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 اتيجية للتنمية املست:  2019قبل نة االس داف التنمية املستدامة رغم وجود ال شر متعلق بأ مارس (دامة فراغ 
2018(

 داف التنمية املستدامة زة املغرب لتنفيذ أ سابات بخصوص مدى جا لس األع ل اير –تقرر ا 2019ف
 ومة املغرية بتغي مرسوم نة الوطنية للتنمية  2.19.452مرسوم جديد رقم إ  م.ت.ا.لاستجابة سرعة ل نظيم ال ب

)2019يوليوز (املستدامة 
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ديد  : املرسوم ا
ومة س ا داف التنمية املستدامة تحت رئاسة مصا السيد رئ بع ومواكبة أ امة خاص بت إحداث نظام ح
ية السامية للتخطيط نة وال سيما املندو إضافة أعضاء جدد إ ال

ديد  : املرسوم ا
ومة س ا داف التنمية املستدامة تحت رئاسة مصا السيد رئ بع ومواكبة أ امة خاص بت إحداث نظام ح
ية السامية للتخطيط نة وال سيما املندو إضافة أعضاء جدد إ ال
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داف التنمية املستد امةنتائج املشاورة الوطنية الثانية حول أ

قوة نقاط
 ن جميع مشاركة ن املتدخل داف املعني املستدامة التنمية بأ
ايد تملك ومية للقطاعات م داف ا املستدامة التنمية أل

 وظ تقدم امج تناسب  م اتيجيات ال ومة واالس داف مع ا األ
 

قوة نقاط
 ن جميع مشاركة ن املتدخل داف املعني املستدامة التنمية بأ
ايد تملك ومية للقطاعات م داف ا املستدامة التنمية أل

 وظ تقدم امج تناسب  م اتيجيات ال ومة واالس داف مع ا األ
 

ضعف نقاط
 الية سيق إش داف يخص فيما الت املستدامة التنمية أ

 ات تحديد عدم داف حيث من الوطنية األولو األ
سيق غياب ي للنظام الت الوط اإلحصا
 اء إشراك ضعف ن الشر يل  املعني داف ت األ
 داف حول  للتواصل مخطط ع التوفر ضرورة األ

ضعف نقاط
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داف التنمية املستدامة نتائج الدراسة حول أ

 اتيجية سبة متالئمة املستدامة للتنمية الوطنية االس داف مع %70 ب املستدامة التنمية أ

 ات مصفوفة تحديد داف حيث من األولو )النتائج مقاصد 107( املستدامة التنمية أ
 ة ذات املقاصد ل اتيجيات السياسات  مضمنة األولو الوطنية واالس
 ا عمل املقاصد عض ا عمال ستوجب مما متعددة قطاعات عل سيق حيث من كب الت
 يل املسرعة املقاصد تحديد تم ة ذات املقاصد لت يك عملية إطار  األولو ش ا فيما ال  بي
 انية حول  صورة تحديد تم ية( املصادر مختلف من املؤشرات إنتاج إم  مصادر مؤشر، 45 القطاعات مختلف مؤشر، 59 املندو

)مؤشر 39أخرى 
 ح سرع عمل برنامج مق يل ل داف ت املستدامة التنمية أ
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داف التنمية املستدامة نتائج الدراسة حول أ
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الية إلعداد التقرر الوط الطو الوضعية ا
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يل بع نة عقد املرسوم مقتضيات ت داف ت ري  لش املستدامة التنمية أ  ش
س أولية التقرر إعداد جعل مع 2019 دجن من ابتداء   املساعدة الوسائل وت
س السيد من  بتوجيھ القطاعات ل عبئة ومة رئ ا
ومي قطاع ل ن ح مدير درجة من رسميا مخاطبا ع
ية طرف من الوط التقرر إلعداد تقنية لقاءات عقد تم   لتخطيطل السامية املندو

، املمارسات القطاعية، املعطيات( )...التحديات الفض
نة لقاءات ان بھ قامت ما ستعرض ال عمل التقنية ال  العوارض حل ع و

اليات واإلش
متوفر التقرر محتوى  من %75 حوا الساعة حدود إ القول  يمكن
ن إشراك  البدء أيضا تم تمع وخاصة املتدخل ي ا املد
للتقرر املرافقة التواصل عملية  التفك  البدء أيضا تم
ونية منصة بع حول  الك املؤشرات ت
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طوات املقبلة ا



ز  امة عز فظة وشفافية ح وميةالعم ا
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ائية شبة الصيغة نة ستقدم للتقرر ال بع ل 2020 مارس 12 يوم الت
تم اللقاء نفس ن جميع مع شاوري لقاء تحديدس املتدخل
ائية الصيغة تم ال ا س 2020 أبرل بداية اعتماد
ائية الصيغة عرض نة قبل من للمصادقة للتقرر ال  تنميةلل الوطنية ال

ا ال املستدامة س السيد يرأس ومة رئ ي النصف  ا  ،2020 لألبر  الثا
سية الرسائل وثيقة وكذلك .الرئ
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