحو خطة عام  2030ما بعد كوفيد"  31-29 /مارس 2021
بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين،
السيد رئيس املنتدى العربي للتنمية املستدامة لعام 2021
السيدة نائبة األمين العام لألمم املتحدة
السيد األمين العام لجامعة الدول العربية
السيدة األمينة التنفيذية لإلسكوا
أيها الحضور الكريم
 .1أود أوال وقبل كل ش يء تقديم جزيل الشكر للمنظمين على إعداد وتنظيم هذا املنتدى الهام الذي يروم تسليط الضوء
على موضوع التعافي من جائحة كوفيد .19-كما ال يفوتني أن أعرب بهذه املناسبة عن تقديرنا لألمانة التنفيذية للجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا "اإلسكوا" ،وعلى رأسها السيدة روال دشتي ،على الجهود التي تبذلونها وكافة
أعضاء السكرتارية من أجل إنجاح هذه امللتقيات.
 .2لقد طال التأثير املدمر لجائحة كوفيد 19-الجوانب الصحية واالجتماعية واالقتصادية ملجتمعاتنا ،وتسببت في أضرار
ال مثيل لها على مستوى الجهود الرامية الستكمال مسيرتنا نحو التنمية.
 .3وقد عكست هذه الجائحة وما نجم عنها من أضرار بشكل جلي كيف أن التحديات الحالية تتجاوز قدرة أي دولة
ً
بمفردها ،مما يؤكد مجددا على أهمية املنظمات متعددة األطراف ودورها الحيوي في معالجة القضايا العاملية التي
تمس شرائح واسعة من الساكنة .وفي هذا السياق ،ننوه بالجهود الدؤوبة التي ما فتئت تقوم بها اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا في مواكبة القضايا اإلقليمية املشتركة ،ودراسة آثارها وتبعاتها على الدول العربية ،والسيما في
هذه الظرفية.
 .4يعتبر هذا االجتماع فرصة طيبة لتبادل التجارب والخبرات بخصوص إسراع العمل نحو خطة عام  2030ما بعد
كوفيد .ونود في هذا املقام اطالعكم على بعض جوانب التجربة املغربية بخصوص التعافي من آثار هذه الجائحة
وتجاوزها .لقد نهجت اململكة املغربية ،تحت القيادة الرشيدة لجاللة امللك محمد السادس حفظه هللا ،استراتيجية
ارتكزت على جملة من التدابير االستباقية ،على مختلف األصعدة.
ً
 .5فعلى املستوى الصحي ،اعتمدت اململكة املغربية استراتيجية فعالة جعلتها من السباقين إلى إعالن حالة الطوارئ
ً
الصحية ،وكذا من االنخراط في حملة تلقيح مجانية وواسعة النطاق ،بوأته مكانة بين الدول العشرة األوائل عامليا في
هذا الباب .وهكذا فقد تم القيام إلى حدود اليوم ،بما يقارب  4.300.000تلقيح بالجرعة األولى ،و 3.500.000
بالجرعة الثانية .وتهدف حملة التلقيح الحالية إلى تحقيق معدل تغطية ال يقل عن  ،٪80أي حوالي  25مليون شخص،
ً
لضمان املناعة الجماعيةً ،
ابتداء العاملين في
بناء على مبادئ املجانية والشفافية والتضامن والتطوع .وهي تستهدف
الخطوط األمامية ،وال سيما العاملين في القطاع الصحي والسلطات العامة واألجهزة األمنية وموظفي قطاع التربية
الوطنية ،وتشمل العملية جميع املواطنين واملقيمين ،حسب العمر.
 .6كما تم إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا ،قصد دعم النظام الصحي والتخفيف من آثاره على األسر
واملقاوالت ،مع إعطاء األولوية للفئات األكثر هشاشة والفئات العاملة في القطاع غير املهيكل .وقد تم رصد مبلغ 10

مليار درهم عند إنشاء الصندوقٌ ،لتجاوز اعتماداته ،بفضل التبرعات الطوعية لألشخاص الذاتيين واملعنويين ،وكذا
عدد من املؤسسات العمومية والخاصة 33 ،مليار درهم.
 .7أما على املستوى االقتصادي ،فقد اعتمدت الحكومة خطة لإلنعاش تمتد إلى متم  ،2021وتشمل تدابير استعجالية
لدعم املقاوالت ،ومن ذلك تسهيل الولوج إلى التمويالت البنكية ،وتعزيز آليات الضمان ،والتخفيف من حدة
االنعكاسات السلبية على التوازنات املاكرو-اقتصادية الكبرى ،والحفاظ على مجهود االستثمار العمومي مع تحفيز
االستثمار الخاص النوعي ،السيما من خالل برنامج "التميز التكنولوجي" الذي يهدف إلى تمويل  ٪30من تكلفة
االستثمار املخصص إلنتاج املعدات املستخدمة في مكافحة فيروس كورونا.
هذا باإلضافة إلى إحداث "صندوق محمد السادس لالستثمار" .وقد ساهم هذا األخير في رفع االستثمار العام في موازنة
 2021إلى مستوى غير مسبوق قدره  230مليار درهم (أي زيادة بنسبة  ٪26مقارنة بعام  ،2020منها  45مليار عبر هذا
الصندوق 15 ،مليار درهم من امليزانية العامة و 30مليار درهم من خالل الشركاء).
التدابير التي اتخذتها السلطات املغربية على املدى املتوسط تندرج في إطار خطة لإلقالع االقتصادي ،بينما تتواصل
على املدى البعيد الجهود من أجل جعل املغرب منصة صناعية خالية من الكربون.
 .8فيما يخص الشق االجتماعي ،انكبت اململكة املغربية على مراجعة شاملة ملنظومة الحماية االجتماعية ،السيما من
أجل تعميم التغطية الصحية األساسية ،وتطوير خدمات الرعاية االجتماعية ،وتحسين منظومة استهداف
املستفيدين من برامج الدعم االجتماعي.
وحسب استطالع للمندوبية السامية للتخطيط باملغرب ،فقد خففت املساعدات العمومية بشكل ملحوظ من آثار
الحجر الصحي على مستويات معيشة األسراملغربية ،حيث انخفض معدل الفقر املطلق بمقدار  9نقاط مئوية على
املستوى الوطني ،كما تقلصت الهشاشة بمقدار  8نقاط والفوارق االجتماعية بمقدار  6نقاط بعد تقديم هذه
املساعدات.
هكذا ساهمت اإلجراءات املتخدة في الحفاظ على الزخم الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام
 .2030وللتذكير ،فقد تقدمت اململكة املغربية ،في يوليوز  ،2020بتقريرها الطوعي الوطني الثاني املتعلق بتنفيذ
أهداف التنمية املستدامة.
ً
 .9وفي الختام ،يطيب لي أن أؤكد على تشبث املغرب بروح التضامن في إطار التعاون جنوب-جنوب ،والتي تجسدت عمليا
في سياق أزمة كوفيد في املبادرة العملية التي أطلقها جاللة امللك محمد السادس حفظه هللا ،متمثلة في الجسر الجوي
الذي أقامته اململكة املغربية نحو حوالي  20دولة أفريقية ،لنقل مساعدات دوائية وطبية من أجل مساعدتها للتصدي
لجائحة كوفيد.19-
والسالم عليكم ورحمة هللا.

