
1

2013خمس سنوات على إعالن القاهرة لعام : المؤتمر اإلقليمي حول السكان والتنمية

عرض المملكة المغربية

بيروت، لبنان
2018تشرين الثاني1-تشرين األول 30



2

اإلصالحات المؤسساتية والمجتمعية

باالنفتاحاألمريتعلقو .السكانوتعبئةوالتأطيرالمشاركةتعزيزإلىالمغربعرفهاالتيوالمجتمعيةالمؤسساتيةاإلصالحاتتهدف
حيثدستورية،ثورةدهتحدبطابعالتنموي،والنموذجالمؤسساتيالمشهدفيهيتسممغربفيالميادينكلفيالدوليةالمعاييرعلى
الميادينفيسباتالمكتهذهمنجديدجيلوفتحالماضيةالسنواتخاللتحققتالتيالمجتمعيةالمكتسباتجميعالدستوركرس

طاقاتمنبهخريز وماالمدنيالمجتمعمعهأصبحمما.العامةالحياةتخليقآلياتبهاتتعززوالبيئيةواالجتماعيةاالقتصادية
دستوري بواجبامطوقبلالعمومية،السياساتوتقييمومتابعةتحديدفيوالمشاركةاالنخراطإمكانياتعلىفحسبليسمتوفرا

.بهاالقياممنهيقتضي
المغربيالتنموي النموذجئمدعاتمتينفيالدستورأقرهاالتيالمتقدمةالجهويةتمثلهالذياالستراتيجيالبعديتضحالزاويةهذهومن
بينهاماللتعاون آلياتو التنفيذيةأجهزتهالدورتعزيزمعاالختصاصات،واتساعالتمثيليةمشروعيةمنتدبيرهاألجهزةأعطىبما

.الماليةبالمواردومدهامحيطهامؤسساتمعوالشراكة
جنوب-جنوباون التعمنجعلتالتيلبلدناالخارجيةالسياسةإطارفيمربحةشراكةروابطبتعزيزاإلصالحاتهذهتعززتوقد

.واألبناكالطاقةمجاالتفيخاصةاالستثماراتتشجيعفيساهمتوالتياستراتيجيا،اختيارا
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حقوق اإلنسان
أجلمنجديدةةعموميوسياساتقوانيناعتمادإلىبالفعل،عمدوقد.دولياعليهاتعارفمهيكمااإلنسانحقوق وتعزيزبحمايةبحزمالمغربالتزملقد▪

.اإلنسانلحقوق األمميةاآللياتمعالتفاعلوتعزيزالحقوق لهذهفعليضمان
اختصاصاتتحدد،2018و2014سنتيبينتنظيميةقوانينعدةعلىالمصادقةتمتاإلنسان،حقوق بحمايةالمتعلقةالدستوريةالمقتضياتتنفيذأجلمن▪

االستقالليةمبادئتعزيزمنيمكنالقضائي،لنظامهوعميقشاملإصالحفيأيضاالمغربانخرطكما.وتعزيزهااإلنسانحقوق لحمايةالدستوريةالهيئات
.2013سنةاعتمادهتمالذيالقضائيالنظامإصالحميثاقبتنفيذالمسلسلهذاتوجوقد.اإلنسانحقوق واحتراموالنزاهة

:الفئاتبحقوق للنهوضالمواتيةالعموميةالسياساتمنمجموعةتنفيذخاللمنالمؤسساتيةالتدابيرهذهدعمتم▪
،2013سنةالجنسينبينللمساواةالحكوميةالخطة•
،2013سنةواللجوءللهجرةالجديدةالسياسة•
،2015سنةالطفولةلحمايةالمندمجةالعموميةالسياسة•
،2030-2015للفترةللشبابالمندمجةالوطنيةاالستراتيجية•
،2015سنةإعاقةوضعيةفياألشخاصبحقوق للنهوضالمندمجةالعموميةالسياسة•
.وحمايتهاالحرياتهذهعلىالحفاظمنيمكنوالنشربالصحافةمتعلققانون على2016سنةالمصادقةتمتوالتعبير،الرأيبحريةللنهوض•
اإلنسانحقوق معتتماشىلجعلهاالمدرسيةالكتبمراجعة2016سنةتمتحيثاإلنسانحقوق ثقافةمجالفيالمستمروالتكوينالتربيةعلىالحرص•

.والمواطنة
وتستجيبنسجمتحمائيةوبيئةالفئة،هذهلحقوق ضامنةأسسإرساءيهدفاستراتيجيإطارإعدادحاليايتمالمسنين،األشخاصبأوضاعللنهوض•

