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[… ].كما يجب االنخراط من الآن يف تفكري ا�ست�رشايف ،وعمل ا�ستباقي ،ملا بعد �سنة  ،2015لتحقيق
ا�ستمرارية مبادراتنا ،والت�أهيل لرفع التحديات اجلديدة� .سبيلنا �إىل ذلك العمل اجلماعي الهادف
لتوطيد منوذج تنموي ب�رشي م�ستدام ،ت�ضامني ومتنا�سق ،وذلك يف نطاق حكامة عاملية من�صفة
وناجعة ،وتوفري العي�ش الكرمي لأجيالنا ال�صاعدة ،وبناء م�ستقبل م�شرتك ،ي�سوده الأمن واال�ستقرار،
والتقدم واالزدهار .وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
مقتطف من اخلطاب الذي �ألقاه جاللة امللك حممد ال�ساد�س
�أمام قمة الأمم املتحدة املنعقدة حول �أهداف الألفية من �أجل التنمية بنيويورك
يف الفرتة ما بني  20و� 22شتنرب �سنة .2010

املغرب بني �أهداف الألفية من �أجل التنمية و�أهداف التنمية امل�ستدامة .املكت�سبات والتحديات

املغرب بني �أهداف الألفية من �أجل التنمية و�أهداف التنمية امل�ستدامة ،املكت�سبات والتحديات

4

منهجية �إعداد التقرير
يكت�سي هذا التقرير املتعلق ب�سنة � 2015أهمية خا�صة ل�سببني .فهو يعطي احل�صيلة الإجمالية لإجناز �أهداف الألفية من �أجل
التنمية ملجمل الفرتة املرجعية  2015-1990كما يرتكز على معطيات حمينة على �ضوء نتائج الإح�صاء العام لل�سكان وال�سكنى
ل�سنة  2014والبحث الوطني الدميغرايف ل�سنة  .2010كما ي�شكل هذا التقرير �آلية لتحليل الو�ضعية الإقت�صادية والإجتماعية
للمغرب خالل الفرتة مابني  2015-1990ومرجعا لتقييم �إجنازاته يف امليادين االقت�صادية واالجتماعية وامل�ؤ�س�ساتية.
كما يقوم هذا التقرير بت�سليط ال�ضوء على �أهم التحديات التي يواجهها املغرب وكذا �أولوياته بالن�سبة ملا بعد �سنة .2015
ومنذ �إ�سناد مهمة �إعداد التقارير لتتبع �إجنازات املغرب يف جمال �أهداف الألفية من �أجل التنمية� ،سنة  ،2003للمندوبية
ال�سامية للتخطيط ،قامت هذه الأخرية ب�إعداد �ستة تقارير ( 2009 ،2007 ،2005 ،2003و )2012يف �إطار ت�شاركي وت�شاوري
مع وكاالت الأمم املتحدة (برنامج الأمم املتحدة للتنمية و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ومنظمة ال�صحـة العامليـة و�صندوق
الأمـم املتحدة للن�ساء و�صندوق الأمم املتحدة للطفولة وبرنامـج الأمـم املتحـدة ملكافحة داء ال�سيدا واللجنة االقت�صادية
لإفريقيا) وكذا الوزارات املعنية وممثلي املجتمع املدين.
ومع مرور الوقت ،مت تدقيق هذه التقارير و�أدرجت بها عدة موا�ضيع خا�صة .وعلى هذا الأ�سا�س ،مت دمج البعد املتعلق
بالنوع منذ �سنة  2005من خالل اعتماد مرامي معينة وت�صنيف امل�ؤ�رشات ح�سب اجلن�س .كما مت �إثراء تقرير �سنة 2009
ب�إدماج ف�صلني مت تخ�صي�صهما لتحليل تداعيات الأزمة االقت�صادية العاملية و�آثار التغريات املناخية على �إجناز �أهداف
الألفية من �أجل التنمية .و�أثناء �إجناز تقرير �سنة  ،2012مت تناول م�ؤ�رشات �أخرى لقيا�س الفقر ،وكذا �إدماج مقارنة جهوية
ملختلف الأهداف من �أجل التنمية.
وقد ات�سم كذلك امل�سل�سل الت�شاركي لإعداد هذه التقارير ،بتنظيم ور�شات لتقدمي التقرير الوطني على �صعيد بع�ض اجلهات
(مـراكـ�ش ،طنجـة ،مكنـا�س� ،أكاديــر وجـدة ،فــا�س والدار البي�ضـاء) بهدف تو�سيـع النقـا�ش مـع الفرقاء االقت�صادييــــن
واالجتماعيني على ال�صعيد الرتابي.
هذا ويعود الف�ضل جزئيا �إىل تو�صيات هذه الور�شات يف �رشوع املندوبية ال�سامية للتخطيط ،يف �رشاكة مع وكاالت منظومة
الأمم املتحدة ،يف �إعداد �أربعة تقارير جهوية (الدار البي�ضاء الكربى� ،سو�س-ما�سة-درعة ،اجلهة ال�رشقية وفا�س-بوملان) بعد
�أن مت ،يف �شهر مار�س � ،2010إعداد تقرير منوذجي حول جهة مكنا�س-تافياللت.
ويف �إطار �إجناز هذا التقرير� ،سيتم تفعيل خطة توا�صلية ملناق�شة حمتواه مع امل�س�ؤولني واملنظمات غري احلكومية وكافة
العموم وحت�سي�سهم بالإلتزامات اجلديدة لبالدنا ملرحلة ما بعد .2015
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تقدمي
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بقلم �أحمد حلليمي علمي
املندوب ال�سامي للتخطيط

بعد مرور �سنة بالكاد على تويل جاللة امللك حممد ال�ساد�س
احلكم ،ان�ضمت اململكة املغربية ،مبعية ر�ؤ�ساء الدول
واحلكومات املجتمعني مبنا�سبة انعقاد الدورة  55للجمعية
العامة للأمم املتحدة يف �شهر �شتنرب من �سنة � ،2000إىل
التزام املجموعة الدولية بتحقيق �أهداف الألفية من �أجل
التنمية يف �أفق �سنة .2015
�إن النمو االقت�صادي والتنمية الب�رشية الزاال يتحمالن �إرثا ثقيال
نتيجة الفرتة ال�صعبة لال�ستدانة والتقومي الهيكلي التي مر بها
املغرب خالل �سنوات الثمانينات والت�سعينات من القرن املا�ضي.
ومل ي�ؤد ال�رشوع يف نهج �سيا�سة �إ�صالح اقت�صادي وانفتاح
دميقراطي وتقلي�ص الفقر ،يف منت�صف ونهاية تلك احلقبة� ،إىل
احلد من م�ستويات العجز ا ُمل�سجلة �إال ب�شكل جزئي.
وعلى هذا النحو ،ف�إن �أهداف الألفية للتنمية قد عززت الإرادة
التي �أعلن عنها العهد اجلديد يف بدايته والرامية �إىل انخراط البلد
يف م�سل�سل تكييف تدريجي لهياكله االقت�صادية واالجتماعية
وامل�ؤ�س�ساتية وفقا ملعايري منط �إنتاج الرثوة وملنظومة القيم
التي غدت كونية بفعل انت�صار الع ْوملة .وقد �أ�ضفت الرتجمة
ال�سيا�سية لهذه املقاربة ،الرامية للو�صول �إىل تناف�سية �شاملة
لالقت�صاد واملجتمعُ ،بعد ا�سرتاتيجية ت�شييد م�رشوع جمتمع
ك َّر�س له امللك ال�شاب ،بعزم ،ريادته التاريخية والد�ستورية
وال�شعبية ،مدعوما يف ذلك بانخراط القوى احلية للأمة فيه.

خيار الإ�صالحات املجتمعية وامل�ؤ�س�ساتية
لتحقيق تناف�سية �شاملة
من �أجل متلك النخب االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
لهذا امل�رشوع ،انطلق نقا�ش عمومي ،وا�سع وبدون جماملة،

حول ال�شطط يف ا�ستعمال ال�سلطة والعجز االجتماعي اللذين
�شهدهما املغرب منذ ح�صوله على اال�ستقالل .ومت ذلك بناء
على خال�صات البحوث التي قام بها ،بكل حرية ،املعتقلون
ال�سيا�سيون ال�سابقون واملنا�ضلون يف جمال حقوق الإن�سان.
بفعل الت�أثري الإيجابي للتحوالت املُعلن عنها مت ال�رشوع
يف م�سل�سل الإ�صالحات مع العزم على تقلي�ص الفوارق
االجتماعية والرتابية وتلك املتعلقة بالنوع االجتماعي،
وعلى دمقرطة النظام امل�ؤ�س�ساتي للحكامة .وتدريجيا،
حتقق تقدم مهم قي اجتاه �إجناز هذه الأهداف بت�آزر مع
بروز �أجيال جديدة يف احلياة االقت�صادية واالجتماعية،
منفتحة على العامل وتطمح لتحديث منوذجها اال�ستهالكي.
ب�صفة عامة ،وفت الدولة بالتزاماتها املتعلقة ب�إعادة
االعتبار لل�ضحايا التاريخيني لتجاوزات ال�سلطة وجرب
�أ�رضارهم و�إعادة �إدماجهم يف احلياة الوطنية .كما مت
االعرتاف بالتعددية التاريخية وتثمينها ،خا�صة منها
اللغوية والثقافية واملتعلقة بالهوية الوطنية� .أما احلقوق
الفردية فقد �أ�صبحت مطابقة �أكرث ف�أكرث ملقت�ضيات
االتفاقيات والربوتوكوالت املن�صو�ص عليها ،يف هذا
املجال ،من طرف الهيئات الأممية املخت�صة .وبدعم من
الد�ستور الذي كر�س �سمو القانون الدويل يف هذا املجال،
ا�ستفادت املمار�سة احلرة لهذه احلقوق ،من الدفاع الذي
يقوم به جمل�س وطني تعددي وم�ستقل ،ومن يقظة منظمات
املجتمع املدين التي تكر�س عملها لهذا الغر�ض .وقد مكنت
�سيا�سة التمييز الإيجابي ل�صالح الفتيات ،وخا�صة يف العامل
القروي ،من فتح �أبواب امل�ساواة يف الولوج �إىل املدر�سة،
و�أمام الن�ساء من �أجل ح�ضور متنام يف امل�ؤ�س�سات التمثيلية.
و ُتوجت املكت�سبات املتتالية ،على طريق حتقيق امل�ساواة
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يف احلقوق بني اجلن�سني ،يف جماالت الزواج واملجتمع
وال�سيا�سة ،بامل�صادقة على اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.

 9مار�س  2011الذي �أعلن فيه جاللته عن اخلطوط العري�ضة
للإ�صالح الد�ستوري ،وهو اخلطاب الذي ُي�شكل ،يف هذا املجال،
الفعل الت�أ�سي�سي للجغرافيا امل�ؤ�س�ساتية ملغرب الغد.

اكت�ست م�شاركة املنظمات املهنية والنقابات وجمعيات
املجتمع املدين بعدا جديدا يف �إعداد ال�سيا�سات العمومية
وتنفيذها ومراقبتها .وهي امل�شاركة التي كر�سها الد�ستور
اجلديد ل�سنة  ،2011من خالل م�أ�س�سة احلوار االجتماعي
و�إحداث م�ؤ�س�سات م�ستقلة لليقظة ت�سهر على دمقرطة
احلكامة .فبف�ضل ح�ضورهم الوازن يف جمل�س امل�ست�شارين
بالربملان وا لأغلبية التي يتمتعون بها يف املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي والبيئي ويف امل�ؤ�س�سات امل�ستقلة
حلماية حقوق الإن�سان وتخليق احلياة العامة وامل�ساواة
يف الولوج �إىل و�سائل الإعالم ال�سمعية -الب�رصية العمومية
ويف م�ؤ�س�سات �أخرى للحكامةُ ،ي�ساهم ه�ؤالء الفاعلون
االقت�صاديون واالجتماعيون مبهاراتهم وجتاربهم يف
�إ�ضفاء طابع ت�شاركي متزايد على م�سل�سل دمقرطة البلد.

مع دخول هذا الإ�صالح الكبري حيز التنفيذ وبعد االنتخابات
اجلهوية واجلماعية التي جرت يف �شتنرب � ،2015س ُت�صبح
ال�سيا�سات العمومية �سيا�سات ال مركزية ب�شكل وا�سع لفائدة
جمال�س ور�ؤ�ساء اجلهات االثنى ع�رشة اجلديدة باملغرب .ويف
هذا الإطار ،يتمتع الر�ؤ�ساء واملجال�س باخت�صا�صات وا�سعة،
ذاتية وم�شرتكة وقابلة للنقل ،ح�سب مبد�أ التفريع يف جمال
التنمية االقت�صادية واالجتماعية للجهات .ولهذا الغر�ض،
خ�ص�صت لهم موارد مالية مهمة ،و�أ�صبحوا يتوفرون على
�إطارات م�ؤ�س�ساتية جديدة للنهو�ض بالت�ضامن بني املجاالت
الرتابية وعلى �آليات خا�صة للتمويل ،خدم ًة لالندماج
االقت�صادي والق�ضاء على العجز االجتماعي يف جماالتهم
الرتابية .ونظرا النتخابهم عن طريق االقرتاع العام املبا�رش،
ف�إن م�رشوعية �سلطتهم �ستتعزز نتيجة لذلك ،كما �ستتقوى
مراقبة تدبريهم لل�ش�أن العام من طرف املواطنني.

لقد �شكلت �إرادة تعزيز ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية وتقوية
دورها يف حماية حقوق املواطنني وحرياتهم ع�صب م�سل�س َل
�إ�صالح نظام الق�ضاء .ويندرج هذا امل�سل�سل ،الذي بد�أ خالل
ت�سعينيات القرن املا�ضي ،يف �إطار مقاربة ت�ستهدف �إحداث
حماكم متخ�ص�صة يف جماالت التجارة واملالية والإدارة،
مع الإلغاء التدريجي للمحاكم اخلا�صة .وقد �شكل احلد
من اخت�صا�صات املحاكم الع�سكرية ،ليقت�رص اخت�صا�صها
ح�رصيا على املتقا�ضني اخلا�ضعني للنظام الع�سكري
وحاالت خرق ه�ؤالء لذلك النظام� ،أحد الإ�صالحات الأكرث
رمزية يف هذا املجال .و ُت ّوج م�سل�سل الإ�صالحات الق�ضائية
ب�إ�صدار القانون التنظيمي املتعلق باملجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية الذي ين�ص عليه الد�ستور ،وباعتماد امليثاق
الوطني لإ�صالح الق�ضاء بعد نقا�ش عمومي وا�سع.
ومن جهته� ،شكل احلقل الديني ،املعروف بتحديده ال�صارم
للقيم وال�سلوكات الفردية واجلماعية يف املجتمعات امل�سلمة،
مو�ضوع مراجعة م�ؤ�س�ساتية مت َّيزت بتحديد دقيق ملجال
اخت�صا�صه .وبهذا ال�صدد ،مت ت�أكيد ال�سلطات ال�سامية جلاللة
امللك يف هذا املجال ،بناء على مقامه التاريخي والد�ستوري
باعتباره �أمريا للم�ؤمنني ،خدمة لقيم الت�سامح واالنفتاح التي
ما فتئت ت�ساهم يف حماية املغرب من �أي انحراف �شعبوي.
وف�ضال عن ذلك� ،صادق الربملان ،يف يونيو  ،2015على �إ�صالح
عميق للإطار القانوين وامل�ؤ�س�ساتي املُنظم لقانون اجلماعات
الرتابية .و ُيكر�س هذا الإ�صالح مفهوم «اجلهوية املتقدمة»،
الذي حدد جاللة امللك م�ضمونه بدقة يف خطابه بتاريخ
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نظرا لعدم اال�ستقرار الذي �أثر على املحيط اجليو�سيا�سي للبلد
خالل ربيع �سنة  ،2011ف�إن اجلهوية ،التي كانت ت�شكل مدخل
الد�ستور اجلديد يف الن�سخة الأوىل من �سل�سلة الإ�صالحات ،مت
�إرجا�ؤها �إىل املرتبة الثانية من الأولويات لفائدة الإ�صالح
الد�ستوري الذي �أجري ا�ستفتاء ب�ش�أنه ومتت امل�صادقة عليه
يف  29يوليوز  ،2011وهو الإ�صالح الذي �أ�صبحت اجلهوية
مبوجبه �إحدى الأحكام الرئي�سية التي ين�ص عليها الد�ستور.
ويكر�س الد�ستور اجلديد يف مقت�ضياته العامة الطابع
«الد�ستوري والدميوقراطي والربملاين واالجتماعي» للملكية
املغربية ،كما ُيحدد �سلطات امللك ب�صفته رئي�سا للدولة
و�أمريا للم�ؤمنني .وين�ص الد�ستور �أي�ضا على تقوية �سلطات
الربملان وعلى تو�سيع �صالحيات احلكومة و�سلطات رئي�سها.
وف�ضال عن اجلهوية املتقدمة ،كر�س الد�ستور الإ�صالحات
املجتمعية وامل�ؤ�س�ساتية التي مت تطبيقها منذ �سنوات ،2000
فا�سحا بذلك املجال جليل جديد من الإجنازات الدميقراطية.
وعلى هذا النحو ،ف�إن م�شاركة املواطنني ،وخا�صة منهم
الن�ساء وال�شباب وخمتلف �أنواع جمعيات املجتمع املدين
يف التدبري الدميقراطي لل�سيا�سات العمومية ،يف املجاالت
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية �أ�صبحت الآن تندرج يف
�صلب القاعدة الد�ستورية ،بعدما كانت «منا�سباتية» فيما
قبل .وف�ضال عن ذلك� ،أ�ضفى الد�ستور ،من خالل مقت�ضى
جمدد ،على توازن املالية العمومية طابعا �إلزاميا د�ستوريا
بالن�سبة للحكومة والربملان على حد �سواء .ونتيجة لذلك،
غدت ا�ستمرارية منوذج منو االقت�صاد �رضورة وطنية ُتلزم
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الدولة بتحمل م�س�ؤولياتها .ومن الآن ف�صاعدا �أ�صبحت
هذه املقت�ضيات ذات الطابع االقت�صادي واملجتمعي ُت�شكل
املرجعية على �صعيد امليزانية وعلى امل�ستوى امل�ؤ�س�ساتي
لهذا النموذج.

منوذج �رشاكي للنمو
يف مطلع الألفية اجلديدة ،راهن املغرب ،الذي ورث اقت�صادا
من حجم متو�سط ومتنوع ن�سبيا وذي قدرة تناف�سية
�ضعيفة ،على �إر�ساء منوذج منو مدمج على �أ�سا�س الليربالية
االقت�صادية وعلى الدميقراطية ،وذلك يف �سياق دويل يتميز
بعوملة تناف�سية الأ�سواق.
ووفق هذا املنظور ،مت ت�رسيع ت�أهيل الإطار القانوين
وامل�ؤ�س�ساتي القت�صاد كان ملدة طويلة اقت�صادا موجها،
وذلك من �أجل ال�رشوع يف تقريب معايريه من املعايري
التي �أقامتها العوملة باعتبارها معايري ت�شكل �رشطا
م�سبقا لتناف�سية م�ستدامة� .إن م�سل�سل حترير االقت�صاد
وخو�ص�صة املقاوالت العمومية الذي انطلق خالل الثمانينات
والت�سعينات من القرن املا�ضي ،قد مت تو�سيعه لي�شمل عددا
متناميا من القطاعات االقت�صادية ،ويف الآونة الأخرية
قطاعات اجتماعية ،بغاية جعلها ت�ستفيد من فر�ص نقل
التكنولوجيات واملهارات ومن مناذج تدبريية لفائدة
�إعادة هيكلتها التناف�سية .وهذا ما مكن الدولة ،يف بع�ض
القطاعات اال�سرتاتيجية ،من احل�صول على موارد جديدة
مت �إيداعها بكيفية منا�سبة يف �صندوق خارج عن امليزانية
مخُ �ص�ص ح�رصيا لال�ستثمارات .و�شكلت ال�رشاكة مع االحتاد
الأوروبي ،التي �أ�صبح املغرب يتمتع اليوم مبوجبها بو�ضع
متميز ،وكذا اتفاقيات التبادل احلر املربمة مع الواليات
ِّ
املتحدة الأمريكية ومع بلدان من ال�رشق الأو�سط ومن
�إفريقيا ،بحكم التاريخ واجلغرافيا ال�سيا�سية ،فر�صة �أتيحت
للمغرب للولوج مبا�رشة �إىل هذا التقارب ومعرفة متطلباته
ومزاياه.
يف هذا ال�سياق ،وبدعم من �سيا�سة تو�سعية للميزانية،
وبتدبري مرن لل�سيا�سة النقدية ،مت ت�سهيلهما يف بداية
�سنوات  ،2000بف�ضل و�ضعية مريحة وا�ستثنائية للمالية
اخلارجية ،ارتقى اال�ستثمار واال�ستهالك النهائي للأ�رس
�إىل م�صاف عوامل ا�سرتاتيجية لنمو ر�أ�سمال مادي وتثمني
ر�أ�سمال ب�رشي ولتح�سني ظروف عي�ش ال�سكان.

مب�ساهمة متو�سطة بلغت ،بني  2004و ،2014حوايل
قدمتها الدولة واملقاوالت وامل�ؤ�س�سات العمومية لال�ستثمار
الوطني ،وبوزنه املتنامي يف املوارد املعب�أة يف �إطار
ال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص ،ك�سبت الدولة يف
الواقع �أداة �إجرائية لقيادة م�سل�سل هيكلة قطاعية وترابية
لالقت�صاد الوطني .وهكذا� ،شكل تركيز جمهودات اال�ستثمار
على البنيات التحتية االقت�صادية واالجتماعية املحور
املركزي ال�سرتاتيجية تثمني املزايا التناف�سية للبلد وتقوية
جاذبية جهاته .ومن �أجل جناعة �أقوى ،كانت العالقات
بني الدولة ،اعتبارا ملهمتها التنموية ،وقطاع خا�ص مهتم
بتحقيق �أرباح م�أمونة ،متيل �إىل تف�ضيل �أ�شكال ال�رشاكات
لإجناز ا�ستثمارات ذات بعد ا�سرتاتيجي.

%  24

بف�ضل الدينامية املتولدة عن ال�رشاكات بني القطاعني العام
واخلا�ص ،متت �إقامة �أقطاب حقيقية للتنمية اجلهوية حول
م�شاريع كربى للموانئ والطرق ال�سيارة وال�سكك احلديدية
وو�ضعت برامج لإعادة الهيكلة اال�سرتاتيجية
واملاء والطاقةُ .
لعدة قطاعات ،خ�صو�صا الفالحة وال�سياحة وال�صناعة
والطاقة ،ومت تطبيق هذه الربامج مب�شاركة املنظمات املهنية
املعنية .و�أُعطيت انطالقة ملخططات تهيئة البنيات التحتية
احل�رضية ولرتميم الرتاث املعماري ولتح�سني �إطار العي�ش
باملدن التاريخية و�ضواحيها وذلك يف �إطار اتفاقيات بني
امل�ؤ�س�سات العمومية و�شبه العمومية واجلماعات الرتابية،
بل ،يف بع�ض احلاالت ،مع جمعيات من املجتمع املدين.
�ساهمت الأن�شطة االقت�صادية واالجتماعية ،التي مت القيام
بها يف �إطار م�شاريع جهوية كربى ،يف �إعادة توزيع ترابي
وا�سع للقيم امل�ضافة وملنا�صب ال�شغل واملداخيل .و�ساهمت
هذه الأن�شطة �أي�ضا يف �إعادة االنت�شار التي �شهدها االقت�صاد
الوطني لفائدة جهات كانت ُمهم�شة خالل مدة طويلة� .إن
بروز �أقطاب جديدة للتنمية ،يف �شمال و�رشق وجنوب البلد،
ُيب�رش مبيالد جغرافيا اقت�صادية جديدة للمغرب .وت�شكل
الأقاليم ال�صحراوية جتليا وا�ضحا لذلك مبا ت�سجله من ن�سب
منو لقيمة اال�ستثمار ولال�ستهالك النهائي للأ�رس ت�ساوي
�أو تتجاوز ،يف املتو�سط ال�سنوي ،معدالت اجلهات الأخرى
من اململكة ،مبا فيها الدار البي�ضاء�-سطات والرباط�-سال-
القنيطرة.
يف �إطار م�سل�سل �إعادة ت�شكيل م�شهده ومنوذجه االقت�صادي،
كان على املغرب �أن ي�ستثمر ،بني  1999و% 107,2 ،2014
من ادخاره الوطني كمعدل �سنوي .كما �ضاعف ثالث مرات
تقريبا اال�ستثمار الوطني اخلام من حيث القيمة وذلك بن�سبة
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 % 31,7من الناجت الداخلي الإجمايل ،حيث انتقل من % 25,8

�سنة � 1999إىل � % 32,2سنة  .2014وقام املغرب بتقوية
اقت�صاده بوا�سطة بنيات حتتية اقت�صادية واجتماعية
ح�سن ،ب�شكل وا�ضح ،من قدرته
ذات جودة عالية وبذلك ّ
اال�ستقطابية دون �أن يغيرّ مع ذلك هياكله ب�شكل ملمو�س.
فالقطاعات الكال�سيكية لل�صناعة واملناجم والطاقة متيل
بالأحرى ،بن�سبة  % 21من الناجت الداخلي الإجمايل� ،إىل
تراجع معدالت منوها �أو ح�ص�صها من ال�صادرات� .إال �أنه يف
الآونة الأخرية ،بد�أت تربز منتوجات ال�سيارات والإلكرتونيك
و�صناعة �أجزاء الطائرات� ،ساهمت يف �إحداث حتول ن�سبي
يف القيمة امل�ضافة الوطنية وفتح �آفاق واعدة لتطوير
العر�ض الوطني املوجه للت�صدير .ومع ذلك التزال قطاعات
الفالحة واخلدمات والبناء والأ�شغال العمومية ت�شكل امل�صدر
الرئي�سي للناجت الداخلي الإجمايل بن�سبة  .% 69,2وتظل
هذه القطاعات ،التي تهيمن فيها الأن�شطة ذات الإنتاجية
ال�ضعيفة �أو غري املنظمة ،حتدد ب�شكل رئي�سي بنية ال�شغل،
ذلك �أنها ت�شغل لوحدها ما يقارب  % 87,5من جمموع اليد
العاملة �أي  % 42,7و % 36,8و % 8,1على التوايل (الر�سم
البياين رقم .)1

�إن منا�صب ال�شغل ،التي تتميز به�شا�شتها من حيث الت�أهيل
واال�ستقرار والأجور ،ت�شغلها ،يف حدود ثالثة �أرباع ،يد
عاملة من الرجال بدون �شهادات ،وهي يد عاملة مو�سمية
وم�ضطرة �إىل التنقل امل�ستمر بني القطاعات ح�سب
َ
وع َر�ضية ُ
الظرفيات االقت�صادية .كما �أنها �شكلت م�صدر  % 46,3من
الدخل الوطني الإجمايل املتاح للأ�رس ،وعامال ،يف ظل ن�سبة
ت�ضخم متحكم فيها يف م�ستوى منخف�ض ب�شكل خا�ص،
وزيادة قوية يف قدرتها ال�رشائية .وف�ضال عن ذلك ،ويف
ظل ال�سيا�سة ال�سخية للميزانية املتبعة �إىل غاية �سنة 2013
يف جمال التوظيف والأجور يف الوظيفة العمومية ودعم
اال�ستهالك ،ف�إن منا�صب ال�شغل تلك �ساهمت ب�شكل وا�سع
يف ح�صول الأ�رس على مداخيل وا�ستفادتها من اخلدمات
االجتماعية الأ�سا�سية ومن ال�صحة ونظام التعليم والتكوين.
ويف هذا الإطار ،انتقلت ح�صة امليزانية العامة للدولة
املخ�ص�صة للقطاعات االجتماعية من � % 41إىل  % 55بني
 1999و 2014مع ح�صة  % 5,2يف املتو�سط خم�ص�صة لقطاع
ال�صحة و % 25لقطاع التعليم والتكوين ،وهو ما يمُ ثل % 1,3
و % 6,2على التوايل من الناجت الداخلي الإجمايل.

الر�سم البياين رقم 1

ح�ص�ص القطاعات االقت�صادية يف الناجت الداخلي الإجمايل وم�ساهمتها يف النمو الإقت�صادي
(املتو�سط ال�سنوي )2014–2000
54,3

القيمة امل�ضافة بالن�سبة املئوية من الناجت الداخلي الإجمايل
امل�ساهمة يف النمو بـ %
احل�صة يف ال�شغل (ال�ساكنة الن�شيطة امل�شتغلة البالغة � 15سنة فما فوق)

51,5

60 %
50 %

42,4
40 %

37,0

30 %
20,7
12,4
8,2

اخلدمات

13,9

14,3

12,7
10 %

5,2 6,1

البناء والأ�شغال
العمومية

ال�صناعة (ال�صناعات
التحويلية والطاقة واملعادن)

امل�صدر  :املندوبية ال�سامية للتخطيط.
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الفالحة الغابة وال�صيد
وم�صالح �أخرى

0%

ويف هذا ال�صدد �شكلت املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية،
من خالل براجمها املندجمة ملحاربة الفقر واله�شا�شة
يف اجلماعات القروية واملناطق �شبه احل�رضية الأكرث
حرمانا ،دعما ثمينا للأعمال التي �أجنزتها امليزانية يف
القطاعات االجتماعية .ويهدف هذا امل�رشوع الكبري ،الذي
و�ضع ت�صوره جاللة امللك حممد ال�ساد�س� ،إىل حت�سني
البنيات التحتية االجتماعية وحماربة الأمية والتكوين
ودعم اجلمعيات املحلية للتنمية وامل�ساعدة على �إحداث
م�شاريع ُمدرة للدخل من طرف ال�شباب والن�ساء ب�شكل
خا�ص ،وقد �أعطى هذا امل�رشوع ،منذ تد�شينه �سنة ،2005
قيمة م�ضافة خا�صة لدينامية توزيع الدخل ومنا�صب
ال�شغل يف جمموع الرتاب الوطني بف�ضل منوذج اال�ستهداف
االجتماعي واجلغرايف الذي مت اعتماده يف برامج حماربة
الفقر والإق�صاء.
ويف ظل هذه الظروف� ،أ�صبح اال�ستهالك النهائي واال�ستثمار
حمركني للنمو ،حيث ي�ساهمان بحوايل  % 73,9و% 39,6
على التوايل يف متو�سط معدل تطوره .ونظرا للم�ساهمة
ال�سلبية للطلب اخلارجي ،ف�إن الطلب الداخلي �أ�صبح مهيمنا
على هوية منوذج النمو االقت�صادي باملغرب وركز ال�شكوك
حول ا�ستدامته.

منوذج منو يف حمك الأزمة
بالرغم من اله�شا�شة الكامنة لنموذج النمو باملغرب ،وبف�ضل
النزعة الإرادوية التي وجهت منذ بداية �سنوات ،2000
ال�سيا�سة املزدوجة لال�ستثمار واال�ستهالك ،ف�إنه قد حقق
نتائج تدعم ب�شكل مفيد املقارنة مع نتائج بلدان من نف�س
م�ستوى املغرب و�أكرث غنى منه من حيث جمالها الرتابي
ووزنها الدميوغرايف وثرواتها الطبيعية.
ُي�شكل املعدل ال�سنوي لال�ستثمار الوطني الذي يبلغ حوايل ثلث
الرثوة الوطنية �إحدى �أعلى الن�سب ،مقارنة مع الناجت الداخلي
الإجمايل ،يف العامل .وقد �شهدت نفقات اال�ستهالك الإجمايل
النهائي للأ�رس تقدما بن�سبة  % 4,2يف ال�سنة .وا�ستعادت ن�سبة
النمو االقت�صادي قوة ن�سبية ،حيث انتقلت �إىل  % 4,4بدال
من  % 3خالل عقد الت�سعينات .و�سجل القطاع الأويل ،الذي
كان �أقل عر�ضة للتقلبات املطرية ،ن�سبة منو متوا�صلة بلغت
 % 4,7بعد ن�سبة  % 0,3خالل الفرتة  .1999-1990وانتقلت
ن�سبة البطالة من � % 13,9إىل �أقل من  .% 10كما مت حت�سني
الدخل الإجمايل املتاح للأ�رس بن�سبة منو �إجمالية بلغت
 % 6,3وبن�سبة  % 5,1للفرد .واعتبارا لتغري �أ�سعار اال�ستهالك
التي بقيت يف م�ستوى  ،% 1,6حت�سنت القدرة ال�رشائية للأ�رس
بن�سبة  % 3,5يف ال�سنة (الر�سم البياين رقم  .)2ومت الق�ضاء

الر�سم البياين رقم 2

تطور دخل الأ�رس الفردي و�أ�سعار اال�ستهالك والقدرة ال�رشائية (ن�سبة التغري بـ )%
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ب�شكل كبري على كافة �أ�شكال الفقر يف الو�سط احل�رضي
وانخف�ضت بقوة يف الو�سط القروي ،كما �سيتم تف�صيل ذلك
يف الف�صل املخ�ص�ص لأهداف الألفية للتنمية .وقد بد�أت ن�سب
التفاوتات يف االنخفا�ض وحتققت �أهداف الألفية للتنمية �أو
من املفرت�ض �أن تتحقق خالل �سنة .2015
يف ظل هذه الظروف ،متيز االقت�صاد الوطني مبقاومته
الن�سبية لت�أثريات الأزمة الدولية خالل  ،2008-2007بف�ضل
الوترية الإيجابية التي اكت�سبتها ديناميته .وقد �أثرت تلك
الأزمة ،التي �رضبت مبا�رشة اقت�صاديات ال�رشكاء الرئي�سيني
للمغرب وخا�صة منهم الأوروبيني ،على نتائج القطاعات
غري الفالحية على وجه اخل�صو�ص .ومع ا�ستمراره ،تفاقم هذا
الت�أثري نتيجة �أثر �سيا�سات القيود التي فر�ضتها امليزانيات
والإجراءات �شبه احلمائية التي اتخذتها بع�ض البلدان.
�شهدت النتائج التي مت حتقيقها تراجعا وا�ضحا خالل
فرتة  2014-2008مقارنة مع فرتة  ،2007-1999حيث �أن
القطاعات غري الفالحية ،با�ستثناء ال�صناعات التحويلية
التي حافظت على ن�سبة منوها ،قد انخف�ض متو�سط معدل
منوها ال�سنوي من � % 5إىل  % 3,5بفعل ت�أثري تراجع وترية
منو قطاعات البناء والأ�شغال العمومية والطاقة واملناجم،
ومب�ستوى �أقل يف قطاع اخلدمات (الر�سم البياين رقم .)3

انتقل الإحداث ال�صايف ملنا�صب ال�شغل يف املتو�سط ال�سنوي
من  151.000من�صبا �إىل � .84.000أما معدل النمو ال�سنوي
حلجم اال�ستثمار الإجمايل ،فقد انخف�ض ب�أربع نقط مما �أدى
�إىل تراجع منو حجم الطلب الداخلي بـ  0,4نقطة.
يف الوقت الذي كان فيه معدل النمو ال�سنوي املتو�سط
للعر�ض الوطني ون�سبة الطلب الأجنبي املوجه للمغرب
مييالن �إىل االنخفا�ض ،كان معدل النمو ال�سنوي املتو�سط
لال�ستهالك النهائي للأ�رس يتجه بالأحرى ،نحو االرتفاع،
حيث انتقل من � % 3,9إىل  % 4,6يف ال�سنة ،م�شددا بذلك
�ضغطه على عدم توازن امليزان التجاري .ومع الزيادة يف
الأ�سعار الدولية للمنتوجات الطاقية والغذائية وتراجع
التحويالت اخلارجية ،تدهور عجز احل�ساب اجلاري مليزان
الأداءات واملالية العمومية حيث بلغ �سنة  2012م�ستويات
قيا�سية �سجلت على التوايل  % 9,5و % 6,8من الناجت الداخلي
الإجمايل (الر�سم البياين رقم .)4
كان من مزايا الأزمة الدولية كونها ك�شفت �إنهاك منوذج
النمو ،املدعوم بالطلب الداخلي يف غياب قدرة تناف�سية
للعر�ض الوطني املوجه للت�صدير ت�سمح ب�ضمان متويله ب�شكل
متوا�صل على املدى الطويل .وهكذا �رشع املغرب ،مع الوقوف

الر�سم البياين رقم 3

م�ساهمة القطاعات الإنتاجية يف تطور الناجت الداخلي الإجمايل (بنقط معدل منو الناجت الداخلي الإجمايل)
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على امل�صدر البنيوي لهذا الإنهاك ،يف تطبيق جيل جديد
من الإ�صالحات طال ت�أجيلها من �أجل ا�ستعادة التوازنات
املاكرو-اقت�صادية والوقاية من خماطر تدهور التوازنات
االجتماعية وتوفري حوافز ا�ستدامة �أكرب لنموذج منوه.
يف هذا الإطار� ،أ�صبح التقلي�ص من عجز املالية العمومية،
الذي �ساعد عليه االنخفا�ض الذي �شهدته �أ�سعار املنتوجات
الطاقية والفالحية والغذائية� ،رضورة وطنية حا�سمة .وهكذا
مت �إلغاء اجلزء الأكرب من الدعم الذي كان يقدم ال�ستهالك
هذه املنتوجات وخ�ضعت الواردات لتحكم �أكرث �رصامة،
و�أ�صبح �إ�صالح نظام التقاعد ،املهدد جزئيا بالإفال�س،
مطروحا يف جدول الأعمال .وا�ستباقا للقواعد التي يقرها
القانون التنظيمي للمالية املن�صو�ص عليه يف الد�ستور،
درج قوانني املالية ،من الآن ف�صاعدا ،يف �إطار
يجب �أن ُت َ
برامج للميزانية متعددة ال�سنوات و�أن حتدد االعتمادات
املخ�ص�صة لتمويلها ح�سب القطاع واجلهة والنوع و�أن تتم
هيكلتها ح�سب امل�رشوع �أو الن�شاط .وبفعل ذلك ،ينبغي �أن
ت�صبح نفقات امليزانية �أكرث �شفافية ،واملراقبة الربملانية
لها �أكرث جناعة وان�سجام ال�سيا�سات العمومية �أكرث و�ضوحا.
ومع ذلك ،ما زالت نفقات �إدارة الدولة ت�ستع�صي على

