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االقتصادي الرفاه
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 القضائيإصالح النظام:

 ؛2013اعتماد ميثاق إصالح العدالة في عام

 ؛2016إنشاء المجلس األعلى للقضاء في عام

 ؛2017العامة في عام االنيابةتكريس استقالل القضاء من خالل إنشاء مكتب

 اإلنسانتعزيز حقوق:

 اإلنسان ؛اعتماد خطة حكومية للديمقراطية وحقوق

 اإلدارياإلصالح:

 اإللكترونية ؛تطوير الحكومة

 ؛2018سن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات في عام

 2018اعتماد الميثاق الوطني لالمركزية اإلدارية في عام.

 والرشوةمحاربة الفساد:

 ؛2015اعتماد االستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة في عام

 الجيدةللحكامةإنشاء العديد من المؤسسات الدستورية.

 والجريمةمحاربة اإلرهاب:

 قة ، الذي يعدل ويكمل بعض أحكام قانون العقوبات واإلجراءات الجنائية المتعل2015في عام 14-86إصدار القانون رقم

.بمكافحة اإلرهاب
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المتقدمةالجهوية:
 وتعزيز مساهمة الوحدات 2015واألقاليم والجماعات المحلية في عام العماالتإصدار القوانين العضوية المتعلقة بالجهة و ،

.في تدبير التنمية المستدامة للبلدالجهويينالترابية الفاعلين المحليين  و 

 المتقدمةللجهويةالالمركزية اإلدارية كرافعة:
 ذ والمحلي وتسريع تنفيالجهويإلعطاء دفعة جديدة لألداء العمومي على المستوى 2018إصدار ميثاق الالمركزية اإلدارية سنة

.المتقدمةالجهوية

 لالستثمارتدبير ال ممركز:
 بهدف موحدة جهويةو إحداث لجان استثمارية الجهويةبشأن إصالح مراكز االستثمار 2019سنة 8-47إصدار القانون رقم ،

.إعطاء دفعة جديدة لالستثمار و مصاحبة المقاوالت الصغيرة جدا  و المقاوالت الصغيرة و المتوسطة
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 العلمي؛إقرار قانون إطار جديد بشأن التعليم و التكوين والبحث

 جديدة؛استراتيجية صحية

 االجتماعية؛مشروع إصالح نظام الحماية

 والفتيات؛تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء

 المرأة ؛اعتماد قانون مكافحة العنف ضد

 للشباب ؛االستراتيجية المتكاملة

 األطفال؛استراتيجية متكاملة لتعزيز وضع

 الخاصة؛استراتيجية متكاملة لألشخاص ذوي االحتياجات

 بالبشر؛استراتيجية مكافحة االتجار

استراتيجية الهجرة الجديدة؛
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 الصناعي ؛تسريع وثيرة التصنيع وتحقيق أهداف مخطط التسريع

 الفالحي؛تعزيز إنجازات مخطط المغرب األخضر من حيث تنويع وتحسين جودة اإلنتاج

 الكبرى؛مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية

 والري؛تنفيذ البرنامج ذو األولوية لتوفير مياه الشرب

 الخاصة ؛استمرار ديناميكية االستثمار العام وتعزيز دوره كرافعة لتنمية االستثمارات

 لالستثمار؛الجهويةإصالح المراكز

وضع سياسة عقارية محفزة تسهل وصول المستثمرين إلى العقار؛
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:المؤسسيةاإلصالحات 

 مية؛اإلقليللبيئية جهويةمديريات

 الطبيعية مديرية إدارة المخاطر
؛(وزارة الداخلية)