.2030المستدامةالتنميةوأهدافوالدولي،الوطنيللسياق



4

المساواة بين الجنسين، اإلنصاف وتمكين المرأة
:األمريتعلق.والنوعاإلنسانحقوق فيالمساواةمجالفيهامةتطوراتاألخيرةالسنواتخاللالمغربحققلقد

(إلخالجنائي،القانون لمجموعةالجزئيةالمراجعةالجنسية،قانون األسرة،مدونة)المدوناتمنالعديدمراجعة•
(إلخالمنزلي،العملقانون النساء،ضدالعنفمحاربةقانون )القوانينمنمجموعةعلىالمصادقة•
الحقوق علىوحصولهنواالقتصاديواإلداري السياسيالمستوى علىالقراراتخاذهيئاتفيالنساءتمثيليةوتحسينللمناصفةالدستوري التكريس•

.والشغلوالتعليمبالصحةالمتعلقةواالجتماعية،االقتصادية
لألرسةاالستشاريجلسوالم،التمييزأشكالكلومكافحةالمناصفةبهيئةاألمرويتعلقواليقظة،للتتبعهيئاتإرساءتمالمؤسساتي،المستوى على•

  والمرصد والطفولة،
  المرأةصورةلتحسي   الوطن 

 
  والمرصد اإلعالمف

.النساءضدلعنفلالوطن 
:خاللمن.الحكوميةالبرامجمختلففيالنوعمقاربةإلدماجمهمةوتدابيروطنيةاستراتيجياتاعتماد•

كرام2016-1:2012إكرام)للمساواةالحكوميةالخطة✓ ،(2021-2:2017وا 
،(2020-2016)العموميةبالوظيفةالجنسينبينالمساواةمبدأمأسسةاستراتيجية✓
،2013سنةالنساءضدوالتمييزالعنفمحاربةلالمندمجالتحسيسيالبرنامج✓
.النوعمقاربةباالعتبارأخذاالنتائجعلىالمرتكزةوالميزانيةالتخطيط✓

للثلثاألدنىالحدسبةنودون ضعيفايظلالذيالقرارمراكزلبالوصوليتعلقفيماسيماوالالمعيقات،بعضهناكتزالالالتطورات،هذهمنوبالرغم•
،2017سنة22,4%يتعدىالنشاطبمعدلالشغلسوق مستوى على(وكيفاكما)تمثيليةأقلالنساءوتظل.المتحدةاألممطرفمنالمحددة

.(نقطة46,7يبلغوالنساءالرجالبينبفارق أي)
%8بلغهدربمعدلياإلعدادالثانوي مستوى علىسيماوالالمدرسي،بالهدرتأثراأكثرالقروياتالفتياتتعدالتعليم،إلىبالولوجيتعلقوفيما•

.2017-2016الدراسيالموسمخالل
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التعليم وبناء القدرات
الرؤية"بعنوان2030-2015فترةللجديدةإستراتيجيةضعو بوالتكوين،للتربيةالوطنيللميثاقشاملتقييمإجراءوبعدالعلمي،والبحثوالتكوينللتربية،األعلىالمجلسقام

:أساسيةمبادئثالثةعلىالرئيسيةخطوطهاتستندالتي،"2030اإلستراتيجية
مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص،✓
مدرسة الجودة للجميع،✓
.مدرسة االرتقاء الفردي والمجتمعي✓

الشخصية،وبناءالنقدي،الحستنميةمنطقإلىوالحفظ،للمعرفةاألفقيالتلقينمناالنتقالهيوالفكرة.التعلممنطقتغييرخاللمنالتعليمجودةبتعزيزاألمريتعلق
.والمهاراتوالمعارفاللغات،واكتساب

:بلغسنوي بتزايدالوطنيالمستوى علىبالتعليمالمتمدرسينللتالميذاإلجماليالعددارتفاعتسجيلتم
.2017-2016و2012-2011بين(الفتياتلدى%2,33)السنوي المتوسطفي%1,55:األوليالتعليم
.2017-2016و2012-2011بينالسنوي المتوسطفي0,95%االبتدائي،التعليم
.2017-2016و2012-2011بينالسنوي المتوسطفي%2,01،اإلعداديالثانوي التعليم
.2017-2016و2012-2011بينالفترةفيبينالسنوي المتوسطفي%0,92،التأهيليالثانوي التعليم