االنخفا�ض ،بالرغم من وجود توجه ن�سبي نحو اعتماد
�رصامة يف ما يتعلق ب�سيا�سة الت�شغيل والأجور ونفقات
الإدارة العمومية.
يف ظل هذه الظروف� ،سلك عجز امليزانية وعجز احل�ساب
منحى ت�صحيحيا،
اجلاري مليزان الأداءات منذ �سنة 2013
ً
منتقال على التوايل بني  2012و 2014من  % 6,8من الناجت
الداخلي االجمايل �إىل  ،% 4,6ومن � % 9,5إىل � .% 5,5إ�ضافة
�إىل ذلك ،ينبغي �أن تعرف كل من ن�سبة ا�ستدانة اخلزينة
ون�سبة الدين العمومي الإجمايل اللتان �شهدتا اجتاها نحو
االرتفاع منذ �سنة  ،2009ا�ستقرارا �شبه تام ابتداء من �سنة
 .2015و�إذا كان �أ�صل هذا الأداء يرجع �إىل هاج�س �أكرب
للتحكم يف امليزانية و�إىل حت�سن ن�سبي للميزان التجاري
حتت ت�أثري ال�صادرات املتنامية ملنتوجات املهن العاملية
للمغرب ب�صفة خا�صة ،ف�إنها تعود ،يف جزء كبري منها مع
ذلك� ،إىل الظرفية الدولية املواتية م�ؤقتا .وقد �أدرك املغرب
كذلك مدى �ضعف تناف�سية القطاعات الكال�سيكية القت�صاده،
خ�صو�صا الفالحة وال�صناعات واملناجم والطاقة وتبعيته
الطاقية القوية .وقد �أ�صبح هذا الواقع �أكرث و�ضوحا ،يف ظل
التحوالت العميقة مل�صادر التناف�سية والأرباح ،القطاعية
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والتكنولوجية والرتابية ،التي ي�شهدها ال�سياق االقت�صادي
العاملي .ومنذ ذلك ،مت ت�رسيع برامج �إعادة هيكلة تلك
القطاعات لتثمني مزاياها التناف�سية ،الفعلية والكامنة.
وهكذا ،ت�شهد عدة قطاعات ،خا�صة الفالحة وال�صناعات
والطاقة ،دينامية جديدة من ا لإ�صالحات الهيكلية
واال�ستثمار وتعبئة املبادرات العمومية واخلا�صة.
ومع خمطط التنمية الفالحية الذي �أطلق عليه �إ�سم «خمطط
املغرب الأخ�رض» ،التحق القطاع الفالحي ،الذي ا�ستفاد،
خالل مدة طويلة ،من دعم الدولة للتجهيزات املائية �أكرث مما
ا�ستفاد من اال�ستثمار الفالحي ،بالقطاعات ذات الأولوية يف
الولوج �إىل ال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص .ويتمثل
هدف خمطط املغرب الأخ�رض ،الذي يطمح �إىل نقل تقنيات
تنظيم ال�صناعة وت�سيريها وت�سويقها �إىل القطاع الفالحي،
يف �ضمان الأمن الغذائي للبلد وحت�سني امليزان التجاري
والنهو�ض مبجموعة الربامج التكنولوجية لال�ستغالل والري
املف�ضية القت�صاد املاء واملحافظة على الرتبة .ولهذا
الغر�ض ،يتمحور هذا املخطط حول مقاربة مزدوجة تتمثل
يف تكوين �أقطاب كربى للتنمية لال�ستجابة ،بتناف�سية
دائمة ،للطلب اخلارجي التقليدي ودمج ال�ضيعات ال�صغرية
واملتو�سطة التي تعاين من التجزيئ العقاري و�ضعف تنظيم
الفالحني ،وذلك بهدف النهو�ض مبنتوجات حملية جديدة
حتمل عالمة جتارية ،وتخ�ص�ص لتلبية الطلبات اجلديدة
للأ�سواق.
يف هذا ال�سياق� ،أ�صبح القطاع ال�صناعي ،من جانبه ،ي�شكل
الرهان املركزي لال�سرتاتيجية الوطنية الرامية �إىل تنويع
العر�ض املوجه للت�صدير و�إىل �إحداث منا�صب �شغل دائمة� .إن
املغرب الذي راكم مكت�سبات جتربته يف القطاعات التقليدية
للن�سيج وال�صناعة الغذائية وال�صناعات املنجمية ،ي�سعى
جاهدا �إىل تطوير �أنظمة �إيكولوجية حول املهن العاملية
اجلديدة ،وب�صفة خا�صة �صناعة ال�سيارات و�صناعة �أجزاء
الطائرات والإلكرتونيات والأف�شورينغ وال�صناعة الغذائية
وم�شتقات الفو�سفاط .وتهدف هذه املقاربة �إىل حتقيق �إدماج
كبري لهذه الأن�شطة يف البنية الإنتاجية الوطنية وتن�شيط
اندماجها التناف�سي يف منظومة القيم العاملية.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن كال من النمو املتوقع للطلب على
الطاقة بوترية � % 6سنويا بني  2014و 2020و�سياق التبعية
القوية للتزود اخلارجي بها ،ي�ضفيان على �إ�شكالية الطاقة
ُبع َد رهان ا�سرتاتيجي بالن�سبة مل�ستقبل االقت�صاد الوطني.
ووفقا اللتزامات املغرب الدولية بتقلي�ص انبعاثات ثاين
�أوك�سيد الكربون وبهدف امل�ساهمة يف حت�سني امليزان
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التجاري ،يراهن الربنامج الوطني لتنمية الطاقة على
م�شاريع طموحة ال�ستغالل م�ؤهالت وطنية مهمة من الطاقة
املتجددة املت�أتية من املاء وال�شم�س والريح .وتهدف خمتلف
مكونات هذا الربنامج على املدى البعيد �إىل ت�شييد منظومة
طاقية متنوعة ميكن �أن تنتقل فيها ح�صة الطاقات املتجددة
من  % 4,8من اال�ستهالك �سنة � 2014إىل � % 12,8سنة .2020
وبالتايل ،ينبغي �أن تنخف�ض التبعية الطاقية للمغرب من
� % 93,6سنة � 2013إىل � % 86,82سنة  2020و�أن تنخف�ض
ح�صة املواد البرتولية من � % 58,4إىل .% 48,5
ومن خالل �سيا�سة تنويع عر�ضه املوجه للت�صدير واجلهوية
املتقدمة حلكامته االقت�صادية واالجتماعية� ،إ�ضافة �إىل
املرجعية االقت�صادية واملجتمعية التي كر�سها الد�ستور،
ف�إن املغرب ب�صدد متهيد الطريق نحو ا�ستدامة �رضورية
لنموه االقت�صادي واالنفتاح على متطلبات جديدة تقت�ضيها
اال�ستدامة ال�رضورية لتما�سكه االجتماعي .وتفتح الأجندة
الدولية اجلديدة للتنمية خالل اخلم�سة ع�رش �سنة املقبلة،
�أفقا جديدا �أمام املغرب لإعادة توجيه منوذجه االجتماعي
وفق هذا املنظور ثنائي الأبعاد.

بني �أهداف الألفية للتنمية و�أهداف التنمية
امل�ستدامة ،املكت�سبات والتحديات
يف الوقت الذي تقوم فيه املجموعة الدولية ،يف نهاية ،2015
بو�ضع ح�صيلة منجزات �أهداف الألفية للتنمية ور�سم �آفاق
الأجندة اجلديدة للتنمية حتت �شعار اال�ستدامة ،يتعني على
املغرب �أن ينخرط يف الر�ؤية اال�ست�رشافية للر�سالة امللكية
ال�سامية املوجهة للجمعية العامة للأمم املتحدة حول �أهداف
الألفية للتنمية ،بتاريخ � 20شتنرب  2010بنيويورك ،و�أن
ي�رشع يف تقييم املكت�سبات الالزم تعزيزها ،وامل�ؤهالت
الواجب تثمينها والتحديات التي ينبغي رفعها ،بالنظر
للأهداف املحددة يف برامج العمل الدولية حول التنمية.
وكان ذلك بال�ضبط مو�ضوع امل�شاورات الوطنية حول �آفاق
ما بعد �سنة  2015التي متت عرب ربوع البلد ،مببادرة من
املندوبية ال�سامية للتخطيط على وجه اخل�صو�ص ومن
م�ؤ�س�سات �أخرى ،حكومية وغري حكومية ،مع م�شاركة وا�سعة
ملمثلي ا لإدارات واملنظمات ال�سو�سيو -مهنية واجلامعة
وامل�ؤ�س�سات التمثيلية املنتخبة واملجتمع املدين وبدعم
من الهيئات التابعة للأمم املتحدة واملنظمات الإقليمية
والدولية.
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يف �ضوء هذه املناق�شات والأبحاث والدرا�سات التي �أجنزتها
املندوبية ال�سامية للتخطيط ،وهي امل�ؤ�س�سة امل�ستقلة املكلفة
بالإح�صاء ،يمُ كن للمغرب �أن يعتد بكونه كان قادرا على
الوفاء بالتزاماته املتعلقة ب�أهداف الألفية للتنمية يف �أفق
�سنة  .2015وقد مت حتقيق هذه الأهداف ،بكيفية �شبه كاملة،
�أو هي يف طريقها �إىل التحقيق يف ذلك الأفق.
وح�سب املعطيات امل�ؤقتة للبحث الوطني حول ا�ستهالك
ونفقات الأ�رس ،حت�سن م�ستوى عي�ش ال�سكان بن�سبة % 3,3
بني  2001و ،2014مع وجود ن�سب �أكرث مواتاة للفئات
االجتماعية املتوا�ضعة والو�سيطة .وعلى هذا النحو ف�إن
ح�صة الـ  % 10من الأ�رس الأقل غنى يف اال�ستهالك الإجمايل
ارتفعت بن�سبة  % 7,7يف حني انخف�ضت ح�صة الـ  % 10من
الأ�رس الأكرث غنى بن�سبة  .% 5,4ويف ظل هذه الظروف بد�أت
التفاوتات االجتماعية ،على م�ستوى اال�ستهالك ،بني �سنوات
 2007و ،2014ت�شهد انعطافا �أوليا يف �سياق �إ�رصارها على
عدم االنخفا�ض .وبقيا�س هذه التفاوتات بوا�سطة م�ؤ�رش
جيني ( )GINIتبني وجود انخفا�ض بن�سبة  % 4,7على
امل�ستوى الوطني (حيث انتقلت من � 0,407إىل  .)0,388كما
�أنها انخف�ضت ب�شكل قوي بن�سبة  % 6,8يف الو�سط احل�رضي
وبن�سبة  % 4,8يف الو�سط القروي (الر�سم البياين رقم .)5

�ساهم التح�سن ا لإجمايل مل�ستويات العي�ش وتقلُ�ص
التفاوتات االجتماعية يف تقلي�ص الفقر واله�شا�شة
ب�شكل ملمو�س .وقد مت الق�ضاء ،عمليا ،على الفقر املدقع
(الر�سم البياين رقم .)6
�أ�صبحت ن�سبة الفقر املطلق اليوم بدون داللة �إح�صائية
على ال�صعيد الوطني ،وهي ن�سبة ال ُيعتد بها يف الو�سط
احل�رضي وتنخف�ض ب�شكل قوي بن�سبة  % 8,9يف الو�سط
القروي (الر�سم البياين رقم .)7
بلغت ن�سبة الفقر متعدد الأبعاد ،ح�سب املقاربة املعتمدة
من طرف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،التي ت�سمى
مقاربة �أك�سفورد % 6 ،على ال�صعيد الوطني وهو بدون داللة
�إح�صائية يف الو�سط احل�رضي وقد انخف�ضت تلك الن�سبة
ب�شكل قوي يف الو�سط القروي حيث بلغت ( % 13,1الر�سم
البياين رقم .)8
حتى و�إن تبني �أن اله�شا�شة �إزاء الفقر ،منظورا �إليها وفق
مقاربة البنك الدويل� ،ضعيفة يف الو�سط احل�رضي بت�أثري
 ،% 6,9ف�إنها تظل موجودة بالرغم من انخفا�ضها القوي يف
الو�سط القروي ،حيث انتقلت من � % 30إىل .% 18
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مت تعميم التعليم االبتدائي ب�أكمله تقريبا .و�أن حمو الأمية
بني �صفوف ال�سكان الذين تبلغ �أعمارهم � 24-15سنة هي
يف طريق التعميم ،مع وجود حت�سن ملمو�س بني الفتيات
�أف�ضل مما هو عليه الأمر بني الفتيان� .أما حمو الأمية بني
�صفوف الفئة البالغة �أعمارها � 10سنوات فما فوق ف�إنه
دون الهدف الذي حددته �أهداف الألفية للتنمية .ويف كل
م�ستويات التعليم ،حتققت املنا�صفة بني اجلن�سني بف�ضل
�إعمال متييز �إيجابي ،مع وجود ن�سبة تقدم �أكرث �أهمية يف
الو�سط القروي منه يف الو�سط احل�رضي.
انخف�ضت ن�سبة وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة بـ
خالل ال�سنوات الع�رشين الأخرية وهي ترتاوح بني ‰ 26,2
و ‰ 27,6ح�سب تقديرات جمموعة وكاالت نظام الأمم
املتحدة وخرباء املندوبية ال�سامية للتخطيط مع حتديد
مرمى بلوغ ن�سبة  ‰ 25يف �سنة  .2015وباملقابل ف�إن ن�سبة
وفيات الأمهات �ستحقق الهدف املحدد يف نهاية �سنة .2015
وتبقى ن�سبة انت�شار فقدان املناعة املكت�سبة (ال�سيدا) �ضعيفة
ن�سبيا كما مت الق�ضاء على حمى امل�ستنقعات املحلية
مع وجود عدد �ضعيف ن�سبيا من احلاالت الوافدة .ومت
تقلي�ص ت�أثري مر�ض ال�سل ليبلغ  82حالة جديدة بالن�سبة
لـ  100.000ن�سمة يف �سنة  2014مقابل  113يف �سنة .1990
% 60

مت تعميم ا�ستفادة ال�سكان من املاء ال�صالح لل�رشب ومن
الكهربة ،بوترية متوا�صلة ،يف حني يوجد التطهري ال�سائل يف
طريقه �إىل التعميم يف الو�سط احل�رضي بن�سبة ناهزت % 90
يف �سنة  ،2014وذلك يف �سياق انتقلت فيه ن�سبة ال�سكان يف
الو�سط احل�رضي التي ت�سكن مبدن الق�صدير �أو ال�سكن غري
الالئق من � % 9,2سنة � 1994إىل � % 5,6سنة .2014
ي�ضاف �إىل ذلك �أن التمييز الإيجابي ،الذي كان هو �أ�صل
تدارك الت�أخر التاريخي لتمدر�س الفتيات يف الو�سط القروي،
كان كذلك �أ�صل حت�سن ن�سبة املقاعد التي َت ْ�ش َغـلها الن�ساء
يف الربملان من � % 0,7سنة � 1997إىل � % 17سنة  .2011ومن
املفرت�ض �أن يرتقي التمييز الإيجابي بهذه الن�سبة �إىل % 30
يف اجلماعات املحلية واجلهوية .وحتى �إن كان متثيل الن�ساء
عاليا ن�سبيا حيث و�صل �إىل  % 40يف الوزارات ،و�ضمن الأطر
العليا للإدارة العمومية ،ف�إنه يظل �ضعيفا ب�صفة خا�صة
كمديرات يف الوزارات وبني �صفوف الوزراء.
اندرج حتقيق �أهداف الألفية للتنمية وميتد �إىل ما بعد 2015

يف �إطار الأجندة الدولية للتنمية امل�ستدامة وذلك يف �سياق
االنتقال الثالثي الدميوغرايف واالقت�صادي واملجتمعي
الذي ُي�شكل الأبعاد الأ�سا�سية للتوجهات امل�ؤثرة يف م�سل�سل
التنمية باملغرب.
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�سياق انتقال دميوغرايف متقدم
بف�ضل �ساكنة ميثل فيها البالغون �أقل من � 40سنة �أكرث
من  % 62وميثل الذين تقل �أعمارهم عن � 30سنة �أكرث من
 ،% 54ي�ستفيد املغرب من نعمة انتقال دميوغرايف ُمتقدم
ب�شكل خا�ص.

هكذا ،ففي �سنة  2013تراوحت ن�سبة البطالة بني  % 2,3بني
�صفوف الأ�شخا�ص الذين مل يتم متدر�سهم �أبدا و % 18,2بني
�صفوف �أولئك الذين تابعوا الدرا�سة ملدة � 10إىل � 12سنة.
وال تتح�سن هذه الو�ضعية بكيفية ن�سبية �إال بعد مدة متدر�س
تبلغ � 17إىل � 19سنة مع وجود ن�سبة بطالة تبلغ مع ذلك
حوايل .% 16

بت�أثري من انخفا�ض الوفيات واخل�صوبة ،ف�إن االنخفا�ض
احلاد لوزن ال�سكان الذين يقل عمرهم عن � 15سنة والذين
انتقلت ن�سبتهم من � % 31,2سنة � 2004إىل � % 28سنة 2014
لتبلغ  % 20,9املتوقعة �سنة  ،2030يعترب م�صدرا من م�صادر
هذه النعمة .وين�ش�أ امل�صدر الآخر عن الزيادة امل�ستمرة،
�إىل غاية  ،2030لل�سكان الذين هم يف �سن الن�شاط ،بني 15
و� 59سنة ،التي تكون م�صحوبة من جهة �أخرى بانخفا�ض
�أعداد ال�سكان الذين يرتاوح �سنهم بني  15و� 29سنة الذي
ي�شكل م�صفوفة �إعادة �إنتاج �أعدادهم (الر�سم البياين رقم .)9

ُي�شكل م�ستوى من هذا القبيل لتثمني �سكان ن�شيطني يف
�أوج عطائهم م�صدر قلق �سيما �أن التكفل بكلفة ال�شيخوخة
املتنامية لل�سكان رهني مب�ستوى �إنتاجية �أولئك ال�سكان
الن�شيطني .وانتقل الأمل يف احلياة عند الوالدة من � 47سنة
يف � 1960إىل قرابة � 75سنة يف  ،2010و�سينتقل عدد
الأ�شخا�ص البالغني � 60سنة و�أكرث من حوايل  3,3مليون
يف � 2014إىل  6ماليني يف  2030و�إىل  10ماليني يف .2050
وباحتالل الأ�شخا�ص البالغني � 60سنة و�أكرث وزنا متناميا
يف بنية ال�سكان تكت�سي ظاهرة ال�شيخوخة ،يف جمتمع �شاب
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بالرغم من التح�سن التدريجي مل�ستوى تكوين هذه الفئة
العمرية ،يظل عر�ض منا�صب ال�شغل متوفرا على نحو �أكرب
لليد العاملة ذات امل�ستوى التعليمي ال�ضعيف واملتو�سط،
با�ستثناء التقنيني املمتازين واملهند�سني خريجي املدار�س
العليا ويعاقب ذلك العر�ض �أ�صحاب التكوينات العامة
وحملة ال�شهادات من امل�ستوى العايل.
18

يتميز ب�ضعف العمل امل�أجور ،بعدا متناميا ل َت َح ٍّد ذي طبيعة
اقت�صادية وجمتمعية.
هكذا ،ف�إن التحويل الفعلي للنعمة الكامنة ،التي يدعمها
التحو ل الدميوغرايف �إىل ربحية فعلية لفائدة التنمية
ّ
االقت�صادية والب�رشية ،يرتبط ب�شكل كبري بقدرة البلد على
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�إ�صالح نظام التعليم والتكوين من �أجل الق�ضاء على �أ�شكال
عجزه الدائم وحت�سني فعاليته الداخلية وت�أهيل امل�ستفيدين
للتكيف مع طلب �سوق ال�شغل الذي تتزايد متطلباته.
منه
ُّ
ومهما كانت �رضورة وا�ستعجال �إ�صالح التعليم ،ف�إنه قد
يبقى غري كاف بدون وجود عر�ض وطني خالق لقيمة
م�ضافة متنامية توفر منا�صب �شغل ذات جودة عالية
قادرة على ا�ستثمار الكفاءات املكت�سبة من طرف يد عاملة
ذات تكوين �أف�ضل .ويجب �أن يندرج هذا الإ�صالح �أي�ضا
يف م�سل�سل مت ال�رشوع فيه لإعادة هيكلة �رضورية املوارد
القطاعية والتكنولوجية من �أجل حتقيق تناف�سية �أكرث قوة
وم�ستدامة القت�صاده.

�سياق اقت�صاد يف طور �إعادة الهيكلة
يت�صدى املغرب ،كما متت الإ�شارة �إىل ذلك �أعاله ،للأجندة
الدولية للتنمية امل�ستدامة يف �سياق اقت�صادي يتميز
باالنعطاف الذي ي�شهده منوذج منوه مع تنويع �إراداوي
للبنيات الإنتاجية لالقت�صاد الوطني وتقوية �أ�س�س البنيات
التحتية وامل�ؤ�س�ساتية جلاذبيته و�إعادة التوازن لفائدة منط
�أكرث داخلية لتمويل اال�ستثمارات املطلوبة لهذا الغر�ض.
وهكذا ،ف�إن ا�ستدامة املكت�سبات على م�ستوى النمو
االقت�صادي وتراكم الر�أ�سمال املادي وحت�سني الر�أ�سمال
الب�رشي وتقلي�ص الفوارق والفقر وذلك يف �إطار املحافظة،
على املدى البعيد ،على التوازنات املاكرو اقت�صادية التي
�أ�صبحت �إلزاما د�ستوريا� ،سوف ُت�شكل حتديا يتعينّ على
املغرب رفعه خالل ال�سنوات اخلم�س ع�رشة املقبلة من �أجل
الوفاء بالتزاماته بتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
ولهذا الغر�ض ،ف�إن احلفاظ على اال�ستثمارات يف نف�س
م�ستويات الن�سب ،التي مت حتقيقها خالل ال�سنوات الع�رش
الأخرية ،يجب �أن يكون يف �صلب هذا التحدي املُتمثل
يف ت�رسيع وترية تراكم الر�أ�سمال املادي .ويقت�ضي ذلك
تخ�صي�ص املزيد من املوارد املتوفرة للقطاعات االقت�صادية
البارزة التي تنتج قيما م�ضافة قابلة للت�صدير توفر
منا�صب �شغل ذات جودة عالية من �أجل حت�سني م�سار النمو
االقت�صادي وجعل �آفاق متويله «داخلية» .ويف هذا الإطار،
قد ُي�ساهم تدبري ذو �أداء �أف�ضل لربجمة تلك اال�ستثمارات،
ف�ضال عن ذلك ،يف حت�سني املردودية الهام�شية التي بقيت
�ضعيفة مقارنة مع مردودية بلدان من نف�س م�ستوى التنمية،
لفائدة منو م�ستدام للإنتاجية الإجمالية لالقت�صاد وخلق
الرثوات واملداخيل.

يتم قيا�س التحدي الآخر ،الذي يتعني على املغرب رفعه،
بقدرته على تعزيز تراكم الر�أ�سمال الب�رشي باعتباره رافعة،
مع الر�أ�سمال املادي ،للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ولقد بينت الدرا�سة التي �أجنزتها املندوبية ال�سامية للتخطيط
حول �إنتاجية االقت�صاد الوطني �أن عدد �سنوات التمدر�س
والأمل يف احلياة عند الوالدة ،اللذين يقدمان معلومات
حول املجهودات التي تبذلها ال�سلطات العمومية يف جمال
عر�ض خدمات الرتبية وال�صحة ،قد �شهدت خالل ال�سنوات
الأخرية حت�سنا مهما .ذلك �أن متو�سط عدد �سنوات الدرا�سة
لكل فرد ن�شيط م�شتغل قد ارتفع ب�أكرث من الن�صف ()% 59,3
خالل العقدين الأخريين حيث انتقل من  3,2يف �سنة 1991
�إىل � 5,1سنة 2013؛ كما �أن ن�سبة البقاء على قيد احلياة
بالن�سبة لل�سكان البالغني � 15إىل � 59سنة كانت تبلغ 920
يف الألف �سنة  2013بزيادة بلغت  % 9,6بني  1988و.2010
وهكذا عرف م�ؤ�رش الر�أ�سمال الب�رشي زيادة بن�سبة % 15,8
بني  1991و 2013ليبلغ ( 2,9الر�سم البياين رقم  )10وميكن
مقارنته مع م�ؤ�رش الربازيل ( )2,6وال�صني (.)3,0
ومن جانبه ،ف�إن تعزيز حت�سني م�ستويات املعي�شة ،يف الأمد
البعيد ،الذي حتقق بني  2001و ،2014ينبغي �أن يندرج كذلك
يف دينامية وتري ِة ون�سب ِة ا�ستفادة الفئات ال�شعبية ،الفقرية
واله�شة ،من هذا التح�سني .فالتوجه الذي بد�أ نحو منو اقت�صادي
�إدماجي لفائدة الفقراء ينبغي �أن ي�ستمر يف طبع �سياق حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة خالل اخلم�س ع�رشة �سنة القادمة.
جنزت يف املندوبية
وبهذا ال�صدد ،بينت الدرا�سات التي ُ�أ ِ
ال�سامية للتخطيط� ،أنه يف كل واحدة من ال�سنوات 2000
و 2007و ،2014عند افرتا�ض تقلي�ص الفوارق بن�سبة ،% 1
كان انخفا�ض الفقر ِ�ض ْعف االنخفا�ض الذي �أحدثته زيادة
 % 1للنمو االقت�صادي .وتبينِّ نف�س الدرا�سات �أنه ،يف مقابل
ذلك ،كلما مال الفقر �إىل االنخفا�ض كان هناك ميل �إىل
انت�شار ال�شعور بالفقر و�إدراك مبالغ فيه للفوارق بني �صفوف
عدة فئات اجتماعية ،وخ�صو�صا الفئات الو�سطية.
ينبغي �أن يرتقي تقلي�ص الفوارق ،باعتبارها م�صدرا رئي�سيا
لدوام انخفا�ض الفقر وعامال حا�سما للتما�سك االجتماعي،
�إىل نف�س مرتبة الأولوية التي يحظى بها النمو االقت�صادي.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن هذا الهدف �أ�صبح �إلزاما د�ستوريا
توجه بانتظام
ويندرج يف التوجيهات امللكية ال�سامية التي َّ
�إىل احلكومة ،خ�صو�صا تلك املتعلقة بالنهو�ض بالطبقات
املتو�سطة �أو الداعية �إىل توزيع عادل لثمار منو الر�سمال
غري املادي للأمة التي كانت على التوايل مو�ضوع اخلطابني
امللكيني بتاريخ  30يوليوز  2008و 30يوليوز .2014
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الر�سم البياين رقم 10

تطور م�ؤ�رش الر�أ�سمال الب�رشي
3,1
2,983

3,0

2,926

2,8
2,681

2,7
2,576

2,6
2,5

م�ؤ�رش ر�أ�سمال الب�رشي

2,9

2,4
2013

2007

1999

1991

2,3

امل�صدر  :املندوبية ال�سامية للتخطيط.

وتندرج الدعوة امللكية �إىل اعتماد ال�سيا�سات العمومية ،من
�أجل تفعيل الربامج االجتماعية لطريقة عمل املبادرة الوطنية
للتنمية الب�رشية وتو�سيعها لت�شمل الـ  29.000وحدة ترابية
وقع االختيار عليها ب�سبب �ضعف م�ستوى تنميتها الب�رشية
يف نف�س هذه املقاربة .وقد مت �إبراز العديد من �أبعادها
خالل اللقاءات العمومية التي مت تنظيمها من �أجل مناق�شة
�أهداف التنمية بعد �سنة  .2015وهذه الأبعاد معرو�ضة يف
ملحق هذا التقرير .ومت الت�أكيد ب�صفة خا�صة على تلك
املتعلقة بالفوارق بني الرجال والن�ساء وبني الو�سط احل�رضي
والو�سط القروي .ومت حتليلها بنف�س م�ستوى تلك التي تخ�ص
الفئات االجتماعية يف و�ضعية ه�شة ،وهي حالة  1,4مليون
�شخ�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،أو  3,3مليون �شخ�ص
من البالغني � 60سنة وما فوق وال ي�ستفيد  % 84منهم من
معا�شات التقاعد و % 85منهم ال ي�ستفيدون من التغطية
الطبية .ومت اعتبار حماربة اله�شا�شة التي تعاين منها هذه
الفئات االجتماعية مبثابة �إلزام دائم تتحمله ال�سلطات
العمومية يف املجال االجتماعي .ومن جانبها ،اعتُبرِ ت
الفوارق بني الرجال والن�ساء وبني الو�سط احل�رضي والو�سط
القروي ،املوروثة عن الهياكل واملعايري االجتماعية مبثابة
مناذج ينبغي العمل على ا�ستفادتها من �أعمال خا�صة ومن
متييزات �إيجابية يف �إطار برامج �إرادوية للن�ضال من �أجل
امل�ساواة يف املوقع وتكاف�ؤ الفر�ص �أمام كافة املواطنني.
يجب �أن ي�شكل تقلي�ص الفوارق ،بكافة �أ�شكالها ويف كل
احلاالت ،عامال حا�سما لتعزيز التما�سك االجتماعي يف
و�سلوكات ال�شباب
قيم
ُ
جمتمع ذي تقاليد عريقة ت�شهد فيه ُ
تغريات عميقة.
الذي يهيمن
ٍ
20

هاج�س االقت�صاد الأخ�رض
�أمام «الفو�ضى العارمة» التي تثريها التغريات املناخية،
املغرب مدعو من جهة �أخرى ،مهما كان م�ستوى خطورة
ال�سيناريوهات التي �أعدها اخلرباء بالن�سبة له يف هذا
املجال� ،إىل االن�ضمام �إىل جهود املجموعة الدولية للتخفيف
من حدة الت�أثريات من خالل تقلي�ص انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري ولتعزيز العامل املتعلق با�ستدامة منوه
وتنميته الب�رشية.
مبا �أن املغرب بلد ن�سبة انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري
فيه �ضئيلة للغاية ،ف�إنه لن يكون ملجهوده بكل ت�أكيد �سوى
ت�أثري هام�شي على م�ستوى التلوث العاملي .ويف مقابل
ذلك ،ي�شكل اختيار منوذج �إنتاج يعتمد على الطاقة النظيفة
وتكييف اال�سرتاتيجيات القطاعية مع ت�أثريات التغريات
املناخية ،بالن�سبة له ،الطريق ل ُيد ِرج منوذجه التنموي يف
منظور ذي طابع م�ستدام� ،إىل جانب التزامه بامل�شاركة يف
جهود املجموعة الدولية.
لهذا الغر�ض ،متت �صياغة ا�سرتاتيجيات لل�رشوع يف بناء
منو �أخ�رض يف قطاعات الطاقة والنقل وال�صناعة والبناء
والنفايات ال�صلبة ،وبد�أت ت�شهد �رشوعا يف �إجنازها .وعلى
�سبيل املثال ،ينبغي �أن ت�ستهدف ا�سرتاتيجية الطاقات
املتجددة �إنتاج  6000ميغا واط ونق�ص  18مليون طن من
غاز ثاين �أوك�سيد الكربون من الآن و�إىل غاية  2020من
خالل �إجناز  % 42من الطاقة الكهربائية املن�ش�أة انطالقا
من م�صادر متجددة� ،شم�سية وريحية ومائية من الآن و�إىل
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غاية  .2020فاقت�صاد الطاقة بن�سبة  % 12من الآن و�إىل
غاية  2020و % 15من الآن و�إىل غاية  2030بالنظر اىل
اجتاه التطور يف قطاعات البناء وال�صناعة والنقل ي�شكل
اليوم هدفا قد يندرج يف �أهداف التنمية امل�ستدامة.
يف هذا الإطار ،قد يكون التحدي الأكرب الذي ينبغي �أن يرفعه
املغرب يكمن يف قدرته على الرفع من م�ستوى تكيفه مع
ت�أثريات التغريات املناخية .وينبغي �أن يرتكز هذا الهدف
حول تدبري مندمج للموارد املائية به َدف حتقيق ت�ضامن
جمايل بني العالية وال�سافلة وما بني الأجيال يف�ضل الزمن
الإيكولوجي يف التخطيط .ومن املفرت�ض �أن يتم �إدراج عك�س
اجتاهات التدهور من خالل تقلي�ص �ضياع الرتبة بـ 30
�إىل  % 50واحلد من توحل ال�سدود الذي قد ميكِّن من ربح
خمزون ل�سقي حوايل  10.000هكتار يف ال�سنة ،يف خطة
العمل الوطنية لتهيئة الأحوا�ض املائية واملخطط الوطني
للماء واملخطط الوطني القت�صاد مياه الري.
كما �أن القيام بتوجيه كبري لنماذج اال�ستغالل الفالحي نحو
احرتام �أكرب لطبيعة الأرا�ضي و�إمكانيات الأنظمة الإيكولوجية
الطبيعية يقت�ضي القيام ب�إعادة توجيه املخططات القطاعية
للتنمية ،مع اهتمام �أكرب بالتنمية امل�ستدامة.
�أخريا ،ينبغي �أن ي�شهد التدبري امل�ستدام للأنظمة الإيكولوجية
الغابوية املن�صو�ص عليه يف توجهات املخطط املديري
لإعادة الت�شجري ويف املخطط املديري ملحاربة احلرائق� ،أو يف
اال�سرتاتيجية الوطنية ل�صحة الغابات ،وترية �أ�رسع يف جمال
التفعيل لتعزيز التوجه احلايل الرامي �إىل �إعادة تكوين تلك
الأنظمة الإيكولوجية وبلوغ  % 5من الآن و�إىل غاية .2030
قد ي�شكل التكيف مع ت�أثريات اجلفاف بذلك �صيغة �إجرائية
كربى للحفاظ على ميل �إىل فوارق �أقل ممكنة بني اجلهات
والأجيال.

بروز �سياق جمتمعي جديد
يتجه م�سل�سل حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة ،يف �سياق
دميوغرافية ت�شهد انتقاال متقدما ومنوذج منو يف طور
�إعادة الهيكلة والتهديدات التي متثلها التغريات املناخية �إىل
االندراج يف �سياق مطبوع بربوز حاجيات مادية وثقافية
جديدة يف املجتمع املغربي ،مع تنامي وزن التعبري عن
تلك احلاجيات ،من طرف فئات اجتماعية جديدة ،خا�صة
منها حاجيات ال�شباب والن�ساء وجمعيات املجتمع املدين.