 ية للبيئة والتنمالجهويالمراصد
المستدامة ؛

 البيئية؛الشرطة

 المياه؛شرطة

 لتقييم وجهويةلجان وطنية
.التأثيرات البيئية

:الماليةاإلصالحات 

مية الصندوق الوطني للبيئة والتن
المستدامة؛

 ي؛الصناعصندوق مكافحة التلوث

 صندوق مكافحة آثار الكوارث
الطبيعية؛

 البيئيةالضرائب( :Ecotaxes 
عند الخروج من  المصنع أوتفرض 

المنتوجاتعلى بيع االستيراد، 
ناعتها البالستيكية أو التي تدخل في ص

.بالستيكيةمواد 

:والتنظيميةاإلصالحات القانونية 

اهدات التصديق على االتفاقيات و المع

بالبيئة؛الدولية المتعلقة 

 الذي ينص على حق 2011الدستور

سليمة؛المواطن في بيئة 

ني القانون اإلطار بشأن الميثاق الوط

المستدامة؛للبيئة والتنمية 

 ن قانو)جديدة اعتماد قوانين قطاعية

بشأن المياه وقانون بشأن األكياس 

؛...(البالستيكية 

االستراتيجية الوطنية للتنمية

المستدامة؛

ميثاق مثالية الدولة.
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االنخفاضاتجاه عام نحو : الفقر:
 ؛2014٪ سنة 4.8و 2007٪ سنة 8.9إلى 2001٪ سنة 15.3، ارتفع من الوطني المستوى

التوالي؛٪  على 1.6٪  ثم  4.9٪ إلى 7.6انتقل من: المناطق الحضرية

؛9.5٪ و 14.4٪ إلى 25.1: المناطق القروية٪

2014و 2001٪ بين عامي 8.2٪ إلى 25انخفاض من : الفقر متعدد األبعاد.

 والتغذيةالجوع واألمن الغذائي:
2014عام تم تخفيض نسبة السكان الذين ال يصلون إلى الحد األدنى لمستوى السعرات الحرارية في

؛(٪ في المناطق القروية وشبه منعدم  في المناطق الحضرية0.2)الوطني ٪ على المستوى 0.1إلى 

؛2018٪ في عام 2.6: انخفاض الهزال بين األطفال دون الخامسة
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 الوفياتانخفاض في معدل 2018، في سنة والرفاهالصحة:
 حية والدة 100،000لكل 72.6األم إلى( هدفODD 2030:  70أقل من)؛

 مستهدفين في أهداف التنمية 25بـمولود حي مقارنة 1000لكل 22.2سنوات عند 5األطفال أقل من

المستدامة ؛

 حي ؛مولود 1000حالة وفاة لكل 18.0الرضع عند

 مستهدفة بموجب أهداف التنمية 12مولود حي مقابل 1000لكل 13.56حديثي الوالدة بمعدل

.المستدامة

 التكوينالتعليم و:
ومعدل إتمام 99معدل تسجيل صاف بلغ : االلتحاق بالمدرسة معمم تقريبًا في المرحلة االبتدائية ٪

؛( 2018-2017العام الدراسي )٪ 93الدراسة بلغ 

 في المرحلة االبتدائية و 0.95في المرحلة الثانوية التأهيلي؛ 1.05(: مرتفع)الجنسين مؤشر التكافؤ بين

اإلعدادية؛في المدرسة 0.90

 في المدارس االبتدائية1.12(: الحضري/ القروي)التكافؤ مؤشر.
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 والفتياتالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء:
2017 : المرأة ؛بشأن العنف ضد 13-103اعتماد القانون

2017 : التمييز؛اعتماد قانون إنشاء هيئة التكافؤ بين الجنسين ومكافحة جميع أشكال

2019 : كن قانون يم)السالليةاعتماد الحكومة لمشروع جديد إلصالح اإلطار القانوني لألراضي

؛(من تملك األرضيالساللياتالنساء 

الموازنة الحساسة للنوع االجتماعي.

 الصحيتدبير موارد المياه والصرف:
 على 93٪ إلى 91.4من : 2018و 2016تحسن معدل الوصول إلى مياه الشرب بين عامي ٪

الوطني؛المستوى 

 الحضرية ؛تعميم هذه الخدمة  في المناطق

 الفترة؛٪ في المناطق القروية خالل نفس 81.4٪ إلى 78.5انتقلت هذه النسبة من

 على الصعيد الوطني و 82.1تحسين الحصول على خدمات الصرف الصحي السائل ليصل إلى ٪

.2014٪ في المناطق الحضرية سنة 97.8

 والمستدامةالحصول على الطاقة النظيفة:
في المناطق 99.3، الوطني ٪ على المستوى 98.1: تحسين وصول السكان إلى الكهرباء ٪

.2018٪ في المناطق القروية سنة 95.7الحضرية و 
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 التحتيةالبنية:
 80يبلغ معدل وصول السكان إلى الطرق الصالحة لالستعمال : 2018فك العزلة عن العالم القروي في عام ٪

٪؛67المعبدةوالطرق 

والمطارات؛انئ السكك الحديدية والمو: سجلت مختلف البنيات األساسية للنقل منحى إجمالي تصاعدي في حركة النقل

 إطالق خطTGV: قطار فائق السرعة.