:، منها على الخصوصكراهاتومع ذلك، على الرغم من التطورات المحققة، ال تزال هناك بعض اإل
الخصاص في التعليم األولي هو عامل قوي في تعميق تفاوتات الولوج والنجاح؛✓
حجم الهدر المدرسي يغذي التفاوتات االجتماعية للنجاح في التعليم ؛✓
ضعف المكتسبات الدراسية والمردوديات الداخلية يؤثر على جودة التعلم؛✓
.النقائص على مستوى آليات الحكامة✓

أهيلوتوتكويناإللزامي،األوليالتعليمتعميمإلى،"واالرتقاءوالجودةاإلنصافمدرسةأجلمن"2030-2015االستراتيجيةالرؤيةتهدف،كراهاتاإلهذهلمعالجة
والتضامنيالشاملالتعليموتعميمللمدرسة،الداخليةللمردوديةالمستمروالتحسينالقروية،بالمدرسةوالنهوضالتعليم،إلىالخاصةاالحتياجاتذوي وولوجالمدرسين،

.والتكرارالمدرسيوالهدراالنقطاعمحاربةمنيمكنمستدامتعليملضمانالجهودوتقويةتمييز،أيدون األطفاللجميع



6

الفقر وعدم المساواة
2004نتيسفبين.السنينمرورمعكبيراانخفاضاالنقدي،الفقرشأنشأنهاألبعاد،متعددالفقرعرف

:إلىاالنخفاضهذاوصلوقدكبير،بشكلاألبعادمتعددالفقرمعدلانخفض،2014و
،%8.2إلى%25.0منانخفضإذالوطني،الصعيدعلى67.2%•

،%2.0إلى%9.1منانخفضإذالحضري،بالوسط78%•

.%17.7إلى%44.6منانخفضإذالقروي،بالوسط60%•

2.4منهمنسمة،مليون2.8حوالياألبعاد،المتعددةالمقاربةحسبالفقراءللسكاناإلجماليالعددويبلغ

.نيحضريألف400وقرويينمليون

غيرتبةالعمنقريبمؤخرا،التنازلياتجاههمنالرغمعلىالمعيشة،مستوياتفيالفرقمستوىيزالال

ويغذيالنقديالفقرمكافحةمجالفيالمغربإنجازاتيهددفهو.(0.42يساويجيني)اجتماعياالمحتملة

.الذاتيالفقر

علىوتهدفمتزايد،استهدافإستراتيجيةضمنوالفوارقالفقرلمحاربةاالجتماعيةالسياساتتندرج

االندماجزوتعزياالجتماعية،التنميةفياالستثماراتتعزيزخاللمناالجتماعي،العجزسدإلىالخصوص

يةللتنمالوطنيةالمبادرةمحورهاقطاعية،عموميةسياساتخاللمنالهشة،االجتماعيةللفئاتالمهني

الحكومةزمتالتوهكذا،.الهشةالفئاتلصالحاالجتماعيةالحمايةنظامشبكاتتعزيزإلىباإلضافةالبشرية،

:االجتماعيةللحمايةالتاليةالبرامجبتنفيذ

للتحويالت المالية المشروطة في إطار الحد من ظاهرة االنقطاع المدرسي؛" تيسير"برنامج ✓

الموجه مباشرة للنساء األرامل اللواتي تعانين من الهشاشة؛": دعم"برنامج ✓

برامج لألشخاص المعاقين؛✓

؛(صندوق المقاصة)دعم الطاقة والغذاء ✓

؛(2013منذ يوليوز  IPE)التعويض عن فقدان الشغل، ✓

.توسيع التغطية االجتماعية لتشمل العمال الفالحيين✓

خريطة الفقر املتعدد األبعاد عىل

2014مس توى هجات اململكة املغربية 
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الصحة
5وسنةبينالفترةخاللأكبرتناقصتسجيلمعكبيراانخفاضاالخامسةسندون األطفالوفياتمعدلشهدحيثكبيرا،تقدماالمغربأحرزالصحي،القطاعفي

:برامجعدةتضافربفضلوذلكسنوات،
للتلقيح،الوطنيالبرنامج✓
باإلسهال،المصاَحبةاألمراضلمكافحةالوطنيالبرنامج✓
الدقيقة،المغذياتفيالنقصبرنامج✓
.الطبيعيةالرضاعةعبروخاصةالرضعتغذيةتعزيز✓

.الجهاتوبيناإلقامةوسطيبينتفاوتاتهناكتزالالولكنملحوظ،بشكلاألمهاتوفياتمعدلانخفضكما
وظروفواألميةالفقروفية،الطبيوشبهالطبيةوباألطرللعالجاتالتحتيةبالبنيةكافبشكلالقروي الوسطتغطيةعدمفيأخرى،أموربينمنالمعيقات،وتتلخص
.العيشمحيطفيالسيئةالنظافة