�أبرز حتليل نتائج البحث الدميوغرايف متعدد الزيارات
ل�سنة  ،2010من خالل ال�سلوكات الدميوغرافية والتحوالت
العميقة التي ت�شهدها منظومات القيم وال�سلوكات املجتمعية
يف �سياق متازج قوي لل�سكان حتت ت�أثري تعمري متزايد
و�صعود �رسيع للعائالت النووية وا�ستمرار حركية قوية،
داخلية وخارجية لل�سكان ،خ�صو�صا بني �صفوف ال�شباب
والن�ساء .وقد مت بهذا ال�صدد اعتبار اخل�صوبة التي تزايد
التحكم فيها ،مبثابة عن�رص كا�شف لتلك التحوالت ،لكونها
تقت�ضي اختيارات فردية �أو اختيارات تخ�ص الزوجني
ال عالقة لها مع قيم جمتمع تقليدي .فبالن�سبة لهذا الأخري
املدافع عن التوالد يف غالب الأحيان ،ميثل العدد الكبري من
الأطفال ،كما هو معروف ،م�صدرا لل�شعور بالأمان ،حتى ولو
�أنه يتم يف الواقع على ح�ساب رغد عي�ش الأبوين والأطفال.
وي�شكل االنخفا�ض القوي للخ�صوبة بهذا ال�صدد م�ؤ�رشا
على بروز الفردانية يف املجتمع مع نتائجها االقت�صادية
واملجتمعية ،بل وال�سيا�سية .ومع انفجار �أطر الت�ضامن
التقليدي التي تتجه �إىل تخفيف كلفة دخول ال�شباب يف
احلياة الن�شيطة والتكفل بالأ�شخا�ص امل�سنني ،مييل هذا
التطور �إىل �إبعاد �ساكنة ذات غالبية من ال�شباب عن الأنظمة
وعن النخب التقليدية للو�ساطة االجتماعية وال�سيا�سية.
ويف �سياق االنفتاح على �أمناط جديدة لال�ستهالك وقيم
و�سلوكات اجتماعية تزداد هيمنة على ال�صعيد الدويل ،تبحث
احلاجيات اجلديدة جلزء من ه�ؤالء ال�سكان وطموحاتهم
�إىل التمتع برغد العي�ش ومعايريها الثقافية �إىل �أطر جديدة
للتعبري ،وكان عليها �أن تكت�سي ،خالل ردح من الزمن على
الأقل ،طابعا تعاونيا �أو عفويا.
يف هذا الإطار ،وكما بينّ ذلك البحث حول الرفاه الذي �أجنزته
ربز �أبعاد جديدة يف
املندوبية ال�سامية للتخطيط �سنة  ،2012ت ُ
�إدراك ال�سكان مل�صادر حت�سني ظروف عي�شهم .ومن بني هذه
الأخرية يحتل التعليم مرتبة الأولوية بالن�سبة لـ  % 78من
املغاربة وقرب امل�ؤ�س�سات املدر�سية بالن�سبة لـ  % 58منهم
والتغطية ال�صحية بالن�سبة لـ  % 49منهم وقرب امل�ؤ�س�سات
ال�صحية بالن�سبة لـ  % 38منهم وجودة اخلدمات ال�صحية
بالن�سبة لـ  % 36منهم .ومن جهة �أخرى ،ت�شكل ملكية �سكن
خا�ص بالن�سبة لـ  % 60من املغاربة وو�سائل الراحة فيه
بالن�سبة لـ  % 38منهم م�صادر تكت�سي الأولوية يف ما يخ�ص
الرفاه .وكر�س الد�ستور اجلديد حق الفتيات يف احرتام ال�سن
القانوين للزواج مثال �أو املنا�صفة بني اجلن�سني �أو م�شاركة
ال�شباب واملجتمع املدين يف تدبري ال�ش�أن العام ،و�أ�صبحت
تلك الأمور من املتطلبات اجلديدة التي يكون عدم تلبيتها
م�صدرا لفئة جديدة من الإحباطات املحتملة.
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ب�صفة عامة ،فقدت الأبعاد املعتمدة يف �أهداف الألفية
للتنمية ،مثل الولوج �إىل املاء واملدر�سة ،م�ضمونها الكمي
وحدة ح�ضورها يف الطلب االجتماعي .وباملقابل ،ف�إن
قرب اخلدمات االجتماعية وجودتها وت�أمني دوام وكرامة
ال�شغل واملداخيل وتخليق احلياة العامة وت�أمني ال�شيخوخة
وامل�ساواة يف املوقع وتكاف�ؤ الفر�ص كلها متطلبات تزايدت
قوتها .ف�ضال عن ذلك� ،أ�صبحت ان�شغاالت جديدة وح�سا�سيات
بيئية تعب�أ املزيد من الفاعلني من املجتمع املدين بت�آزر
مع املبادرات امللكية يف قطاعات الطاقة املتجددة واملياه
والغابات والتعمري .و ُي�صاحب التعبري الوا�سع عن كافة هذه
الأبعاد عموما ،طموحا قويا للمواطنني للم�شاركة يف م�سل�سل
حتديد ال�سيا�سات العمومية وقيادتها.
ا�ستطاع د�ستور  2011اال�ستجابة لربوز هذا الطلب االجتماعي
القوي من خالل التكري�س الد�ستوري لأبعاده الدميقراطية
وعبرْ منح الفئات االجتماعية التي ُتعرب عنه �إطارا م�ؤ�س�ساتيا
َ
للحوار واالقرتاح وامل�شاركة من �أجل امل�ساهمة يف �أخذهم
بعني االعتبار من طرف �أ�صحاب القرار ال�سيا�سي .ولهذا
الغر�ض ن�ص الد�ستور� ،إىل جانب مقت�ضيات �أخرى ذات طابع
اقت�صادي وجمتمعي ،على �إحداث جمل�س ا�ست�شاري لل�شباب
والعمل اجلمعوي وجمل�س للأ�رسة والطفولة وت�أ�سي�س هيئة
املنا�صفة وحماربة جميع �أ�شكال التمييز.
�إن التما�سك االجتماعي الذي يتعينّ عليه �أن ُيقوي هذا
البعد الت�شاركي الذي كر�سه الد�ستور عليه �أن ُي�شكل ،يف
�آخر املطاف ،الغاية من النمو االقت�صادي خدمة لأهداف

التنمية امل�ستدامة .ولذلك يجب �أن يجد التما�سك االجتماعي،
يف م�سل�سل مزدوج النخفا�ض التفاوتات يف املوقع وتكاف�ؤ
الفر�ص ،قاعدة ل�صالبته وعامال ال�ستدامته .ذلك �أن
انخفا�ض التفاوتات يف املوقع يجب �أن يجد تعبريه يف �إطار
منط ُمن�صف لتوزيع ثمار النمو وت�سيري دميقراطي للحوار
االجتماعي الذي �أ�صبح �أي�ضا من املتطلبات الد�ستورية.
ما زال انخفا�ض التفاوتات املتعلقة بتكاف�ؤ الفر�ص رهينا
با�سرتاتيجية متكني جميع املواطنني مهما كان انتما�ؤهم
الطبقي �أو جن�سهم �أو مكان �سكناهم من قدرة متكافئة
للولوج �إىل املعرفة والتملك وال�سلطة.
وبهذا ال�صدد ،ف�إن جميع الدرا�سات التي �أجنزتها املندوبية
ال�سامية للتخطيط حول الفقر واله�شا�شة والتفاوتات واحلركية
االجتماعية قد �أقرت �أن عدم امل�ساواة يف الولوج �إىل التعليم
والتكوين ُيوجد يف ُ�صلب عدم امل�ساواة يف تكاف�ؤ الفر�ص.
�إنها تعوق االندماج االقت�صادي وتقوي �إعادة �إنتاج الفقر
والتفاوتات وتقل�ص من امليل �إىل امل�شاركة يف امل�ؤ�س�سات
ومن الثقة يف فعالية �صالحياتها .وعلى ال�صعيد االقت�صادي،
يتبني �أن �سنة �إ�ضافية من الدرا�سة ت�ؤدي �إىل حت�سني دخل
الأجري بن�سبة  % 9,6يف املتو�سط مع ن�سبة  % 2,4فيما يخ�ص
الأجري من م�ستوى الإعدادي ون�سبة  % 9,6للأجري من م�ستوى
الثانوي ون�سبة  % 11للأجري من م�ستوى التعليم العايل
(الر�سم البياين رقم  .)11وعلى �صعيد احلركية االجتماعية
ففي نف�س ال�سن ومكان الإقامة وامل�ستوى الدرا�سي والأ�صل
االجتماعي يكون ل�شخ�ص ن�شيط من م�ستوى التعليم الأ�سا�سي
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املردودية املتو�سطة يف ال�سنة ح�سب امل�ستوى الدرا�سي والتكوين �سنة 2013
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 1,6مرة من احلظوظ �أكرث من مثيله الذي يكون «بدون
م�ستوى درا�سي» لكي ُيحقق حركية اجتماعية �صاعدة .وهذه
العالقة التي تخ�ص احلظوظ ترتفع لتبلغ  4,6مرة بالن�سبة
للأ�شخا�ص الذين يتوفرون على م�ستوى التعليم الثانوي
و 16,2مرة بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي م�ستوى التعليم العايل.
يف ظل هذه الظروف ،ف�إن الإ�صالح الكبري لنظام التعليم
والتكوين ،من خالل �إقرار �إلزامية التعليم ما قبل املدر�سي
والتمييز الإيجابي فيما يخ�ص ولوج التعليم من طرف
الأطفال املنحدرين من الأو�ساط املحرومة والأ�شخا�ص يف
و�ضعية �إعاقة �أو يف و�ضعية ه�شا�شة وتقوية م�ساهمة القطاع
اخلا�ص يف املجهودات الرامية �إىل التعميم املن�صف للتعليم،

كلها عوامل ينبغي �أن جتعل من املدر�سة املغربية مدر�سة
الإن�صاف وتكاف�ؤ الفر�ص.
ينبغي مع ذلك التذكري �أنه �إذا كان التعليم ،كما متت الإ�شارة
�إىل ذلك �أعالهُ ،ي�شكل عامال حا�سما يف حت�سني دخل الأفراد
وحماربة التفاوتات ،يبقى من الثابت �أي�ضا �أن عدد �سنوات
التمدر�س ،على �صعيد االندماج املهني ،مييل اليوم �إىل �أن يكون
م�صحوبا بارتفاع البطالة ومدتها ،خا�صة يف �صفوف اليد
العاملة من حملة ال�شهادات .ويف املجاالت العلمية والتقنية
ترتفع ن�سبة البطالة� ،إىل غاية ال�سنة التا�سعة من الدرا�سة لتبلغ
 .% 24,6وبعد هذا امل�ستوى من الدرا�سة تنخف�ض ن�سبة البطالة
مبوازة ارتفاع عدد �سنوات الدرا�سة لتبلغ  % 10عند م�ستوى
يتجاوز � 16سنة من الدرا�سة (الر�سم البياين رقم .)12
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معدل البطالة ح�سب جمال ومدة التكوين �سنة 2013
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امل�صدر  :املندوبية ال�سامية للتخطيط.

يكمن الأ�صل الهيكلي لهذه املفارقة يف �ضعف تنويع
القطاعات ذات القيمة امل�ضافة القوية التي تحُ دث منا�صب
�شغل ذات جودة عالية وب�أجر جيد تكون قادرة على تثمني
الكفاءات التي تكت�سبها املوارد الب�رشية املتوفرة .وهكذا،
ف�إن املغرب مطالب بالنجاح يف النهو�ض املتوقع لنظام

تعليم وتكوين ذي �أداءات عالية ي�ستبق حاجيات اقت�صاد
يف طور �إعادة الهيكلة و ُيحقق ،بوا�سطة م�ستوى عال
من املردودية الداخلية واخلارجية ،التكيف ال�رضوري
للعر�ض والطلب على ال�شغل باعتباره عامال ال�ستدامة النمو
والإنتاجية وتقوية التما�سك االجتماعي.
�أحمد احلليمي
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�إجناز
�أهداف الألفية
من �أجل

التنمية
ح�سب

الهدف

الهدف
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التقلي�ص من الفقر املدقع واجلوع
ت�شكل مكافحة الفقر حمورا �أ�سا�سيا لل�سيا�سة التي تنهجها
ال�سلطات العمومية .ويتج�سد ذلك من خالل حجم امليزانية
العامة املر�صودة للقطاعات االجتماعية وتدعيم �آليات
احلماية وامل�ساعدة االجتماعية .وقد كان لهذه ال�سيا�سة
وقع �إيجابي على تطور الفقر بجميع �أبعاده و�أي�ضا على
انخفا�ض الفوارق االجتماعية .رغم هذا ،ف�إن توطيد تراجع
الفوارق االجتماعية الذي بد�أ بني �سنتي  2007و ،2014ي�شكل
حتديا حقيقيا يواجه تكري�س الإجنازات التي مت حتقيقها
يف هذا امليدان.

 .1اجتاه الفقر النقدي �سنة 2014-1990
و�ضع املغرب بني  1991و ،2014حدا للفقر املطلق ذو العتبة
الدنيا ،وقل�ص بن�سب قوية ،الفقر املطلق ذو العتبة املرتفعــة،
وذلك قيا�سـا بالعتبات التي حددتهـا كل من املندوبيـة
ال�ساميـة للتخطيـط وامل�ؤ�س�سات الدوليـة (اجلدول .)1

الفقر املدقع
الق�ضاء على الفقر املدقع  :قل�ص املغرب ن�سبة الفقر ،الذي
يقا�س بدوالر �أمريكي ح�سب من�سوب القدرة ال�رشائية يف
اليوم الواحد لكل فرد ،من � % 3,5سنة � 1985إىل م�ستوى يكاد
�أن يكون غري ذي �أهمية من الناحية الإح�صائية (ما يقارب
ال�صفر) يف  2014مقابل قيمة م�ستهدفة تبلغ  % 1,8يف �أفـق
 2015لأهداف الألفية من �أجل التنمية (الر�سم البياين رقم .)13
وجتدر الإ�شارة �أنه مت الق�ضاء عمليا على هذا ال�شكل من
الفقر �سواء بالو�سط احل�رضي �أو القروي .وقيا�سا على �أ�سا�س
 2دوالر �أمريكي لكل فرد يف اليوم الواحد ح�سب من�سوب القدرة
ال�رشائية ،ف�إن الفقر مل يكن مي�س �سنة � 2014سوى  % 1,3من
املغاربة % 0,3 ،من احل�رضيني و % 2,9من القرويني.

الق�ضاء على اجلوع
مت تقلي�ص ن�سبة الأ�شخا�ص الذين ال يتوفرون على احلد
الأدنى من ال�سعرات احلرارية ،الذي يقا�س مبعدل الفقر
26

الغذائي  ،1قد مت تقلي�صها بدورها من � % 4,6سنة � 1985إىل
� % 0,1سنة  2014مقابل قيمة م�ستهدفة تبلغ  % 2,3يف �أفق
�سنة  .2015يف �سنـة  % 0,6 ،2014فقط من �ساكنة الو�سط
القـروي كانوا يعانون من الفقـر الغذائي ،بينمـا مت الق�ضاء
عمليا على اجلوع يف املدن.
التقلي�ص بن�سبة  % 65,6من انت�شار نق�ص الوزن :مت تقلي�ص
انت�شار نق�ص الوزن بني الأطفال دون �سن اخلام�سة ،الذي
ي�شكل م�ؤ�رشا لنق�ص الوزن بالن�سبة لل�سن ،بقرابة الثلثني
بني  1992و .2011وقد متت معاينة هذا التقلي�ص ب�شكل
كلي بني �سنة  2003و .2011و�إذا كانت ن�سبـة الأطفال الذيـن
يعانـون من نق�ص الوزن قد ارتفعت من � % 9,0إىل % 10,2
بيـن  1992و ،2003ف�إن الإنخفاظ املهم �سجل ما بني 2003
و ،2011حيث و�صل �إىل م�ستوى � % 3,1سنة  2011متجاوزا
بذلك القيمة امل�ستهدفة يف �أفق  2015لأهداف الألفية من
�أجل التنمية واملحـددة يف  .% 4,5وقد ا�ستفــاد من هـذا
االنخفا�ض احل�رضيون والقرويـون ،الفتيان والفتيات على
حد �سواء (اجلدول  1بعده).
ون�ستخل�ص من ذلك �أن م�ؤ�رشات الفقر املدقع ،خا�صة
م�ؤ�رشات اجلوع ،ا�ستقرت يف �سنة  2014يف م�ستويات غري
ذي �أهمية من الناحية الإح�صائية .وهذا يعني �أن تتبع الفقر
املطلق ،ينبغي �أن يرتكز على العتبة الوطنية ( 2عتبة الفقر
املطلق املتمثلة يف  2,4دوالر �أمريكي ح�سب من�سوب القدرة
ال�رشائية يف اليوم لكل فرد وعتبة اله�شا�شة املتمثلة يف
 3,6دوالر �أمريكي ح�سب من�سوب القدرة ال�رشائية يف اليوم
لكل فرد يف �سنة � ،)2014إ�ضافة �إىل خطوط فقر جديدة،
تقا�س ب�أجزاء من و�سيط نفقات اال�ستهالك.
عتبة الفقر الغذائي هي تكلفة جمموعة املواد واخلدمات الغذائية
التي ت�ضمن توفري احلد الأدنى من ال�سعرات احلرارية الالزمة وفق
املعايري املو�صى بها من قبل منظمة التغذية والزراعة ومنظمة ال�صحة
العاملية .مت و�ضع احلد الأدنى املطلوب من ال�سعرات احلرارية للفرد
يف اليوم من خالل تطبيق جدول االحتياجات الطاقية املو�صى بها
(منظمة التغذية والزراعة ومنظمة ال�صحة العاملية) على بنية ال�سكان
ح�سب اجلن�س وال�سن وو�ضعية الن�ساء خالل احلمل والر�ضاعة.
تفوق العتبة الوطنية العتبة العاملية بقليل والتي مت حتديدها
�سنة  2005يف  2دوالر �أمريكي ح�سب من�سوب القدرة ال�رشائية يف
اليوم لكل فرد.
1
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تطور ن�سبة ال�سكان الذين يتوفرون على �أقل من دوالر �أمريكي واحد يف اليوم ح�سب من�سوب القدرة ال�رشائية ()%

القيم امل�سجلة
الطريق نحو املرمى

معدل الفقر
()%

امل�صدر  :املندوبية ال�سامية للتخطيط.

الفقر املطلق

• تقل�ص معدل الفقر املطلق ب�أزيد من الثلثني:

تقلي�ص الفقر املقا�س بالعتبة الوطنية ب�أزيد من الثلثني:
اتخذ الفقر املطلق ،مقا�سا بالعتبة الوطنية املرتفعة ،3
اجتاها ت�صاعديا خالل الت�سعينات من القرن املا�ضي ومل
يعك�س هذا االجتاه �إال ابتداء من  ،2001م�ؤديا بذلك �إىل
انخفا�ض ملمو�س للفقر على مدى الع�رشية الأوىل من هذا
القرن �أي ما بني  2000و.2010
وبالفعل ،خالل الفرتة املمتدة بني �سنتي
حتقق ما يلي :

– بـ  % 72,5على ال�صعيد الوطني ،حيث انتقل من % 15,3

�إىل % 4,2؛

– بـ  % 85,5يف الو�سط احل�رضي ،من � % 7,6إىل % 1,1؛
– وبـ  % 64,5يف الو�سط القروي ،من � 25,1 %إىل .% 8,9
• كما انخف�ض معدل اله�شا�شة  4ب�أكرث من :% 40
– بـ  % 49,6على ال�صعيد الوطني ،حيث انتقل من % 22,8

 2001و2014

�إىل % 11٫5؛

– بـ  % 58,4يف الو�سط احل�رضي ،من � % 16٫6إىل % 6,9؛
تقوم املندوبية ال�سامية للتخطيط باملغرب بقيا�س عتبة الفقر
املطلق طبقا ملعايري منظمة التغذية والزراعة ومنظمة ال�صحة العاملية
(املكونة الغذائية) ومنهجية التقدير من طرف البنك الدويل للمكونة
غري الغذائية لهذه العتبة .يف �سنة  ،2014بلغت عتبة الفقر املطلق
– عتبة مرتفعة – للفرد و�سنويا  4395درهم يف الو�سط احل�رضي
و 4266درهم يف الو�سط القروي .وت�ساوي يف املتو�سط  2,5دوالر
�أمريكي ح�سب من�سوب القوة ال�رشائية يف اليوم لكل فرد ( 1دوالر
�أمريكي ح�سب من�سوب القوة ال�رشائية =  4,88درهم) .وتعترب ه�شة ،كل
�أ�رسة تقع نفقاتها لكل فرد ما بني عتبة الفقر املطلق و�ضعف هذه
العتبة ون�صف .وهي �أ�رسة لي�ست فقرية ولكنها معر�ضة ب�شكل كبري
خلطر الفقر .ون�شري هنا �إىل �أن ن�سبة الفقر املطلق – عتبة مرتفعة –
ارتفعت من � % 13,1سنة � 1991إىل � % 16,3سنة .1999

– وبـ  % 39,7يف الو�سط القروي ،من � % 30٫5إىل .% 18,4

3

يف املجموع 5,3 ،مليـون من املغاربـة� ،سنـة  ،2014كانـوا
يعانون �إما من الفقـر املطلـق ( 1,4مليون) �أو من اله�شا�شـة
( 3,9مليون) .وي�ضم الو�سط القروي ،الذي ميثل  % 40كوزن
دميغرافـي % 85,0 ،مـن الفقـراء و % 64,0من ال�سكان الذين
يعي�شون يف و�ضعية ه�شة.

 ال ب�أ�س من التذكري ب�أنها ن�سبة ال�سكان التي يرتاوح ا�ستهالكها لكل
ن�سمة بني مرة واحدة  1,5ومرة �ضعف العتبة الوطنية للفقر املطلق.
4
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التقلي�ص من الفقر املدقع واجلوع
ومن جانبه ،انخف�ض الفقر الن�سبي مقا�سا بـ  % 60من
و�سيط نفقات اال�ستهالك لكل فرد ،بني  1990و ،2014من
� % 22,0إىل  % 18,8على ال�صعيد الوطني بينما �شهد ركودا
يقارب  % 10٫0يف الو�سط احل�رضي مقابل انخفا�ض طفيف
من � % 32٫6إىل  % 31٫3يف الو�سط القروي .وجتدر الإ�شارة
هنا �إىل �أن عتبة الفقر املحددة بهذا ال�شكل ترتفع بارتفاع
دخل الأ�سـر.
وخال�صة ميكن القول ب�أن الفقر يف املغرب ،مهما كانت
عتبته ،قد تقل�ص ب�شكل ملحوظ وي�ؤكد هذا االجتاه تراجع
الفقر املتعدد الأبعاد.
الفقر متعدد الأبعاد ،خالل فرتة 2014-1990
على غرار الفقر النقدي� ،شهد الفقر متعدد الأبعاد ،الذي
مت تقديره با�ستخدام املقاربة التي اعتمدها برنامج الأمم
5
املتحدة للتنمية ،وهي املقاربة التي تدعى �أك�سفورد
�أو �ألكري-فو�ستري ،انخفا�ضا �رسيعا يف املغرب .وتبني
االجتاهات التي �سجلها ،عن �إحراز تقدم مهم يف جمال
ظروف العي�ش.
وبالفعل انخف�ض معدل الفقر متعدد الأبعاد،الذي يقا�س مبا
مت ذكره ،بني  1992و 2014بـ:
– بـ  % 78,9على ال�صعيد الوطني ،حيث انتقل من % 58,3
�إىل % 6,0؛
– بـ  % 84,5يف الو�سط احل�رضي ،من � % 25,8إىل % 1,3؛
– بـ  % 75,8يف الو�سط القروي ،من � % 84,3إىل .% 13,1
باخت�صار ،ميكن القول ب�أن املغرب يتجه نحو الق�ضاء على
الفقر متعدد الأبعاد يف الو�سط احل�رضي� .أما يف الو�سط
القروي ،ف�إنه يتجه نحو التقل�ص ،بالرغم من �أن �أكرث من
�شخ�ص من �أ�صل  ،10يعاين من الفقر متعدد الأبعاد .ويف
�سنة  ،2014ما يقرب من  2,015مليون من املغاربة كانوا
يعي�شون يف �أ�رس تعاين من الفقر متعدد الأبعاد % 87,3 ،منهم
ينتمون �إىل الو�سط القروي.

الفقر الذاتي
منذ �سنة  ،2007تعتمد املندوبية ال�سامية للتخطيط ،يف
قيا�س الفقر الذي يتم الإح�سا�س به وامل�سمى بالفقـر الذاتي،
5
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على �سلم الرفاه  6حيث يتم ت�صنيف الأ�رس ح�سب اعتبارها
الذاتي ،جد غنية �أو غنية ن�سبيا �أو متو�سطة �أو فقرية ن�سبيا
�أو فقرية للغاية.
يف �سنة  ،2014اعترب  % 42,3من املغاربة �أنف�سهم فقراء،
 % 37,9منهم يف الو�سط احل�رضي و % 49,0يف الو�سط
القروي .و�سبع �سنوات من قبل� ،أي يف �سنة  ،2007بلغ معدل
الفقر الذاتي  % 39,3على ال�صعيد الوطني % 37,3 ،يف الو�سط
احل�رضي و % 42,0يف الو�سط القروي.
وتعاين من الفقر الذاتي جمموع الطبقات االجتماعية ،لكن
مب�ستويات خمتلفة  .7وتكون الن�سبه �أكرب و�سط الأ�رس التي
تعاين من الفقر النقدي و�/أو الفقر متعدد الأبعاد واله�شا�شة.

 .2اجتاهات الفوارق بني  1990و2014
نتج انخفا�ض الفقر النقدي يف املغرب ،بني  1990و،2014
�أ�سا�سـا عن النمو االقت�صادي وتو�سيع الولوج �إىل اخلدمــات
والتجهيزات االجتماعية ،وابتداء من  ،2007عن انخفا�ض
الفوارق االجتماعية.
على مدى خم�سة ع�رش �سنة ،من � 2001إىل  ،2014عرف
اال�ستهالك الفردي منوا كبريا (� % 3,3سنويا) حيث انتقل،
بالدرهم الثابت ،من  10286درهم �إىل  15609درهم .وي�شكل
هذا االرتفاع يف اال�ستهالك � ،8إىل جانب انخفا�ض الفقر
متعدد الأبعاد وانخفا�ض الفوارق االجتماعية بني 2007
و ،2014العامل الرئي�سي النخفا�ض الفقر املطلق خالل الفرتة
ذاتهــا .ويف �سنة  ،2014بلغ م�ؤ�رش جيني � ،0,388أقل مما
يرتكز هذا ال�سلم على ال�س�ؤال التايل الذي يوجه �إىل �أرباب الأ�رس:
«يف �أي م�ستوى اجتماعي ت�صنفون �أ�رستكم ،مقارنة مع ما ي�سود يف
بيئتكم االجتماعية ،هل ت�صنفونها �ضمن الأ�رس الغنية للغاية �أو الغنية
ن�سبيا �أم املتو�سطة �أو الفقرية ن�سبيا �أو الفقرية للغاية ؟».
يف �سنة  ،2014بلغ معدل الفقر الذي يتم الإح�سا�س به �أو الفقر
الذاتي  % 61,7بني �صفوف الطبقات املتوا�ضعة (التي تقل نفقة الفرد
فيها عن  % 75من و�سـيط نفقات اال�ستهالك لكل فرد) و % 37,7بيـن
�صفوف الطبقات املتو�سطــة (التي تتـراوح نفقـة الفـرد فيهـا بيـن
 % 75و 2,5مرة و�سيط نفقات اال�ستهالك لكل فرد) و % 9,4بني �صفوف
الطبقات املي�سورة (التي تفوق نفقة الفرد فيها  2,5مرة و�سيط نفقات
اال�ستهالك لكل فرد).
تظهر مرونة النمو – الفقر ب�أن للنمو ت�أثريا متزايدا يف تقلي�ص الفقر:
منو اقت�صادي بن�سبة  % 1ي�ؤدي �إىل تقلي�ص معدل الفقر بن�سبة % 2,7
�سنة  2001و� % 2,9سنة  2007و� % 3,9سنة .2014
6
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كان عليــــه يف �سنة � )0,407( 2007أو يف �سنة )0,406( 2001
و�سنة .)0,399( 1985
ويالحظ �أن اجتاه الفوارق االجتماعية نحو التقل�ص غالبا
ما يكون له ت�أثري على انخفاظ الفقر  .9يف �سنة ،2014
كان ب�إمكان ارتفاع الفـوارق بن�سبـة � % 1أن يلغي الت�أثري
على انخفا�ض الفقر بـ  2,4نقطة من الن�سبة املئويـة للنمو
االقت�صادي مقابل  0,2نقطة من الن�سبة املئوية �أواخر .2000
ومن هنا ي�أتي دور انخفا�ض الفوارق� ،أو على الأقل
ا�ستقرارها ،يف حماربة الفقر.
بالن�سبة لنمط التوزيع ،ا�ستهلكت  % 10من الأ�رس الأكرث ثراء
خالل الفرتة ما بني � ،2014-1990أكرث من  % 30من جمموع
ا�ستهالك الأ�سـر .و�شهدت �سنة  2014لأول مرة حت�سنا لوزن
 % 10من الأ�رس الأقل ثراء ،يف اال�ستهالك ( )% 2,8مقابل
ركود �سجل ( )% 2,6ما بني  1985و.2007
كما �أن �إعادة توزيع املوارد لفائدة الفئة الأقل ثراء ،همت
�أي�ضا  % 50من ال�ساكنة الأقل ثراء الذين �شهدوا حت�سن
ح�صتهم يف نفقات اال�ستهالك بن�سبة انتقلت من � % 23,4سنة
� 2001إىل � % 23,6سنة  2007و� % 24,5سنة .2014

 .3التحديات الكربى يف جمال حماربة الفقر
والفوارق
تبني اجتاهات ظروف عي�ش ال�ساكنة �أن كل من الفقر املطلق
ذي العتبة املرتفعة واملتعدد الأبعاد ،يتجهان نحو الإنقرا�ض
يف الو�سط احل�رضي ويظالن حا�رضين بالو�سط القــروي
بالرغـم من انخفا�ضهما الكبيـر ،ويتم ذلك يف �سياق يت�سم
بعك�س اجتاه ارتفاع الفوارق االجتماعيـة وانت�شار مهم للفقـر
الذاتي بني الطبقات املتوا�ضعة واملتو�سطة ب�صفة خا�صة.
ويرتتب عن ذلك ،ثالثة حتديات كربى:
• يتمثل التحدي الأول يف الرفع من وترية انخفا�ض الفـوارق
االجتماعيــة .وي�شكل انخفا�ض الفـوارق املالحظ بني 2007
و 2014انعطافا �أوليا ل�صالبته �أمام االنخفا�ض امل�سجل منذ
الت�سعينـات ،وهذا ي�شكل مك�سبـا للمغرب يف جمال حماربــة
الفقــر واله�شا�شـة .ومن مت ي�شكـل هذا االنخفا�ض للفــوارق
دعمـا لي�س النخفا�ض الفقــر واله�شا�شــة فح�سب ،بل كذلك
لتو�سيـع وتعزيز الطبقات املتو�سطة .12

على ال�صعيد الرتابي� ،سجل ال�سكان القرويون �سنة ،2014
ن�سبة فقر �أعلى بكثري من ن�سبة ال�سكان احل�رضيون ،بلغت 10
مرات بالن�سبة للفقر متعدد الأبعاد و 9,8مرة بالن�سبة للفقر
املطلق  .11وبالرغم �أن هذه التفاوتات ما تزال مهمـة ،ف�إنهـــا
�شهدت منذ  1990تقل�صا متوا�صال ،يبقى من الالزم ت�رسيعه
خالل ال�سنوات املقبلة (الر�سم البياين رقم .)14

• ويتمثل التحدي الثاين يف تخفيف حدة الفقر الذاتي من
خالل تخفيف �أ�سبابه والتي تعزى �إىل م�ستويات التعليم
والتكوين ال�ضعيفة و�إىل ه�شا�شة منا�صب ال�شغل ومن ثم �إىل
عدم ال�شعور بالأمان املايل واالجتماعي .وقد �أ�صبحت ن�سبة
املغاربة الذين يح�سون ب�أنهم فقراء ،خالل ال�سنوات الأخرية
تكاد ال تت�أثر بالتغريات الكمية والنوعية التي تعرفها البالد
يف جمال ظروف العي�ش ،ومن بينها تلك التي يتم قيا�سها
مبقيا�س الفقر النقدي �أو متعدد الأبعاد ،ال�شيء الذي ي�ستدعي
�إ�صالحا �شامال ملحاربة الفقر ،مع �إيالء الأهمية� ،إىل جانب
نظام امل�ساعدة الطبية املخ�ص�ص للمحرومني اقت�صاديا
واملبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ،لتكاف�ؤ الفر�ص يف
تنمية القدرات الب�رشية والعمل الالئق واحلماية االجتماعية
والأمن املايل.

�أدى ارتفاع الفوارق بن�سبة � % 1إىل ارتفاع الفقر بن�سبة � % 2,6سنة
 1985و� % 4,1سنة  2001و� % 5,9سنة  2007و� % 10سنة .2014
مت تقدير املعدل ال�سنوي لتطور متو�سط النفقات الفردية بني 2007
و 2014بـ %3,9 :للطبقات ال�ضعيفــــة و %3,6للطبقات املتو�سطة و%2,4
للطبقات الغنية.
يقا�س الفقر النقدي بعتبة  2دوالر �أمريكي ح�سب من�سوب القدرة
ال�رشائية والفقر متعدد الأبعاد ح�سب مقاربة �ألكري-فو�ستري.

ي�شري التقرير الوطني الرابع ( 2009املندوبية ال�سامية للتخطيط)
حول �أهداف الألفية من �أجل التنمية باملغرب� ،إىل �أن تخفيف الفوارق
االجتماعية والرتابية قد ال يكون ناجتا فقط عن اال�ستهداف اجلغرايف
للموارد العمومية ،ولكن �أي�ضا من حركية اجتماعية مت�صاعدة تركز
على ال�شطر الأ�سفل وال�شطر الأو�سط من املداخيل.

خال�صة القول ،يظهر من انخفا�ض الفوارق وتراجع ت�أثري
�أ�شكال الفقر واله�شا�شة ،ب�أن النمو االقت�صادي امل�سجل
بني  2007و ،2014كان منوا �شامال وا�ستفادت منه الفئات
الفقرية واله�شة �أكرث من الفئات غري الفقرية (منو لفائدة
الفقراء) .10
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التقلي�ص من الفقر املدقع واجلوع
الر�سم البياين رقم 14

الفرق (الو�سط القروي-الو�سط احل�رضي) بني معدالت الفقر متعدد الأبعاد ()%

الفرق بالفقر النقدي (عتبة  2دوالر �أمريكي ح�سب من�سوب القدرة ال�رشائية)
الفرق بالفقر متعدد الأبعاد ،مقاربة �ألكري-فو�ستري

الفرق بـ نقط
%

امل�صدر  :املندوبية ال�سامية للتخطيط.

• ويتمثل التحدي الثالث يف ت�رسيـع وترية انخفا�ض
اله�شا�شة وخمتلف مظـاهـر الفقـر يف الو�سط القـروي
بكيفيـة جتعل الفارق احل�رضي/القروي يف جمال ظروف
العي�ش فارقا مقبوال من الناحية االجتماعية.

 .4حمـاور حماربة الفقر والفوارق
يعزى تراجع الفقر ،النقدي واملتعدد الأبعاد ،بني
و ،2014ف�ضال عن تقوية اال�ستثمارات العمومية يف التنمية
االجتماعية� ،إىل اال�ستهداف اجلغرايف واالجتماعي للربامج
ال�سو�سيو -اقت�صادية املخ�ص�صة لل�سكان وللمناطق الفقرية.