 المعيشةانخفاض عدم المساواة في مستويات:

 ؛2014٪ في 39و 2007٪ في 40إلى 2001٪ سنة 40.6ارتفع مؤشر جيني من

 على التوالي 3.8٪ و 3.6، زاد اإلنفاق بمعدل سنوي قدره 2014-2007و الفترة 2007-2001بين الفترة ٪

.من السكان األقل دخال.40٪ تضم عند الشريحة التي 

 والمستوطناتالمدن:
 2018٪ سنة 3.8ليصل إلى 2014٪ 5.2إلى  2004٪ سنة 8.2انخفاض معدل السكن غير الالئق من

 فعالةالوصول إلى العدالة ومؤسسات:

عن مستوى منخفض أو صفر من 2016٪ من المغاربة في عام 67أبلغ : انخفاض في معدل الجريمة

فيها؛الجرائم في بيئتهم التي يعيشون 

 ؛2015اعتماد االستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة في عام

ومكتب 2016وإنشاء المجلس األعلى للقضاء في عام 2013اعتماد ميثاق اإلصالح سنة : إصالح العدالة

.2017النيابة العامة في عام 
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ى هناك وعي متزايد من قبل كل الفاعلين وعل

جميع المستويات

دا إال أن السياق االجتماعي واالقتصادي ال يزال يشكل قيو

متزايدة   

13



www.hcp.ma

السياق االقتصادي

14

 مرتفعمعدل بطالة:

10 الوطني؛٪ على المستوى

14 ٪للنساء؛

 ؛24-15٪ للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 22أكثر من

17للخريجين ٪

 سنة ال يعملون وليسوا في المدرسة وال يتلقون أي 24و 15٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25ما يقرب من

تدريب؛

 ية، خاصة في المناطق القرومرضية الجهود المبذولة غير كافية للحفاظ على البنية التحتية للطرق في حالة

استمرار عدم المساواة بين الجهات في البنية التحتية للطرق
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حالة 48000تسجيل : زواج القاصرين
في المائة هن من 95، 2014سنة 

القاصرات

انخفاض معدل االستفادة من خدمات الصرف 
ال يتجاوز )القروية الصحي السائل في المناطق 

(2014٪ سنة 52.1

حصة منخفضة من الطاقة المتجددة في 
2017٪ في عام 5.8: االستهالك النهائي للطاقة

السياق االجتماعي

ثالثة الفقر في المناطق القروية أعلى ب

٪ 40أضعاف من الفقر الحضري في 

من األقاليم

٪ من إجمالي عدم 31.3يعزى 

المساواة إلى الفرق في المستويات

التعليمية ألرباب األسر

٪ من الفقر على المستوى 34

م والكبار الوطني يفسر بالنقص في تعل

تمدرس٪ يرجع إلى عدم 21.3و

األطفال؛

معدل التحاق منخفض ال يتجاوز 

؛ ٪ في التعليم قبل المدرسي45.3

٪ على مستوى اإلعدادي؛ 60.7

٪ في الثانوي التأهيلي؛33.4

على 0.60(: حضري/ قروي)التكافؤ مؤشر 

على المستوى 0.25مستوى اإلعدادي و 

.الثانوي التأهيلي

2014٪ في 32: نسبة األمية ال تزال مرتفعة

؛

٪ 62.8: العنف ضد المرأة ال يزال مرتفعا

؛2009سنة 
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HCP : ع ، تتبالوطني تنزيل أهداف التنمية المستدامة في السياق

ووضع التقارير وإنتاج المؤشرات اإلحصائية

 تطوير قدرة النظام اإلحصائي

الوطني على تغطية مؤشرات رصد 

أهداف التنمية المستدامة

 مستدامة؛التقييم قدرة النظام اإلحصائي الوطني على اإلبالغ عن مؤشرات أهداف التنمية

 يانات خاصة ، والشروع في وضع قاعدة باإلحصائية توسيع استراتيجية إنتاج المعلومات

المستدامة؛بمؤشرات تتبع إنجاز أهداف التنمية 

إنجاز مسح وطني حول تصور األسر لبعض أهداف التنمية المستدامة الرئيسية.