وهكذا،.تنظيمهو القطاعهذابتمويلالمتعلقةالجوانبتمسإصالحاتمسلسلفيالمغربانخرطالصحية،الخدماتعلىللطلبالمتزايدةالضغوطمواجهةأجلمن
:إلىاالستراتيجياتهذهوتهدف.2021-2017استراتيجيةفيالمغربشرع،2016-2012و2012-2008إستراتيجيتيأعقابفي

والقروي،الحضري الوسطينوبينالجهاتبينالعالجخدماتعرضفياإلنصافتحقيق✓
حرمانا،األكثرالسكانطرفمنمنهااالستفادةتيسير✓
.واألدويةالعالجاتتكلفةتخفيض✓

لىالصحةتمويلفياألسرتتحملهاالتيالحصةتخفيض✓ .األمدطويلةاألمراضبمصاريفكليا،أوكبيربشكلالتكفل،وا 
فعالة،عموميةصحيةخدمةوتوفيرواألطفال،األمهاتوفياتمعدلتقليصتعتزم✓
.المستدامةالتنميةأهدافبخصوصالمملكةبالتزامالوفاءأساساترومتدابيرعدةبرمجةخاللمن2030سنةاإليدزداءعلىالقضاء✓
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التمدن والمدن في المغرب

إلىيصلوسوف.2014سنة%60,3و2004سنة%55,1إلى1960سنة%29,1منمنتقالاالرتفاعفيالمغربفيالتمدنمعدليستمر
.2050سنةفي%73,6و2018سنةفي62,4%

19المغربفيالمدنسكانعددبلغ،2014سنةفي 298 8)الكبرى المدنفي%43,2منهمنسمة،254 334 المدنفي%42,1و،(نسمة705
8)المتوسطة 116 2)الصغيرةالمدنفي%14,8و(نسمة002 847 .(نسمة547

:المدنمنأنواعثالثةبينالتمييزيمكن،2014سنةتحديدهاتممدينة218بينمن.الساكنةمستوى علىمتنامجغرافيبتفاوتالمغربمدنتتميز
500منأكثربساكنةكبرى مدن7• نسمة،000
500بينساكنتهاتتراوحمتوسطةمدينة63• 50و000 000.
50عنساكنتهاتقلصغيرةمدينة148• 000.

االندماجعزيزوتالمجاليأو/واالجتماعياإلقصاءأشكالجميعلمكافحةالهادفةاإلجراءاتمنمجموعةفيتتجسدالتيالمدينةسياسةالمغرباعتمد
أجلنمجديدةمدنتطويرإلىأيضاتطمحكما.القربوتجهيزاتخدماتإلىوالولوجالعمل،فرصحيثمنالمحرومةاألحياءلسكانالحضري 
.ومستدامةومتضامنةومنتجةوشاملةومفتوحةذكيةومدنالكبرى المدنعلىالضغطتخفيف
الجماعية،والتجهيزاتحتيةالتبالبنيةوالمتعلقةالمتخذةاإلجراءاتهيكلةإعادةلتيسيرالحضريةوالمراكزللمدنالحضري التأهيلبرامجإطالقإلىإضافة
الشراكةلىعمرتكزةومندمجة،منسجمةبرامجخاللمناقتصاديةمشاريعوخلقالفيضاناتمنالمدنوحمايةالتجهيز،ناقصةاألحياءهيكلةوا عادة
.الفاعلينمختلفبينوالتعاقد
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اإلسكان والوصول إلى خدمات البنية التحتية األساسية

وجماعةمدينة85بينفمن.األوليهدفهمعمقارنة%68بنسبةتطورا"صفيحبدون مدن"برنامجعرفالالئق،غيرالسكنمنالحدإطاروفي▪
عملياتإنجازللسقوط،اآليلةالمبانيتأهيلإعادةبرنامجعرفوبدوره،.2017سنةصفيحبدون مدينة58إعالنتمالبرنامج،يستهدفهاحضرية
.إحصاؤهاتمالتيالوحداتمن%63أيبناية27500همتتدخل

ولوجمعدلورفعكلم26000منأكثرإنجازمن،2015-2005و2005-1995الفترتينيغطيانالقرويةالطرق لبناءبرنامجينتنفيذمكنكما▪
-2016الفترةيغطيطرقيمشروعبلورةتمتذلك،إلىوباإلضافة.2015سنة%80إلى2005سنة%54منالطرق إلىالقرويةالساكنة
البشريةللتنميةالوطنيةالمبادرةمنبدعم،كلم10000تأهيلوا عادةكلم25000بناءعلىوينصالترابيالتأهيلبرنامجإطارفي2025