1990

وعلى �صعيـد الإ�ستثمـارات العموميـة ،فقـد ارتفعت ح�صـة
القطاعات االجتماعيـة مـن امليزانيـة العامـة بـ % 51,1
بني �سنتي  1994و� ،2014إذ انتقلت من � % 36إىل .% 54,4
وقد ا�ستفاد من هذا االرتفاع قطاعا التعليم وال�صحة اللذان
ت�ضاعفت ميزانيتهما ب�أكرث من ثالث مرات خالل هذه الفرتة.
على م�ستوى الربامج ال�سو�سيو-اقت�صادية التي ت�ستهدف
املناطق الفقرية وال�سكان املحرومني ،هناك �ضمن برامج
30

�أخرى ،املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ونظام امل�ساعدة
الطبية.
وبالفعل ،ف�إن �إطالق املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية
�سنة  13 2005وعملية تعميم نظام امل�ساعدة الطبية
�سنة � ،2013أعطيا دفعة جديدة لدينامية التنمية ومل�سل�سل
حماربة الفقر املطلق والب�رشي .وتوجد اليوم املبادرة
الوطنية للتنمية الب�رشية يف مرحلتها الثانية ،14 2015-2011
التي طبعها ر�صد ميزانية قدرها  17مليار درهم وكذا
تو�سيع اال�ستهداف ليقوم بتغطية  702جماعة قروية و532
حيا ح�رضيا .وقد مت ت�صورها اعتمادا على خرائطية الفقر
(املندوبية ال�سامية للتخطيط 2004 ،و )2007من �أجل تقوية
عمل الدولة واجلماعات املحلية وا�ستهداف اجلماعات القروية
�أجنزت يف مرحلتها الأوىل � ،2010-2005أكرث من � 22ألف من
امل�شاريع والأن�شطة التنموية ،من بينها  3700ن�شاطا مدرا للدخل
لفائدة �أكرث من  5,2مليون م�ستفيد مقابل مبلغ ا�ستثمار �إجمايل ي�صل
�إىل  14,1مليار درهم.
تعتزم يف مرحلتها الثانية � ،2015-2011إجنــاز �أكرث من 18.600
من امل�شاريع والأن�شطة التنموية ،من بينها  4300ن�شاطا مدرا للدخل
لفائدة �أكرث من  4مليون م�ستفيد مقابل مبلغ ا�ستثمار �إجمايل ي�صل
�إىل  17,6مليار درهم.
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والأحياء احل�رضية الأكرث حرمانا .ومن جانبه ،يتجلى نظام
امل�ساعـدة الطبية الذي مت تعميمـه �سنة  ،2013يف تكفل
امل�ست�شفيـات وم�ؤ�س�سات ال�صحة العمومية ،كليا �أو جزئيا،
بخدمات طبية تقدم للفقراء وملن يعانون من اله�شا�شة
باملعنى الذي حددته املندوبية ال�سامية للتخطيط.
وموازاة مع ذلك ،قام املغرب �سنة  2012ب�إحداث �صندوق
دعم التما�سك االجتماعي الرامي �إىل متويل وتقوية الربامج
والأن�شطة االجتماعية التي ت�ستهدف ال�سكان املوجودين
يف و�ضعية �صعبة (اله�شا�شة وا لإق�صاء االجتماعي،
دعم التمدر�س وحماربة الهدر املدر�سي) والتكفـل بذوي

االحتياجات اخلا�صة ومتويـل نظام امل�ساعـدة الطبيــة.
كما مت تبني برنامـج اجتماعـي للقـرب ي�ساهم يف متويل
امل�شاريع املقدمة من طرف اجلمعيات واملتعلقة �أ�سا�سا
بالأن�شطة املدرة للدخل والت�شغيل والبنية التحتية.
وهناك اليوم برامج �أخرى و�إ�سرتاتيجيات قطاعية ت�ساهم يف
احلد من الفقر ،نذكر من بينها خمطط املغرب الأخ�رض الذي
يقرتح عن�رصه الثاين املتعلق بالزراعة الت�ضامنية ،مقاربة
موجهة نحو حماربة الفقر ،وذلك من خالل الرفع من دخل
الفالحني الأكرث ه�شا�شة وخا�صة يف املناطق املحرومة
والتي تعتمد على الفالحة البورية.
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التقلي�ص من الفقر املدقع واجلوع
اجلدول رقم 1

تطور ِم�ؤ�رشات الهدف الأول
املرامي

املرمى 1
تقلي�ص ن�سبة ال�سكان الذين يقل
دخلهم عن دوالر واحد لكل فرد
ح�سب من�سوب القدرة ال�رشائية
(بـ � )%إىل الن�صف ،بني 1990
و2015

1990

2001

2007

2014

القيمة امل�ستهدفة
يف 2015

املجموع

3,5

2,0

0,6

(*)—

1,8

الذكور

3,5

2,0

0,5

—

—

الإناث

3,5

2,0

0,6

—

—

الو�سط احل�رضي

1,2

0,3

0,1

—

—

الو�سط القروي

5,7

4,0

1,2

—

—

م�ؤ�رش هوة الفقر

املجموع

0,0271

0,0346

0,0192

0,0064

—

ح�صة اخلم�س �أكرث فقرا �ضمن
ال�سكان يف اال�ستهالك النهائي

املجموع

6,6

6,46

6,51

6,9

—

املجموع

—

51,4

51,0

48,0

—

الذكور

—

78,1

76,1

72,4

—

الإناث

—

25,6

27,1

25,2

—

امل�ؤ�رشات

ن�سبـة ال�سكان الذين يقل دخلهـم
عن دوالر واحد لكل فرد ح�سب
من�سوب القدرة ال�رشائية ( بـ )%

معدل ن�شاط ال�سكان البالغني من
العمر � 15سنة فما فوق

التق�سيم

ن�سبة ال�سكان الأجراء الذين
يعي�شون ب�أقل من دوالر واحد
املجموع
لكل فرد مبن�سوب القدرة ال�رشائية
(بـ )%

2,4

1,2

0,3

0,0

—

املجموع

—

25,8

24,4

27,6

—

الذكور

—

30,6

29,0

32,4

—

الإناث

—

12,1

12,2

14,6

—

املجموع

—

31,1

26,8

22,4

—

الذكور

—

22,9

16,8

12,5

—

الإناث

—

54,5

53,1

49,2

—

()1992
9,0

()2003
10,2

—

()2011
3,1

4,5

9,5

10,4

—

3,6

—

8,4

10,0

—

2,6

—

3,3

6,5

—

1,7

—

12,0

14,0

—

4,5

—

()1985
4,6

1,8

0,9

0,1

2,3

الذكور

4,6

1,8

0,8

0,05

—

الإناث

4,6

1,8

1,0

0,07

—

الو�سط احل�رضي

2,4

0,3

0,1

0,0

—

الو�سط القروي

6,2

3,7

2,0

0,2

()1985
30,4

20,2

8,2

1,3

15,2

الو�سط احل�رضي

13,3

8,7

3,6

0,3

—

الو�سط القروي

54,5

34,2

14,3

2,9

—

املرمى  1مكرر
احل�صول على �شغل منتج وعمل
الئق بالن�سبة للجميع ،مبن فيهم
الن�ساء وال�شباب
ن�سبة امل�ستقلني من ال�سكان
الن�شطني امل�شتغلني (بـ )%

ن�سبة امل�ساعدين العائليني من
ال�سكان الن�شطني امل�شتغلني
(بـ )%

املجموع
الذكور

ن�سبة الأطفال دون �سن اخلام�سة
الوزن
الذين يعانون من نق�ص يف
الإناث
(بـ )%
الو�سط احل�رضي
املرمى 2
تقلي�ص ن�سبة ال�سكان الذين
يعانون من اجلوع �إىل الن�صف،
بني  1990و2015

الو�سط القروي
املجموع
ن�سبة ال�سكان الذين ال يتوفرون
على احلد الأدنى من ال�سعرات
احلرارية (بـ )%

ن�سبة ال�سكان الذين يك�سبون �أقل
املرمى 3
تقلي�ص ن�سبة ال�سكان الذين يقل من دوالرين �أمريكيني يف اليوم
لكل فرد ح�سب من�سوب القدرة
دخلهم عن دوالرين �أمريكيني
ال�رشائية ( بـ )%
يف اليوم ح�سب من�سوب القدرة
ال�رشائية (� )%إىل الن�صف ،بني
 1990و2015
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1990

2001

2007

2014

القيمة امل�ستهدفة
يف 2015

()1985
21,0

15,3

8,9

4,2

10,5

13,3

7,6

4,8

1,1

—

26,8

25,1

14,4

8,9

—

()1985
24,1

22,8

17,5

11,5

12,05

معدل اله�شا�شة ( )%

الو�سط احل�رضي

17,6

16,6

12,7

6,9

—

معدل الفقر الن�سبي بعتبة % 60

الو�سط القروي
املجموع
الو�سط احل�رضي
الو�سط القروي

29,2

30,5

23,6

18,4

—

22,0

20,4

19,4

18,8

—

10,0

8,9

10,3

10,5

—

32,6

35,0

31,2

31,3

—

()1992
58,3

()2003
28,5

()2011
9,8

6,0

املرامي

امل�ؤ�رشات

املرمى 4
تقلي�ص ن�سبة ال�سكان الذين
يعي�شون يف الفقر املطلـق
ويعانون من اله�شا�شة �إىل
الن�صف بني  1990و2015

التق�سيم

معدل الفقر املطلق ذو العتبة
املرتفعة ( )%

الو�سط احل�رضي
الو�سط القروي
املجموع

من متو�سط نفقات اال�ستهالك
لكل فرد
املرمى  4مكرر
هم
الذين
ال�سكان
تقلي�ص ن�سبة
معدل الفقر متعدد الأبعاد
أبعاد
ل
ا
املتعدد
الفقر
يف و�ضعية
ح�سب مقاربة �ألكري-فو�ستري
�أو الذاتي �إىل الن�صف ،بني 1990
و2015
معدل الفقر الذاتي

ح�صة  % 50من ال�سكان الأقل
غنى يف النفقات الإجمالية ()%
املرمى 5
تقلي�ص الفوارق يف نفقات
اال�ستهالك �إىل الن�صف،
بني  1990و2015

املجموع

ح�صة  % 10من ال�سكان الأكرث
غنى يف النفقات الإجمالية ()%

ح�صة  % 10من ال�سكان الأقل
غنى يف النفقات الإجمالية ()%

املجموع
الو�سط احل�رضي
الو�سط القروي
املجموع
الو�سط احل�رضي
الو�سط القروي
املجموع
الو�سط احل�رضي
الو�سط القروي
املجموع
الو�سط احل�رضي
الو�سط القروي
املجموع
الو�سط احل�رضي
الو�سط القروي

—

25,8

8,4

2,3

1,3

—

84,3

54,2

20,2

13,1

—

—

—

39,3

42,3

—

—

—

37,3

37,9

—

—

—

42,0

49,0

—

()1985
24,2

23,4

23,6

24,5

—

23,5

24,2

23,7

24,8

—

28,8

28,7

27,7

29,0

—

()1985
31,7

32,1

33,1

31,3

31,8

30,9

33,7

30,6

—

25,3

25,9

25,9

25,4

—

()1985
2,6

2,6

2,6

2,8

2,4

2,8

2,7

2,9

—

3,2

3,4

3,2

3,5

—

—

امل�صدر  :املندوبية ال�سامية للتخطيط ،البحث الوطني حول اال�ستهالك ونفقات الأ�رس  2001 ،1985و2014
 البحث الوطني حول م�ستوى عي�ش الأ�رس  - 2007البحث الوطني حول ال�سكان وال�صحة الأ�رسية  1992و.2003-2004– البحث الوطني حول ال�شغل  2001و 2007و.2014
(*) يعترب معدل الفقر املقا�س بدوالر �أمريكي واحد ح�سب من�سوب القدرة ال�رشائية غري ذي �أهمية من الناحية الإح�صائية.

القدرة على التتبع والتقييم
�ضعيفة
القدرة على جمع املعلومات

X

جودة املعلومات احلديثة

X

القدرة على تتبع املعلومات الإح�صائية

X

القدرة على حتليل املعلومات الإح�صائية

X

القدرة على �إدماج التحليل الإح�صائي يف
�آليات �إعداد �سيا�سات التخطيط وتخ�صي�ص
املوارد

X

�آليات التقييم والتتبع

X

ملحة عن الو�ضعية
متو�سطة

قوية

هل �سيتحقق الهدف يف �أفق  2015؟
من املحتمل

من املمكن

من امل�ستبعد

حالة البيئة املواتية
قوية

متو�سطة

�ضعيفة لكنها تتح�سن

�ضعيفة
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الهدف

2

�ضمان التعليم االبتدائي للجميع
متثلت الأهداف الرئي�سية لل�سيا�سات املتبعة منذ اال�ستقالل
يف جمال الرتبية ،يف تو�سيع الولوج �إىل نظام الرتبية
والتكوين وحت�سيـن جودته .فمنذ  ،1990مت تبني مقاربات
جديدة لتنميـة النظام الرتبـوي تعتمـد بالأ�سا�س على البحث
على الفعاليـة وتر�شيـد الو�سائـل والالمتركز و�إ�رشاك فرقاء
جدد.وقد �أحرز النظام الرتبوي تقدما على م�ستوى تو�سيع
الولوج �إىل التمدر�س ،لكن على ح�ساب جودة التعليم.
ومن هذا املنطلق ،مت يف �سنة  ،1999ت�شكيل جلنة خا�صة
للرتبية والتكوين� ،أ�سندت لها مهمة �إعداد م�رشوع �إ�صالح
املدر�سة املغربيــة .وقد توجت �أعمـال هذه اللجنة باعتماد
ميثاق وطني للرتبية والتكوين للفرتة ما بني  2000و.2010
وقد �أظهر التقييم الذي �أجنز عند منت�صف مرحلة امليثاق
يف �سنة  ،2007ب�أن ح�صيلة املنجزات قد ظلت غري وازنــة
بالرغـم من التقدم امللحوظ يف كثري من امليادين.

الإ�سرتاتيجيــة  »2030والتي ت�ستنــد خطوطها العري�ضة
على ثالث مبادئ �أ�سا�سية ،وهي مدر�سة الإن�صاف وتكاف�ؤ
الفر�ص ثم مدر�سة اجلودة للجميع فمدر�سـة االرتقاء بالفرد
واملجتمع.

 .1الو�ضعية احلالية

 .1.1التعليم الأويل

يلعب التعليم الأويل دورا مهما يف تنمية �شخ�صية الطفل
وقدراته املعرفية كما ميكن من تلقني القيم احل�ضارية
الأ�سا�سية مبكرا ،ويقوي حظوظ موا�صلة الطفل وجناحه
الدرا�سي يف املرحلة االبتدائية �إذ ي�ساهم بهذه الطريقـة يف
�إبقــاء التالميـذ بالنظام الرتبـوي وتقلي�ص الر�سوب املدر�سي
وتقلي�ص عدم تكاف�ؤ الفر�ص.

لذلك� ،أعطى �صاحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ،يف خطابه
مبنا�سبـة افتتــاح الدورة الت�رشيعية يف خريف ،2007
تعليماتـه ال�سامية لإعادة تفعيل املجل�س الأعلى للتعليم،
باعتباره م�صدرا دائما وم�ستقال لتتبع وتقييم ال�سيا�سات
العمومية يف جمال الرتبية ،لإعداد خطة ا�ستعجالية للفرتة
ما بني  2009و ،2012تكون مبثابة خارطة الطريق لت�رسيع
تطبيـق م�ضاميـن امليثاق لل�سنوات املتبقية ،مع اتخاذ
توجهات هذا امليثاق ك�إطار مرجعي.

اتخذ تطور �أعداد الأطفال امل�ستفيدين من التعليم الأويل
بني مو�سمي  1991 -1990و  ،2014 -2013اجتاها نحو
االنخفا�ض بلغ � % 8,2إذ �أن الأعداد انتقلت من 812.487
�إىل  745.991طفال ،وذلك نف�س اجتاه تطور �أعداد الأطفال
يف �سن التمدر�س بالأويل (الأطفال املرتاوحة �أعمارهم بني
 4و� 5سنوات) والذي انتقل من � 1.289.000سنة � 1994إىل
� 1.154.000سنة � 2014أي انخفا�ضا بن�سبة .% 10,5

ويف �سنة  ،2014مت تعوي�ض املجل�س ا لأعلى للتعليم
باملجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمـي الذي
قام بعد تقييـم �شامـل للميثاق ،ب�إعداد �إ�سرتاتيجية جديدة
للفرتة ما بني  2015و� ،2030أطلق عليها �إ�سم «الر�ؤيـة

ويف املقابل ،متيز تطور �أعداد الفتيات بالتعليم الأويل مبعدل
منو بلغ  ،% 31ال�شيء الذي يعك�س اجلهـود املبذولة ،خا�صة
يف الو�سط القـروي ،لت�شجيـع �إقبال الفتيات على التعليم
الأويل .ويو�ضح اجلدول الآتي هذه التطورات:

اجلدول رقم 2

تطور �أعداد تالميذ التعليم الأويل ح�سب اجلن�س
الذكور
الإناث
املجموع

1991-1990

%

2001-2000

%

2014-2013

%

563.913

69,4

491.974

64,4

419.955

56,3

248.574

30,6

272.226

35,6

326.036

43,7

812.487

100

764.200

100

745.991

100

امل�صدر :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.
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الر�سم البياين رقم 15

تطور املعدل ال�صايف للتمدر�س بالتعليم الأويل � 5-4سنوات ()%
القيم امل�سجلة
الطريق �إىل املرمى
االجتاه اخلطي

امل�صدر  :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.

وهكذا ،فقد انتقلت الن�سبة ال�صافية للتمدر�س بالتعليم الأويل
(الأطفال املرتاوحة �أعمارهم بني � 5-4سنوات) من  % 40,5يف
املو�سم الدرا�سي � 1991-1990إىل  % 53,8يف املو�سم الدرا�سي
( 2014-2013الر�سم البياين رقم  .)15فيما يخ�ص الفتيات فقد
انتقلت هذه الن�سبــة من � % 25,1إىل  % 47,6خالل نف�س الفرتة.
ي�شكل تعميم التعليم الأويل حمورا رئي�سيا يف تطور النظام
الرتبوي الوطني ،لكن رغم ذلك ،ف�إن التغطية الرتابية للعر�ض
اخلا�ص بالتعليم الأويل متفاوتة جدا ومتيزت بتغطية مهمة
يف املراكز احل�رضية الكربى يف حني �أن الأقاليم الأ�شد فقرا
والو�سط القروي ي�شهدان تغطية حمدودة للغاية.

وللتذكري ،فقد مت �سن القانون  05-00ل�سنة  2000ب�ش�أن
النظام الأ�سا�سي للتعليم الأويل ،بهدف �ضمان تكاف�ؤ فر�ص
الولوج ،لكل الأطفال املغاربة املرتاوحة �أعمارهم بني 4
و� 5سنوات� ،إىل هذا النوع من التعليم.

 .2.1التعليم االبتدائي

�سجلت �أعداد تالميذ التعليم االبتدائي منوا متوا�صال خالل
الفرتة املمتدة بني املو�سم  1991-1990و� ،2014-2013إذ
انتقلت من � 2.483.973إىل  4.030.142تلميذا ،مبعدل منو
�شامل بلغ  .% 62,2ويبني اجلدول الآتي هذا التطور:

اجلدول رقم 3

تطور �أعداد تالميذ التعليم االبتدائي
1991-1990

القروي

املجموع

الذكور
الإناث
املجموع
الذكور
الإناث
املجموع

%

2001-2000

%

2014-2013

%

678.940

70,6

1.033.099

56,9

1.013.738

52,8

282.224

29,4

781.184

43,1

907.839

47,2

961.164

100,0

1.814.283

100,0

1.921.577

100,0

1.494.479

60,2

2.088.940

54,4

2.111.789

52,4

989.494

39,8

1.753.060

45,6

1.918.353

47,6

2.483.973

100,0

3.842.000

100,0

4.030.142

100,0

امل�صدر :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.

بلغت الن�سبة ال�صافية للتمدر�س يف التعليم االبتدائي
يف املو�سم الدرا�سي  ،2014-2013مقابل  % 52,4يف املو�سم
الدرا�سي ( 1991-1990الر�سم البياين رقم  .)16ويرتجم
هذا التطور اجلهود الذي بذلها املغرب لتح�سني التمدر�س

% 99

والذي ا�ستفادت منه الفتيات ب�صفة �أكرث .فقد عرفت الن�سبة
ال�صافية لتمدر�سهن حت�سنا وا�ضحا يف الو�سط القروي� ،إذ
انتقلت من � % 22,5إىل  % 100خالل نف�س الفرتة.

الهدف � : 2ضمان التعليم االبتدائي للجميع
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الر�سم البياين رقم 16

تطور الن�سبة ال�صافية للتمدر�س بالتعليم االبتدائي � 11-6سنوات ()%

القيم امل�سجلة
الطريق نحو املرمى
االجتاه اخلطي

امل�صدر  :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.

وميكن �رشح هذا التطور بربامج الدعم االجتماعي ،خا�صة
برنامج امل�ساعدات املالية «تي�سري» واملبادرة امللكية
«مليون حمفظة» �إ�ضافة �إىل �إحداث الداخليات.
زيادة على ذلك ،فقد مت تزويد عدد كبري من امل�ؤ�س�سات
التعليمية باملراحي�ض واملاء ال�صالح لل�رشب والكهرباء �إىل
جانب اخلزانات املدر�سية ،وذلك ،من �أجل حت�سني ظروف
التمدر�س.
كما ت�ضاعف عدد امل�ؤ�س�سات التعليمية خالل الفرتة ما بني
 1990و� ،2014إذ انتقل من � 3.686إىل  7.541مدر�سة و�سجل
عدد قاعات الدرا�سة ن�سبة منو بلغت  ،% 43منتقال من
� 62.779إىل  89.739حجرة بر�سم نف�س الفرتة .ويبني اجلدول
الآتي اجتاه النمو من حيث �إن�شاء قاعات الدرا�سة:
اجلدول رقم 4

تطور �أعداد قاعات الدرا�سة للتعليم االبتدائي العمومي
ح�سب الو�سط
1991-1990

2001-2000

2014-2013

الو�سط احل�رضي

27.233

35.602

35.621

الو�سط القروي
املجموع

35.546

48.523

54.118

62.779

84.125

89.739

امل�صدر :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.

وقد مت ت�شجيع هذا النمو امللحوظ للتمدر�س ،من خالل �إن�شاء
 69مدر�سة جماعاتية بالو�سط القروي يف ال�سنوات الأخرية.
36

 .3.1التعليم الثانوي الإعدادي

ت�ضاعف عدد التالميذ بالتعليم الثانوي الإعدادي ما بني
 1991 -1990و  ،2014 -2013بانتقاله من � 811.411إىل
 1.618.105تلميذ .وقد حاز الو�سط القروي احلظ الأوفر من
هذا التطور ،خا�صة الفتيات القرويات اللواتي ت�ضاعف
عددهن بـ  14مرة خالل نف�س الفرتة.
عرفت الن�سبة ال�صافية للتمدر�س بالتعليم الثانوي الإعدادي
حت�سنا وا�ضحا� ،إذ انتقلت من  % 17,5يف � 1991-1990إىل
 % 61يف ( 2014-2013الر�سم البياين رقم  .)17ويج�سد هذا
النمو اجلهود املبذولة لتح�سني التمدر�س خالل هذه الفرتة،
وخا�صة لفائدة الفتيات ،بحيث �أن الن�سبة ال�صافية للتمدر�س
انتقلت من � % 31,9إىل  % 84,9بالو�سط احل�رضي ومن % 1,1
�إىل  % 30,7بالو�سط القروي خالل نف�س الفرتة.
�إن حت�سني ظروف الإيواء والتمدر�س بال�سلك الإعدادي،
وخا�صة بالو�سط القروي� ،شجع انتقال التالميـذ من
االبتدائـي �إىل الإعـدادي ،كما ي�شهـد بذلك �إن�شـاء الداخليات
ودار الطالب ودار الطالبـة� ،إىل جانب ربط امل�ؤ�س�سات
ب�شبكات التطهري والكهرباء واملاء ال�صالح لل�رشب.
وهكذا انتقل عدد الإعداديات من  740يف � 1991-1990إىل
 1.781يف � 2014-2013أي مبعدل بناء بلغ � 45إعدادية يف
ال�سنة .وقد ا�ستفـاد الو�سط القـروي من هذا �أكثـر� ،إذ بلغت
ن�سبة تغطيـة اجلماعات القرويـة بالإعداديات  % 60,9يف
 2014-2013مقابل  % 48,2يف .2008-2007

املغرب بني �أهداف الألفية من �أجل التنمية و�أهداف التنمية امل�ستدامة .املكت�سبات والتحديات

اجلدول رقم 5

تطور �أعداد تالميذ التعليم الثانوي الإعدادي ح�سب اجلن�س
1991-1990

القروي

املجموع

الذكور
الإناث
املجموع
الذكور
الإناث
املجموع

%

2001-2000

2014-2013

%

%

42.177

77,2

116.156

70,4

370.602

68,1

12.425

22,8

48.797

29,6

173.396

31,9

54.602

100

164.953

100

543.998

100

478.012

58,9

595.525

57,1

894.568

55,3

333.399

41,1

447.818

42,9

723.537

44,7

811.411

100,0

1.618.105

100٫0

1.043.343

100,0

امل�صدر :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.
الر�سم البياين رقم 17

تطور الن�سبة ال�صافية بالتعليم الثانوي الإعدادي (� )14-12سنوات ()%
القيم امل�سجلة
الطريق نحو املرمى
االجتاه اخلطي

امل�صدر  :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.

 .4.1معدل �إمتام التعليم
انتقل معدل �إمتام التعليم االبتدائي من  % 53,4يف 1991-1990

�إىل  % 87,8يف  ،2014-2013مما يدل على �أنه ،من �أ�صل
من امل�سجلني اجلدد يف ال�سنة الأوىل ابتدائي 88 ،تلميذا متكنوا
من �إنهاء الطور االبتدائي �سنة .2014-2013

100

و�إذا �أخذنا بعني االعتبار الطورين االبتدائي والإعدادي معا،
ف�إن ن�سبة �إمتام التعليم قد انتقل من  % 32,1يف 1991-1990
�إىل  % 65,6يف  .2014-2013ومبعنى �آخر ،فمن �أ�صل  100تلميذ
م�سجل يف ال�سنة الأوىل من الطور االبتدائي 66 ،تلميذا يتمكنون
من �إنهاء الطور الإعدادي.
ويعود الف�ضل لهذا النمو �إىل الدعم االجتماعي املقدم
للتالميذ والذي يتجلى يف رفع احلواجز ال�سو�سيو-اقت�صادية

واجلغرافية التي تعوق الولوج �إىل التعليم الإجباري ،و�أي�ضا
�إىل ت�شجيع �إبقاء املتعلمني من خالل مكافحة �أ�سباب الهدر
املدر�سي .ولقد تولد عن جمموع خدمات الدعم االجتماعي
املوفرة ،اجتاه ت�صاعدي م�ستمر لأعداد التالميذ .وقد همت
تدابري دعم التمدر�س:
• تو�سيع �شبكة املطاعم املدر�سية والداخليات وكذا رفع
عدد امل�ستفيدين من املنح؛
• توفري النقل املدر�سي للتالميذ الذين يقطنون بعيدا عن
امل�ؤ�س�سات التعليمية؛
• حت�سني خدمات ال�صحة املدر�سية من خالل �إر�سـاء برنامج
تعاون مع خمتلف املتدخلني يف جمايل ال�صحة والطفولة؛
• موا�صلة احلمالت التح�سي�سية من �أجل ت�شجيع التمدر�س.
الهدف � : 2ضمان التعليم االبتدائي للجميع
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�ضمان التعليم االبتدائي للجميع
ويف هذا ال�سياق� ،أعطت املبادرة امللكية «مليون حمفظة»
نف�سا كبريا لتعميم التعليم ا لإجباري بحيث ا�ستفاد
 3.915.000تلميذ وتلميذة �سنة  2014-2013من هذه املبادرة
ينحدر  % 63منهم من الو�سط القروي .يف حني هم برنامج
امل�ساعدة املالية «تي�سري» ،من جهته  783.833تلميذ وتلميذة
�إىل جانب � 465.913أ�رسة �سنة .2014-2013

 .5.1حماربة الأمية
بناء على النتائج امل�ؤقتـة للإح�صـاء العـام لل�سكان وال�سكـنى
املنجز يف �سنة  ،2014فقد بلغت ن�سبة معدل حماربة

الأميــة ،على ال�صعيد الوطني� ،ضمن ال�سكان البالغني من
العمر � 10سنوات فما فوق % 68 ،يف  2014مقابل % 50,1
يف � .1991أما يف الو�سط القروي ،فقد انتقلت هذه الن�سبة من
 % 30,9يف � 1991إىل  % 52,3يف .2014
وح�سب نفـ�س امل�صدر ،بلـغ معـدل حماربة الأميـة بيـن
ال�شباب املرتاوحـة �أعمارهـم ما بيـن  15و� 24سنـة% 90 ،
مقابـل  % 58يف ( 1994الر�سم البياين رقم  .)18وقد �سجل
هذا التح�سن ب�صفة ملمو�سة لدى الإناث اللواتي ارتفع لديهن
هذا املعدل ،خالل نف�س الفرتة من � % 46إىل  ،% 85,9مقابل
 % 71و % 94,1على التوايل بالن�سبة للذكور.

اجلدول رقم 6

تطور ن�سب التعلم لل�سكان املرتاوحة �أعمارهم ما بني  15و� 24سنة ح�سب و�سط الإقامة واجلن�س (بـ )%
2004

2008

الذكور
احل�رضي
الإناث
90,9
88,0
املجموع
76,6
69,0
الذكور
القروي
48,5
33,6
الإناث
62,7
51,1
املجموع
85,8
81,6
الذكور
69,9
60,4
املجموع
الإناث
77,9
70,9
املجموع
امل�صادر :البحث الوطني حول الت�شغيل والإح�صاء العام لل�سكان وال�سكنى ل�سنة .2014
(*) املعطيات امل�ؤقتة للإح�صـاء العام لل�سكان وال�سكنى املنجز يف .2014
92,4

93,8

83,7

88,1

2012

)*( 2014

96,0

97,4

92,5

94,3

94,2

95,9

83,0

89,4

63,9

73,6

73,8

81,6

89,9

94,1

79,6

85,9

84,8

90,0

الر�سم البياين رقم 18

تطور معدل التعلم لل�سكان املرتاوح �أعمارهم ما بني  15و� 24سنة ()%
القيم امل�سجلة
الطريق نحو املرمى
االجتاه اخلطي

امل�صدر  :املندوبية ال�سامية للتخطيط.
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املغرب بني �أهداف الألفية من �أجل التنمية و�أهداف التنمية امل�ستدامة .املكت�سبات والتحديات

 .2الإكراهات
• يبقى التعليم الأويل احللقة ال�ضعيفة للنظام الرتبوي.
وي�شكل عجز التعليم الأويل حاليا ،عامال قويا لتعزيز فوارق
الولوج والنجاح ،خ�صو�صا بني املناطق احل�رضية من جهة،
واملناطق �شبه احل�رضية والو�سط القروي من جهة �أخرى.
وتعرف هذه الأخرية عجزا كبريا يف جمال التعليم الأويل �أو
�أنها ال تتوفرعلى ال�رشوط التي ت�ستجيب للمعايري املتطلبة
ملثل هذا النوع من التعليم؛
• هناك عدد كبري من الأطفال املنتمني للفئة العمرية
� 15-6سنة خارج املدر�سة لأ�سباب خمتلفة� ،إما �أنهم مل يلجوا
�إليها �أبدا� ،أو غادروها مبكرا؛
• تظل ن�سبة االنتقال من التعليم االبتدائي نحو الإعدادي �أو
نحو التكوين املهني �ضعيفة.

 .3الإ�سرتاتيجية املعتمدة
تعتمد الأولويات على �أربع اختيارات ا�سرتاتيجية وهي:
 .1دعم التمدر�س ب�إعطاء الأولوية للإن�صاف وتكاف ؤ� الفر�ص
من خالل تفعيل �إجراءات ملمو�سة وفعالة ترمي �إىل تعميم
التمدر�س باعتماد مقاربات خمتلفة ت�أخذ بعني االعتبار،
اخل�صو�صيات اجلهوية والإقليمية واجلماعية وحل �إ�شكاليات
الهدر املدر�سي.
 .2حت�سني جودة التعلم من خالل حت�سني جودة التعليم
بالرتكيز على الكفاءات ال�رضورية واكت�ساب املعارف

الأ�سا�سية التي ت�ساهم يف تنمية ا�ستقاللية املتعلم ويف
�إملامه مبفاهيم ومناهج التفكري والتعبري والتوا�صل.
 .3تطوير النظام الرتبوي وذلك من خالل تنمية قدرات
الريادة وحت�سيــن فعالية وجناعة النظام يف التدبري
امل�ؤ�س�ساتي والإداري واملايل .ويجد هذا الهدف �أهميته
و�أولويته يف �إطار مواكبة الالمتركز وذلك من خالل ربط
امل�س�ؤولية باملحا�سبة.
 .4التدبري الناجع للموارد الب�رشية وتقوية قدراتها
وكفاءاتها من خالل اال�ستعمال اجليد لهذه املوارد و�إعادة
انت�شارها يف �إطار تقوية الالمركزية وعلى �أ�سا�س التدبري
املندمج وامل�ستمر للتوازن بني العر�ض والطلب ،يف كافة
املـواد ،دون �أن نن�سى حت�سيــن ظروف العمل وذلك بالرفع
من الإنتاجية وتطوير التكوين الأ�سا�ســي وامل�ستمر بهدف
حت�سني قدرات الفاعلني وكفاءاتهم والرفع من م�ؤهالتهم.
ومن جهة �أخرى ،ف�إن الر�ؤية ال�شاملة لقطاع الرتبية غري
النظامية تعتمد على تو�سيع العر�ض املدر�سي وحت�سني
جناعته الإدارية والرتبوية من خالل خطة عمل على
مرحلتني:
 .1تدارك عدم متدر�س الأطفال؛
� .2إدماج الرتبية غري النظامية يف املهمة اليومية للنظام
التعليمي ،يف �إطار املقاربة امل�ستقبلية واليقظة
البيداغوجيـة ،بهدف م�ساعدة التالميـذ املعر�ضني خلطـر
الهدر املدر�سي وتقديـم لهم الدعم البيداغوجـي والنف�ساين-
البيداغوجي واالجتماعي لتح�سني متابعة درا�ستهم.

الهدف � : 2ضمان التعليم االبتدائي للجميع
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اجلدول رقم 7

تطور م�ؤ�رشات الهدف الثاين
املرامي
املرمى 6

توفري الو�سائل لكل الأطفال ،فتيات وفتيانا،
التي متكنهم من �إمتام �سلك كامل من التعليم
االبتدائي يف �أفق �سنة 2015

املرمى 7

تعميم متدر�س الفتيات والفتيان يف التعليم
الأويل يف �أفق �سنة 2015
املرمى 8

توفري الو�سائل لكل الأطفال ،فتيات وفتيانا،
التي متكنهم من �إمتام �سلك كامل من التعليم
الثانوي الإعدادي يف �أفق �سنة 2015

املرمى 9

تقلي�ص املعدل الإجمايل للأمية بالن�صف
(� 10سنوات فما فوق) ،مقارنة مع �سنة ،1990
يف �أفق �سنة 2015

امل�ؤ�رشات

الن�سب ال�صافية للتمدر�س بالتعليم االبتدائي (بـ � 11-6( )%سنة)
99,0
84,5
52,4
املجموع
99,1
94,8
77,5
الذكور–الو�سط احل�رضي
97,1
91,2
71,7
الإناث–الو�سط احل�رضي
100,0
82,5
48,8
الذكور–الو�سط القروي
100,0
70,4
22,5
الإناث–الو�سط القروي
ن�سبـة التالميـذ الذين يبد�أون ال�سنــة الأولــى من الدرا�سة يف التعليـم االبتدائـي
وينهون ال�سنـة ال�ساد�سة منه
87,8
59,8
53,4
املجموع
ن�سبة حمو الأمية يف �صفوف ال�سكان الذين
)(2004
)(2000
ترتاوح �أعمـارهـم بيـن  15و� 24سنة (بـ  )%
90,0
70,9
62,5
املجموع
94,1
81,6
73,2
الذكور
85,9
60,4
51,7
الإناث
ن�سب التمدر�س ال�صافية يف التعليم الأويل  4و� 5سنوات (بـ  )%
53,8
53,4
40,5
املجموع
59,8
65,6
55,2
الذكور
47,6
40,7
25,1
الإناث
ن�سب التمدر�س ال�صافية يف التعليم الثانوي الإعدادي  12و� 14سنة (بـ  )%
61,0
28,2
17,5
املجموع
81,5
52,1
39,5
الذكور–الو�سط احل�رضي
84,9
46,8
31,9
الإناث–الو�سط احل�رضي
36,4
10,6
3,4
الذكور–الو�سط القروي
30,7
5,9
1,1
الإناث–الو�سط القروي
معدل الإملام بالكتابة والقراءة يف �صفوف
)(2004
)(2000
ال�سكان الذين يبلغ عمرهم � 10سنوات ف�أكرث
68,0
55,9
50,1
املجموع
78,9
67,9
62,4
الذكور
58,1
44,2
38,1
الإناث
78,8
69,6
65,1
الو�سط احل�رضي
52,3
38,1
30,9
الو�سط القروي

امل�صدر :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني واملندوبية ال�سامية للتخطيط.
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1991

2001

2014
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القيمة
امل�ستهدفة
يف 2015
100

100

100

100

100

80

القدرة على التتبع والتقييم
قوية
القدرة على جمع املعلومات
جودة املعلومات احلديثة
القدرة على تتبع املعلومات
الإح�صائية
القدرة على حتليل املعلومات
الإح�صائية
القدرة على �إدماج التحليل
الإح�صائي يف �آليات �إعداد
�سيا�سات التخطيط وتخ�صي�ص
املوارد
�آليات التقييم والتتبع

X
X
X

متو�سطة �ضعيفة

ملحة عن الو�ضعية
هل �سيتحقق الهدف يف �أفق  2015؟
من املحتمل من املمكن من امل�ستبعد
حالة البيئة املواتية
قوية
�ضعيفة لكنها تتح�سن
متو�سطة

�ضعيفة

X

X

X

الهدف � : 2ضمان التعليم االبتدائي للجميع
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الهدف

3

النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني
وا�ستقاللية الن�ساء
�سجل املغرب تقدما مهما يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني
وا�ستقاللية الن�ساء بف�ضل تظافرعاملني اثنني وهما �إرادة
�سيا�سية معبـر عنهـا علـى �أعلـى م�ستـوى من م�ستويات
للدولـة وكذا �إ�شـراك وديناميـة القـوى احليـة للمجتمع
وخمتلف الفاعليـن ال�سيا�سييــن واجلمعويني.
ومت خالل العقود الأخرية �إطالق �إ�صالحات رئي�سية وعميقة
وبنيوية يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني� ،سواء على امل�ستوى
الت�رشيعي �أو امل�ؤ�س�ساتي �أو ال�سيا�سـي �أو االجتماعـي .كما
ات�سمت هذه الفرتة بالتزام على ال�صعيد العاملـي ،من خالل
تن�سيق ال�سيا�سات والت�رشيعات الوطنية يف جمال امل�ساواة
مع التو�صيات املنبثقة من املواثيق واملعاهدات الدوليــة
والإقليميـة حلقوق الإن�سان التي �صادق عليها املغرب.
وقد �شارك املغرب ،ب�صفته ع�ضوا يف الأمم املتحدة ،يف
كل املراحل الهامة على مر التاريخ ،مثل ظهور �إعالن
الأمـم املتحدة للق�ضاء على العنف �ضد املر�أة و�إعـالن عمل
بيـجني ( )1995وتوقيع �إعالن الألفية والتزامـه ببلوغ �أهداف
الألفية من �أجل التنمية ،وبالأخ�ص الهدف الثالث منها
والرامي �إىل النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني وا�ستقاللية
الن�ساء.
وخري دليل على ذلك ،امل�صادقة على االتفاقية املتعلقة
بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء ،ورفع بع�ض
التحفظات والتبني يف �سنة  2012للربوتوكول االختياري
املتعلق بهذه االتفاقية.
وقد متيزت هذه الفرتة �أي�ضا ب�إجنازات مهمة لفائدة امل�ساواة
وخا�صة بعد اعتماد الد�ستور اجلديد يف يوليـوز  2011الذي
�أ�س�س للم�سـاواة بني الرجـل واملـر�أة يف جميـع املياديــن.
كمامت القيام ب�إ�صالحات للنهـو�ض بحقوق الإن�سان ودعم
التنميــــة االقت�صاديـــة واالجتماعية لبالد.
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 .1الو�ضعية احلالية

يف جمال التعليم

التزم املغرب ،يف جمايل �أهداف الألفية من �أجل التنمية
والتعليم للجميع ،بـ :
• الق�ضاء يف �سنة  ،2015على الفوارق بني اجلن�سني بجميع
امل�ستويات التعليمية؛
• امل�ساهمة يف النهو�ض بتكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني ب�صفة
عامة وبالنظام الرتبوي على اخل�صو�ص؛
• تعميم التمدر�س للفتيات بكل من الو�سط القروي واحل�رضي.
عـرف م�ؤ�شـر املنا�صفــة حت�سنــا وا�ضحـا يف جميـع امل�ستويـات
التعليميـة ،بني املو�سميـن الدرا�سييــن 1991 -1990
و .2014-2013وكان هذا التح�سن �أكرث �أهمية بالو�سط القروي
نظرا خلدمات الدعم االجتماعي التي مت �إر�سا�ؤهـــا و�أي�ضا
للمبادرة امللكية «مليون حمفظة».
وهكذا ،بالن�سبة للتعليم االبتدائي ،فقد بلغ م�ؤ�رش املنا�صفــة
بني اجلن�سني  % 91يف املو�سم الدرا�سي  2014-2013مقابل
 % 66يف املو�سم � ،1991-1990أي ما يقارب املنا�صفـة
التامة بني اجلن�سني يف فر�ص الولوج �إىل التعليم (الر�سم
البياين رقم  .)19وقد ارتفـع هذا امل�ؤ�شـر بالو�سط القـروي،
ب�أكثـر من ال�ضعف� ،إذ انتقل من  % 41,6بر�سم املو�سم
الدرا�سي � 1991-1990إىل  % 89,6يف املو�سم .2014-2013
خالل نف�س الفرتة ،انتقل م�ؤ�رش املنا�صفة بالتعليم الثانوي
الإعدادي من � % 69,7إىل .% 81وقد �شهد هذا امل�ؤ�رش حت�سنا
�أكرث �أهمية بالو�سط القروي بانتقاله مـن � % 29,5إلـــى
( % 61,8انظر اجلدول .)8
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اجلدول رقم 8

تطور م�ؤ�رش املنا�صفة للتعليم االبتدائي والإعدادي ح�سب و�سط الإقامة (بـ )%

امل�ستوى التعليمي/ال�سنة
االبتدائي

الإعدادي

1991-1990

2001-2000

2008-2007

2014-2013

القروي

41,6

75,6

82,5

89,6

احل�رضي

86,7

92,0

92,3

92,0

املجموع

66,0

83,9

87,6

90,8

القروي

29,5

42,0

53,7

61,8

احل�رضي

73,6

83,2

90,5

89,6

املجموع

69,7

75,2

81,1

80,9

امل�صدر :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني.
الر�سم البياين رقم 19

تطور م�ؤ�رش املنا�صفة يف التعليم االبتدائي ()%

القيم امل�سجلة
الطريق نحو املرمى
االجتاه اخلطي

امل�صدر :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني واملندوبية ال�سامية للتخطيط.

