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  املحاور 



 مقدمة

 : 1992قمة ريو سنة 
 

؛املستدامة للتنميةءا مبد  27 حدد الذي املستدامة والتنمية البيئة بشأن عانلا  اعتماد 

التنمياةحياال قياية  الادول  لوضاعية املناتمم التقييمبا تسام  مؤشارات إنجاا  إلا دعا   التاي  21 جنادةألا  اعتمااد 
 .املستدامة

 ONU :ألامم املتحدةبمنممة لجنة التنمية املستدامة 
 

 املستدامة للتنمية ا مؤشر  134، تم اقتراح 1995سنة(IDD)؛  

 اعتمادهاموضوعا تم  15صنف  حسب  98في مجموعة من  ارئيسيا مؤشر  50، الئحة جديدة من 2007سنة. 

 :1999لجنة البحر ألابيض املتوسط للتنمية املستدامة سنة 
 

 املتوسطللتنمية املستدامة خاصة بالبحر ألابيض مؤشرا  130اعتماد.  

 IDDاملسار الدولي إلعداد املؤشرات التنمية املستدامة 

 الوضعية باملغرب

 ؛(2002)املستدامة من طرف اللجنة الوطنية للمؤشرات التنمية املستدامة مؤشرا للتنمية  65من اعتماد الئحة 

  (.2011و 2006، 2003)التنمية املستدامة ملؤشرات تقارير وطنية ثاثة إنجا 



 باملغرب شرات التنمية املستديمةمؤ 
 :  فيخال سلسة من املنشورات من التقارير تم إصدار هذه 

http://www.environnement.gov.ma/PDFs/Rapport_national_IDD_2014.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/Indicateurs_de_Developpement_Durable_2011.pdf
http://www.environnement.gov.ma/PDFs/Developpement_Durable_au_Maroc.pdf


: التنمية املستدامة  

 مفهوم جد عام ومركب 

مؤشرات  صعوبة اختيار 
التنمية املستدامة وثيقة 

 الصلة باملوضوع

بين القطاعاتتحاليل قطاعية ومشتركة  قياس ألاداء العام  

 عدد املؤشرات عدد املؤشرات

 لوحة القيادة1.

 رقم استداللي  تركيبي 2.
 

 تواصل 
 وإنذار

صورة .: م. ت. ص
 للبلدالتنمية املستدامة 

تحليل تقني 
 وتوجيه

 تحديد مؤشرات التنمية املستدامة



 هيكلة مؤشرات التنمية املستدامة

 
 

 املستوى الثاني 
 وقائع  ملموسة

 املستوى الثالث 
 مؤشرات بسيطة

                         
 
 
 
 
 

 املستوى ألاول 
 رقم استداللي تركيبي

 تواصل وإنذار

 تواصل

 تحليل تقني 

 وتوجيه

 مؤشرات بسيطة

 رقم استداللي تركيبي

قيادةلوحة   



 أهداف التقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة

 

 التنمية سياسات وتقييم تتبع عل  وقادرة ناجعة القرار، اتخاذ عل  للمساعدة أداة وضع
 الوطنية التطورات الاعتبار  بعين ألاخذ مع املؤشرات من مجموعة خال من ،للبلد املستدامة

 .املجال هذا في والدولية
 

 هدف عام

وإعاادة ،الساابقة الاثا  للنسا  املساتعملة املساتدامة التنمياة مؤشارات الئحاة صاياةة إعاادة 
 جديدة؛ قائمةحديد ت

  املختارة؛ للمؤشرات هاتاتجوالا التطورات وتحليلتحيين 

أرقااام  وإنجااا  املسااتدامة التنميااة مؤشااراتللوقااوف علاا  ماادى تاارابط  إحصااائي تحلياال إجااراء
 .املستدامة لتنميةاستداللية ل

 أهداف خاصة

 املستدامة؛التقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية 

 (.قيادةلوحة )ملخص التقرير الوطني ملؤشرات التنمية املستدامة 

 أعمال منجزة



الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامةمحتوى التقرير   

 