(INDH).الترابيةالجماعاتمختلفبينالفوارق تقليصأجلمنوالنائيةالجبليةللمناطقاألولويةأعطيتوقد.
.2016سنة%96بلغحيثاألخيرةالسنواتخاللكبيراتطوراالقروي بالوسطللشربالصالحالماءإلىالساكنةولوجعرف▪
بشبكةالمرتبطةالدواويرإجماليبلغوقد.2017غشتنهايةفي%99,49معدلإلىالوصولمنالكهربةمجالفيالمبذولةالجهودمكنت▪

.شخصمليون 12,7يقاربماتضم،دوارا39.750الكهرباء
في الوسط الحضري % 90من رفع معدل الربط بشبكة الصرف الصحي إلى (PNA)فيما يتعلق بالتطهير، مكن البرنامج الوطني للتطهير السائل ▪

صرف الصحي تبلغ نسبة الساكنة القروية المستفيدة من خدمات ال. إال أن الوسط القروي ال يزال يسجل تأخرا كبيرا في هذا المجال. 2016سنة 
.متصلة بشبكة الصرف الصحي% 7,1، منها %19( مع حفر صحية مجهزة)المحسنة 
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الهجرة الدولية

:العالممغاربةإحصائيات

4,6بحوالييقدربالخارج،المقيمينالمغاربةعدد

رةلوزاالرسميةاإلحصائياتحسبنسمةماليين

:2018لسنةالدوليوالتعاونالخارجيةالشؤون

؛سنة45عنأعمارهمتقلمنهم70%✓

؛اإلقامةببلدازدادوامنهم20%✓

.نساءمنهم46%✓



11

الهجرة الدولية
إحصائيات األجانب املقيمين في املغرب

الساكنةمجموعمن%0,25نسبتهماأينسمة،84001إلىالمغربفيالمقيميناألجانبعددوصل✓
.المغربية

همنصفمنأكثرأنإلىباإلضافةشباب،ومعظمهمالحضري،الوسطفياألجانبالسكانأغلبيقيم✓

أجنبيا0134مقابلالحضريالوسطفي(%95,2)أجنبيا98879حوالييعيش.(%57,5)متزوجون

.القرويالوسطفي(%4,8)فقط

.أفارقة%41,6وأوروبيونهمالمغربفيالمقيميناألجانبمن40%✓

(%25,4)الفرنسيينلألجانبواضحةهيمنةمعالقارات،جميعومنالجنسيات،منمزيجالمغربفييقيم✓
.السوريينمن%6,2و(%6,8)جزائريةجنسيةمناألجانبثم،(%7,2)السنغاليوناألجانبيليهم

.مشتغلوننشيطون%41,3ووالكتابةالقراءةيعرفوناألجانبمن95,1%✓

www.hcp.maالموقعمن"المغربفيالمقيميناألجانب"الدراسةهذهتقريرتحميليمكن
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الهجرة الدولية

تعرف المدن الكبرى : مدن تأوي ثلثي األجانب6✓

:تمركز أعلى نسبة لألجانب خاصة 
(  23993، %28,6)بالدار البيضاء 

،(12412، %14.8)الرباط

، (6694،%8.0)مراكش

،(5155، %6.1)طنجة

(  3704، %4.4)أكادير

(.3509، %4.2)وفاس

التوزيع املجالي لألجانب املقيمين في املغرب
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الهجرة الدولية
مقاربتهافيومسؤولةافلسفتهفيإنسانيةمقاربةوتعتمدالدولية،التزاماتهعلىتنبنيواللجوءللهجرةجديدةسياسةإقرارإلى2013سنةمنذالمغرببادر
لخمستستجيبلتياالملكيةالرؤيةتفعيلبهدفوالدولية،االقليميةالوطنية،األطرافجميعمعالمتجددةوالشراكاتالتعاون علىقيامهاخاللمنورائدة

اللجوء،وطالبيجئينالالحقوق وضمانالقانونية،الهجرةوتشجيعالشرعية،غيرالهجرةمكافحةوتعزيزللمهاجرين،اإلنسانحقوق احتراموهيمقتضيات
.الشرعيينغيرللمهاجريناالستثنائيةالتسويةوكذا