ومن جهته ،فقد عرف م�ؤ�رش املنا�صفة يف التعليم الثانوي
الت�أهيلي حت�سنا وا�ضحا� ،إذ انتقل من  % 65بر�سم املو�سم
الدرا�سي � 1991-1990إلـى  % 90يف مو�سم .2014-2013
�أما يف ما يتعلق بالتعليم العايل ،فقد انتقل م�ؤ�رش املنا�صفة
بني اجلن�سني على مدى � 24سنة ،من  % 56,6بر�سم املو�سم
اجلامعي � 1991-1990إلـى  % 93,3يف مو�سم .2014-2013
وقد جتاوزت ن�سبة هذا امل�ؤ�رش  % 100مب�ؤ�س�سات تكوين
الأطر ( % 124,4يف �سنة .)2014-2013

يف جمال الت�شغيل
عرفت ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف الن�شاط االقت�صادي اجتاها
نحو االنخفا�ض بني �سنتي  2000و� ،2014سواء على ال�صعيد
الوطني �أو ح�سب الو�سط .حيث انتقل معدل ن�شاط الن�ساء على
ال�صعيد الوطني ،من � % 27,9إىل  ،% 25,3ومن � % 21,3إىل
 % 17,8بالو�سط احل�رضي ،يف حني كان هذا االنخفا�ض �أقل
حدة بالو�سط القروي �إذ مر معدل ن�شاط الن�ساء القرويات من
� % 37,5إىل .% 36,9
الهدف  : 3النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني وا�ستقاللية الن�ساء
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النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني وا�ستقاللية الن�ساء
اجلدول رقم 9

تطور ن�سبة ال�سكان الن�شيطني البالغني من العمر � 15سنة ف�أكرث ح�سب و�سط الإقامة واجلن�س (بـ )%

احل�رضي

القروي

املجموع

الذكور
الإناث
املجموع
الذكور
الإناث
املجموع
الذكور
الإناث
املجموع

2000

2004

2008

2012

2014

74,0

71,5

71,6

69,6

68,2

21,3

20,5

19,3

17,6

17,8

47,0

45,5

44,7

42,8

42,1

85,4

84,2

82,0

79,7

78,7

37,5

38,8

37,0

35,6

36,9

61,4

61,2

59,0

57,0

57,2

78,8

77,0

75,9

73,6

72,4

27,9

28,3

26,6

24,7

25,3

52,9

52,2

50,6

48,4

48,0

امل�صدر :املندوبية ال�سامية للتخطيط.

و�سجل معدل البطالة انخفا�ضا لدى الن�ساء بني �سنتي
 2000و� ،2014إذ بلغ � % 10,4سنة  2014مقابل  % 9,7لدى
الرجال ،يف حني بلغ على التوايل يف �سنة % 13 ،2014
مقابل .% 13,8

عرفت و�ضعية ت�شغيل الن�ساء على امل�ستوى النوعي نوعا من
التدهور بني �سنتي  2000و .2014وهكذا ف�إن:
• معدل ت�أنيث ال�ساكنة الن�شيطة امل�شتغلة ا�ستقر يف% 27
تقريبا خالل هذه الفرتة؛
• بلغ عدد الن�ساء اللواتي ي�شتغلن بالقطاع الفالحي % 41,7
يف �سنة  ،2014مقابل � % 35,1سنة 2000؛
•  % 59,5من الن�ساء ي�شتغلن كم�ساعدات عائليات خالل �سنة
 2014مقابل � % 48,7سنة 2000؛
•  % 20,6فقط بالن�سبة للن�ساء الأجريات خالل �سنة 2014
مقابل � % 22,0سنة .2000

�أما يف الو�سط احل�رضي ،ورغم �أن ن�سبة البطالة لدى الن�ساء
قد �شهدت انخفا�ضا مهما بني �سنتي  2000و ،2014منتقلة
من� % 26,7إىل  % 21,9ف�إنها تظل جد مرتفعة مقارنة مع
ن�سبة الرجال (انظر اجلدول .)10

اجلدول رقم 10

تطور معدل البطالة لدى ال�سكان البالغني من العمر � 15سنة ف�أكرث ح�سب و�سط الإقامة واجلن�س (بـ )%

احل�رضي

القروي

املجموع

الذكور
الإناث
املجموع
الذكور
الإناث
املجموع
الذكور
الإناث
املجموع

2000

2004

2008

2012

2014

19,8

16,6

13,0

11,5

12,8

26,7

24,5

20,3

20,6

21,9

21,4

18,4

14,7

13,4

14,8

6,5

3,9

5,1

4,9

5,5

1,7

1,4

1,8

1,9

1,8

5,0

3,1

4,0

4,0

4,2

13,8

10,7

9,5

8,7

9,7

13,0

11,1

9,8

9,9

10,4

13,6

10,8

9,6

9,0

9,9

امل�صدر :املندوبية ال�سامية للتخطيط.
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ورغم انخفا�ض معدل البطالة لدى الن�ساء احلا�صالت على
�شهادات عليا بني �سنتي  2000و ،2014من � % 39,2إىل
 ،% 27,8ف�إنه يظل مرتفعـا ب�شكل وا�ضح مقارنة مبعدل
الرجال الذي انتقل من � % 23,9إىل ( % 17,2انظر اجلدول .)11
اجلدول رقم 11

تطور معدل البطالة لدى حاملي ال�شهادات العليا
ح�سب اجلن�س (بـ )%
الذكور
الإناث
املجموع

2000

2004

2008

2012

2014

23,9

22,3

14,9

14,0

17,2

39,2

35,1

28,2

27,4

27,8

28,9

26,7

19,5

18,7

21,0

امل�صدر :املندوبية ال�سامية للتخطيط.

بهدف الرفع من ن�سبة م�شاركة الن�ساء يف الن�شاط االقت�صادي،
قامت العديد من الوزارات والهيئات بو�ضع عمليات وبرامج
نذكر منها على اخل�صو�ص:
• اخلطة احلكومية للم�ساواة يف �أفق املنا�صفة «�إكرام»
 ،2016-2012ال�سيما يف جمالها الثامن املتعلق با�ستقاللية
الن�ساء على ال�صعيدين االقت�صادي واالجتماعي؛
• املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية والتي ا�ستهدفت على
وجه اخل�صو�ص ،الن�ساء يف حالة ه�شا�شة وبدون موارد.
وت�ساهم هذه املبادرة يف حت�سني دخل الن�ساء وم�ستوى
عي�شهن �إ�ضافة �إىل ظروف عملهن .وتعمل الأن�شطة املدرة
للدخل على ت�شجيع انخراط املر�أة القروية يف الن�سيج
االقت�صادي .وتقوم هذه الأن�شطة بتثمني العمل واملقاربة
الت�شاركية ،ت�شجع خلق التعاونيات وت�ساهم يف �إعادة �إحياء
بع�ض الأن�شطة غري املهيكلة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتلقى
الن�ساء املنخرطات يف �أندية ن�سوية ومراكز اال�ستقبال
تكوينا حرفيا يف جماالت خمتلفة (كال�صناعة التقليدية،
والطبخ والفندقة ومرافقات الأ�شخا�ص امل�سنني )...ي�ضمن
لهن اال�ستقاللية االقت�صادية واالجتماعية؛
• ا�سرتاتيجية وكالة التنمية االجتماعيـة التي ترتكـز على
ثالث حمـاور ،يتعلـق الأول بتقوية كفاءات الفاعليـن
املحلييــن ،فيما �أن الثاين يخ�ص الإدماج االجتماعي
عن طريق التمكني االقت�صادي (مت �إجناز  338من
�أ�صل  498م�رشوعا لفائدة الن�ساء) والذي يتجلى يف ثالث
برامج كربى (تثمني ،مواكبة ومبادرة) واملحور الأخري
يهتم بدعم الربامج االجتماعية الوطنية؛

• �صندوق ال�ضمان «�إليك» ،الذي مت �إحداثه �سنة  2013والذي
يهدف �إىل ت�شجيع ومواكبة الن�ساء رئي�سات املقاوالت وﺫلك
بت�سهيل ولوجهن �إىل القرو�ض لتنمية م�شاريعهن؛
• برامج التعاون الوطني من �أجل تعليم الن�ساء ودعم
التعاونيات الن�سائية والربنامج احلامل ل�شعار «وتنمية
ودعم م�أ�س�سة الإن�صاف وم�ساواة النوع يف ال�سيا�سات
العمومية» ب�رشاكة مع وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة
والتنمية االجتماعية ووكالة التنمية االجتماعية وبرنامج
الأمم املتحدة للن�ساء.

على م�ستوى امل�شاركة يف اتخـاذ القرار

التزم املغرب بالتحقيق التدريجي للتمتع التام للن�ساء
بحقوقهـن وذلك من خالل اعتماد �إ�صالحات قانونية
وا�سرتاتيجيات تنموية تروم التخفيف �أو الق�ضاء على الفوارق
التي تكر�س ا�ستمرار التمييز القائم على النوع .وقد مت تعزيز
هذه اجلهود باعتماد الد�ستور اجلديد ل�سنة  2011الذي يرمي
�إىل م�أ�س�سة مبد�أ امل�ساواة والإن�صاف يف التمتع باحلقوق،
خا�صة املدنية وال�سيا�سية منها �إذ �أن املادة  154من الد�ستور
اجلديد تن�ص على �أن «يتم تنظيم املرافق العمومية على
�أ�سا�س الولوج املت�ساوي للمواطنات واملواطنني.»...،
بالن�سبة حل�ضور الن�ساء يف منا�صب هيئات اتخاذ القرارات
ال�سيا�سية ،حدد اعتماد القانون التنظيمي رقم 27-11
امل�ؤرخ يف � 14أكتوبر  ،2011املتعلق بالولوج �إىل جمل�س
النواب ،ن�سبة  60مقعدا ( )% 15للن�ساء من �أ�صل � ،395سعيا
�إىل حت�سني متثيلية الن�ساء يف امل�شهد ال�سيا�سي الوطني.
وهكذا فقد بلغ جمموع الن�ساء املنتخبات يف انتخابات
نونرب  67 ،2011نائبة برملانية� ،أي ما يقارب  % 17من
جمموع النواب مقابل � % 10,5سنة  2007و � % 0,7سنة .1997
وقد �صوت جمل�س النواب بالإجماع �شهر نونرب �سنة
لفائدة االقرتاح الرامي �إىل منح الن�ساء  % 27من املقاعد
يف االنتخابات البلدية (مل يكن يتجاوز � % 12,1سنة .)2009

2015

وعالوة على التعديالت التي عرفها امليثاق اجلماعي
(القانون رقم � )17-08سنة  ،2009والرامية �إىل �إحداث جلنة
ا�ست�شارية �أطلق عليها �إ�سم «جلنة املنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص»
و�إعداد اجلماعات للمخطط اجلماعي للتنمية ،والذي يتعني
عليه الأخذ بعني االعتبار ملقاربة النوع ،مت تخ�صي�ص ح�صة
 % 12للن�ساء باملجال�س اجلماعية.
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كما مت من جهة �أخرى �إحداث نظام حتفيزي بالن�سبة
للأحزاب ال�سيا�سيــة وخلق �صندوق دعم من �أجل ت�شجيع
والرفع من متثيليتهن .وخ�ص�ص هذا ال�صندوق لتقوية
قدرات الن�ساء يف االنتخابات الت�رشيعية واجلماعية .وقد
بلغت احل�صيلة الأولية مل�شاريع دعم تقوية قدرات الن�ساء،
يف نهاية �شهر دجنرب  ،2012ما جمموعه  119م�رشوعا.
وانعك�ست �آثاره على م�ستوى تغطية الدائرة الإ�ضافية عند
�إجراء االنتخابات الت�رشيعية الأخرية.
ومن ناحية �أخرى ،فاملادة  4من القانون التنظيمي
رقم  12-02الذي �صدر �سنة  2012ب�ش�أن التعيينات يف
املنا�صب العليا� ،شجعت على تفعيل مبد�أ املنا�صفة وتقوية
مكانة املر�أة يف منا�صب اتخاذ القرار على م�ستوى الإدارة.

وقد حدد هذا القانون مبادئ ومعايري املنا�صفة املعتمدة
للتعيني يف املنا�صب العليا على النحو الآتي:
– تكاف�ؤ الفر�ص واال�ستحقاق وال�شفافية وامل�ساواة بني
جمموع املرت�شحني واملرت�شحات؛
– عدم التمييز بجميع �أ�شكاله؛
– املنا�صفة بني املر�أة والرجل.
بلغت ن�سبــة الت�أنيث بالقطاعات الوزاريــة � % 39,4سنة 2013
 2010و % 34

مقابل � % 38,6سنة  2012و � % 37سنة
�سنة ( 2002الر�سم البياين رقم  .)20يف حني انتقلت ن�سبة
ولوج الن�ساء املوظفات �إىل مراكز امل�س�ؤولية ،من % 10
�سنة � 2002إىل � %15,3سنة  2010لي�صل �إىل � % 16سنة .2013

الر�سم البياين رقم 20

تطور ن�سبة الن�ساء �ضمن املوظفني يف الإدارة العمومية ()%

39,4 %

38,6 %

37,0 %

34,0 %

امل�صدر  :وزارة الوظيفة العمومية وحتديث الإدارة.

على م�ستوى الرت�سانة القانونية
لقد مت تعديل العديد من القوانني ،بدءا مبدونة الأ�رسة ثم
القانون اجلنائي فمدونة ال�شغل وقانون اجلن�سية ومدونة
االنتخابات وامليثاق اجلماعي .ومت تتويج هذا امل�سل�سل
باعتماد الد�ستور اجلديد �سنة  2011الذي ين�ص على �أن املر�أة
تتمتع على قدم امل�ساواة مع الرجل ،بكل احلقوق واحلريات
ذات الطابع املدين وال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعــي
والبيئي .كما يلح يف ديباجته على حظر ومكافحة كل
�أ�شكال التمييــز ،ب�سبب اجلن�س �أو العرق �أو املعتقد �أو الثقافة
�أو االنتماء االجتماعي �أو اجلهوي �أو اللغة �أو الإعاقة ،و�أي
و�ضع �شخ�صي ،مهما كان.
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ومن ناحية �أخرى ،ف�إن املادة من الد�ستور  30تن�ص على
�رضورة �أن تدرج يف القانون «�أحكام لتعزيز فر�ص مت�ساوية
للن�ســـاء وللرجال �إىل املنا�صب االنتخابية» ،يف حني تن�ص
املادة  146املتعلقة باجلهات واجلماعات الرتابية على �أن
قانونا تنظيميا �سيتوىل حتديد «التدابري الرامية �إىل �ضمان
م�شاركة �أف�ضل للن�ساء داخل املجال�س الرتابية».
هذا وقد مت و�ضع ن�صو�ص ت�رشيعية وتنظيمية من �أجل
م�أ�س�سة مبادئ امل�ساواة وحماية الن�ساء ومكافحة �أ�شكال
التمييــز وتقوية متثيليتهن يف منا�صب امل�س�ؤولية .وهكذا
فقد مت �إحداث �أو يف طريق �إحداث العديد من الآليات
والهيئات:

املغرب بني �أهداف الألفية من �أجل التنمية و�أهداف التنمية امل�ستدامة .املكت�سبات والتحديات

• من �أجل ن�رش مبادئ الإن�صاف وامل�ساواة وحت�سني �صورة
املر�أة ،ويتعلق الأمر بـ :
– اعتماد امليثاق الوطني من �أجل حت�سني �صورة املر�أة يف
و�سائل الإعالم� ،سنة 2005؛
– �إحداث هيئة املنا�صفة ومكافحة كل �أ�شكال التمييز
(املادتان  19و 164من الد�ستور اجلديد) كهيئة مكلفة
بتتبع وتقييم ال�سيا�سات العمومية يف �ش�أن النهو�ض
بحقوق املر�أة ومكافحة جميع �أ�شكال التمييز �ضدها .وقد
متت امل�صادقة على م�رشوع القانون اخلا�ص بهذه الهي�أة
من طرف املجل�س احلكومي يف �سنة 2015؛
– �إحداث املجل�س اال�ست�شاري للأ�رسة والطفولة الذي مت
تهيئ و�إيداع م�رشوع القانون املتعلق به بالأمانة العامة
للحكومة؛
– �إر�ساء املر�صد الوطني لتح�سني �صورة املر�أة يف و�سائل
الإعالم يف يونيو 2015؛
– �إحداث ومنح جائزة التميز الن�سائية للمر�أة املغربية
�سنة .2014
• من �أجل مكافحة جميع �أ�شكال التمييز والعنف �ضد
الن�ساء ،ويتعلق الأمر بـ :
– مراجعة القانون رقم  14-05املتعلق ب�رشوط فتح وت�سيري
م�ؤ�س�سات الرعاية االجتماعية ،لي�شمل كل من دار الطالبة
وم�ؤ�س�سات �إيواء الن�ساء وال�شابات �ضحايا العنف،
�سنة 2014؛
– م�رشوع قانون ملحاربة العنف �ضد الن�ساء �سنة 2014؛
– �إحداث املر�صد الوطني ملكافحة العنف �ضد املر�أة يف
�سنة  ،2014وكذا م�رشوع �إر�ساء مرا�صد جهوية للتبليغ عن
حاالت العنف والتمييز �ضد الن�ساء والفتيات؛
–اعتماد القانون التنظيمي رقم  27-11امل�ؤرخ يف
� 14أكتوبر  2011املتعلق بالولوج �إىل جمل�س النواب
والذي يحدد ن�سبة  60مقعدا ( )% 15للن�ساء؛
– االعتماد �سنة  2015للقانون التنظيمي اجلديد للقانون
املايل الذي ين�ص على �أخذ بعني االعتبار ملقاربة النوع
االجتماعي يف حتديد �أهداف وم�ؤ�رشات �أداء خمتلف
القطاعات الوزارية خالل �إعداد ميزانيتهم؛
• �سن القانون رقم  41-10يف �سنة  2010الذي يحدد ال�رشوط
وامل�سا طر لال�ستفادة من خدمات �صندوق التكافل العائلي
(الذي دخل حيز التنفيذ يف �سنة  )2012والذي �أ�سند ت�سيريه
ل�صندوق الإيداع والتدبري والذي �أحدث من �أجل دعم الن�ساء

املطلقات غري القادرات على حت�صيل نفقتهن .وقد بلغ عدد
امل�ستفيدات  3640خالل �شهر ماي  2014مقابل  562فقط
�شهر �أكتوبر 2012؛
• �سن وتفعيل املر�سوم التطبيقي للقانون التنظيمي
رقم  02-12يف �ش�أن التعيينات يف املنا�صب العليا
ل�سنة  2012الذي يدمج احرتام امل�ساواة بني الرجل واملر�أة؛
• قانون �آخر حول العمل يف البيوت (رقم  )19-12الذي
يحدد �رشوط عمل اخلادمات يف البيوت والذي مت اعتماده
�سنة  2013من طرف جمل�س احلكومة (لكنه الزال يف طور
التعديل) .وي�ستمد هذا القانون وجوده من املادة  4من
مدونة ال�شغل الذي ين�ص على �سن قانون خا�ص يحدد
�رشوط ت�شغيل اخلادمات يف البيوت .ويرمي هذا القانون
�إىل حتديد العالقة بني هذا النوع من الأجريات وم�شغليهن
من �أجل �ضمان حماية اجتماعية لهن وجعلهن ي�ستفدن من
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية .كما يرمي هذا الن�ص �إىل
مكافحة ت�شغيل الفتيات اللواتي تقل �أعمارهن عن � 15سنة
وجترمي هذا النوع من العمل؛
• تعديل مادة  475من القانون اجلنائي املتعلق بزواج
الفتيات القا�رصات �ضحايا االغت�صاب .ويهدف هدا التعديل
�إىل �إزالة حق املغت�صب من الزواج من �ضحيته مع �رضورة
متابعته ق�ضائيا ،والرفع من عقوبات ال�سجن من �سنة �إىل
خم�س �سنوات يف حالة تهريب قا�رص دون عالقة جن�سية.
وقد واكب تطبيق الن�صو�ص القانونية �سل�سلة من تدابري،
منها بالأ�سا�س:
– حت�سني وتفعيل نظام معلومات م�ؤ�س�ساتي حول العنف
�ضد الن�ساء؛
– م�رشوع �إعداد درا�سة حول «الزواج املبكر» باملغرب؛
– �إجناز بحث حول «ا�ستعمال الزمن بالن�سبة للرجال
والن�ساء» ،والذي مت ن�رش نتائجه ا لأولية يف �شهر
�أكتوبر  2014من طرف املندوبية ال�سامية للتخطيط.

 .2الإكراهات
بالرغم من التدابري العديدة التي اعتمدتها احلكومة للنهو�ض
بامل�ساواة بني اجلن�سني وا�ستقاللية الن�ساء ،الزال هناك
العديد من الإكراهات والتي تتجلى �أ�سا�سا يف:
– البطء يف تفعيل مقت�ضيات الد�ستور اجلديد يف �ش�أن
تقلي�ص الفوارق بني اجلن�سني؛
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– الت�أخري احلا�صل يف جعل الو�ضعية القانونية للمر�أة
املغربية مالئمة للمعايري الدولية؛
– �ضعف التقائية ال�سيا�سات والربامج التنموية املتعلقة
بامل�ساواة؛
– بطء �إدماج امل�ساواة يف ال�سيا�سات والربامج التنموية؛
– الت�صورات االجتماعية والقيم التقليدية التي تعيق
النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني؛
– دور و�سائل الإعالم واالت�صال يف ن�رش قيم امل�ساواة
ال يزال غري كايف �أو يكاد يكون منعدما؛
– انت�شار العمل غري امل�ؤدى عنه بالن�سبة لأكرث من ن�صف
عدد الن�ساء النا�شطات امل�شتغالت كم�ساعدات عائليات مما
يزيد من ه�شا�شتهن االقت�صادية.

 .3اال�سرتاتيجيات املعتمدة
لقد مت �إطالق ا�سرتاتيجيات وطنية و�إ�صالحات ت�رشيعية
مهمة لفائدة حقوق الن�ساء ،ويتعلق الأمر �أ�سا�سا بـ:
• م�سل�سل �إدماج النوع االجتماعي يف امليزانية :يف �إطار
النهو�ض با�ستقاللية الن�ساء� ،شكلت ،منذ �سنة  ،2002جتربة
�ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ يف امليزانية حتت �إ�رشاف وزارة
االقت�صاد واملالية ب�رشاكة مع �صندوق الأمم املتحدة للن�ساء،
�آلية مهمة يف �إطار �ﺇ�ﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ،
والذي مكن املغرب من اكت�ساب �ﺃﺩﻭﺍﺕ لتحليل وتتبع وتقييم
ال�سيا�سات العمومية ﺣ�ﺴﺐ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وات�سمت هذه
التجربة ،بعد � 12سنة من التطبيق ،ب�إجنازات مهمة مثل
�ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ملواكبة م�رشوع
قانون املالية و�إن�شاء مركز التميز اخلا�ص بهذه التجربة.
كما ت�أتي امل�صادقة على القانون التنظيمي اجلديد للمالية
لتتويج هذا امل�سل�سل ومل�أ�س�سة الإدماج املنهجي لبعد النوع
االجتماعي يف الربجمة والتخطيط (املادتني  39و)48؛
• برنامج مكافحة الفقر واله�شا�شة والت�سول (املبادرة
الوطنية للتنمية الب�رشية) � :2005إدماج بعد النوع
االجتماعي يف خمتلف برامج مكافحة الفقر واله�شا�شة
والت�سول؛
• اعتماد الإ�سرتاتيجية الوطنية من �أجل امل�ساواة والإن�صاف
بني اجلن�سني �سنة  ،2006من خالل �إدماج مقاربة النوع يف
ال�سيا�سات والربامج التنمية .وتوجه هذه الإ�سرتاتيجية عمل
احلكومة وال�سيا�سات الواجب �إتباعها يف جمال الإن�صاف
وامل�ساواة بني اجلن�سني وتو�صي ببلورة خطط عمل خا�صة
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يف خمتلف القطاعات من �أجل تقلي�ص الفوارق بني اجلن�سني،
الناجتة عن الأدوار الإجتماعية التي ترهق الن�ساء؛
• اخلطـة احلكوميـة للم�سـاواة �« 2016-2012إكــرام» والتي
مكنت من تناول م�س�ألة تر�سيخ امل�ساواة بني الرجال
والن�ساء يف ال�سيا�سات العمومية ح�سب �إطار �شامل من
التن�سيق والتتبع ،ومنفتح على جميع املتدخلني.

على م�ستوى مكافحة العنف �ضد املر�أة
قام املغرب بعدة مبادرات ترتبط مبختلف امليادين وذلك
بغية الق�ضاء على العنف �ضد الن�ساء .فبالإ�ضافة �إىل
الإ�صالحات التي �أدخلت على القانون اجلنائي فقد مت القيام
بعدة عمليات وخا�صة:
– امل�صادقة يف �سنة  2002على الإ�سرتاتيجية الوطنية
ملحاربة العنف �ضد الن�ساء وخمططها الإجرائي لتنفيذها
يف �إطار �رشاكة بني الدولة واملجتمع املدين؛
– �إعطاء االنطالقة يف �سنة  2008لربنامج «متكني» ،وهو
برنامج متعدد القطاعات ملحاربة العنف القائم على النوع
االجتماعي من خالل حتقيق ا�ستقاللية الن�ساء والفتيات .وهذا
الربنامج الذي يت�سم بالتجديد يف جمال التن�سيق واحلكامة،
يرمي �إىل تن�سيق والتقائية عمليات حماربة العنف القائم على
النوع االجتماعي با�ستهداف البعد الرتابي .وي�ضم  13قطاعا
وزاريا و 8وكاالت للأمم املتحدة يف �إطار �صندوق و�ضع
لت�رسيع حتقيق �أهداف الألفية من �أجل التنمية؛
– الإجناز �سنة  2009لبحث وطني ،فريد من نوعه ،حول
العنف �ضد الن�ساء والذي قامت به املندوبية ال�سامية
للتخطيط ب�رشاكة مع الوزارات املعنية وبدعم من �صندوق
الأمم املتحدة لل�سكان؛
–الربنامج التح�سي�سي املندمج يف جمال حماربة العنف
�ضد الن�ساء ،ل�سنة  :2013ويتعلق الأمر بتوقيع اتفاقيتي
�رشاكة بني وزارة الت�ضامن واملر�أة والأ�رسة والتنمية
االجتماعية ووزارة االت�صال ووزارة الثقافة وترمي هذه
االتفاقيتان �إىل تكري�س مبادئ الإن�صاف وامل�ساواة بني
الرجال والن�ساء؛
– مت اتخاذ �إجراءات م�ؤ�س�ساتية �أخرى كدعم م�شاريع
املجتمع املدين التي �ساهمت يف حتقيق امل�ساواة وتقلي�ص
تهمي�ش املر�أة ودعم مراكز الإن�صات والإر�شاد القانوين
للتكفل بالن�ساء �ضحايا العنف وكذا تعميـم وتقوية خدمات
خاليا التكفل بالن�ساء والأطفال �ضحايا العنف.
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تطور م�ؤ�رشات الهدف الثالث
2012

2014

القيمة
امل�ستهدفة
يف 2015

66

91

91

100

70

78

81

100

65

92

90

100

56

91

93

100

)**( )(1994
64,8

87,7

)*(
91,3

100

املرامي

امل�ؤ�رشات

1990

املرمى 10
الق�ضاء على الفوارق بني اجلن�سني يف التعليم
االبتدائي والثانوي ،من الآن وحتى �سنة 2005
�إن �أمكن ذلك ،ويف �أ�سالك التعليم يف �أفق
 2015على �أبعد تقدير

معدل الفتيات/الفتيان يف التعليم :
االبتدائي
الثانوي االعدادي
الثانوي الت�أهيلي
العايل
معدل الإملام بالقراءة والكتابة لدى الن�ساء من � 15إىل � 24سنة
مقارنة بالرجال
ن�سبة الن�ساء الأجريات يف القطاع غري الفالحي:
الو�سط احل�رضي
الو�سط القروي
املجموع

)(1991-1990

ن�سبة املقاعد التي ت�شغلها الن�ساء يف الربملان (بـ )%
املرمى 11
الق�ضاء على الفوارق بني الرجال والن�ساء يف
جمال الولوج �إىل خمتلف منا�صب ال�شغل.

معدل ت�أنيت ال�ساكنة الن�شيطة امل�شتغلة ح�سب خمتلف فروع
الن�شاط:
الفالحة ،الغابة وال�صيد
ال�صناعة
البناء والأ�شغال العمومية
اخلدمات
معدل ت�أنيت ال�ساكنة الن�شيطة امل�شتغلة ح�سب الو�ضعية يف املهنة:
الأجــراء
امل�ستقلون
املُ�شغلون
امل�ساعدات العائليات
املتعلمون
ع�ضو يف تعاونية �أو �رشيك

املرمى 12

معدل الن�ساء �ضمن الوزراء (بـ )%

بلـوغ الثـلـث فـي ما يخ�ص متثيلية املر�أة يف
هيئات الت�سيري :ال�سلطات الت�رشيعية والتنفيذية معدل الن�ساء �ضمن املديرين يف الإدارة العمومية (بـ )%
والق�ضائية ويف كل هيئات اتخاذ القرار
معدل الن�ساء �ضمن الأطر العليا يف الإدارة العمومية (بـ )%
املرمى 13

تقلي�ص العنف �ضد الن�ساء �إىل م�ستوى الن�صف

الن�سبة العامة النت�شار العنف �ضد الن�ساء ()%

)(2000
24,8

24,9

8,3

7,3

8,2

26,2
23,5

21,5

21,7

)(1997
0,7

)(2011
12,5

نونرب 2011
17

)(2000
36,3

40,1

41,7

37,7

26,7

26,2

0,7

0,7

0,8

17,2

18,5

18,9

)(2000
22,0

20,3

20,6

14,3

14,7

14,3

6,6

8,0

8,8

48,7

57,0

59,5

14,9

11,6

10,9

12,0

11,3

)(1994
5,1

)(2011
3,2

15,8

9,8

11

—

)(2001
29,5

)(2009
35

)(2013
37

—

)(2009
62,8

—

7,5

امل�صادر :وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني ووزارة العدل واحلريات واملندوبية ال�سامية للتخطيط.
(*) معطيات �أولية للإح�صاء العام لل�سكان وال�سكنى ل�سنة  )**( .2014معطيات الإح�صاء العام لل�سكان وال�سكنى ل�سنة .1994

القدرة على التتبع والتقييم
قوية
القدرة على جمع املعلومات
جودة املعلومات احلديثة
القدرة على تتبع املعلومات الإح�صائية
القدرة على حتليل املعلومات الإح�صائية
القدرة على �إدماج التحليل الإح�صائي يف �آليات
�إعداد �سيا�سات التخطيط وتخ�صي�ص املوارد
�آليات التقييم والتتبع

X
X
X
X

ملحة عن الو�ضعية
متو�سطة

�ضعيفة

هل �سيتحقق الهدف يف �أفق  2015؟
من املحتمل من املمكن من امل�ستبعد
حالة البيئة املواتية
قوية
�ضعيفة لكنها تتح�سن
متو�سطة

�ضعيفة

X
X

الهدف  : 3النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني وا�ستقاللية الن�ساء
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الهدف

4

تقلي�ص وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة
اعتمدت وزارة ال�صحة منذ  ،2000عدة خمططات عمل بهدف
ت�رسيع تقلي�ص عدد وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة ،وذلك
من خالل ا�ستهداف فرتة ما قبل الوالدة .وقد جتاوزت �أهداف
خمطط  ،2016-2012الهدف الرابع للألفية �إذ �أنهـا ترمي يف
�أفق � 2016إىل تقلي�ص عدد وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة
�إىل  20لكل �ألف والدة حية ،ووفيات الأطفال �إىل  19ووفيات
الر�ضع حديثي الوالدة �إىل  12لكل �ألف والدة حية.

�أما ن�سبة وفيات الأطفال �أقل من �سنة ،ف�إنها انتقلت �إىل
 57وفاة لكل  1000والدة حية بني  1987و� 1991إىل 40
خالل الفرتة ما بني  1999و 2003و�إىل  28,8لكل  1000والدة
حية بني �سنتي  2007و� ،2011أي ما ميثل تراجعا بلغ على
التوايل  % 30و .% 49و�سوف تنتقل يف �سنة � 2015إىل 23,7
يف الألف ح�سب تقديرات املجموعة امل�شرتكة بني الوكاالت
التابعة ملنظومة الأمم املتحدة.

 .1الو�ضعية احلالية

يف حني �أن معدل وفيات ال�صغار (ما بني �سنة و� 5سنوات)
قد انخف�ض على التوايل من  20لكل  1000والدة حية �إىل 7
ثم  1,7وفاة� ،أي ما ميثل انخفا�ضا بلغ على التوايل % 65
و.% 91,5

عرف معدل وفيات الأطفال دون خم�س �سنوات يف املغرب
انخفا�ضا مهما خالل العقود الثالثة الأخرية ،بانتقاله من
 76لكل �ألف والدة حية بني �سنتي  1987و 1991و�إىل 47
خالل الفرتة  2003-1999ثم �إىل  30,5بني �سنتي 2007
و( 2011البحث الوطني حول ال�سكان وال�صحة العائلية-
وزارة ال�صحة( )2011 ،الر�سم البياين رقم  .)21و�ستنتقل
�إىل  27,6يف الألف ح�سب تقديرات املجموعة امل�شرتكة بني
الوكاالت التابعة ملنظومة الأمم املتحدة .15

وموازاة مع ذلك ،فقد انخف�ضت وفيات املواليد �أقل من �شهر،
منتقلة من  31لكل  1000والدة حية بني  1987و� 1991إلــى
 21,7يف ( 2011تغري ن�سبي بـ  ،)% 30لكنهــا ال تزال متثـل
 % 71مـن وفيات الأطفــال دون �سن اخلام�سة .و�ست�صل �إىل
 % 17,6يف �سنة  2015ح�سب امل�صدر ال�سالف الذكر.

الر�سم البياين رقم 21

تطور معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة (لكل �ألف والدة حية)
القيم امل�سجلة
الطريق نحو املرمى
االجتاه اخلطي

امل�صدر  :وزارة ال�صحة واملندوبية ال�سامية للتخطيط.