ألاخاذ بعاين الاعتباار املرجعياات ثامليثااط الاوطني للبيئاة والتنمياة  ماع املساتدامة بالتنمياة املتعلا  الوطني لاطار تحليل
 ؛املستدامة التنمية ملؤشرات السابقة والتقارير بمثابة امليثاط السالف الذكر  لاطار-قانون املستدامة وأحكام ال

 الاعتماااااااد علاااااا  النتااااااائا املستخلصااااااة ماااااان التجااااااارب الدوليااااااة ذات الصاااااالة باملقاربااااااات املتبعااااااة لتحديااااااد وتتبااااااع الئحااااااة
 (.ألاوروبي الاتحاد دول  وبعض العربية الدول  وجامعة املتحدة ألامم) املستدامة التنمية مؤشرات

 

 تحديد الئحة مؤشرات التنمية املستدامة  

 

 مااارن وقابااال للت ياااف نمااام باعتبااااره ، "املوضاااوع"الائحاااة الوطنيااة ملؤشااارات التنمياااة املساااتدامة حسااب تنمااايم تاام
 املستوى الدولي؛عل  استعماال ك ر ألاكذا باعتباره و بلد لكل وصيات الوطنية الخصمع 

 مائمااااة للقيااااايا والتحااااديات الوطنيااااة املتعلقااااة با هااااداف )للتنميااااة املسااااتدامة  امؤشاااار  56وموضااااوعا  14اختيااااار
 ؛(لانمائية لأللفية وتوافر البيانات املطلوبة

 2011والذي يعتبر حجر الزاوية في دستور " الحكامة"موضوع  تم ألاخذ بعين الاعتبار. 

 



 IDDمحتوى التقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة 

 املوضوع (14)  املوضوع الفرعي عدد املؤشرات املختارة 
 الفقر  6 8

 الحكامة 2 2

 الصحة 4 6
 التربية  2 3
 الديموةرافية 1 2
 املخاطر الطبيعية والت نولوجية 1 1
 الغاف الجوي  2 2
 املحيطات، البحار والسواحل 2 3
 املياه العذبة 2 2
(استعمال ألاراض ي والزراعية)ألارض  4 6  
 التنوع البيولوجي 2 2

 التنمية الاقتصادية 6 10
 الشراكة الاقتصادية العاملية 2 2
 أنماط الاستهاك ولانتاج 4 7

56 4O املجموع 

 التقرير ألاول والثاني والثالث 

 مجاال 19

 مؤشرا للتنمية املستدامة 65

 التقرير الرابع

 موضوعا فرعيا 40/ موضوعا 14

 مؤشرا للتنمية املستدامة  56 

 IDDتحديد الئحة مؤشرات التنمية املستدامة 



 للدول  44 حزمة الهي ما 
ً
 ؟ العربيمؤشرا

، املؤشرات من العدد هذا ونشر  تجميع صعوبة عل  الاجماع تم
ً
 فتم سنويا

 بالبيئة املعني العربي العمل لفري  الثاني الاجتماع خال والتشاور  الاتفاط
  44 عل  ،( 2012نوفمبر) املستدامة والتنمية

ً
  إرسالهم ليتم مؤشرا

ً
 إل  سنويا

  44 ال اختيار  تم. العربية الدول  جامعة
ً
 :يلي كما مؤشرا

  15 :الاجتماعية املؤشرات •
ً
 مؤشرا

  13:       البيئيةاملؤشرات  •
ً
 مؤشرا

   16 :الاقتصادية املؤشرات •
ً
 مؤشرا



   املؤشرات الاجتماعية - ؟املؤشرات ومما تتألف هذه هي ما 
 طبيعة املؤشرات شرح طبيعة املؤشر الفقر املوضوع ألاول 

     فقر الدخل املوضوع الفرعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 املؤشرات الاجتماعية

   عدم املساواة في الدخل املوضوع الفرعي

   نمام الصرف الصحي املوضوع الفرعي

   مياه الشرب املوضوع الفرعي

 خدمات عل  أو  ال هرباء عل  تحصل ال  التي ألاسر  نسبة الطاقة املتاحة املوضوع الفرعي