الوطنيةتالمستوياعلىللتنميةالعموميةالسياساتفيالهجرةإدماجترومواللجوءللهجرةوطنيةاستراتيجية،2014سنةفيالمغرب،اعتمدوبذلك،
:إجراءاتعدةاتخاذخاللمنوذلك.والمحليةوالجهوية

،2017-2016بينتسويةطلب28.400تسجيلتمكما،2014سنة(طلب27.649أصلمنمهاجر23.069)المهاجرينوضعيةتسوية✓
.الشغلسوق فيإدماجهمبهدف

منبتداءااسنواتثالثالمشروعمدة:"العموميةالسياساتودعمالكفاءاتتنقلتعزيز:"شراكةمشروع"األوروبي،االتحادمعالشراكةإطارفي✓

.األوروبياالتحادمناورومليون5قدرهابميزانية2014سنة

.داري اإلوضعهمعنالنظربصرفبالمدارسااللتحاقمنوالالجئينبالمغربالمقيمينالمهاجرينأطفاللتمكين487-13رقمالدوريةتعديل✓
.والالجئينللمهاجرينالطبيةالرعايةلتنظيم،2017فبراير15بتاريخ33رقممشتركةمذكرةعلىالتوقيع✓
.2016شتنبر19بتاريخبالبشراالتجاربمكافحةيتعلق27-14رقمقانون سن✓
فيالهجرةبشأن143رقمالدوليةالعملمنظمةاتفاقيةعلىبموجبهيوافق01-16رقمقانون مشروععلىالحكوميالمجلسطرفمنالمصادقة✓

.2016يناير14بتاريخالمهاجرين،للعمالوالمعاملةالفرصتكافؤوتعزيزتعسفيةأوضاع
نموذجيةومشاريعتكوينيةدوراتيضم،GIZللتعاون األلمانيةالوكالةمعبشراكة"الهجرةميدانفيالمحليةالجماعاتقدراتدعم"مشروعإطالق✓

.المحليواالندماجبالهجرةالمرتبطةالمجاالتفيالفاعلينلفائدة
.(2018أبريلحدودإلىمستفيدمهاجر2094)النظاميينغيرللمهاجرينالطوعيةللعودةالدعمنظامتعزيز✓
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الهجرة الدولية

واقتراحابإفريقيالهجرةلتدبيرطريقلخارطةوتقديمهاإلفريقياالتحادإلىالمغرببعودة2017-2016الفترةتميزتاإلقليمي،المستوى علىأما✓
ينايرفيأبابايسبأدالمنعقدةاإلفريقياالتحادقمةخاللبالهجرةالمكلفاإلفريقيلالتحادالخاصالمبعوثومنصبللهجرةإفريقيمرصدإحداث
.2017يونيو6و5في”سيداو”بـالمعروفةإفريقياغربلدولاالقتصاديةالمجموعةإلىانضمامهعلىالمبدأحيثمناالتفاقوكذلك،2017
.سيداوفياءاألعضالدوللرعاياواإلقامةالتنقلحريةتشملوالتيالهجرةسياسةعلىمباشرتأثيرالمجموعةهذهفيالمغربالندماجسيكون 

.2017يوليوزفياألولىلبناتهاالملكوضعالتي،"الهجرةبشأنإفريقيةعملخطةصياغة"إلىأبيدجان،فيالمغربدعا✓

.رةالهجقضايابشأنالصحراءجنوبالواقعةاألفريقيةالدولمنوالعديدالمغرببين2017سنةمنذجنوب-جنوبوالتعاونالشراكةبرنامجإطالق✓

الشريكةالدولهتفعيلعلىتسهروالذياألوروبي،لالتحادالتابعالطوارئلحاالتاالئتمانيالصندوقطرفمنالممولالمشروع،هذاتنفيذوسيتم

ExpertiseالفرنسيةوالخبرةGIZالدوليللتعاوناأللمانيةالوكالةمعبالتعاون France.

:مشروعيعملاألوروبي،واالتحادوسويسراللهجرة،الدوليةوالمنظمةاإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجمعالشراكةإطارفي✓

بدرتقبميزانية(الثانيةالمرحلة)".المحليالبعدتعزيزخاللمنالتنميةفيالهجرةمساهمةتعزيزعلى"والتنميةللهجرةالمشتركةالمبادرة"

.المغربيخصفيمادوالر500.000

-MEDاألبيضالبحردولفيالدوليةالهجرةحولاألسربحث"افريقياوشمالاألوسطالشرقمنبلداعشراثنييشملبرنامجإطاروفي✓