تقديرات املجموعة امل�شرتكة بني الوكاالت التابعة ملنظومة الأمم املتحدة (منظمة ال�صحة العاملية واليوني�سيف والبنك الدويل وق�سم ال�سكان
بقطاع ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية ملنظومة الأمم املتحدة).
15
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وقد مت ت�سجيل هذه النتائج بف�ضل تعزيز العالجات ال�صحية
الأولية وتظافر العديد من الربامج والأن�شطة والتي كان
لها ت�أثري على �صحة الأم والطفل .من بني هذه الربامج
الوطنية ،ميكننا ذكر برنامج متابعة احلمل والوالدة ،برنامج
التخطيط العائلـي وبرنامــج التكفل املندمـج بالطفـل
والربنامـج الوطنـي للتلقيـح وبرنامـج حماربـة النقـ�ص
يف جزيئات التغذيــة والنهو�ض بتغذية الر�ضيع والطفل
ال�صغري .ومن ناحية �أخـرى ،ف�إن الربنامج الوطني للمناعة
قد �أدمج اللقاح امل�ضاد للفريو�س الدوراين لتقلي�ص �أ�شكال
الإ�سهال ال�شديد الناجتة عن عدوى فريو�س روتا واللقاح
�ضد املكورات الرئوية للوقاية من االلتهاب الرئوي التي
ت�سببها املكورات الرئوية .ويف نطاق الق�ضاء على داء
احل�صبة واحلمرياء ،قام املغرب خالل �سنة  2013بحملة
وطنية للتلقيح التي ا�ستهدفت الأطفال واملراهقني املرتاوحة
�أعمارهم من � 9أ�شهر �إىل � 19سنة.
متكن املغرب ،بف�ضل التغطية التلقيحية التي جتاوزت
 % 90لدى الأطفال الذين يقل عمرهم عن �سنة ،من الق�ضاء
منذ  1987على مر�ض �شلل الأطفال ومنذ  1991على
الدفترييا (اخلناق) .كما يعد املغرب هو البلد الأول يف
اجلهة الذي متكن من الق�ضاء على داء الكزاز بعد الوالدة
وفق بروتوكول املنظمة العاملية لل�صحة–اليوني�سيف يف
مار�س .2002
ومن جهة �أخرى ،ح�سب البحث الوطني لل�سكان وال�صحة
العائلية ل�سنة  ،2011عرفت احلالة الغذائية للأطفال
حت�سنا ملحوظا ،كما يك�شف عن ذلك تراجع انت�شار الت�أخر
الناجت عن �سوء التغذية املزمن (ت�أخر النمو) الذي انتقل
من � % 18,9سنة � 2004إىل � % 14,9سنة  2011والنق�ص يف
الوزن الذي مت تقلي�صه من � % 9,3سنة � 2004إىل � % 3,1سنة
 2011بني �صفوف الأطفال دون اخلام�سة .وي�ؤكد اجلدول
الزمني الوطني اجلديد للمكمالت من املغذيات الدقيقة،
على القيام ب�إ�ضافة ممنهجة وقائية للحديد لفائدة الن�ساء
احلوامل ،والفيتامني �أ للأطفال الذين يقل عمرهم عن �سنتني
والفيتامني د للن�ساء احلوامل ابتداء من ال�شهر ال�سابع.
ووعيا منها ب�أهمية حت�سني جودة العناية ال�صحية الأولية،
اعتمدت وزارة ال�صحة �إ�سرتاتيجية التكفل املندمج ب�أمرا�ض
الطفل ،كمقاربة فعالة ت�ساهم يف حتقيق الهدف الرابع من
�أهداف الألفية من �أجل التنمية.

 .2الإكراهات
بالرغم من التقدم الذي حتقق ،ما تزال هناك تفاوتات بني
اجلهات ،وبني الو�سطني احل�رضي والقروي وبني امل�ستويات
ال�سو�سيو-اقت�صادية بالن�سبة لولوج الأطفال وال�صغار �إىل
العالج .وبالفعل ،ف�إن الأطفال دون �سن اخلام�سة املنحدرين
من العائالت الأكرث ثراء هم الذين كانوا �أقل عر�ضة للوفاة.
فن�سبة وفيات الأطفال من هذه الفئة العمرية هي مرتني
ون�صف �أعلى لدى �أطفال �أ�رس اخلم�س الأكرث فقرا ( 37,9لكل
 1000والدة حية) مقارنة ب�أطفال الأ�رس اخلم�س الأكرث ثراء
( 15,2لكل  1000والدة حية) ويزيد �أي�ضا بـ  1,4مرة يف
الو�سط القروي عن الو�سط احل�رضي.
وبالفعل ،ف�إن م�شاكل الولوج املادي واملايل �إىل عالج الأطفال
وال�صغار ،ثم غياب قطاع منظم للتكفل بالأطفال حديثي
الوالدة ،وكذا قلة جودة اخلدمات ال�صحية للأطفال ،كلها
ت�شكل �إكراهات رئي�سية ي�ستهدفها خمطط العمل .2016-2012
كما ميكن اعتبار العوامل االجتماعية بدورهـــا �إكراهـات
�أمام عالج الأطفال وال�صغـار ،والتي تتطلب تن�سيقا بني عدة
قطاعات.

 .3الإ�سرتاتيجية املعتمدة
اعتمدت وزارة ال�صحة خطة عمل لت�رسيع تقلي�ص وفيات
الأطفال وال�صغار بالن�سبة للفرتة  2016-2012ت�ستهدف فتـرة
ما قبـل الـوالدة .وتقوم خطـة العمـل هـذه على التدخالت
الفعالة والتي تهدف �إىل �ضمــان الإن�صاف يف عر�ض
العالجات بني اجلهات وبني الو�سطني احل�رضي والقروي
و�إىل تي�سري الولوج �إىل العالج لل�ساكنة الأكرث احتياجا،
وخ�صو�صا ال�ساكنة القروية .وتتجاوز �أهداف خطة العمل
هذه ،الهدف الرابع من �أهداف الألفية من �أجل التنمية،
�إذ �أنها تهدف ،من الآن و�إىل غاية �سنة � 2016إىل تقلي�ص
وفيات الأطفال دون اخلام�ســة �إىل  20وفاة لكل 1000
والدة حيـــة ووفيات الأطفال (�أقل من �سنة) �إىل  19ووفيات
حديثي الوالدة �إىل  12وفاة.
وخطة العمل هذه ،موجهة يف �أكرث من ن�صف ما تت�ضمنه
من تدابري �إىل الأطفال حديثي الوالدة كما تو�صي بذلك
اليوني�سيف واملنظمة العاملية لل�صحة .وهي مبنية على
�ست حماور للتدخل و� 24إجراءا لتقلي�ص وفيات الأطفال
حديثي الوالدة وت�رسيع وترية تقلي�ص وفيات الأطفال
الهدف  : 4تقلي�ص وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة
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تقلي�ص وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة
وال�صغار .وتقوم حماور التدخل على تنظيم وتقوية عر�ض
اخلدمات العالجية من خالل ت�أهيل م�ؤ�س�سات الوالدة وتقوية
مراقبة الأطفال حديثي الوالدة خالل فرتة ما بعد الو�ضع،
وحت�سني جودة التكفل باملولود اجلديد من خالل و�ضع نظام
معلوماتي مالئم وتطوير البحث يف جمال ال�صحة التي
تهم الفرتة ما قبل الوالدة .،وي�شكل دعم التوا�صل والتعبئة
االجتماعية �إجراء يواكب خطة العمل.
و�أطلقت وزارة ال�صحة� ،إ�ضافة �إىل خطة العمل هذه ،جمموعة
من الربامج واال�سرتاتيجيات الوطنية ت�ستهدف باخل�صو�ص
الو�سط القروي ق�صد حتقيق الهدف الرابع من �أهداف الألفية
من �أجل التنمية:
• تعميـم نظـام امل�ساعــدة الطبيـة ،كنظام موجـه �إلـى
الأ�شخا�ص املحتاجيـن اقت�صاديــا .ويعطي هذا النظام
احلـق يف تكفـل امل�ست�شفيات العمومية جمانا لأزيد من
ثمانية ماليني مواطن .وي�أتي نظـام امل�ساعــدة الطبيـة
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لتعزيز الت�أمني الإجباري على املر�ض الذي �أطلق منذ
�سنة  2005والذي يوفر حاليا التغطية لأزيد من  % 34من
املغاربة؛
• الإ�سرتاتيجية الوطنية للتغذية ( )2019-2011مبثابة رافعة
كربى لتح�سني احلالة ال�صحية لل�سكان على مدى احلياة؛
• خمطط ال�صحة القروية الذي يهدف �إىل حت�سني ا�ستعمال
اخلدمات ال�صحية بالو�سط القروي و�إعادة انت�شار الفريق
املتنقل و�إ�رشاك اجلماعة ،مع و�ضع نظام ل�ضبط احلاالت
امل�ستعجلة املت�صلة بالوالدة؛ وذلك بغية ربح رهان
الإن�صاف؛
• الربنامج الوطني للتلقيح الرامي �إىل تغطية تعادل �أو تفوق
 % 95موزعة توزيعا متكافئا على امل�ستوى الوطني؛
• تعميم �إ�سرتاتيجية التكفل املندمج ب�أمرا�ض الطفل
باعتبارها مقاربة للعناية ال�صحية الأولية للتكفل بالطفل.
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تطور م�ؤ�رشات الهدف الرابع
املرامي

امل�ؤ�رشات

املرمى 14
التقلي�ص بن�سبة الثلثني من
معدل وفيات الأطفال دون
اخلام�سة بني  1990و2015

التق�سيم
املجموع

معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سـة
(لكل  1000والدة حية)

معدل وفيات الأطفال �أقل من �سنة
(لكل  1000والدة حية)

معدل وفيات الأطفال حديثي الوالدة
(لكل  1000والدة حية)

معدل وفيات ال�صغــار (ما بني �سنة و� 5سنوات)
(لكل  1000والدة حية)

معدل الأطفال الذين تلقوا جميع التلقيحات
الالزمة ()%

)76 (#

)·( 47

)**( 30,5

الذكور

88

59

35,2

الإناث

80

48

25,5

احل�رضي

59

38

25,4

القروي

98

69

35,0

املجموع

)57 (#

)*( 40

)**( 28,8

الذكور

69

51

33,8

الإناث

57

37

23,5

احل�رضي

52

33

23,6

القروي

69

55

33,5

املجموع

)31 (#

)·( 27

)**( 21,7

الذكور

39

33

28,3

الإناث

29

23

14,9

احل�رضي

30

24

18,3

القروي

36

33

24,7

املجموع

)20 (#

)·( 7

)**( 1,7

الذكور

20

8

1,4

الإناث

24

11

2,0

احل�رضي

7

5

1,9

القروي

31

15

1,6

املجموع
الذكور

)(1992
75,7

)(2004-2003
89,1

87,7

75,5

86,8

88,7

الإناث

76,0

91,2

86,8

)(1992
79,8

)(2004-2003
90,4

89,3

الذكور

79,7

88,2

90,6

الإناث

79,9

91,2

88,1

)(1992
51

)(2004-2003
31

27,8

املجموع
معدل الأطفال امللقحني �ضد احل�صبة ()%
معدل الر�ضاعة الطبيعية دون اال�ستعانة باحلليب
ال�صناعي حتى بلوغ �ستة �أ�شهر ()%

2011-2002 2003-1994 1991-1982

املجموع

القيمة
امل�ستهدفة
يف 2015
25

19

10

امل�صادر :وزارة ال�صحة ،النظام الوطني للمعلومة ال�صحية ( 1985و.)1992

( 2003-1999 ).؛ ( 1991-1987 )#؛ (*)  2009-2010؛ (**) .2011-2007

القدرة على التتبع والتقييم
قوية

القدرة على جمع املعلومات
جودة املعلومات احلديثة
القدرة على تتبع املعلومات الإح�صائية
القدرة على حتليل املعلومات الإح�صائية
القدرة على �إدماج التحليل الإح�صائي يف �آليات
�إعداد �سيا�سات التخطيط وتخ�صي�ص املوارد
�آليات التقييم والتتبع

متو�سطة
X
X
X

X

�ضعيفة

ملحة عن الو�ضعية
هل �سيتحقق الهدف يف �أفق  2015؟
من املحتمل من املمكن من امل�ستبعد
حالة البيئة املواتية
قوية
�ضعيفة لكنها تتح�سن
متو�سطة

�ضعيفة

X
X

الهدف  : 4تقلي�ص وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة
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الهدف

5

حت�سني �صحة الأم
حقق املغرب خالل الفرتة  ،2015-1990تقدما مهما يف
جمال �صحة الأم ،وذلك من خالل اجلهود املبذولـة من طرف
الدولـة و�رشكائهـا �أثنـاء تنفيـذ جمموعــة من خمططات العمـل
الراميــة �إىل تقلي�ص وفيات الأمهـات .وبالرغم من �إمكانية
بلوغ مرمى تقلي�ص ن�سبة وفيات الأمهات �إىل ثالثة �أرباع
خالل الفرتة املعنيـة يف �أفـق � 2015إذا ما ا�ستمرت وترية
االنخفا�ض ،ف�إن معدل وفيات الأمهات ال يزال مرتفعا ن�سبيا.
ويجب الرتكيز ،خالل ال�سنوات القادمة ،وب�صفة �أخ�ص ،حول
التغطية ال�صحية ال�شاملة وخا�صة بالن�سبة للن�ساء وال�شابات
من جهــة ،وتقلي�ص الفوارق التي ال تزال فائمة بني �أو�ساط
الإقامة واجلهات والفئات ال�سو�سيو–اقت�صادية من جهة �أخرى.

 .1الو�ضعية احلالية
لقد انخف�ض معدل وفيات الأمهات على مدى � 20سنة بحوايل
� ،% 66إذ انتقل من  332وفاة لكل  100.000والدة حية بني �سنتي
 1985و� 1991إىل  112بني  2009و .2010و�إذا علمنا �أن الهدف
العام هو تقلي�ص وفيات الأمهات بثالثة �أرباع خالل الفرتة ما
بني  1990و ،2015ف�إنه يتعني على املغرب الو�صول �إىل  83وفاة
لكل  100.000والدة حية يف �أفـق ( 2015الر�سم البياين رقم .)22

ويجب الإ�شارة اىل �أن الأ�سباب الرئي�سية لوفيات الأمهات
تكمن يف النزيف ( )% 33والت�شنج القبلي/والت�شنج (.)% 18
(الر�سم البياين رقم .)23
و�سجل هذا االنخفا�ض باملوازاة مع التطور الإيجابي الذي
عرفه ا�ستعمال اخلدمات ال�صحية املقدمة للمر�أة .وهكذا،
ف�إن معدل انت�شار موانع احلمل (بالن�سبة للن�ساء املتزوجات
املرتاوحة �أعمارهن بني  15و� 49سنة) قد عرف ارتفاعا
جليا� ،إذ انتقل من � % 42,5سنة � 1992إىل � % 67,4سنة .2011
كما بلغت ن�سبة الن�ساء احلوامل يف ال�شهر الثامن اللواتي
جل�أن �إىل ا�ست�شارة طبية قبل الوالدة  % 77,1بني �سنتي
 2007و( 2011مقابل  % 32بني  1987و )1991يف حني مت
تقدير ن�سبة الوالدات مب�ساعدة مهنيني م�ؤهلني بـ % 73,6
(مقابل  % 31بني  1987و.)1991
كما توجد الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة الإجنابية 2020–2011

هي الآن يف طور التنفيذ وذلك من �أجل �ضمان توفر خدمات
مندجمة ومقبولة ومتاحة للجميع يف جمال ال�صحة الإجنابية،
على مدى حياة ال�سكان وكذا من �أجل متكني الأفراد من اتخاذ
قراراتهم بكل م�س�ؤولية.

الر�سم البياين رقم 22

تطور معدل وفيات الأمهات (لكل  100 000والدة حية)
القيم امل�سجلة
الطريق نحو املرمى
االجتاه اخلطي

امل�صدر  :البحث الوطني حول ال�سكان وال�صحة ( 1987و)1992؛ البحث الوطني حول �صحة الأم والطفل ()1997؛ البحث
الوطني حول ال�سكان وال�صحة العائلية ()2004-2003؛ البحث الوطني حول ال�سكان وال�صحة العائلية ل�سنة 2011؛ املندوبية
ال�سامية للتخطيط؛ البحث الوطني الدميغرايف ل�سنة .2010-2009
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الر�سم البياين رقم 23

�أهم �أ�سباب وفيات الأمهات
�سبب غري مبا�رش
الت�شنج القبلي/الت�شنج

)41 (13 %

)55 (18 %

�سبب توليدي غري م�صنف
)17 (6 %

التعفن

�أ�سباب �أخرى

)23 (8 %

)46 (15 %

متزق الرحم

)22 (7 %

نزيف

)99 (33 %

امل�صدر  :التقرير الوطني للبحث ال�رسي حول �أ�سباب وفيات الأمهات باملغرب ،دجنرب .2010

ويف نف�س االجتاه ،فقد مت ،منذ �سنة  ،2000اعتماد العديد من
التدابري من �أجل حتقيق الهدف اخلام�س من �أهداف الألفية
من �أجل التنمية ،ومنها:
• اال�ستقاللية التامة للربنامج الوطني للتخطيط العائلي
يف جمال �رشاء موانع احلمل منذ  2001ويف جمال اقتناء
الأدوات الطبية والتقنية� ،سنة .2005
• �إعداد وتعميم ا�ستعمال «الدفرت ال�صحي للمر �أة» يف
�سنة .2006
• الإدماج التدريجي للك�شف املبكر عن �رسطان الثدي
وعنق الرحم يف العالجات ال�صحية الأولية يف �سنة 2010
وم�أ�س�سة برنامج وطني للك�شف املبكر عن �رسطان الثدي
وعنق الرحم يف �سنة .2012
• حتويل املراكز املرجعية للتخطيط العائلي �إىل مراكز
مرجعية لل�صحة الإجنابية �سنة .2012

 .2الإكراهات
رغم التقدم الذي مت حتقيقه ،ما زالت هناك تفاوتات يف
الولوج �إىل العناية الطبية �أثناء التوليد ،بني اجلهات ،وبني

ال�سو�سيو-

الو�سطني احل�رضي والقروي وبني امل�ستويات
اقت�صادية .وبالفعل ،ف�إن معدل وفيات الأمهات يف الو�سط
القروي ،ي�ضاعف من ناحية الأهمية معدل الو�سط احل�رضي
( 148مقابل  73وفاة لكل  100.000والدة حية) .كما �أن ن�سب
الوالدة يف الو�سط اخلا�ضع للمراقبة فال تتجاوز  % 55لدى
الن�ساء القرويات .وهكذا ،فال بد من �أن يتم اقرتان اجلهود
املبذولـة من �أجل بلـوغ هذا الهدف ،بتدابري ترمـي �إىل
حت�سيـن العوامل االجتماعيـة لل�صحـة مع اعتمـاد مقاربـة
متعـددة القطاعات يف نف�س الوقت .وي�شكل توفر املوارد
الب�رشية وتوزيعها وكفاءاتها ،عائقا �آخرا �أمام حتقيق الهدف
اخلام�س من �أهداف الألفية من �أجل التنمية.

 .3الإ�سرتاتيجية املعتمدة
(2012-2008

منذ �سنة  ،2008مت تطوير خطتني للعمل
و )2016-2012مع الأخذ بعني االعتبار للتدخالت ذات
الفعاليـة والنجاعة حول وفيات الأمهات .وتتميز خطة عمل
 2016-2012ب�إدماج جزء خم�ص�ص لتقلي�ص عدد وفيات
الأطفال حديثي الوالدة.
الهدف  : 5حت�سني �صحة الأم
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حت�سني �صحة الأم
كما �أن �أهداف خطة عمل  2016-2012تتجاوز مرامي الهدف
اخلام�س من �أهداف الألفية من �أجل التنمية ،خا�صة بالن�سبة
�إىل تقلي�ص وفيات الأمهات �إىل  50وفاة لكل  100.000والدة
حية يف �أفق .2016
ولهذا الغر�ض ،تعتزم وزارة ال�صحة حتقيق الأهداف التالية:
• الرفع من تغطية الوالدات بالو�سط اخلا�ضع للمراقبة من
� % 73إىل ( % 90مـن � % 55إىل  % 75بالن�سبة للو�سط
القروي)؛
• بلوغ معدل  % 10فيما يخ�ص الوالدة القي�رصية؛
• رفع التغطية من � % 80إىل  % 90فيما يخ�ص اال�ست�شارة
الطبية قبل الوالدة؛
• بلوغ التغطية مبعدل  % 95فيما يخ�ص اال�ست�شارة الطبية
بعد الوالدة؛
• احلفاظ على ن�سبة تعادل �أو تفوق  % 67فيما يتعلق
بانت�شار و�سائل منع احلمل.
وتعتمد خطة عمل  2016-2012من �أجل ت�رسيع تقلي�ص
وفيات الأمهات على  4حماور للتدخل ،وهي:

56

 .1تعزيز جمانية العناية ال�صحية املتعلقة بالوالدة ومبا
قبل الوالدة والتي تكت�سي طابع اال�ستعجال؛
 .2حت�سني جودة التكفل بالتعقيدات التي قد ت�صاحب الوالدة؛
 .3تقوية م�س�ؤولية القرب بخ�صو�ص مراقبة احلمل والوالدة؛
 .4حت�سني الريادة اجلهوية للربنامج.
كما اعتمدت وزارة ال�صحة الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�صحة
الإجنابية  2020-2011التي توجد يف طور التنفيذ ،والتي
تتجلى يف تقوية وتنظيم اخلدمات املوجودة من �أجل
اتخاذها منطلقا لتطبيق تدخالت جديدة مع ال�سهر على �أن
يبلغ التن�سيق حده الأق�صى .وترمي الإ�سرتاتيجية كذلك �إىل
تغيري �أ�سلوب منع احلمل الذي يطغى عليه تناول الهرمونات
عن طريق الفم (الأقرا�ص) مع انت�شار يبلغ ( % 48,4مقابل
� % 4,2سنة  2011للجهاز الذي يو�ضع داخل الرحم) وكذا
�إىل الإ�ستجابة �إىل احلاجيات غري امللباة يف جمال تنظيم
الأ�رسة وتعزيز تنويع ت�شكيلة و�سائل منع احلمل.
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تطور م�ؤ�رشات الهدف اخلام�س
امل�ؤ�رشات

املرامي
املرمى 15

التقلي�ص بثالثة �أرباع ن�سبة وفيات معدل وفيات الأمهات (لكل  100.000والدة
حية)
الأمهات بني  1990و2015
معدل الوالدات التي متت مب�ساعدة مهنيني
م�ؤهلني
املرمى 16
التو�صل يف �أفق � 2015إىل
اال�ستفادة الكاملة من خدمات
ال�صحة الإجنابية

معدل الن�ساء اللواتي خ�ضعن ال�ست�شارة طبية
واحدة على الأقل قبل الو�ضع (بـ )%
معدل اخل�صوبة عند املراهقات(� 19-15سنة)
لكل 1000

2003-1999 1991-1987

2011

القيمة
امل�ستهدفة
يف 2015

املجموع

)(1991-1985
332

)(2003-1995
227

)(2010
)*( 112

83

احل�رضي

284

186

73

القروي

362

267

148

املجموع
احل�رضي
القروي
املجموع
احل�رضي
القروي

31,0

63,0

)**( 73,6

64,0

85,0

92,1

التق�سيم

املجموع
احل�رضي
القروي

حاجيات التخطيط العائلي غري امللباة (بـ )%
املرمى 17

معدل العمليات القي�رصية (بـ )%

ال�سهر على �ضمان �صحة �إجنابية
يتم مبوجبها اتخاذ القرارات ب�صفة
معدل الن�ساء اللواتي خ�ضعن ال�ست�شارة طبية
م�شرتكة بني الن�ساء والرجال
واحدة على الأقل بعد الو�ضع (بـ )%

معدل ا�ستعمال و�سائل منع احلمل (بـ )%

14,0

40,0

55,0

33,0

68,0

)**(77,1

61,0

85,0

91,6

18,0

48,0

62,7

)(1994
28,6

)(2004
19,1

32,0

20,7

13,5

21,0

36,4

25,2

46,0

(1992)#
19,7

)(2004-2003
10,0

10,9

)(2003-1999
5,4

)(2008
6,4

)**( 11,7

6,6

22,3

16,3

31,1

3,6

13,6

)(1992
42,0

)(2004-2003
63,0

)**( 67,4

55,0

66,0

68,9

32,0

60,0

65,5

املجموع
احل�رضي
القروي
املجموع
احل�رضي
القروي

امل�صادر )*( :البحث الوطني الدميغرايف للمندوبية ال�سامية للتخطيط.
(**) البحث الوطني حول ال�سكان وال�صحة العائلية ل�سنة .2011
(***) ال�صحة الإجنابية باملغرب :العوامل الدميغرافية واالجتماعية-الثقافية  ،1998مركز الأبحاث والدرا�سات الدميغرافية.

القدرة على التتبع والتقييم
قوية
القدرة على جمع املعلومات
جودة املعلومات احلديثة
القدرة على تتبع املعلومات الإح�صائية
القدرة على حتليل املعلومات
الإح�صائية
القدرة على �إدماج التحليل الإح�صائي
يف �آليات �إعداد �سيا�سات التخطيط
وتخ�صي�ص املوارد
�آليات التقييم والتتبع

ملحة عن الو�ضعية
هل �سيتحقق الهدف يف �أفق  2015؟

متو�سطة �ضعيفة
X

من املحتمل

من املمكن

حالة البيئة املواتية

X
X

من امل�ستبعد

قوية

متو�سطة

�ضعيفة لكنها تتح�سن

�ضعيفة

X

X
X
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الهدف

6

حماربة داء فقدان املناعة املكت�سبة (ال�سيدا)،
وحمى امل�ستنقعات (املالريا) و�أمرا�ض �أخرى
مت تنظيم وتن�سيق عملية الرد الوطني على وباء داء فقدان
املناعة املكت�سبة/ال�سيدا ومر�ض ال�سل وحمى امل�ستنقعات يف
�إطار الإ�سرتاتيجيات الوطنية ملحاربة هذه الأوبئة ب�إ�رشاك
القطاعات احلكومية واملجتمع املدين مع اال�ستفادة من
دعم خمتلف ال�رشكاء وذلك ،متا�شيا مع االلتزامات الدولية
لبالدنا.

 .1الو�ضعية احلالية

داء فقدان املناعة املكت�سبة/ال�سيدا

 .1بلغ جمموع حاالت داء فقدان املناعة املكت�سبة/ال�سيدا
املعلن عنها ،منذ بداية ظهوره �سنة � 1986إىل متم �سنة
 10.017 ،2014حالة ،منها  5803يف مرحلة ال�سيدا (�أي
 )% 58و 4214حامال للفريو�س بدون �أعرا�ض داء فقدان
املناعة املكت�سبة.
 .2النمط ال�سائد النتقال العدوى هو العالقة بني جن�سني
خمتلفني (.)% 85

 .3حوايل  % 61,5من الأ�شخا�ص امل�صابني ترتاوح �أعمارهم
ما بني  20و� 39سنة.
 .4بلغت ن�سبة الن�ساء امل�صابات .% 50
خالل الفرتة  ،2014-2010مت التبليغ عن  % 51من احلاالت
وت�شخي�ص  % 52يف مرحلة بدون �أعرا�ض (فريو�س فقدان
املناعة).
وتك�شف املعطيات عن �ضعف تف�شي داء فقدان املناعة املكت�سبة
لدى عامة ال�سكان (� % 0,085سنة ( )2014الر�سم البياين رقم .)24
لكن ،يالحظ م�ستوى وباء مركز بني ال�ساكنة الأكرث عر�ضة خلطر
الإ�صابة يف بع�ض اجلهات .وه�ؤالء ال�سكان واملحيطني بهم،
ميثلون  % 70من الإ�صابات اجلديدة يف حني  % 73من الن�ساء
�أ�صنب من طرف �أزواجهن ،ح�سب ما �أظهرته منذجة ت�أثري فريو�س
داء فقدان املناعة املكت�سبة ،والتي �أجنزت يف �سنة .2013
وح�سب التقديرات الأخرية ،قد يكون عدد الأ�شخا�ص الذين
يعي�شون بالفريو�س امل�سبب لداء فقدان املناعـة املكت�سبة
هــو � 29 000شخ�ص يف �سنة  ،2014ال�شيء الذي من �ش�أنه
�أن يحمل ن�سبة الأ�شخا�ص الذين يعي�شون بالفريو�س امل�سبب

الر�سم البياين رقم 24

تطور عدد حاالت داء فقدان املناعة املكت�سبة/ال�سيدا ()2014-1986
فقدان املناعة املكت�سبة
ال�سيدا
االجتاه اخلطي (فقدان املناعة املكت�سبة)
االجتاه اخلطي (ال�سيدا)

امل�صدر  :وزارة ال�صحة.
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لداء فقدان املناعة املكت�سبة �إىل
�إ�صابتهم بالفريو�س.

% 65

والذين ال يعرفون

ويتجلى هدف اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة داء
ال�سيدا  2016-2012يف «التوجه نحو بلوغ �صفر �إ�صابة
جديدة بالفريو�س امل�سبب لداء فقدان املناعة املكت�سبة
و�صفر وفاة و�صفر حالة متييز قائمة على ال�سيدا باملغرب».
ويبقى الهدف العام هو حتقيق الولوج ال�شامل �إىل خدمات
الوقاية والعالج والتكفل والدعم يف جمال الفريو�س امل�سبب
لداء فقدان املناعة املكت�سبة .ولهذا الغر�ض ،ينتظر حتقيق
ثالث نتائج:
• تقلي�ص عدد الإ�صابات اجلديدة بـ % 50؛
• تقلي�ص وفيات الأ�شخا�ص الذين يعي�شون بالفريو�س امل�سبب
لداء فقدان املناعة املكت�سبة �إىل  % 60يف �سنة 2016؛
• حتقيق اال�ستفادة املثلى من حكامة وتدبري الرد الوطني �إن
على ال�صعيد املركزي �أو املحلي.وباملثل ،ويف �إطار تنفيذ
اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية ملحاربة ال�سيدا ،2016-2012
فقد مت القيام بعدة عمليات مهمة.
وقد �سمحت برامج الوقاية املوجهة لل�سكان الأكرث عر�ضة
ملخاطر الإ�صابة �أو الفئات ال�سكانية امل�ستهدفة ،التي مت
القيام بها �رشاكة مع املنظمات غري احلكوميــة ،بتغطيـة
� 172 259شخ�صا �سنة  ،2014منهـم  56 875من حمرتفات
اجلن�س و 43 065من الرجال الذين لهم عالقات جن�سية مع
الرجال و 3 446من متعاطي املخدرات .وقد مت �إجناز خرائط
للفئات ال�سكانية املعنية �سمحت بتح�سني التخطيط والتن�سيق
بني املتدخلني .كما مت و�ضع دالئل وطنية ملعاييـر ومقايي�س
تدخالت القرب لدى ه�ؤالء ال�سكان نف�سهم وتقا�سمها مع
خمتلف ال�رشكاء ل�ضمان جودة التدخالت.
وقد مكنت برامج الوقاية يف �سنة  ،2014من تغطية
ما يقارب � 530 000شخ�ص الأكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة
بالداء منهم �أزيـد من  450 000من ال�شباب والن�ساء و17 226
من املهاجرين و� 6 890سجني و�سجينة و 24 116من �سائقي
ال�شاحنات واحلافالت و 22 934من العمال.
وانطلق كذلك �سنـة  2007برنامج تقلي�ص املخاطـر لدى
م�ستعملي املخدرات باحلقــن ،الذي تـم نقله �إىل تطوان
والناظور ،مع توفري �سل�سلــة من اخلدمات ت�شمل اال�ستقبـال
واال�ستماع وتوزيع �أدوات احلقــن والعازل الطبــي والعمل
االجتماعي وكذا العالج البديل بامليتادون.
كما ين�ص الربنامج الوطني للق�ضاء على انتقال الفريو�س
امل�سبب لداء فقدان املناعة املكت�سبة من الأم �إىل طفلها
 ،2016-2012على متديد امل�شورة واختبار فريو�س فقدان

املناعة يف اال�ست�شارات الطبية قبل الوالدة ،وخلق �أقطاب
وظيفية للوقاية من انتقال الفريو�س امل�سبب لداء فقدان
املناعة املكت�سبة من الأم �إىل طفلها ،ب�إمكانها ت�أمني
ا�ستمرارية العالجات ،من الت�شخي�ص �إىل التكفل بالن�ساء
احلوامل امل�صابات بالفريو�س ومواليدهم اجلدد .وهكذا،
فقد بلغ عدد االختبارات التي خ�ضعت لهــا الن�ساء احلوامل
 136 576اختبارا عنـد نهايــة �سنة  ،2014مقابل 83 661
�سنة  ،2013كما �أن تغطية الن�ساء احلوامـل امل�صابات بداء
نق�ص املناعـة املكت�سبة مب�ضادات الفريو�سات القهقرية انتقل
من � % 12سنة � 2007إىل  % 45يف  2013ثم  % 51يف .2014
 2012و2013

يف جمال تو�سيع عر�ض الك�شف� ،شكلت �سنوات
و� ،2014سنوات حمورية من حيث تو�سيع فر�ص احل�صول على
امل�شورة واختبار الك�شف عن فريو�س فقدان املناعة املكت�سبة
يف املغرب مع  222 620و 583 440و 632 520اختبارا على
التوايل مت �إجنازها مقابل  60 000يف  .2011ويجري حاليا
القيام بالك�شف يف البنيات التابعة لوزارة ال�صحة ،مبا يف ذلك
امل�ؤ�س�سات ال�صحية الأ�سا�سية بالن�سبــة للجـزء الأكبـر ،ولكـن
�أي�ضـا يف  52مركـزا لت�شخيـ�ص داء ال�سـل والأمـرا�ض التنف�سيـة
و 34دور للـوالدة و 10م�ست�شفيات للوالدة� ،إ�ضافة �إىل  70مركزا
للك�شف ال�رسي التابعني للمنظمات غري احلكومية .ويظل الهدف
من ذلك هو حتقيق مليون اختبار �سنة  2016مع ا�ستهداف
ال�سكان الأكثــر عر�ضة للإ�صابة بالداء �أو يف املقام الأول.
�أما فيما يخ�ص التغطية بالعالج بامل�ضادات للفريو�سات
القهقرية ،فيتوفر املغرب ومنذ �سنة  ،1997على �إ�سرتاتيجية
وطنية للتكفل بالإ�صابة بفريو�س فقدان املناعة املكت�سبة،
يتم بانتظام مراجعتها وتكييفها مع التو�صيات الدولية ،كما
يتم التكفل بجميع الأ�شخا�ص الذين يعي�شون بفريو�س فقدان
املناعة املكت�سبة والذين يحتاجون �إىل عالج مب�ضادات
الفريو�سات القهقرية ،يف  17مراكز مرجعية جهوية ،منها
 4مراكز ا�ست�شفائية جامعية.

وقد جتاوز عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون مع فريو�س فقدان
املناعة املكت�سبة والذين يتم تتبعهم يف املراكز املرجعية
� 9.000شخ�صا ،منهم  7.498يخ�ضعون للعالج مب�ضادات
الفريو�سات القهقرية ،مقابل  6.464يف �سنة  2013و4.047
يف �سنة  .2011وهكذا ،فقد بلغت ن�سبة تغطية الأ�شخا�ص
الذين يعي�شون مع الفريو�س � ،% 26,1إذا ما قمنا مبقارنة
عدد الأ�شخا�ص الذين يعي�شون مع فريو�س نق�ص املناعـة
املكت�سبـة اخلا�ضعني للعـالج مب�ضادات الفريو�سات القهقرية
مع جمموع العدد التقديري للأ�شخا�ص الذين يعي�شون
مع فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبـة (�أي � 29 000شخ�ص
�سنة ( )2014الر�سم البياين رقم .)25
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حماربة داء فقدان املناعة املكت�سبة (ال�سيدا) ،وحمى امل�ستنقعات
(املالريا) و�أمرا�ض �أخرى
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تطور معدل التغطية بالعالج امل�ضاد للفريو�سات القهقرية ()2014-2004
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وبهدف حتديد نقاط ال�ضعف يف �سل�سلة التكفل من الك�شف
�إىل الولوج �إىل الرعاية ثم اال�ستبقاء حتت العالج مب�ضادات
الفريو�سات القهقرية ،مت يف �سنة � ،2014إجناز ممار�سة
حتليلية لفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبـة حتت �شعار
«اختبار-عالج-ا�ستبقاء» بدعم من منظمة ال�صحة العاملية
والتي مكنت من الت�صدي مل�شكل الأ�شخا�ص املبعدين عن
التتبع والأ�شخا�ص الذين يعي�شون مع فريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبـة واللذين يتغيبون عن نظام الرعاية ال�صحية بعد
خ�ضوعهم للت�شخي�ص.
ومن نف�س املنطلق ،ف�إن ال�سيا�سة اجلديدة للدواء لوزارة
ال�صحة ،خا�صة �إعداد نظام جديد لتحديد �أ�سعار الأدوية
وا�ستمرار الإعفاء ال�رضيبي للأدوية الباه�ضة الثمن ،عادت
بالنفع على �إ�سرتاتيجية �أثمان م�ضادات الفريو�سات القهقرية
التي بد�أتها �سنة  2000وزارة ال�صحة وجمعية حماربة ال�سيدا
والتي تعززت بدعم منظمة ال�صحة العاملية يف �سنة .2007
�أما يف ما يتعلق بالمركزية الرد الوطني على فريو�س
فقدان املناعة املكت�سبـة ،ف�إن اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية
ملحاربة ال�سيدا  ،2016-2012قد مت حتويلها �إىل خطط
�إ�سرتاتيجية جهوية على �صعيد  12جهة .وهكذا ،مت �إعادة
ت�شكيل اللجنة الوطنية لتن�سيق الرد ،كما مت �إعادة �إحياء
اللجان اجلهوية ملحاربة داء ال�سيدا و�إحداث جلان �أخرى.
60

يف جمال حقوق الإن�سان ،مت �إعداد �إ�سرتاتيجية حول حقوق
الإن�سان وفريو�س فقدان املناعة املكت�سبـة بتعاون مع
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ومت عر�ضها على جميع
ال�رشكاء يف �شهر ماي  .2014وهكذا ،مت �إعداد �إ�سرتاتيجية
توا�صل خا�صة ملحاربة و�صم ومتييز ال�سكان املعنيني
وا لأ�شخا�ص الذين يعي�شون بفريو�س فقدان املناعة
املكت�سبة ،والتي �سيتم تنفيذها يف �سنة .2015
كما مت �إعداد تقييم لإدماج مقاربة النوع االجتماعي يف
�إطار الرد الوطني على فريو�س فقدان املناعة املكت�سبـة ،ومت
�إعداد ور�ش لتكوين الفاعلني يف ميدان حماربة داء ال�سيدا
بخ�صو�ص حقوق الإن�سان والنوع االجتماعي.