 ألاخرى  الحديثة الطاقة

   ظروف املعيشة املوضوع الفرعي

  

   الحكامة املوضوع الثاني

   الحكامة الرشيدة املوضوع الفرعي

   الجريمة املوضوع الفرعي

  

   الصحة املوضوع الثالث

   الوفيات املوضوع الفرعي

   الرعاية الصحية عند التوليد املوضوع الفرعي

   الحالة الغذائية املوضوع الفرعي

   الحالة الصحية ومخاطرها املوضوع الفرعي

  

   التعليم املوضوع الرابع

   املستوى التعليمي املوضوع الفرعي

   لاملام بالقراءة وال تابة املوضوع الفرعي

  

   التركيبة السكانية املوضوع الخامس

 واملدينة البادية من النزوح نسبة التغيير السكاني املوضوع الفرعي

   النزوح املوضوع الفرعي

  

   وألامنالسلم  املوضوع السادس

   وألامنالسلم ةياب  املوضوع الفرعي



 البيئية املؤشرات  - هذه املؤشرات ومما تتألف ؟ما هي 
 طبيعة املؤشرات شرح طبيعة املؤشر املخاطر الطبيعية املوضوع السابع

     مدى قابلية التأثر باملخاطر الطبيعية املوضوع الفرعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 البيئيةاملؤشرات 

  

  

  

      

   الاستعداد لل وار  والتصدي لها املوضوع الفرعي

  

   الغاف الجوي  املوضوع الثامن

   تغيير املناخ املوضوع الفرعي

   نوعية الهواء املوضوع الفرعي

   استنفاذ طبقة ألاو ون  املوضوع الفرعي

   ألاراض ي والزراعة املوضوع التاسع

   استخدام ألاراض ي املوضوع الفرعي

   تدهور ألاراض ي والتصحر املوضوع الفرعي

   الزراعة املوضوع الفرعي

  

   البيئة الساحلية والبحرية املوضوع العاشر

   تدهور الساحل املوضوع الفرعي

   التلو  البحري  املوضوع الفرعي

  

   املياه املوضوع الحادي عشر

   توفر املياه بحسب املصدر املوضوع الفرعي

   كفاءة استخدام املياه/ الطلب عل  املياه املوضوع الفرعي

   تلو  املياه املوضوع الفرعي

   إدارة املياه املوضوع الفرعي

   الحصول عل  املياه املوضوع الفرعي

  

   التنوع البيولوجي املوضوع الثاني عشر

   تدهور النمام لاي ولوجي املوضوع الفرعي

   خسارة ألانواع املوضوع الفرعي

   (الغا ية)ألانواع الغريبة  املوضوع الفرعي



 الاقتصادية املؤشرات  - هذه املؤشرات ومما تتألف ؟هي ما 
 طبيعة املؤشرات شرح طبيعة املؤشر التنمية الاقتصادية املوضوع الثالث عشر

     أداء الاقتصاد ال لي املوضوع الفرعي

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 الاقتصاديةاملؤشرات 

   ألاموال العامة املستدامة املوضوع الفرعي

   العمالة املوضوع الفرعي

 عدد مستخدمي لانترني  لكل مئة نسمة ت نولوجيا املعلومات والاتصاالت املوضوع الفرعي

   السياحة املوضوع الفرعي

   البحث والتطوير املوضوع الفرعي

  

   الشراكة العاملية املوضوع الرابع عشر

   التجارة املوضوع الفرعي

   التمويل الخارجي املوضوع الفرعي

  