HIMS))،االحاطةبهدفأسرة19000منمكونةعينةويشملالدولية،الهجرةحولالوطنيالبحثإنجازفيالمغرببدأ،2018صيفومنذ

المنشأبلدانيفاندماجهموظروفسلوكهموديناميةومنحىالدوليةبالهجرةالمعنيينلألشخاصواالقتصاديةاالجتماعيةالديموغرافية،بالخصائص

.واالستقبالوالعبور

تعدادهااسإطارفيومنتظمة،ومنظمةآمنةلهجرةالعالميالميثاقبإعدادالمتعلقةالوطنيةالمشاوراتفيانخرطتالمملكةأنإلىاإلشارةوتجدر✓

المغرباحتضانمعتزامناوذلك،2018دجنبر11و10خاللستجرىوالتيالعالمي،الصعيدعلىحكومية-البينالمفاوضاتفيللمشاركة

.2018دجنبر7و5بينماوالتنميةللهجرةالعالميللمنتدى11للنسخة
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الحكامة
لديمقراطيةواالقانون،دولةعلىقائماومستداما،شامالحديثا،مجتمعاتستهدفالتيالجيدة،الحكامةنظامومبادئلقيماألساس2011دستوريوفرالواقع،في

:تهمالتيالقانونيةوالنصوصالتنظيميةالقوانينمنمجموعةعلىالعموميةالسلطاتمصادقةخاللمنوذلك.والمساءلةالتشاركية
والسياسيةالمدنيةلحقوق امختلفإلىالسكانولوجتوسيعأيضاأوالتشاركيةالديمقراطيةلمبادئالفعليالتنزيلتسهيلأوبالحكامةمكلفةهيئاتإحداث✓

.والثقافيةاقتصادية-والسوسيو
األعمال،ومناخالعموميةواإلدارةالعدالةإصالح✓
.البشريةلتنميةلالوطنيةالمبادرةمنهاوالسيمااإلنسان،لحقوق الفعليالتنزيلفيتساهمأفقية،أوقطاعيةجديدة،إستراتيجيةخططوتعزيزإعداد✓
والمواطن،اإلدارةبينالعالقةتحسينتهممحاورعلىترتكز،2021-2014اإلدارةلتحديثوطنيةاستراتيجيةوضعتماإلدارية،الحكامةتعزيزأجلمن✓

.والتنظيمالحكامةآلياتوتقويةالبشري،المالرأسوتثمين
القانونيةماالسياإلصالحات،منالعديدخاللمنأحكامهاتنفيذفيوشرعفساداللمحاربةالمتحدةاألمماتفاقيةعلى2007سنةصادققدالمغربكانإذا✓

."2025أفقفيملموسبشكلفسادالمنوالحدالنزاهةتوطيد"عنوانتحتفساداللمحاربةوقائية،وطنيةاستراتيجيةوضعفقدوالمؤسساتية،
المتقدمة،للجهويةيركبورشفيينخرطالمغربجعلمعمق،دستوري إصالحخاللمنوالشاملة،التشاركيةللتنميةخدمةوالترابيةالجهويةالحكامةتعزيز✓

الذي،الالتمركزاقميثإعدادحالياويجري هذا.العامةالشؤون وتدبيرالقراراتخاذفيالمشاركةحيثمنالمحليينالفاعلينأمامجديدةآفاقا  فتحوالذي
.المتقدمةالجهويةلمسلسلجديدةدفعةإعطاءمنسيمكن

الوطنياإلحصائيبالنظامالخاص14.109رقمالقانون مشروعللتخطيطالساميةالمندوبيةقدمتالوطني،اإلحصائيالنظامحكامةتحسينأجلومن✓
الموكلةالمهمةحددويونشرها،وحفظهاومعالجتهاجمعهاعلىينطبقالذيالقانونيواإلطارالرسميةاإلحصاءاتتنظمالتياألساسيةالمبادئيحددوالذي
.لإلحصاءوطنيمجلسإحداثعنفضال،وتكوينهالوطنياإلحصائيالنظامإلى
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تأثير اإلجراءات السياسية على المكاسب الديموغرافية

علىأساسيةشكالياتإظهورإلىأدىمماللسكانالعمريةالبنيةتغييرفيالمغربلساكنةالديموغرافيلالنتقالالرئيسيةاآلثارتتلخص▪
.مستدامنحووعلىثيقو بشكلبهاترتبطالتيالتراب،وا عداداالجتماعيةوالحمايةوالصحة،العمومية،والنفقاتوالتشغيلالتعليممستويات