حمى امل�ستنقعات
انطلق الربنامج الوطني ملحاربة املالريا يف املغرب �سنة
 ،1965ومنذ ذلك احلني ،اجتهت الو�ضعية الوبائية للمالريا
املحلية الأ�صل �إيجابيا نحو تقلي�ص مهم للوفيات باملناطق
املت�رضرة .وهكذا ،انتقل عدد احلاالت املحلية الأ�صل من
 30 893يف �سنة � 1963إىل  780فقط بحلول �سنة  .1990ومع
ذلك ،مل تتم ال�سيطرة على الو�ضعية الوبائية للمالريا املحلية
الأ�صل املتجلية �إال يف �أواخر الت�سعينات من القرن املا�ضي
مع ت�سجيل  68حالة �سنة ( 1998الر�سم البياين رقم .)26
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التطور ال�سنوي حلاالت املالريا ()2013-1997
350
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احلاالت الأ�صلية للمالريا
حاالت املالريا الواردة من اخلارج
االجتاه اخلطي (حاالت املالريا الواردة من اخلارج)
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ودعما لهذا االجتاه ،مت اعتماد �إ�سرتاتيجية للق�ضاء على
املالريا املحلية الأ�صل �سنة  1999والتي مكنت من الق�ضاء
على �آخر ب�ؤرة النتقال العدوى ب�شف�شاون �سنة 2002
و�آخر حالة �إ�صابة باملالريا املحلية الأ�صل مت اكت�شافها
�سنة  .2004ومنذ ذلك احلني ،مل يتم ت�سجيل باملغرب �أي
ب�ؤرة ن�شيطة �أو حالة حملية الأ�صل باملغرب.
�إن هذه النتيجة التي انبثقت من اجلهود املبذولة خالل
العقود الأربعة التي ا�ستغرقتها حماربة هذا الوباء ،مكنت
املغرب من احل�صول على �شهادة من منظمة ال�صحة العاملية
يف �شهر ماي  2010على كونه بلد خال من املالريا الأ�صلية.
وبالتايل ،فقد مت فعليا حتقيق هدف الق�ضاء على املالريا
املحلية الأ�صل والذي يندرج يف �إطار الهدف ال�ساد�س من
�أهداف الألفية من �أجل التنمية.
غري �أن خطر �إدخالها وظهورها من جديد لي�س م�ستبعدا
نظرا لـ�سببني:
 .1الإعالن عن حاالت واردة من اخلارج والتي يرتفع عددها
با�ستمرار ب�سبب تزايد الأ�سفار الدولية وتدفق املهاجرين
من الدول املوبوءة ،من جهة؛
 .2ومن جهة �أخرى ،ا�ستمرار عوامل خطر الوباء وال�ضعف يف
مواجهته وال�سيما عالقة بالظروف االيكولوجية املواتية
لظهور وتكاثر البعو�ض الناقل للوباء.

داء ال�سل
لقد مت دائما اعتبار حماربة داء ال�سل من بني التدابري
ال�صحية ذات الأولوية يف جميع ال�سيا�سات ال�صحية التي
تنفذها وزارة ال�صحة .وقد �ساعد هذا على �إحراز تقدم كبري
يف جمال حماربة داء ال�سل من خالل الإبقاء منذ �سنة 1995
على معدل معاينة ون�سبة جناح العالج يفوق  .% 85وقد
مكنت هذه اجلهود �أي�ضا يف �سنة  ،2010من حتقيق �أهداف
الألفية من �أجل التنمية من حيث تقلي�ص معدل الوفيات
ب�سبب ال�سل �إىل الن�صف مقارنة مع ال�سنة املرجعية .1990
وهكذا ،مت تقلي�ص معدالت انت�شار مر�ض ال�سل من  210لكل
 100 000ن�سمة يف �سنة � 1995إىل  105لكل  100 000ن�سمة
يف �سنة  ،2010وانتقل معدل الوفيات �إىل  6,2لكل 100 000
ن�سمة يف �سنة .2010
يف �سنة  ،2014بلغ معدل انت�شار داء ال�سل  82حالة
لكل  100.000ن�سمة (الر�سم البياين رقم  .)27ومن �أ�صل
 27.745حالة جديدة للإ�صابة بهذا الداء % 46,2 ،خارج
الرئة مقابل  % 43,2من ال�سل الرئوي ذي االنت�شار املجهري
ال�سلبي .ومتثل الفئة العمرية � 44-15سنة ثلثي احلاالت
اجلديدة امل�سجلة.
ح�سب النوع ،يعترب الرجال �أكرث �إ�صابة بالداء من الن�ساء
بن�سبة  % 59مقابل � .% 41أما ح�سب اجلهات ،فت�ضم
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حماربة داء فقدان املناعة املكت�سبة (ال�سيدا) ،وحمى امل�ستنقعات
(املالريا) و�أمرا�ض �أخرى
الر�سم البياين رقم 27

تطور معدل ت�أثري مر�ض ال�سل (بالن�سبة  100.000ن�سمة)
معدل ت�أثري مر�ض ال�سل
االجتاه اخلطي

امل�صدر  :وزارة ال�صحة.

 5جهات  % 59من احلاالت امل�سجلة ،وتفوق معدالت
االنت�شار بها املعدل الوطني .وتت�ألف اجلهات اخلم�س من
جهات الدار البي�ضاء الكربى وطنجة-تطوان والرباط�-سال-
زمور-زعري والغرب-ال�رشاردة-بني ح�سن وفا�س-بوملان.
وتعرف هذه اجلهات ن�سبا مرتفعة للتمدن كما ترتكز بها
الأن�شطة االقت�صادية وامل�صالح ال�صحية املتطورة .كما
تتعر�ض هذه اجلهات ب�شكل �أكرب لظاهرة الهجرة.
�إن حتليل نتائج تطور عالج احلاالت اجلديدة ل�سنة
بني �أن معدل جناح العالج بلغ  % 89,5و % 7,6من احلاالت
هي خارج نطاق املتابعة و % 0,5كحاالت ف�شل العالج.
وبلغ معدل الوفيات بني �صفوف امل�صابني بالداء خالل
العالج .% 5

2013

 .2الإكراهات

داء فقدان املناعة املكت�سبة
بالرغم من اجلهود املبذولة ،ف�إن املغرب واعي بنقط ال�ضعف
واملعيقات التي تواجه تنفيذ برامج الوقايـة ،ومنها على
اخل�صو�ص ،الوقاية امل�شرتكة لدى الفئات ال�سكانية املعنية
والأكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة ،وهذا يعود �إىل �صعوبات التي
الو�صول �إىل تلك الفئات ال�سكانية وتقدير حجمها وكذا ب�سبب
�ضعف الولوج ال�شامل للعالج مب�ضادات الفريو�سات القهقرية
والناجت عن �ضعف الت�شخي�ص املبكر� ،إ�ضافة �إىل الت�شخي�ص
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يف مرحلة مت�أخرة للمر�ض و�ضعف تغطية الن�ساء احلوامل
ب�أدوية العالج امل�ضادة من �أجل الوقاية من انتقال الفريو�س
امل�سبب لداء فقدان املناعة من الأم �إىل طفلها و�أخريا �إىل
و�صم ومتييز الفئات ال�سكانية الرئي�سية والأ�شخا�ص الذين
يعي�شون بالفريو�س امل�سبب لداء فقدان املناعة.

حمى امل�ستنقعات
من بني الإكراهات وال�صعوبات التي مت حتديدها يف حماربة
املالريا ،نورد ما يلي :
• نق�ص يف املوارد الب�رشية امل�س�ؤولة عن الت�أطري والتتبع
على م�ستوى امل�ؤ�س�سات اجلهوية؛
• قلة امل�ستخدمني يف املناطق القروية واملناطق ال�صعبة
الولوج؛
• �ضعف التعاون يف ما بني القطاعات لتفعيل تدابري املراقبة
والوقاية من دخول املالريا من جديد.

داء ال�سل
ال يزال تراجع ت�أثري ال�سل بعيدا عن حتقيق الهدف الذي
حدده الربنامج الوطني ملحاربة داء ال�سل الذي يرمي �إىل
معدل انخفا�ض ي�صل �إىل  % 6يف ال�سنوات القادمة لتحقيق
الق�ضاء على املر�ض يف الآجال املحددة من طرف منظمة
ال�صحة العاملية ،وهي حالة واحدة لكل  100 000ن�سمة يف
�أفق .2050
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ويدل حتليل االنت�شار الوبائي لل�سل وديناميته على الت�أثري
القوي للم�سببات الأخرى على الإ�صابة بهذا املر�ض .ويف
الواقع ،ومبا �أن داء ال�سل يتمركز ب�شكل قوي بالأحياء
الهام�شية التي حتيط بكربيات املدن ،ف�إنه ال ميكن �إنكار
�صالته بال�سكن غري الالئق وارتفاع الكثافة ال�سكانية
واالختالط و�سوء التغذية واله�شا�شة والفقر.

 .3الإ�سرتاتيجية املعتمدة

�أهداف الألفية من �أجل التنمية حتى ما بعد  .2015وترمي
هذه الإ�سرتاتيجية �إىل حتقيق:
هدفني عامني ،وهما:
• الوقاية من �إدخال املالريا من جديد �إىل البلد؛
• جتنب الوفيات الناجتة عن حمى امل�ستنقعات الوافدة من
اخلارج.
و�أهداف خا�صة:

فريو�س داء فقدان املناعة املكت�سبة
يتم حاليا تنفيذ جمموعة من الإجراءات من �أجل حت�سني
وتعزيز نظام التكفل بالأ�شخا�ص الذين يعي�شون بالفريو�س
امل�سبب لداء فقدان املناعة ،ومنها:
– خطة متديد خدمات التكفل باملر�ضى وخطة دعم املوارد
الب�رشية ،والتي ت�شمل تنمية الكفاءات وتفوي�ض املهام؛
– تنفيذ تو�صيات عملية حتليل فريو�س داء فقدان املناعـة
املكت�سبـة امل�سبب ملر�ض ال�سيـدا «االختبـار  -العـالج -
الإبقــاء» وتنظيم �أف�ضل ل�سل�سلة العالج؛
– حت�سني التمويل لت�أمني ا�ستدامة العالجات من خالل
�إ�رشاك �أكرب للدولة وتعبئة موارد �إ�ضافية وخا�صة لدى
ال�صندوق الدويل ملكافحة ال�سيدا وداء ال�سل واملالريا �إىل
جانب التكفل بالأ�شخا�ص الذين يعي�شون بفريو�س داء
فقدان املناعـة املكت�سبـة يف �إطار الت�أمني الإجباري على
املر�ض ونظام امل�ساعدة الطبية؛
– تفعيل وتتبع �إ�سرتاتيجية حقوق الإن�سان املرتبطة بفريو�س
داء فقدان املناعـة املكت�سبـة امل�سبب ملر�ض ال�سيدا و�إعداد
�إ�سرتاتيجية ملحاربة الو�سم بالعار والتمييز؛
– �إعادة توجيه التعامل مع هذا الوباء على �ضوء التقييم
واملراجعة يف منت�صف املرحلة للإ�سرتاتيجية الوطنية
ملحاربة ال�سيدا للفرتة  2016-2012واجلارية حاليا منذ
فرباير .2015

املالريا (حمى امل�ستنقعات)
الإ�سرتاتيجية املعتمدة يف �سنة  2011ملرحلة ما بعد الق�ضاء على
املالريا الأ�صلية
�سيتم �أخذ هذه الإ�سرتاتيجية بعني االعتبار من طرف بلدنا
يف �إطار ا�ستمرارية تعزيز مكت�سبات الهدف ال�ساد�س من

• التكفل يف وقت مبكر باحلاالت الوافدة من اخلارج؛
• تقوية حت�سي�س و �إر�شاد امل�سافرين �إىل البلدان التي
ت�ستوطنها املالريا؛
• ا�ستهداف الأن�شطة املتعلقة بالك�شف؛
• القيام باملراقبة العلمية للح�رشات وحماربة نقلها للعدوى
على م�ستوى املناطق املعر�ضة للخطر؛
• �إعطاء دينامية جديدة للتعاون بيـن القطاعات وامل�شاركـة
اجلماعاتيـة يف �إطار التدبيـر املندمج ملحاربـة نقل
العدوى؛
• تقوية قدرات املعنيني بتدبري برنامج حماربة املالريا؛
• تقوية مراقبة وتقييم خمتلف عمليات الربنامج.
يجب الإ�شارة �إىل �أنه �سي�ستمر �إتباع الإ�سرتاتيجية املعتمدة
واملنفذة منذ �سنة  2011من طرف وزارة ال�صحة من �أجل
احلفاظ على الق�ضاء على املالريا حملية الأ�صل وبالتايل
اجتناب �إعادة ظهور املالريا� ،إىل ما بعد  .2015وترتكز هذه
الإ�سرتاتيجية على  4حماور:
• املحور  : 1الت�شخي�ص والتكفل املبكر بحاالت املالريا
امل�ستوردة.
• املحور  : 2الوقاية من �إعادة �إدخال املالريا من جديد �إىل
بلدنا من خالل تقوية �أن�شطة املراقبة يف املناطق املعر�ضة
للخطورة والوقاية من املالريا املجلوبة عن طريق �إر�شاد
امل�سافرين �إىل البلدان التي ت�ستوطنها املالريا.
• املحور � : 3إجراءات الدعم وتهم:
– التكوين الأ�سا�سي والتكوين امل�ستمر لت�أهيل الأطر؛
– تعاون فيما بني القطاعات؛
– �أن�شطة الإعالم والتعليم واالت�صال.
• املحور  : 4التتبع والتقييم:
– مراقبة؛
– تقييم.
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حماربة داء فقدان املناعة املكت�سبة (ال�سيدا) ،وحمى امل�ستنقعات
(املالريا) و�أمرا�ض �أخرى
داء ال�سل
يتم تنظيم حماربة داء ال�سل باملغرب يف �إطار الربنامج
الوطني ملحاربة داء ال�سل الذي يرجع تاريخه �إىل عدة عقود.
وقد قام الربنامج بتفعيل �إ�سرتاتيجية مكافحة داء ال�سل التي
�أو�صت بها املنظمة العاملية لل�صحة والذي تعني الإ�رشاف
املبا�رش للعالج .منذ �سنة  1991وكذا ا�سرتاتيجية �إيقاف داء
ال�سل �سنة  .2006ومن �أجل احلد ب�شكل كبري من خطر الوفاة
من جراء داء ال�سل ،قامت وزارة ال�صحة ب�إعداد املخطط
الوطني لت�رسيع تقلي�ص انت�شار داء ال�سل ،2016-2013 ،والذي
�أعطيت انطالقته يف �أكتوبر  .2013وقد �سطر هذا املخطط
لنف�سه �أهدافا طموحة من حيث حت�سني الك�شف وعالجات داء
ال�سل ،ومن حيث �إدارة الربنامج الوطني ملحاربة داء ال�سل.
كما �أن تنفيذ التدخالت الرئي�سية لهذه اخلطة الوطنية
ي�ستهدف املناطق ذات حمولة عالية من داء ال�سل وخا�صة
الأحياء الهام�شية داخل وحول املدن الكربى وال�سكان
املعر�ضني لدرجات خماطر عالية من داء ال�سل وبالذات
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الأ�شخا�ص الذين لهم ات�صال بامل�صابني والأ�شخا�ص الذين
يعي�شون بفريو�س داء فقدان املناعة املكت�سبة وال�سجناء.
الهدف العام
يتمثل يف حتقيق ن�سبة �سنوية لتقلي�ص انت�شار داء ال�سل
بن�سبة  % 6يف �أفق  2016من �أجل حتقيق هدف الق�ضاء على
داء ال�سل بحلول عام .2050
�أهداف خا�صة
• الرفع من ن�سبة الك�شف عن حاالت ال�سل يف م�ستوى يفوق
 % 95يف �أفق 2016؛
• الرفع من ن�سبة جناح عالج داء ال�سل املجهري الإيجابي
يف م�ستوى يفوق  % 90يف �أفق 2016؛
• الت�أثري على عوامل ال�ضعف يف مواجهة املر�ض لدى
ال�سكان امل�ستهدفني؛
• ت�أمني احلكامة اجليدة ملحاربة داء ال�سل وحت�سني التدبري
والتن�سيق على جميع امل�ستويات.
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اجلدول رقم 15

تطور م�ؤ�رشات الهدف ال�ساد�س
امل�ؤ�رشات

املرامي
املرمى 18
من الآن وحتى �إىل �سنة
� ،2015إيقاف انت�شار فقدان
املناعـــة املكت�سبة/ال�سيدا
والعمل على عك�س االجتاه.

.1معدل حمل فريو�س فقدان املناعة

املكت�سبة بالن�سبة للن�ساء احلوامل ()%

.2معدل حمل الفريو�س يف �صفوف
حمرتفات اجلن�س ابتداء منذ
�سنة 2001
.3ن�سبة ا�ستعمال موانع احلمل لدى
الن�ساء املتزوجات الالئي ترتاوح
�أعمـارهن بني  15و� 49سنة
.4معدل ا�ستعمال العازل الطبي
كو�سيلة ملنع احلمل ()%
املرمى 19
معدل الإ�صابة باملالريا الرجال
من الآن وحتى �سنة ( ،2015حمى امل�ستنقعات)
الن�ساء
الأ�صلية (بالن�سبة
الق�ضــاء على املالريـا
و�أمرا�ض كربى �أخرى والعمل لـ  100 000ن�سمة)
املجموع
على عك�س االجتاه.
ت�أثري املالريا (حمى امل�ستنقعات)
الواردة من اخلارج (عدد احلاالت
اجلديدة)
املرمى 20
من الآن وحتى �سنة 2015
ن�سبة ت�أثري مر�ض ال�سل
التحكـم فـي مر�ض ال�سـل
(لكل  100 000ن�سمة)
والعمل على عك�س االجتاه
احلايل

1990

1995

2000

2005

2010

2014

—

)(1994
0,03

)(1999
0,07

0,06

)(2009
0,17

0,15

)(2001
2,30

2,04

)(2009
2,38

)(2012
2,02

—

)(2004-2003
63

)(2011
67,4

—

)(2004-2003
3

)(2011
1,6

—

0

0
0

)(1992
42

)(1997
58

)(1992
2

)(1997
3

—

7,0

1,2

0,02

)(2006
0

5,0

1,4

0,02

0

0

6,2

1,3

0,02

0

0

0

)(1992
54

33

56

)(2006
83

)(2008
142

)(2013
314

113

)(1996
118

106

)(2006
85

83

82

2015

امل�صدر :وزارة ال�صحة.

القدرة على التتبع والتقييم
قوية
القدرة على جمع املعلومات

X

جودة املعلومات احلديثة

X

القدرة على تتبع املعلومات
الإح�صائية

ملحة عن الو�ضعية

متو�سطة �ضعيفة

من املحتمل من املمكن

القدرة على حتليل املعلومات
الإح�صائية
القدرة على �إدماج التحليل
الإح�صائي يف �آليات �إعداد
�سيا�سات التخطيط وتخ�صي�ص
املوارد

X

�آليات التقييم والتتبع

X

من امل�ستبعد

حالة البيئة املواتية
X

X

هل �سيتحقق الهدف يف �أفق  2015؟

قوية

متو�سطة

�ضعيفة لكنها تتح�سن

�ضعيفة
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الهدف

7

�ضمان بيئة م�ستدامة
لقد جعل املغرب من حماية البيئة والنهو�ض مببادئ التنمية
امل�ستدامة �أولوية وطنية ومت ت�أكيـد هذه الإرادة على �أعلـى
م�ستوى من م�ستويات الدولـة.
وبالفعل ،فقد دعا �صاحب اجلاللة ،خالل خطاب العـر�ش
بتاريخ  30يوليو � ،2009إىل و�ضع ميثـاق وطني للبيئـة
والتنمية امل�ستدامة ،حلماية املجاالت واملحميات واملوارد
الطبيعية .كما دعا كذلك احلكومة ،خالل خطاب العر�ش ليوم
 30يوليو � ،2010إىل بلورة التوجهات الكربى املنبثقة عن
احلوار وامل�شاورات املو�سعة حول امليثاق ،يف خطة عمل
مندجمة ذات �أهداف دقيقة ميكن حتقيقها يف جميع �أن�شطة
القطاعات .وموازاة مع ذلك ،حثت احلكومة على �صياغة
هذه اخلطة يف �شكل قانون �إطار من �ش�أنه �أن يكون مرجعية
حقيقية لل�سيا�سات العمومية للبالد يف هذا املجال.
وهكذا ،مت �إعداد امليثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ستدامة،
يف �إطار مقاربة ت�شاركية �شملت جميع مكونات املجتمع
املغربي على ال�صعيدين الوطني واملحلي ،ليتم اعتماده من
طرف املجل�س الوطني للبيئـة يف �سنة .2011
من �أجل تفعيله ،مت اعتماد قانون �إطار رقم  99-12خالل
الربع الأول من �سنـة  2014يحدد الأهداف الأ�سا�سية لعمل
الدولة يف جمال احلفاظ على البيئة والتنميـة امل�ستدامـة،
وكذا التزامات جميع ا لأطراف املتدخلـة �أي الدولـة
واجلماعات الرتابيـة وامل�ؤ�س�سات العمومية واملقاوالت
اخلا�صة وجمعيات املجتمع املدين واملواطنني.
وقد �أعطى الد�ستور اجلديد دفعة جديدة لهذه العملية ب�ضمانه
حلق املواطنني يف بيئة �سليمة ويف تنمية م�ستدامة.
وعلى ال�صعيد القانوين ،مت اعتماد العديد من القوانني
التي ترمي �إىل حماية البيئة ونهج التنمية امل�ستدامة،
كما مت اعتماد الن�صو�ص التطبيقية لهذه القوانني ،ومنها
قانون املاء والقانون املتعلق بحماية البيئة وقانون
درا�سة الت�أثريات على البيئة وقانون حماربة تلوث الهواء
والقانون املتعلق بتدبري النفايات والقانون حول الأكيا�س
البال�ستيكية والقانون حول املناطق املحمية والقانون حول
الطاقات املتجددة وقانون حماية وتنمية ال�ساحل واملر�سوم
حول حماربة التلوث البحري .وهناك ن�صو�ص �أخرى يف
طور امل�صادقة منها مثال م�رشوع القانون اخلا�ص باحلماية
البيئية للأتربة.
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وعلى ال�صعيد امل�ؤ�س�ساتي ،مت حتقيق تقدم مهم من خالل
تعيني قطاع حكومي مكلف بالبيئة وو�ضع املجل�س الوطني
للبيئة ( )1995والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة
والنجاعة الطاقية (  )2010والوكالة املغربية للطاقة
ال�شم�سية ( )2010و�رشكـة اال�ستثمار يف الطاقة� ،إلـى جانب
تو�سيـع مهـام املجل�س االقت�صـادي واالجتماعي لت�شمل
املجال البيئي .كما يوجد م�رشوع قانون خلق الوكالـة
الوطنيـة لتقنني الطاقــة قيد الدر�س.
وعلى ال�صعيد الدويل والثنائي� ،صادق املغرب على العديد
من االتفاقيات الدولية حول البيئة ،منها:
• بروتوكول مونرتيال حول املواد التي تفقر طبقة الأزون
يف �سنة  ،1992واتفاقية فيينا وتعديالت لندن وكوبنهاكن
�سنة 1995؛
• االتفاقية حول التغيريات املناخية يف �سنة 1995
وبروتوكول كيوتو يف �سنة 2002؛
• اتفاقية بال يف �ش�أن نقل النفايات اخلطرية عرب احلدود
يف �سنة 1995؛
• اتفاقية �ستوكهومل حول امللوثات الع�ضوية الثابتة؛
• الربوتوكول حول وقاية البحر الأبي�ض املتو�سط من التلوث
يف �سنة 1999؛
• االتفاقية حول التنوع البيولوجي وبروتوكول ناكويا 16؛
• االتفاقية حول مكافحة الت�صحر؛
• االتفاقية حول احلق يف البحر؛
• االتفاقية حول املحافظة على الأنواع املهاجرة واملنتمية
�إىل احليوانات الربية؛
• االتفاقية حول التجارة الدولية يف �أنواع احليوانات
والنباتات الربية املهددين باالنقرا�ض؛
• اتفاقية بر�شلونة حلماية الو�سط البحري و�ساحل البحر
الأبي�ض املتو�سط.
االتفاق الدويل لتنظيم الولوج �إىل املوارد الوراثية والتق�سيم العادل
واملن�صف لالمتيازات الناجمة عن ا�ستغاللها والتي مت اعتمادها يف
�شهر �أكتوبر  2010خالل م�ؤمتر �أطراف االتفاقية الإطار حول التنوع
البيولوجي بناكويا (اليابان).
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 .1الو�ضعية احلالية
مت اتخاذ العديد من الإجراءات لتدارك الت�أخر احلا�صل
يف التحكم يف تدبيـر البيئة وت�أهيل الأو�ساط الطبيعيـة
واال�ستعمال الر�شيد للموارد البيئية وتثمينها مع اال�ستجابة
ملتطلبات التنمية ال�سو�سيو-اقت�صادية وحت�سني �إطار عي�ش
املواطنني.

احلفاظ على الأو�ساط الطبيعية والتنوع
البيولوجي
يف هذا املجال تتعلق التدابري مبا يلي:
– ت�أميـن املجال الغابـوي :همت عمليات التحديد العقـاري
 % 98مـن امل�ساحـات الغابويـة فـي حني �أن التحفيظ
�شمـل  1,8مليون هكتار عند نهاية �سنة  2014مقابل
 18.000هكتار قبل �سنة .2005
– �إعادة تكوين املنظومات الغابوية :انتقلت وترية الت�شجري
من  20.000هكتار �سنة � 1992إىل �أزيد من  40.000هكتار
يف ال�سنة خالل ال�سنوات الأخرية ،مع �إعطاء الأولوية
للأنواع املحلية ك�شجرة العرعار والبلوط الفليني و�شجرة
�أرز الأطل�س.
– حماية الغابة وتدبري املخاطر املناخية :مت �إعداد خمطط
مديري للوقاية وحماربة حرائق الغابات منذ �سنة  2001الذي
مكن تفعيله من التقلي�ص ب�صفة كبرية للم�ساحة املتو�سطة
املت�رضرة من احلرائق من  14هكتارا (� )1995-1960إىل
 9هكتارات ( )2006-1996ثم �إىل  4هكتارات حاليا..
– حماربة التعرية  :انتقلت وترية امل�ساحات التي تتم
معاجلتها من � 10.000إىل  30.000هكتارا ،لتبلغ احل�صيلة
للم�ساحة املعاجلة على مدى الع�رش �سنوات الأخرية
 200.000هكتارا .وقد انتقلت عمليات حماربة الت�صحر
من � 440إىل  660هكتارا يف ال�سنة .كما مت تثبيت
 39.000هكتارا من الكثبان يف � 18إقليما وو�ضع � 7أحزمة
خ�رضاء بالأقاليم اجلنوبية.
– �إعداد وتفعيل املخطط املديري للمناطق املحمية الذي
مكن من حتديد ما يفوق عن  150موقعا ذي فائدة
بيولوجية و�إيكولوجية ،تغطي جمموع الأنظمة الإيكولوجية،
على م�ساحة تفوق  2,5مليون من الهكتارات مت تزويدها
مبخططات التهيئة و�إعادة الت�أهيل ح�سب الأولويات.
– الت�صنيف بوا�سطة مرا�سيم لع�رش منتزهات وطنية تبلغ
م�ساحتها الإجمالية  750.000هكتارا.

– �إحداث ثالث حمميات �ضمن ال�شبكة الدولية ملحميات
املحيطات احليوية لليون�سكو (�شجر الأركان وواحات
اجلنوب والريف الغربي).
17
– ت�سجيل  24منطقة رطبة يف قائمة رام�سار
–�إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و�شجر
الأركان يف �سنة  2010من �أجل و�ضع نظام وقائي لأخطار
وت�أثري التغريات املناخية على منطقة تدخلها وحميطها
ومن �أجل تر�شيد تدبري املوارد املائية وتثمينها وكذلك
حماربة الت�صحر وزحف الرمال.

مناطق الواحات
تغطي الواحات  % 15من جمموع م�ساحة البالد ويتمركز
حولها  % 5,3من ال�سكان .وتت�سم هذه املناطق بح�سا�سية
ق�صوى ،لكونها تتعر�ض مبا�رشة لآثار التغريات املناخية.
وقد �أظهر الت�شخي�ص �أن هذه املناطق ت�شكل �آخر حاجز يقي
من زحف الرمال ،غري �أنها تخ�ضع �إىل �إكراهات طبيعية
(مناخ �صحراوي ،فقر الرتبة والتعرية) والتي تزداد �سوءا
بفعل ال�ضغط الكبري الذي ميار�سه الإن�سان على مواردها
الطبيعية (الرعي الزائد والإفراط يف ا�ستغالل احلطب �إ�ضافة
�إىل تو�سع الأرا�ضي الفالحية والتدبري ال�سيء للمياه).
وهكذا ،فقد مت اتخاذ تدابري ا�ستهدفت ا�ستبدال فالحة الواحات
بفالحة طبيعية وتنمية فالحة بيولوجية ،وو�ضع �آليات
لت�شجيع �سياحة الواحات ،واقت�صاد املاء وحماية النظم
الإيكولوجية وكذا ا�ستثمار الطابع الهند�سي والرتاث املحلي.
ويرمي برنامج واحات تافياللت �إىل حماية هذه الواحات
وجعلها ت�ستفيد من تنمية م�ستدامة ،مع �أخذ التغريات
املناخية باالعتبار و�إ�رشاك اجلماعات وال�ساكنة املحلية،
وتعزيز قدرات الفاعلني ،ثم ربط التدابري بتلك التي انطلقت
يف �إطار التنمية الب�رشية .وقد همت هذه التدابري ،خلق فر�ص
ال�شغل بو�ضع �أن�شطة مدرة للدخل ،وبالأخ�ص يف جمال
تثمني املنتجات املحلية (الثمور وزيت الزيتون ،)...تر�شيد
وتثمني املوارد املائية ،تدبري النفايات ال�صلبة وتنمية
الطاقة املتجددة.
يتعلق الأمر باملعاهدة الدولية التي مت اعتمادها �سنة
برام�سار ب�إيران حول املحافظة والتدبري امل�ستدام للمناطق الرطبة،
وترمي املعاهدة �إىل حتديد املناطق الرطبة التي تكت�سي �أهمية
وت�سجيلها على هذه القائمة واملحافظة عليها.
17
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�ضمان بيئة م�ستدامة
التزويد باملاء ال�صالح لل�رشب
مت تعميم الولوج بالو�سط احل�رضي منذ �سنة  ،1995وبلغ معدل
تزويد ما يقارب  % 94من �ساكنة املدن يف �سنة  2013بوا�سطة
الربط بال�شبكة و % 6منهم بوا�سطة احلنفيات العمومية� .أمـا يف
الو�سط القــروي ،فمنـذ انطـالق برنامـج تزويـد العالـم القـروي
باملاء ال�صالـح لل�رشب  )PAGER( 18فقد انتقل معدل الولوج للماء
ال�صالح لل�رشب من � % 14سنة � 1994إىل � % 85سنة 2007
لي�صل �إىل % 94,5يف نهاية �سنـة ( 2014الر�سم البياين رقم .)28
وارتفع العدد الإجمايل لل�سكان امل�ستفيدين من  3,4مليون يف
�سنة � 1995إىل  12,6مليون �شخ�ص يف �سنة  .2012وبلغ �إجمايل
اال�ستثمارات يف الفرتة  2012-1995ما يقرب من  13,5مليار
درهم (دون احت�ساب ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة).

للتطهري ال�سائل وت�صفية املياه العادمة ،لتتم مراجعته يف
�سنة  ،2008بهدف حت�سني وترية تنفيذه ،من خالل حتقيق
اال�ستفادة على النحو الأمثل من �آليات التمويل وتغطية
التكاليف .وقدرت االحتياجات اال�ستثمارية الإجمالية للربنامج
الوطني للتطهري ال�سائل يف  43مليار درهم لتزويد  330مدينة
ومركزا ح�رضيا ل�صالح �ساكنة يبلغ عددها  10مليون ن�سمة.
وقد مكن الربنامج ،منذ �إطالقه يف �سنة  ،2006من حتقيق
عدة م�شاريع ،بالت�شاور والت�شارك مع الفاعلني املعنيني،
وبالأخ�ص املكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح لل�رشب
والوكاالت امل�ستقلة لتوزيع املاء والكهرباء ،وذلك من خالل
�صندوق التطهري ال�سائل وت�صفية املياه العادمة املحدث
بالقانون املايل ل�سنة  .2007وهكذا ،و�إىل غاية  ،2014بلغت
التمويالت التي خ�ص�صتها الدولة ،عن طريق هذا ال�صندوق،
 4مليار درهم.
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ن�سبة ال�سكان الذين مت ربطهم بال�شبكة �أو الذين ب�إمكانهم الولوج �إىل م�صدر للتزود باملاء ال�صالح لل�رشب ()%
القيم امل�سجلة
الطريق نحو املرمى
االجتاه اخلطي

94,5

امل�صدر  :املكتب الوطني للكهرباء واملاء ال�صالح لل�رشب.

الولوج �إىل التطهري ال�سائل ومعاجلة املياه
العادمة احل�رضية
من �أجل تدارك الت�أخر امل�سجل يف جمال التطهري ال�سائل
وحتديث هذا القطاع ،مت يف �سنة � ،2006إعداد برنامج وطني
يجب الت�أكيد على �أن برنامج  PAGERمت ا�ستبداله منذ  2004بربنامج
الولوج �إىل املاء ال�صالح لل�رشب بالو�سط القروي ،حيث �أ�صبح املكتب
الوطني للماء ال�صالح لل�رشب والكهرباء هو املزود الرئي�سي باملاء
ال�صالح لل�رشب .ويف جمال الكهربة القروية ،فقد انتقل معدل الولوج
من � % 18سنة � 1996إىل  % 98,95يف متم �سنة  2014ح�سب �أرقام املكتب
الوطني للماء ال�صالح لل�رشب والكهرباء.
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وانتقلت ن�سبة الأ�رس احل�رضية التي تتوفر على الولوج �إىل
�شبكة �رصف املياه العادمة ،من � % 74,2سنة � 1994إىل
� % 79,4سنة  2004لت�صل �إىل � % 88,5سنة  ،2014ح�سب
نتائج الإح�صاء العام لل�سكان وال�سكنى الأخري (الر�سم البياين
رقم  .)29و�إذا �أ�ضفنا ن�سبة الأ�رس التي تتوفر على حفر
جوفية ،ف�إن ن�سبة الولوج اىل طريقة حم�سنة لل�رصف ال�صحي
انتقلت من � % 90,0سنة � 2004إىل � % 97,3سنة .2014
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تطور ن�سبة الأ�رس احل�رضيني الذين يلجون �إىل �شبكة التطهري ال�سائل ()%

100

القيم امل�سجلة
الطريق نحو املرمى
االجتاه اخلطي

88,5
85,6

79,4
74,2

امل�صدر  :املندوبية ال�سامية للتخطيط.

غري �أن الو�سط القروي ال يزال يعاين من ت�أخر كبري يف هذا
املجال �إذ �أن ن�سبة الأ�رس التي لها �إمكانية الولوج �إىل �شبكة
ت�رصيف املياه العادمة مل تتجاوز � % 1,7سنة  2004لت�صل
�إىل � % 2,8سنة  .2014وانتقلت ن�سبة الأ�رس القروية التي
تتوفر على طريقة حم�سنة لل�رصف ال�صحي (مع حفر جوفية)
من � % 38,1سنة � 2004إىل � % 53٫3سنة .2014

تدبري النفايات ال�صلبة املنزلية
يف �سنة  ،2013كان جمع النفايات ال�صلبة احل�رضية يغطي
 % 74من النفايات املخلفة وال يتم �إيداع �سوى  % 35من
جمموع هذه املخلفات باملطارح ال�صحية ،مقابل % 10
�سنة  .2008ومن �أجل تطوير هذا القطاع ،عمل املغرب على
�إ�صدار القانون رقم  28-00يف �ش�أن تدبري النفايات ال�صلبة
كما مت و�ضع الربنامج الوطني للنفايات املنزلية �سنة .2007
وبعد مراجعته �سنة  ،2012فقد مكن هذا الربنامج من:
– الرفع من معدل جمع النفايات ب�صفة مهنية �إىل
مقابل  % 44قبل �سنة 2008؛
– زيادة معدل و�ضع النفايات يف املطارح املراقبة لي�صل
�إىل % 37من النفايات املنزلية املنتجة مقابل  % 10قبل
�سنة 2008؛

% 80,5

– �إجنــاز  16مطرحا مراقبا (فا�س ووجدة واجلديدة
وال�صويــرة والرباط وبركان وفكيك وكلميم واحل�سيمـة
و�أكاديــر والناظور والداخلة واملحمدية والعيون و�إيفران
وخريبكة) مقابل مطرحني مراقبني قبل �سنة 2008؛
– �إعادة ت�أهيل  26مطرحا غري مراقب.