   أنماط الاستهاك ولانتاج املوضوع الخامس عشر

   استهاك املواد املوضوع الفرعي

   استخدام الطاقة املوضوع الفرعي

 معالجة النفايات والتخلص منها توليد النفايات وإدارتها املوضوع الفرعي

   النقل املوضوع الفرعي



 IDDالتقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى 

 (نموذج)لوحة القيادة /مصفوفة تركيبية لاتجاهات والتطورات ملؤشرات التنمية املستدامة 



 IDDالتقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى 

 (نموذج)لوحة القيادة /مصفوفة تركيبية لاتجاهات والتطورات ملؤشرات التنمية املستدامة 



 IDDالتقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى 

IDD    هيكلة جذاذات مؤشرات التنمية املستدامة

 املجال تقديم  
للتنمية املستدامة  مؤشرا 56  اسم املؤشر 

 املوضوع 14 

 املوضوع الفرعي 40

الحساب منهجية    التعريف  

 لانمائية ألاهداف مع ،كذلك وعاقته املستدامة التنمية مؤشر هو املؤشر هذا ملاذا املجال هذا يشرح
 .لأللفية

 ربط بالتنمية املستدامة

جداول؛ أو بيانات رسوم أو بياني رسم شكل عل  لبياناتا تقديم 
املؤشر؛ واتجاه وضع 
والشرثات ،...إل  والقانوني والسياس ي الاستراتيجي التقدم حول  املتاحة البيانات حسب التطور  تحليل 

 .الباد في

 التطور والتحليل

 

 ال  ،ببليوةرافياال ،التحديث وتواتر ،املصادر أو املصدر ،الحساب منهجيةك إضافية معلومات

 

 

 ملعرفة املزيد



 IDDالتقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى 

 IDD  املستدامة التنمية مؤشر ةاجذاذ نموذج/ املستدامة التنمية مؤشرات جذاذات هيكلة

   السائل تطهير ال مراف  إل  لوجالو  معدل
 الفقر  :موضوع
 الصحية السامة شروط :الفرعي املوضوع

 تعريف
  السائل تطهير ال نمامال إل  ولوج فعا لديهم الذين (ألاسر أو ) السكان نسبة عن يعبر  السائل تطهير ال مراف  إل  لوجالو  معدل

 .والحيرية القروية املناط  في (ألاسر عدد إجمالي أو ) السكان مجموع مع بالقياس املحسنة
 .السكان مجموع مع بالقياس الصحي الصرف بنمام ربط لها التي السكان عدد عن يعبر  السائل تطهير ال بقنوات الربط معدل

  

 املستدامة بالتنمية الصلة ذات رابط
 عواقب له السائل تطهير ال شب ةب الربط معدل فانخفاض .أبعادها جميع في املستدامة بالتنمية وثي  بشكل املؤشر  هذا ويرتبط
 ،الساكنة وصحة البيئة عل  حقيقيا خطرا ويمثل الطبيعية وألاوساط املائية املوارد جودةل والسريع الشديد للتدهور  مباشرة

 .لبادل والاجتماعية الاقتصادية التنمية هددي أن يم ن ذيوال
 خفض" 23 هدف التحديد وجه عل  وتستهدف ،"البيئية الاستدامة كفالة" 7 لأللفية لانمائية با هداف املؤشر  هذا ويرتبط

 وإل  املؤمنة الشرب مياه من لامدادات إل  مستدام بشكل لوجالو  يم نها ال  التي الساكنة نسبة 2015و 1990 عامي بين النصف
 ".جيد صحي صرف نمام

  كرامة تحترم التي املعيشة ظروف ضمان يستطيع الفعال الصحي الصرف  ن عام بشكل البشرية بالتنمية املؤشر  هذا ويرتبط

 .وبيئته البشري  الشخص



 IDDالتقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى 

 IDD  املستدامة التنمية مؤشر ةاجذاذ نموذج/ املستدامة التنمية مؤشرات جذاذات هيكلة

 تطور وتحليل

 عنها يعبر الصحي الصرف لخدمات الولوج فمعدل ،(للتخطيط السامية املندوبية) لأللفية لانمائية ألهدافل وطني تقرير  حد  ووفقا
 ٪89 ،8و  2009 سنة ٪88.4 إل  لتصل 1994 سنة ٪74.2 ثان  حيث العادمة، املياه إفراغ لشب ة الولوج لها والتي الحيرية لألسر  بنسبة