 تعزيز القدرات التنظيمية

حول أهداف  HCPوالتقنية لـ 

التنمية المستدامة

 إنشاء لجنة لمراقبة أهداف التنمية المستدامة داخلHCP ؛

 األطر وإطالق برنامج للدراسة والنقاش حول أهداف التنمية المستدامة لفائدة المهندسين

.HCPالملتحقين حديثا ب ( 70)

ي الرصد والمشاركة الفعالة ف

االجتماعات الدولية المتعلقة 

.امةبتنفيذ أهداف التنمية المستد

 مستدامة؛الالمشاركة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية

 المستدامة؛المشاركة في المنتدى اإلقليمي األفريقي بشأن التنمية

المشاركة في المنتدى العربي حول التنمية المستدامة.

فيوالمشاركةالتنظيم

نبشأالتبادلومنصاتالمشاورات

المستدامةالتنميةأهداف

 بالشراكة معالمغرب حول أهداف التنمية المستدامة في ( 2016)األولى المشاورات الوطنية ،

المتحدة؛وزارة الخارجية و برنامج األمم 

 ؛.كانللسبشأن أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة جهويةمشاورات

 حول أهداف التنمية المستدامة في المغرب( 2019يونيو )الثانية المشاورة الوطنية.
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HCP : الدائمة والهيكليةاإلحصائية إصالح العمليات ،

17

 ( :العمالة الوطنية)التشغيل المسح الوطني حول

 جديدة ؛توسيع مجال البحث ليشمل مواضيع

 الجهوي؛، لتوفير مؤشرات على المستوى أسرة 90000أسرة إلى 60000زيادة حجم عينة  البحث من

تلف وفقًا للتصنيفات الدولية التي وضعتها األمم المتحدة ومخHCPاعتماد مدونات وطنية جديدة أعدتها  

.، المتعلقة باألنشطة االقتصادية والمهن والدبلوماتالمتخصصة المؤسسات الدولية 

اإلحصائيةاألسعار ونظام المؤشرات مسوحات:

 المرجعة؛توسيع السالل

 الجغرافية؛تمديد التغطية

تحديث معامالت األوزان.
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HCP : الدائمة والهيكليةاإلحصائية إصالح العمليات ،
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المقاوالتالظرفية لدى مسوحات:

 ن خالل ، مالمالية توسيع نطاق هذه الدراسات االستقصائية لتشمل قطاعات خدمات السوق بالجملة وغير

.إنشاء إطار جديد ألخذ العينات وتبني مدونة جديدة لألنشطة االقتصادية المغربية

 الجديدةاإلحصائية المسوحاتكبيرمنإطالق ورش:

 ؛2009عام ، بعد الدراسة التي أجريت فيالمرأة النسخة الثانية من الدراسة االستقصائية عن العنف ضد

 ؛2007مسح المؤسسات غير الربحية بعد عام

 الدولية؛مسح الهجرة

 األسرةمسح التصور عن دور وحالة الثقة بين أصحاب األعمال ومسح حول...
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وكاالت 10و  HCP ،UNDP)المغرب شراكة لدعم ومراقبة أهداف التنمية المستدامة في 

(تابعة لألمم المتحدة في المغرب

:مكوناتتتمحور هذه االتفاقية حول أربعة 

المستدامة؛ية استغالل البيانات اإلحصائية ومؤشرات األداء المتعلقة ببرامج تحقيق أهداف التنم

الوطنية؛المشاوراتتنظيم

 الدورية؛إعداد تقارير الرصد واإلبالغ

الثيةتعزيز أداء المغرب من خالل شبكات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والشبكات الث.
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