منالنشاطسنفيالسكانةحصارتفاعفيتتمثلكبيرة،هيكليةتغيراتالمغربلساكنةالسنحسبالديموغرافيةالتركيبةعرفتوبالفعل،▪
15منأقلالعمريةللفئةبالنسبةوانخفاضها،2018سنة%62,8و2014سنة%62,4إلى1981سنة%49,9منالسكانإجمالي

استقراراعرفتفقدالمسنين،نسبةأما.2018في%26,6و2014في%28,2إلى1981سنةالسكانمجموعمن%45,6منسنة
.2018في%10,5و2014سنة%9,4إلى1960سنة%7,2منانتقلتحيثاألخيرة،عقودالخمسخاللنسبيا

لالعممعحدأقصىإلىاستغاللهايتعينديمغرافيةفرصةوهي.النشيطةساكنتهمنلالستفادةللمغربمواتيةفترةالوضع،هذامثلسيوفر▪
والتشغيل،والتكوينتعليمالمجاالتتهماإلنسان،علىترتكزقويةاجتماعيةسياساتووضعالمستقبليةالتحدياتاستباقعلىنفسهاآلنفي

.الشيخوخةتتنامىأنقبلوذلكللشباب،شغللفرصالمحدثةاالقتصاديةاألنشطةفيباستثماراتمصاحبة
اإلناثنشاطمعدلويناهز،%46,7السكانمجموعنشاطمعدلبلغحيث،2017سنةبرسم.ضعيفةالعملسوق فيالمرأةمشاركةوتبقى▪

بالوسط%67,6)%71,6البالغالرجالنشاطمعدلمنأقلوهو(القروي بالوسط%29,6والحضري بالوسط18,4%)22,4%
نقطة49,2)الحضري الوسطمنكلفيتقريبانفسههوالفارق هذاويعتبر.نقطة49,2بفارق أي،(القروي بالوسط%78,4والحضري 

.(نقطة48,7)القروي والوسط(مئوية
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في المغربلتنمية المستدامةا
التدريجياالنتقالتحقيقتروموالتي2017يونيو25فيالمستدامةللتنميةالوطنيةاالستراتيجيةبلورةخاللمنوطنيةأولويةالمستدامةالتنميةمنالمغربجعل▪

للتنافسيةمستدامزيزوتعاالجتماعيوالتماسكالبشريةالتنميةضمانعلىوالعملاالعتبار،بعينالبيئيةالرهاناتأخذخاللمناألخضراالقتصادنحوللمغرب
استراتيجيامحورا31مجملهافيبلغتوالتيرهان،لكلاالستراتيجيةالمحاورتحديدتمكماكبرى،أساسيةرهاناتسبعةتحديدتمالهدف،هذاولتحقيق.االقتصادية

جراءاتهاأهدافهالها .ومشاريعهاوا 
:2030أفقفيالمستدامةللتنميةالوطنيةاالستراتيجيةرهانات▪

المستدامةالتنميةحكامةتعزيز✓
األخضراالقتصادنحواالنتقالإنجاح✓
البيولوجيالتنوععلىالمحافظةودعمالطبيعية،المواردوتثمينتدبيرتحسين✓
المناخيةالتغيراتلمحاربةوطنيةسياسةتنفيذتسريع✓
الهشةالترابيةبالمجاالتأكبرعنايةإيالء✓
والمجاليةاالجتماعيةالفوارق وتقليصالبشريةالتنميةدعم✓
المستدامةالتنميةبثقافةالنهوض✓

:المستدامةللتنميةالوطنيةاالستراتيجيةلتنفيذاألوليةالحصيلة▪

،”الدولةمثالية“مفهوملتحقيقالحكوميالمستوى علىأولهااالستراتيجية،لتنزيلمستوياتثالثعلىتعاقديإطارإنجازتم✓
عليها،المنصوصوالتدابيريعالمشار لتنفيذداخليةولجنةالمستدامة،بالتنميةالمكلفةاتصالنقطةتعيين“قطاعبكلتمإذالقطاعيالشقفيفيتمثلالثانيأما✓
.المستدامةبالتنميةخاصعملمخطط16لـالنهائياالعتماد✓
.الموسعةالجهويةتفعيلإطارفيالمستدامةللتنميةالوطنيةاالستراتيجيةتنزيلعلىالعملسيتم✓
وا عدادالدولةمثاليةمجالفيالدوليةالتجاربومقارنةتحليلأجلمن(PNUD)اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامجمنبدعماألمدقصيرةدراسةإطالقتم✓

.الدولةمثاليةمخططلتنفيذوشاملةمفصلةعملخطةمشروع
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