 .2012 سنة
 التي الساكنة بعدد عنها يعبر  والتي واليواحي الحيرية املناط  في الصحي الصرف لشب ة الوطني الربط معدل فإن ،ذلك عل  وعاوة

 .)بالبيئة املكلفة املنتدبة الو ارة :املصدر) 2005 سنة ٪70 مقابل ،2013 سنة ٪72 وصل  التي الصحي الصرف بشب ة رابط لها
 من البحرية املياه في تقذف ٪55 منها ،3م مليون  750ب الطبيعي الوسط في صرفه يتم ذيال املنزلي الصحي للصرف السنوي  الحجم ويقدر 
 الوسط في مباشرة تصريفها يتم ملوثات تحمل منها كبيرة حصة حيث املائمة، الصحي الصرف املراف  فغياب وه ذا، .الساحلية املدن

 املقذوفات هذه الواقع، في .مياعفة أضعافا تقريبا ترتفع البيئة عل  العادمة املياه إنتاج فيغوطات .مسبقة معالجة بدون  الطبيعي
 .سنويا 3م مليون  750 إل  48 من مرورا 2012 وعام 1961 عامي بين مرة 15 من أك ر  بنسبة  ادت

  

 إل  يؤدي مما باملغرب العادمة املياه إنتاج في املستمرة الزيادة بسبب الارتفاع نحو  املؤشر  يميل
 العذبة املياه تدهور 



 IDDالتقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى 

 IDD  املستدامة التنمية مؤشر ةاجذاذ نموذج/ املستدامة التنمية مؤشرات جذاذات هيكلة

 ثان  حيث املعالجة، محطة 79 مستوى  عل  تعالج ثان  والتي الصحي صرفلل الوطنية الشب ة في تصريفها يتم الصحي الصرف مياه ثان  2013 سنة في
 .املنتجة العادمة املياه من سنة/ 3م 272 حجم بمعالجة تسم  والتي حيرية ومراكز مدينة 87 تغطي

 السنة 2005 2011 2012 2013

  املعالجة محطة 21 49 73 79
 الو ارة املنتدبة املكلفة بالبيئة: املصدر

 (STEP)عدد محطات املعالجة للمياه العادمة 

 .سنة / طن 60000 من أك ر  الناجمة الوحل كميات تقدر  حاليا .الوحل إنتاج يزيد كما الناجمة، العادمة املياه من لانتاج في الزيادة مع يتناسب بما
 السنة ،2005 منذ السائل التطهير  مجال في م ثفة جهودا يبذل فاملغرب املستعملة، املياه من الحادة الزيادة تطرحها التي البيئية تحدياتال  لإ تصديلول

 الربط من ٪80 نسبة تحقي  هدف البرناما هذا وضع وقد .(PNA) العادمة املياه وتصفية السائل للتطهير  الوطني البرناما" الح ومة فيها أطلق  التي
 50 حوالي لاجمالية الاستثمارات إل  للوصول  2008 سنة مراجعتها تم  لاجمالية فامليزانية .2020 عام بحلول  الحيرية املناط  في الصحي الصرف بشب ة

 الصرف نمام شب ة بامتاك الحيرية واملراكز  ال برى  املدن ملعمم للسماح البرناما تنفيذ وتيرة تسارع  املرحلة، هذه من فانطاقا .الدرهم من مليار 
 .2013  سنة الجماعي الصحي

 بشب ة الربط نسبة بلغ  حيث ،2020 لعام املحدد الهدف تجاو   املغرب أن املرجح فمن ألاخيرة، الخمس السنوات في املسجلة املنجزات تسارع مع
 .٪80 الصحي الصرف

 السنة (%) الربط معدل العادمة املياه املعالجة محطات لديها مراكز / مدن (%)  املعالجة العادمة املياه حجم (%) الثاثية املعالجة

-- 40 100 73 2014 

-- 50 150 75 2016 

50 60 200 80 2020 

100 100 330 100 2030 

 PNAأهداف ووضعية البرناما الوطني للتطهير السائل وتصفية املياه العادمة 



 IDDالتقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى 

 IDD  املستدامة التنمية مؤشر ةاجذاذ نموذج/ املستدامة التنمية مؤشرات جذاذات هيكلة

11 20 54  ( .م. م49 ) 72 2011 

16 28 81 ( .م. م73)  72 2012 

22 37 87 ( .م. م79 ) 73 2013 

 حالة تقدم البرناما

 الو ارة املنتدبة املكلفة بالبيئة: ملصدرا

  العشر السنوات خال كبيرة  يادة سجل والذي املنتجة، العادمة للمياه ال لي والحجم املعالجة العادمة املياه حجم بين النسبة بأنه ،التصفية معدل يعرف
  ةيون  في أضعاف ستة بمقدار   اد قد املعدل فهذا .اليوم ٪37 من أك ر  وإل  2011 سنة ٪20 إل  2005 سنة ٪6 بلغ ضعيف معدل من مر  فقد وبالتالي .ملاضيةا

 .سنوات 8
 يواجه الذي والتحدي .وبيئية واجتماعية اقتصادية سواء مزايا ولها عام بشكل التنمية عل  إيجابية آثار  لها الصحي الصرف مستوى  عل  لاجمالية فالزيادة
 .القروية املناط  في السائل التطهير  بخصوص قائما يزال ال  الباد،
 املزيد ملعرفة
 :املؤشر طريقة
 .الحيرية املناط  في السكان عدد إجمالي يتعل  فيما الصحي الصرف بنمام متصلة السكان تقرير 

 بالبيئة املكلفة املنتدبة الو ارة :املصدر
 السنوي  تحيين وثيرة

 :الصلة ذات أساسية أخرى  املستدامة التنمية مؤشرات
 للشرب الصالحة للمياه ون جيل الذين السكان نسبة
 الحديثة الطاقية خدمات من ةيرها أو  ال هرباء من املحرومة ألاسر  حصة
 صحية ةير  مساكن في يعيشون  الذين الحيرية الساكنة نسبة
 املراجع قائمة

 2013 ،"الجماعي السائل للتطهير  الوصفية املؤشرات تقييم"
 PNA العادمة املياه وتصفية السائل للتطهير  الوطني للبرناما القيادة لوحة

2012، التقرير الوطني "أهداف ألالفية من أجل التنمية"  



 IDDالتقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى 

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة

 

اضيع املختارة؛واملو  املؤشرات بين الارتباط اختبار 

أرقام استداللية تركيبية وضع خال من املؤشرات وتحليل قراءة تبسيط. 

 ألاهداف

 

إذا لاحصاائي التحياين وإعاادة املتاحاة البياناات) للمؤشارات بياناات قاعادة ت اوين 
 ؛(اليرورة دع 

الارتباط؛ عدم /الارتباط اختبارات 

 موضوع لكل تركيبية أرقام استداللية إنجا. 

 املقاربة



 IDDالتقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى  

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة
 

 :عدم الارتباط/ تحليل الارتباط 
 

للبياناات  منياة سلساات خاال مان عليهاا الحصاول  تام التاي الاختباار نتاائا 
 اليرورة؛ عند إحصائيا املحينة أو املتوفرة

املاوارد ساتعمالال  الارتبااط فاك ف رة عل  يقوم الذي الارتباط عدم مفهوم 
 الاقتصادي؛ والنمو

لاداخلي الخاام  ا والنااتا املساتعملة املاوارد كمياة بين مقارنة :املفهوم تقييم
PIB. 

. 
  

 



 IDDالتقرير الوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى 

(:مثال)عدم االرتباط /تحليل االرتباط  

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة التقرير محتوى 

(:مثال)عدم االرتباط /االرتباطتحليل   

 IDD  يل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامةتحل



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة التقرير محتوى 

(:مثال)عدم االرتباط /االرتباطتحليل   

 IDD  يل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامةتحل



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى التقرير 

 للتنمية تركيبية استداللية أرقام ووضع المستدامة التنمية مؤشرات تصنيف
 المستدامة

:لكل موضوع  

  بطريقاة  اختيارهاا تامالتاي  املساتدامة التنمياة مؤشارات أو  (1) واحادمؤشار

 ؛وضوعامل ثامل لتمثيل ألانسب كأنها ةإحصائي

لتركيبيا الرقم الاستداللي إعداد. 

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة التقرير محتوى 

 

(مثال)للتنمية المستدامة التركيبية تصنيف مؤشرات التنمية المستدامة وإعداد األرقام استداللية   
 

 (بما فيهم املتغيرات لكل مؤشر)مؤشرا  25/ مواضيع فرعية 4: الصحةموضوع 

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى التقرير 

  

(مثال)للتنمية المستدامة األرقام االستداللية التركيبية مؤشرات التنمية المستدامة وإعداد ترتيب   

 (.بما فيهم املتغيرات لكل مؤشر)مؤشرا  37/موضوعا فرعيا 2: التربيةموضوع 

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى التقرير 

 :)مثال)تركيبية المؤشرات الوتطور المؤشرات للتنمية المستدامة الرئيسية المختارة ملخص 

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى التقرير 

 :)مثال)تركيبية المؤشرات الوتطور المؤشرات للتنمية المستدامة الرئيسية المختارة ملخص 

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى التقرير 

 : (ICDD)المركب الشامل للتنمية المستدامة الرقم االستداللي إعداد 

 

 :استعمال مقاربتينتم 

 حسب أهمية وألاك ر املختار  املؤشر أساس عل  املستدامة للتنمية الشامل املركب  الاستداللي الرقم احتساب 
 ؛موضوعه لتمثيل لاحصائي ختبار الا 

موضوع لكل املحدد املركب املؤشر  أساس عل  املستدامة للتنمية الشامل املركب استداللي الرقم احتساب. 
 

 

 

 IDD  تحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة

 

  مركبينرقمين استداللين الحصول عل. 
 

 



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى التقرير 

 (ICDD) :المستدامةالمركب الشامل للتنمية االستداللي الرقم إعداد 

 ICDD  وص موضوعهصبخأساس أنه في محله عل  ختار املللتنمية املستدامة الشامل الرقم الاستداللي:  
 

 

 (املؤشرات ألاولية)للتنمية املستدامة املركب الاستداللي الرقم تطور 

 IDDتحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة  



 IDDالوطني الرابع ملؤشرات التنمية املستدامة محتوى التقرير 

 (ICDD) :المركب الشامل للتنمية المستدامةإعداد الرقم االستداللي 

الشامل للتنمية املستدامة عل  أساس مؤشرات مركبة محددة في محلها لكل املركب الرقم الاستداللي 
 موضوع

 

 

 

 IDDتحليل إحصائي متعدد ألابعاد ملؤشرات التنمية املستدامة  

املركبة للبيئة والتنمية املستدامة مبنية عل  أساس أرقام استداللية تركيبية للمواضيع للمؤشرات تطور   



 خاتمة

 الجدياادة واملخاااوف علاا  الصااعيد الااوطني حااول  ةوالتنمياابعااين الاعتبااار التطااورات الدوليااة ألاخااذ
 التنمية املستدامة؛

 أداة / التتباع والتقيايم للسياساات التنمياة املساتدامة مان قبال مختلاف الفااعلين الااوطنيينآلياات
 دعم التخاذ القرار والتخطيط في هذا املجال؛

تقييم التقدم الذي أحر ه املغرب في مجال التنمية املستدامة؛ 

 العريية لتحليل إحصائي ملؤشرات التنمية املستدامة لتعميقه في الطبعات القادمة؛الخطوط 

 ؛ملتطلبات الدولية والوطنية والجهويةاستجابة 

أداة التواصل والتحسيس. 

 

 

 

 

 عمل تعاوني وتشارثي



 

Ministère délégué auprès du Ministre de 

l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 

l’Environnement, chargé  de l’Environnement 

 المملكة المغربية
ROYAUME DU MAROC 

 

والمعادن الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة 

والبيئة المكلفة بالبـيــئــةوالماء   

http://www.environnement.gov.ma/