مكافحة تلوث الهواء
يويل املغرب عناية متزايدة مل�شاكل تلوث الهواء والناجت عن
الأن�شطة ال�صناعية وحركة املرور بالنظر �إىل ت�أثريه املبا�رش
واخلطري على �صحة املواطنني وخ�صو�صا منهم الأطفال.
وقد مت تعزيز الإطاريـن القانونـي وامل�ؤ�س�ساتـي من خالل
امل�صادقـة على القانون املتعلـق مبكافحة تـلوث الهـواء
( )2003واملر�سوم التطبيقي املرتبط به والذي يحدد معايري
جودة الهواء وطرق مراقبته ( )2009وكذا �إحداث اللجنة
الوطنية لتتبع ومراقبة جودة الهواء.
كما مت خلق  4جلان جهوية لتتبع ومراقبة جودة الهواء
(جهة مراك�ش  -تان�سيفت  -احلوز وجهة الرباط � -سال  -زمور -
زعري وجهة �سو�س  -ما�سة  -درعة وجهة الغرب  -ال�رشاردة -
بني ح�سن) .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم حاليا �إعداد القيم
الهدف � : 7ضمان بيئة م�ستدامة
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�ضمان بيئة م�ستدامة
الق�صوى النبعاثات بع�ض الفروع ال�صناعية ،ال �سيما
بالن�سبة مل�صانع تدويب احلديد واملركبات احلرارية ومعامل
الإ�سمنت و�صناعة الفو�سفاط و�صناعة ال�سيارات ومعامل
ال�سكر والطوب والزيوت.
وقد �شمل برنامج �إعداد خرائط انبعاثات الغازات يف
الهواء يف املدن الكربى للمملكة  4جهات (الدار البي�ضاء
الكربى وتادلة � -أزيالل  -فا�س  -بوملان والغرب  -ال�رشاردة -
بني ح�سن)� ،إ�ضافة �إىل  13مدينة (�آ�سفي واجلديدة اليو�سفية
وطنجة وتطوان والرباط و�سال ومتارة ومراك�ش وال�صويرة
وبن�سليمان وخريبكة و�سطات) .وتتكون ال�شبكة الوطنية
ملراقبة جودة الهواء يف �سنة  2014من  29حمطة ثابتة.

ال�سكن الالئـق
من الق�ضاء على جمموع مدن ال�صفيح باملراكز احل�رضية،
مت يف �سنة � ،2004إحداث برنامج «مدن بدون �صفيح» الذي
يهم � 388.400أ�رسة (�أرقام يتم حتيينها وفق ما يتم �إجنازه
يف الربنامج) موزعة على  85مدينة ،والتي يتمركز معظمها
على املحور الأطل�سي «الدار البي�ضاء-القنيطرة» .وتقدر
التكلفة الإجمالية لهذا الربنامج بحوايل  32مليار درهم،
منها 10ماليري درهم كم�ساهمة من الدولة� ،أي  % 31والباقي
موزع بني مداخيل موازنة برامج الفاعلني يف �إنتاج ال�سكن
( )% 54وم�ساهمات الأ�رس امل�ستفيدة (.)% 15
ومع نهاية �شهر غ�شت  ،2014مت �إعالن  52مدينة ومركز
بدون �صفيح� ،أي  % 61من جمموع املدن املعنية و�شهد
 1.300.000من ال�سكان حت�سنا يف ظروف �سكنهم .وهكذا،
فقد انتقلت ن�سبة �سكان الو�سط احل�رضي القاطنني يف دور
ال�صفيح وال�سكن غري الالئق من  % 9,2يف �سنة � 1994إىل
� % 5,6سنة ( 2014ح�سب نتائج الإح�صاء العام الأخري
لل�سكان وال�سكنى� ،سنة .)2014

مكافحة التغريات املناخية
بالرغم من �ضعف ح�صته يف انبعاثات الغازات امل�سببة
لالحتبا�س احلراري (الغازات الدفيئة) ،فقد ان�ضم املغرب
يف وقت مبكر جدا �إىل اجلهود التي يبذلها املجتمع الدويل
يف التخفيف من انبعاثات هذه الغازات والتكيف مع
�آثارها .وهكذا ،احت�ضن املغرب يف �سنة  2001يف مراك�ش
م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�سابع حول التغريات املناخية الذي
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قام بتفعيل بروتوكول كيوتو الذي �صادق عليه املغرب
يف �سنة  .2002وكان من بني الدول الأوىل التي �أحدثت
هيئة وطنية معينة من �أجل �آليات التنمية النظيفة .كما �أن
املغرب قد �ساند اتفاق كوبنهاكن من خالل تبليغ كتابة
الأمم املتحدة حول التغريات املناخية ،يف يناير 2010
بقائمة تدابري مالئمـة على ال�صعيد الوطني للتخفيف من
الإنبعاثات يف �أفق .2020
يف جمال اال�ستثمار ،قام املغرب ب�إعداد خمطط اال�ستثمار
الأخ�رض الذي مت تقدميه خالل القمة املنعقدة حول التغريات
املناخية يف �شهر �شتنرب  2014بنيويورك ،على هام�ش
اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،والذي مكن من حتديد
جمموعة من م�شاريع يف �سبع قطاعات وهي ،املاء والطاقة
(الطاقة املتجددة والنجاعة الطاقية) والغابة والفالحة
والتعمري والنقـل وتدبيـر النفايات ال�صلبة .وهي جمموعة
من حوايل ثالثني م�رشوعا ،با�ستثمار يف حدود  25مليار
دوالر �أمريكي على مدى � 15سنـة� ،ستمكن من ح�شد متويل
�إ�ضايف من القطاع اخلا�ص ،وكذلك تقديـم جمموعـة وا�سعة
من الفر�ص لتطوير ال�رشاكة بني القطاعيـن العام واخلا�ص.
ويف �إطار م�ساهمته يف اجلهود التي يبذلها املجتمع
الدويل يف مكافحة تغري املناخ ،قدم املغرب تر�شحه
لتنظيم الدورة  22مل�ؤمتر الأطراف حول االتفاقية الإطار
للأمم املتحدة حول تغري املناخ والتي �سيحت�ضنها يف
دجنرب .2016

 .2الإكراهـات
بالرغم من �أهمية الإجراءات التي و�ضعت والتدابري التي
اتخذت واجلهود التي بذلت ،هناك الكثري من الإكراهـات
والتحديات التي ال تزال قائمة ،وبالتحديد:
• غياب �أو عدم كفاية الإطار التنظيمي املتعلق ببع�ض
املجاالت واجلوانب البيئية (الرتبة ،و�إعادة ا�ستعمال املياه
العادمة املعاجلة ،التخل�ص من �أوحال حمطات ت�صفية
معاجلة املياه العادمة ،الخ)؛
• عدم التطبييق الكايف للن�صو�ص املتعلقة باملحافظة على
البيئة وتثمينها ؛

املغرب بني �أهداف الألفية من �أجل التنمية و�أهداف التنمية امل�ستدامة .املكت�سبات والتحديات

• ال�ضغوط املختلفة التي متار�س على املوارد الطبيعية من
حيث الكم واجلودة ،من جراء الأن�شطة الب�رشية املختلفة
(النفايات املنزلية وال�صناعية ،واال�ستغالل املفرط ،الخ)؛
• الآثار املرتتبة عن التغريات املناخية التي ي�صعب التنب�ؤ
بها؛
• �أهمية اال�ستثمارات الالزمة لزيادة وترية تنفيذ الربامج
وامل�شاريع البيئية ومعاجلة بع�ض �أ�شكال التدهور (تعميم
و�ضمان ا�ستمرارية احل�صول على مياه ال�رشب ،تطهري
ال�سائل ،وتدبري النفايات ال�صلبة ،التخفيف من �آثار تغري
املناخ و�آثاره ،وما �إىل ذلك)؛
• قلة وكلفـة العقار القتنــاء الأرا�ضي من قبـل اجلماعـات
لإجناز امل�شاريـع للمحافظة على البيئـة (التطهيـر ال�سائـل،
وتدبيــر النفايــات ال�صلبة� ،إلخ)؛
• غياب التوعية والتح�سي�س وعدم كفاية �إ�رشاك بع�ض
الفاعلني واملجتمع املدين يف جمال احلفاظ على البيئة؛
• احلاجيات لتقوية قدرات الفاعلني على ال�صعيدين
الوطني واملحلي يف �ش�أن ق�ضايا حماية البيئة والتنمية
امل�ستدامة؛
• احلاجيات لنقل التكنولوجيا النظيفة يف �إطار التعاون بني
ال�شمال واجلنوب.

 .3الإ�سرتاتيجية املعتمدة

احلفاظ على املوارد املائية

ملواجهة العديد من التحديات يف هذا املجال ،مت �إعداد
خمطط وطني للماء �سنة  2014من �أجل،هج �سيا�سة تدبري
الطلب وتثمني املوارد .وت�شمل هذه ال�سيا�سة �أي�ضا تطوير
العر�ض من خالل تعبئة املوارد املائية التقليدية وغري
التقليدية ،مبا يف ذلك جتميع مياه الأمطار وحتلية مياه
البحر و�إعادة ا�ستعمال املياه العادمة املعاجلة .كما تقوم
هذه ال�سيا�سة �أي�ضا على ا�ست�صالح املناطق امللوثة ،واحلفاظ
على املوارد والو�سط الطبيعي واملناطق اله�شة (طبقات
املياه اجلوفية واملناطق الرطبة والواحات والبحريات
الطبيعية وال�ساحل) .يف هذا الإطار ،قام املغرب ب�إطالق
م�رشوع كبري لدعم التزود باملاء ال�صالح لل�رشب ب�أكادير
عرب حتلية مياه البحر.

تعميم الولوج �إىل التطهري ال�سائل
يف الو�سط احل�رضي ،مت �إعداد املخطط الوطني للتطهري
ال�سائل وت�صفية املياه العادمـة �سنة  ،2006ومتت مراجعته
�سنة  ،2008ويهدف �إىل:
– بلوغ معدل ربط �إجمايل ب�شبكة التطهري بالو�سط احل�رضي
بن�سبة  % 100يف �أفق .2030
– تقلي�ص التلوث املنزيل بـ � % 50سنة  2016ثم % 60
�سنـة  2020ون�سبة  % 100يف .2030
�أما يف الو�سط القروي ،و�سعيا �إىل تدارك الت�أخر امل�سجل
والذي يعزى �إىل بنية ال�سكن وت�شتته ،مت �إعداد م�رشوع وطني
للتطهري القروي لتزويد  32.000من الدواوير التي ت�ضمها
 1300جماعة.

تطوير تدبري النفايات ال�صلبة
من املتوقع:
– بلوغ ن�سبة جمع النفايات مت حتديدها يف � % 85سنة
 ،2016ثم � % 90سنـة 2020؛
– �إن�شاء مراكز من �أجل تثمني ومعاجلة النفايات املنزلية
وما مياثلها ،لفائدة جمموع املراكز احل�رضية ()% 100
�سنـة 2020؛
– �إعادة ت�أهيل و�إغالق جميع املطارح غري املراقبة بحلول
�سنة 2020؛
– تنظيم و�إنعا�ش م�سلك «الفرز – �إعادة التدوير – التثمني»
من �أجل بلوغ معدل  % 20من ا�ستعادة النفايات املخلفة.
وبلغ التكلفة الإجمالية لهذا الربنامج  40مليار درهم.

احلفاظ على الغابة والتنوع البيولوجي
تكت�سي الغابة �أهمية ق�صوى من الناحية البيئية واالجتماعية
واالقت�صادية ويف حتقيق تنمية م�ستدامـة للمغرب .ومن �أجل
تعزيز هذه الوظائف واحلفاظ والتدبري امل�ستدام للغابات،
مت تهيىء عدة م�شاريع ،منها �إعادة تكوين الغطاء الغابـوي
على م�ساحـة  200.000هكتـار يف �أفـق �سنـة � ،2020سـوف
ي�ستفيـد مـنها  8مالييـن ن�سمـة ( % 50من ال�ساكنة القروية)،
وتهيئة �أحوا�ض ال�سدود من �أجل مكافحة التعرية املائية
واملحافظة على خ�صوبة الرتبـة وعلى النظم الفالحيـة
والرعوية الإيكولوجيـة عند �أعايل ال�سدود و�أي�ضـا ،تعزيز
البنيات التحتية ال�سو�سيو-اقت�صادية الأ�سا�سية و�إنعا�ش
الأن�شطة املدرة للدخل.
الهدف � : 7ضمان بيئة م�ستدامة
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�ضمان بيئة م�ستدامة
يف جمال الطاقة
حتدد الإ�سرتاتيجية الوطنية للطاقة الأهداف التالية:
• بلوغ  % 42من ال�سعة الكهربائية املن�ش�أة للطاقات املتجددة،
منها  2000ميجاوات طاقة �شم�سية و 2000ميجاوات طاقة
ريحية و 2000ميجاوات طاقة مائية؛
• حتقيق النجاعة الطاقية لتقلي�ص ا�ستهالك الطاقة بـ % 12

يف �أفق  2020و % 15يف �أفق  2030مقارنة مع التطور
احلا�صل خ�صو�صا يف قطاعات البناء وال�صناعة والنقل ؛
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وقد مت فعال �إطالق نــور � 1أول مركب للطاقة ال�شم�سية
بورزازات تبلغ �سعته  500ميجاوات منذ �سنة  2013يف حني
توجد عملية انتقاء امل�ستثمرين لنور  2ونور  3يف مرحلة
متقدمة .وحدد موعد انطالق تزويد الكهرباء من هذا املركب
�أواخر �سنة .2015
ومن ناحية �أخرى� ،سيتبع املرحلة الأوىل من الت�أهيل البيئي
وحت�سني �إطار عي�ش املواطنني التي تتم عرب برامج خا�صة،
مرحلة ثانية تتجلى يف الإ�سرتاتيجية الوطنية للتنمية
امل�ستدامة التي هي يف طور الإنهاء وامل�صادقة عليها بهدف
ترجمة التزامات املغرب يف جمال التنمية امل�ستدامة.

املغرب بني �أهداف الألفية من �أجل التنمية و�أهداف التنمية امل�ستدامة .املكت�سبات والتحديات

اجلدول رقم 16

تطور م�ؤ�رشات الهدف ال�سابع
املرامي
املرمى 21

�إدماج مبادئ التنمية امل�ستدامة يف
ال�سيا�سات الوطنية واحلر�ص على
املحافظة على التنوع البيولوجي من
خالل القيام بعك�س االجتاه القائـم
واملتمثل يف هدر املوارد البيئة
املرمى 22

احلد من انبعاث الغازات امل�رضة
بال�صحة وبالبيئة

امل�ؤ�رشات
ن�سبة املناطق الغابوية ( )%
امل�ساحات ال�سنوية املتو�سطة التي يتم
جتديدها (التي يتم ت�شجريها وجتديدها)
(بالهكتار)
م�ساحات املناطق املحمية للمحافظة
على التنوع البيولوجي (هكتار) :
منتزهات وطنية
انبعاث غاز ثاين �أوك�سيد الكاربون
مباليني الأطنان
انبعاث املواد التي تفقر طبقة الأوزون
(بالأطنان)

الناجت الداخلي اخلام لكل وحدة طاقية
م�ستهلكة (تعادل القدرة ال�رشائية
بالدوالر الأمريكي لكل كيلوغرام مقابل
النفط)
ن�سبة ال�سكان الذين مت ربطهم بال�شبكة �أو
املرمى 23
الذين ب�إمكانهم الولوج �إىل م�صدر للتزود
خف�ض الن�سب املئوية ،بني 1990
باملاء ال�صالح لل�رشب
و ،2015لل�ساكنة التي ال تلج�أ ب�صفة
دائمة �إىل التزود باملاء ال�صالح لل�رشب • الو�سط احل�رضي
• الو�سط القروي
ونظام ال�رصف ال�صحي اجليد
ن�سبة الأ�رس احل�رضية التي تلج �إىل
التطهري ال�سائل
ن�سبة ال�ساكنة احل�رضية التي ت�سكن يف
دور ال�صفيح ويف ال�سكن غري الالئق

املرمى 24
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الق�ضاء على كل �أ�شكال ال�سكن التي
)(2014
)(2004
)(1994
ال ت�ستجيب ملعايري ال�سالمة يف الو�سط ن�سبة الأ�رس احل�رضية التي متتلك �سكنها
62,7
56,8
48,5
احل�رضي ،من الآن وحتى �سنة 2020
�أو التي هي يف طريق التملك (بـ )%
امل�صادر :الوزارة املكلفة بالبيئة ،الوزارة املكلفة باملاء ،وزارة الداخلية واملندوبية ال�سامية للتخطيط واملندوبية ال�سامية للمياه والغابات.

القدرة على التتبع والتقييم
قوية
القدرة على جمع املعلومات
جودة املعلومات احلديثة
القدرة على تتبع املعلومات
الإح�صائية
القدرة على حتليل املعلومات
الإح�صائية
القدرة على �إدماج التحليل
الإح�صائي يف �آليات �إعداد �سيا�سات
التخطيط وتخ�صي�ص املوارد
�آليات التقييم والتتبع

X
X
X

متو�سطة �ضعيفة

9,2

5,6

8,2

ملحة عن الو�ضعية
هل �سيتحقق الهدف يف �أفق  2015؟
من املحتمل من املمكن من امل�ستبعد
حالة البيئة املواتية
متو�سطة
�ضعيفة لكنها تتح�سن
قوية

�ضعيفة

X

X

X

الهدف � : 7ضمان بيئة م�ستدامة
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الهدف
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�إقامة �رشاكة عاملية من �أجل التنمية
 .1الدعم العمومي للتنمية
بلغ جمموع الدعم العمومي للتنمية على ال�صعيد الدويل
 125,6مليار دوالر �أمريكي �سنة � ،2012أي �أنه عرف
انخفا�ضا بن�سبة  % 4مقارنة مع �سنة  .2011ولكنه يف
�سنة  ،2013ارتفع بن�سبة  % 6,1من حيث القيمة احلقيقية
مقارنة مع �سنة  ،2012وذلك بعد �سنتني من االنخفا�ض.
وبلغ الدعم العمومي ال�صايف للتنمية لأع�ضاء جمموعـة
الدول املنتمية للجنـــة دعـم التنميـة التابـع ملنظمـة
التعـاون والتنمية االقت�صادية 134,8 ،مليار دوالر ،ما ميثل
 % 0,3من الناجت الداخلي اخلام املرتاكم للدول املتقدمة،
بعيدا عن الهدف لبلوغ .% 0,7
وقد ازدادت املبالغ املخ�ص�صة للدعم العمومي للتنمية من
طرف  17دولة من �أ�صل  28التي ت�شكل �أع�ضاء جلنة دعم
التنمية ،يف حني �أن  11دولة �سجلت انخفا�ضا .يف ،2013
وكانت الواليات املتحدة ا لأمريكية واململكة املتحدة
و�أملانيا واليابان وفرن�سا �أكرب املانحني من حيث احلجم،
وا�ستمر كل من الدمنارك ولوك�سمبورغ والرنويج وال�سويد
يف جتاوز مرمى امل�ساعدة العمومية للتنمية للأمم املتحدة
املحدد يف  % 0,7من الناجت الداخلي اخلام ،يف حني بلغت
اململكة املتحدة هذا الهدف.

 .2متويل القطاعات االجتماعية باملغرب
تخ�ص�ص الدولة �أكرث من ن�صف ميزانيتها العامة لتمويل
القطاعات االجتماعية �أي  % 54,4يف �سنة  2014مقابل
 % 36يف �سنة  .1994فالرتبية وال�صحة ،قطاعني �أ�سا�سيني
لتحقيق �أهداف الألفية من �أجل التنمية واملقحمني مبا�رشة
يف حتقيق �أربعة �أهداف ،قد �شهدا يف ال�سنوات الأخرية،
ارتفاعا هاما يف امليزانية املر�صودة لهما .وهكذا ،ازدادت
ح�صة ميزانية هذين القطاعني بـ  % 48و % 61على التوايل
على مدى الفرتة املمتدة بني  2008و ،2015مع معدل منو
�سنوي متو�سط بلغ  % 5,7و.% 7
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تطور ميزانية القطاعات االجتماعية بالن�سبة للميزانية العامة
للدولة وللناجت الداخلي اخلام
2014 2012 2008 2001 1994

بـ  %من امليزانية العامة
بـ  %من الناجت الداخلي اخلام

36,3

47,4

53,0

55,2

54,4

8,6

12,0

12,3

16,2

15,6

امل�صدر :وزارة االقت�صاد واملالية واملندوبية ال�سامية للتخطيط.

وي�سمح هذا اجلهد املايل املتوا�صل مبتابعة خمتلف الربامج
الرامية �إىل حت�سني �صحة الأم والطفل ،ومكافحة الأمرا�ض،
وحت�سني معدالت التمدر�س ،وحماربة الأمية والهدر املدر�سي.
�أما يف جمال حماربة الفقر ،فقد مت �سنة  ،2014تخ�صي�ص
ميزانية بلغ جمموعها  2,54مليار درهم ،لتنفيذ برامج املبادرة
الوطنية للتنمية الب�رشية وتخ�صي�ص  5,55مليار درهم
(�إىل غاية � 19شتنرب  ،)2014بر�سـم �صندوق دعم التما�سك
االجتماعي الرامي �إىل تعزيز التدابري االجتماعيـة لفائـدة
ال�سكان الأكثـر فقــرا .ويف �سنـة  ،2015ا�ستفاد كل من �صندوق
دعم املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية و�صندوق التما�سك
االجتماعي من اعتمادات تبلغ على التوايل  3,1مليار درهم
و 3,8مليار درهم .كما مت تخ�صي�ص  1,3مليار درهم ل�صندوق
التنمية القروية واملناطق اجلبلية.

�صندوق املقا�صة
اجته حتمل الدعم نحو االرتفاع م�ؤثرا بذلك ب�شدة على التوازن
املايل وعلى احل�سابات العمومية .وارتفع حتمل الدعم من
� 2002إىل  ،2012من  4مليار درهم �إىل  56,3مليار درهم،
�أي من � % 0,9إىل  % 6,8من الناجت الداخلي اخلام .ويف
�سنـة  ،2013بلغ  44,4مليار درهم ممثال بذلك  % 5,1من
الناجت الداخلي الإجمايل .وبلغ املبلغ الإجمايل للعبء املايل
للمقا�صة على مدى الفرتة ما بني  2009و ،2013ما جمموعه
 194,8مليار درهم ،تتوزع بيـن  162,2مليـار درهـم �أي
 % 83,3للمواد النفطيـة و 19,5مليــار درهـم� ،أي  % 10لدعم
ال�سكـر و 13,1مليار درهــم� ،أي  % 6,7للدقيق.
وقد فر�ض حتمل الدعم نف�سه كنفقة غري قابلة للخف�ض والتحكم
فيها والتي ي�صعب على احلكومة الت�أثري عليها وتوقعها وتعبئة

املغرب بني �أهداف الألفية من �أجل التنمية و�أهداف التنمية امل�ستدامة .املكت�سبات والتحديات

املوارد الالزمة ملواجهتها .وقد �أ�ضحى هذا العبء ،منذ ب�ضع
�سنني� ،إ�شكالية �أ�سا�سية لتوازن املالية العامة مبا �أنها ت�شكل
ثقال كبريا على عجز امليزانية ،وبالتايل ف�إنها تقل�ص هوام�ش
متويل اال�ستثمار العام وتبطئ امل�شاريع الهيكلية للبالد.
و �أمام هذه الو�ضعية ال�صعبة ،اتخذت احلكومة يف
�سنة  ،2013قرارين هامني للتخفيف من �أثر ارتفاع �أ�سعار
النفط يف ال�سوق املحلي :وهي املقاي�سة اجلزئية لأ�سعار
البنزين والغزوال وزيت الفيول ال�صناعي على الأ�سعار
العاملية و�إبرام عقد لتغطية املخاطر .ومت من ناحية �أخرى
مت �إبرام معاهدات لدعم قطاع النقل.
اتخذت احلكومة ،يف �سنة  ،2014قرار رفع دعم عن البنزين
وزيت الفيول ال�صناعي ،على �أن يبد�أ خف�ض الدعم عن وقود
الغزوال ح�سب جدول زمني .ومتكن هذه التدابري بطبيعة
احلال من احتواء حتمل الدعم يف حدود االعتمادات املالية
املقررة يف ميزانية الدولة ،غري �أنها بعيدة عن �إيجاد حل
دائم لإ�شكالية الدعم لأن فاتورته تظل ثقيلة جدا ،مما تهدد
فر�ص منو �سليم وم�ستدام.
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تطور ح�صة الإعانات املمنوحة ل�صندوق املقا�صة بالن�سبة
مليزانية الدولة وللناجت الداخلي الإجمايل
2014 2012 2008 2001 1994

بـ  %من امليزانية العامة

3,5

5,9

12,5

21,5

12

بـ  %من الناجت الداخلي اخلام

1,0

1,5

2,9

6,8

3,5

امل�صدر :وزارة االقت�صاد واملالية واملندوبية ال�سامية للتخطيط.

املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية

لقد حققت املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ،منذ �أن �أعطى
�صاحب اجلاللة حممد ال�ساد�س انطالقها يف �سنة ،2005

نتائج �إيجابية� ،إن على ال�صعيد الكمي �أو النوعي ،مما
يدل على وجاهة و�صواب نهجها .وبالفعل ،فقد منح
�إطالق املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية نف�سا جديدا
لديناميكية التنمية وعملية حماربة الفقر .ومتت �صياغة
املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية من �أجل تعزيز عمل
الدولة واجلماعات املحلية وترتكز على ا�ستهداف املناطق
والفئات الأكرث حرمانا ،وكذا على م�شاركة ال�سكان من
�أجل متلك �أف�ضل وجدوى �أمثل للم�شاريع والتدخالت .فهي
تعتمد املقاربـة التعاقديـة والت�شاركية مع الن�سيج اجلمعوي
والفاعلني يف جمال التنمية املحلية والقرب.
ومكن الربنامج الأولوي ل�سنة  2005من االنطالق الفعلي
للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية مع �إر�ساء هيئات
احلكامة وبدىء املقاربة الإ�سرتاتيجية والت�شاركية و�إطالق
الإجراءات الق�صرية املدى للتنمية الب�رشية وذات الت�أثري
القوي وخ�صو�صا حماربة الهدر املدر�سي ،ودعم ال�صحـة
وحت�سني �إطار عي�ش ال�سكـان.
مت خالل الفرتة ما بني  2005و� ،2010إطالق  38 341م�رشوعا
يف �إطار املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ،منها
 12 868م�رشوعا همت حماربة الفقر بالو�سط القروي ،يف حني
متت برجمة  6 388م�رشوعـا خا�صا بالتجهيزات االجتماعية
الأ�سا�سية يف �إطار برنامج حماربة الإق�صاء االجتماعي
بالو�سط احل�رضي.
وقد �شجع الت�أثري الإيجابي للمبادرة الوطنية للتنمية
الب�رشية ،على �إطالق املرحلة الثانية التي متتد من �سنة 2011
�إىل �سنة  ،2015بغالف مالـي يبلغ  17مليـار درهم من �أجل
تو�سيع املناطق امل�ستهدفة ،متثل م�ساهمة امليزانية العامة
للدولة 9,4 ،مليار �أي  .% 55,3ويبني اجلدول الآتي توزيع
الغالف املايل ح�سب ال�سنوات وم�صادر التمويل:
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تطور امليزانية املخ�ص�صة للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية للمرحلة الثانية (مباليني الدراهم)
امل�صدر/ال�سنة
امليزانية العامة للدولة
اجلماعات املحلية
امل�ؤ�س�سات العمومية
التعاون الدويل
املجموع

2011

2012

2013

2014

2015

املجموع

1.680

1.780

1.880

1.980

2.080

9.400

1.100

1.105

1.145

1.130

1.120

5.600

200

200

200

200

200

1.000

200

200

200

200

200

1.000

3.180

3.285

3.425

3.510

3.600

17.000

امل�صدر :املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية.
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�إقامة �رشاكة عاملية من �أجل التنمية

 .3التزام املغرب بالتعاون جنوب-جنوب
وبالتعاون الثالثي الأطراف
ي�شكل التعاون جنوب-جنوب �إرادة �سيا�سية بالن�سبة للمغرب،
ومت ت�ضمينه بالد�ستور اجلديد الذي �صودق عليه يف الثاين
من يوليو  2011والذي ي�ؤكد التزام املغرب بـ «تقوية عالقات
التعاون والت�ضامن مع ال�شعوب والبلدان الإفريقية ،ال�سيما دول
جنوب ال�صحراء وال�ساحل» و«تعزيز التعاون جنوب-جنوب».
وبف�ضل اخلربة الرائدة وح�ضور ا�سرتاتيجي يف العديد من
القطاعات االقت�صادية ،يجد املغرب نف�سه يف موقع جيد للعب
دور قيادي يف املنطقة وخارجها.
وهكذا ،فقد مت يف �سنة � ،1986إحداث الوكالة املغربية
للتعاون الدويل والتي ت�شكل �أداة تت�سم باملرونة والفعالية
لتنفيذ �سيا�سة التعاون التي �سطرتها احلكومة املغربية يف
�إطار التعاون جنوب-جنوب .وقد �أ�سندت لها مهمة تفعيل
هذه ال�سيا�سة يف �شكليها الثنائي والثالثي مع و�ضع العن�رص
الب�رشي يف �صميم �إ�سرتاتيجيتها التنموية.
ويرتكز تدخل الوكالة على �أربعة حماور ،وهي :تكوين الأطر،
التعاون التقني ،التعاون االقت�صادي واملايل والعمل الإن�ساين.

�أ – تكوين الأطر
�أعطت التوجهات اجلديدة لل�سيا�سة اخلارجية للمملكة دفعة
جديدة وقوية للتعاون الثنائي ،خ�صو�صا يف جمال تكوين
الأطر الأجانب يف امل�ؤ�س�سات العمومية املغربية للتعليم
العايل .وقد اتخذت هذه الإجراءات يف ال�سنوات الأخرية،
�أبعادا مهمة .و�أ�صبحت بذلك اململكة وجهة مف�ضلة لعدد
متزايد من الطالب الأجانب ،وال �سيما الأفارقة منهم ،ممن
يرغبون يف متابعـة درا�ستهم العليا ودرا�سات التخ�ص�ص.
وقد �شهد عدد البلدان امل�ستفيدة من املنح املغربية ،ارتفاعا
قويا منذ �سنة  2000لي�صل �إىل  96بلدا �سنة  2013رغم
�أن  83بلدا فقط هم من تقدموا برت�شيحاتهم .ومنذ �إن�شـاء
الوكالـة الوطنيـة للتعـاون الدولـي ،بلغ العـدد الإجمالـي
للطلبـة امل�سجلني وامل�ستفيدين من املنحـة التي يقدمها لهـم
املغرب 16.600 ،طالبا ،يتوزعـون ح�سب املناطـق اجلغرافيـة
(�إفريقيـا جنوب ال�صحراء ،11.200 :الدول العربيـة،4.648 :
�أمريكا اجلنوبية ودول الكارايبي 186 :و�أوروبا .)80 :وح�سب
�إح�صائيات الوكالـة الوطنيـة للتعـاون الدولـي ،فقد بلغ
العـدد الإجمالـي للخريجني باملغرب .15.173
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ب – التعاون التقني وتنمية الكفاءات
يتخذ التعـاون التقني �شكال ثنائيـا ،من خالل االتفاقيـات
املوقعـة مع بع�ض الدول� ،أو طابعـا ثالثيـا ي�رشك املغرب
مـع دول مانحة �أو منظمات دولية �أو جهات مانحة متعـددة
الأطراف.
ويوفر التعاون الثالثي عدة امتيازات متكن ،من خالل م�شاركة
اجلهات املانحة الدولية ،من جعل دول اجلنوب ت�ستفيد من
اخلربات الفنية املغربية التي حتظى بالتقدير يف �إفريقيـا.
وقد يتخذ العر�ض املغربـي للتعاون عـدة �أ�شكـال ،ومنهـا:
التكوين الطويل واملتو�سط والق�صري املدة� ،أو التكويـن بعني
املكان ،يف �أر�ض البلـدان امل�ستفيـدة� ،أو دورات تكوينية
باملغرب� ،أو تداريب لتقوية املهـارات� ،أو زيارات درا�سيـة،
�أو �إيفاد خرباء� ،أو �إجناز برامج م�شرتكة� ،إلـخ.
وتعترب امل�ساعدة التقنية التي يوفرها املغرب ،و�سيلة لتنمية
اخلربة الفنية والقدرات املغربية يف العديد من املجاالت
التي حتظى فيها هذه اخلربة باالعرتاف والتقديـر على
ال�صعيد الإقليمي والقـاري والعاملي.
وي�سجل املغرب اليوم ،طلبا �أجنبيا قويا ،وبالأخ�ص من
�إفريقيا ،ق�صد اال�ستفادة من اخلربة التي اكت�سبها املهنيون
املغاربة يف جماالت ال�صحة والفالحة واملاء ال�صالح لل�رشب
وال�صيد البحري والبنيات التحتية والق�ضاء� ،إلـخ .وهكـذا ،تـم
منـذ  ،2001تنظيـم �أزيـد مـن  600تدريبـا وزيـارة �إعالمية،
اتخـذت �شكـل دورات تكوينيـة ملـدة ق�صيـرة ومتو�سطة همت
ما يقارب من ع�رشين جماال �إداريا وتقنيا ومهنيا.
ومن ناحية �أخـرى ،يلقى املغرب منذ عدة �سنوات ،اهتماما
خا�صا من الدول الإفريقية ق�صد �إيفاد بعثات مغربية،
وال� سيمـا يف جمال �إجناز الدرا�سات التقنية وت�صميم
البنيات التحتية وكذا يف املجاالت الإنتاجية واالجتماعية
وقطاع اخلدمات .وهكذا ،مت منذ  ،2001القيام مبا يفوق
 250بعثة خرباء .وبالنظر �إىل عدد الطلبات امل�سجلـة ،ال تزال
هنالك �إمكانيات كبرية مفتوحة �أمام املغرب يف هذا املجال.
�أما يف جمال التعاون الثالثي ،ومنذ �سنة  ،2000تابع �أزيد
من � 900إطار �إفريقي دورات تدريبية باملغرب يف قطاعات
ذات الأولوية وبالأخ�ص تلك التي تهم املاء ال�صالح لل�رشب
واملالحة التجارية وتقنيات الف�ضاء واجلمارك و�صيانة
الطرق وال�صحة وذلك ب�إ�رشاك املغرب مع دول مانحة
و�/أو منظمات دولية.
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ج – التعاون االقت�صادي واملايل وتقوية القدرات
ي�شكل التعاون االقت�صادي والتجاري �أحد دعائم �إ�سرتاتيجية
العمل اخلارجي للمغرب اجتاه �إفريقيا جنوب ال�صحراء
باخل�صو�ص .وهكذا ،قام املغرب بتطوير تعاون متنوع مع
�رشكائه الأفارقة و�إطالق �سل�سلة من املبادرات ل�صالح تلك
البلدان ،والأقل تقدما منها بوجه خا�ص .ويف �سنة ،2000
�ألغى املغرب ديون البع�ض من تلك البلدان و�أطلق مبادرة
الولوج �إىل ال�سوق املغربية مع الإعفاء من الر�سوم اجلمركية
وعدم التقيد باحل�ص�ص ،لفائدة بع�ض البلدان الإفريقية الأقل
تقدما ،ومت تبليغ هذه املبادرة �إىل منظمة العاملية للتجارة
�سنة .2001
وقد تعززت جهود ال�سلطات العمومية بفعل م�شاركة القطاع
اخلا�ص املغربي الذي تلقى الت�شجيع لال�ستثمار يف البلدان
الإفريقية الأقل تقدما بف�ضل �إطار قانوين منا�سب لل�رشاكة
بني املغرب و�إفريقيا .وبالفعل ،فقد كان املغرب ،بر�سم
�سنة  ،2010امل�ستثمر الإفريقي الثاين على ال�صعيد القاري
بغالف مايل قدره  582مليون درهم� ،أي ما يقارب  % 91من
اال�ستثمارات املغربية املبا�رشة باخلارج .وقد مت �إجنـاز % 56
من تلك اال�ستثمارات يف املجموعة االقت�صادية لدول �إفريقيا
الغربية ،تهم بالأ�سا�س قطاعات املعادن واالت�صاالت واملالية
والبناء والأ�شغال العمومية .وقد بلغت اال�ستثمارات املغربية
املنجزة يف �إفريقيا خالل اخلم�س �سنوات الفارطة �أكرث من
 1,7مليار درهم ،بالرغم من الظرفية االقت�صادية العاملية
ال�صعبة .وت�شهد اال�ستثمارات املغربية التي ينجزهـا القطاع
اخلا�ص تنوعـا قطاعيـا وتخ�ص �أ�سا�سـا القطاعات ذات القيمـة
امل�ضافة العاليـة (اخلدمات املاليـة ،املوا�صالت ال�سلكية
والال�سلكية ،الطاقة ،املعادن ،البناء والأ�شغال العمومية،
تكنولوجيات الإعالم واالت�صال والكهربة.)...
وقد قامت احلكومة املغربية ،من جهة �أخـرى ،بر�سم ال�سنة
املالية  ،2011بتفعيل �إجراءات لفائدة امل�ستثمرين املغاربة
يف �إفريقيا تتمثل يف رفع �سقف اال�ستثمارات املرخ�ص بها
يف �إفريقيا من  4ماليني �إىل  13مليون دوالر ،وذلك بهدف
الت�شجيع على �إ�رشاك القطاع اخلا�ص املغربي يف م�سل�سل
بناء االقت�صاديات الإفريقية� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،أعرب املغرب
يف عدة منا�سبات ،عن ا�ستعداده للعمل من �أجل �إر�ساء �رشاكة
نوعية ومتجددة مع دول اجلنوب يف �إطار التعاون اجلهـوي
ويف ما بني اجلهات ،وخا�صة مع الدول الأقل منوا املكونة
من جزر �صغـرى ،طبقا لإ�سرتاتيجيات جزر «بارباد» وجزر
«موري�س».

وتن�شط الوكالـة املغربيـة للتعـاون الدويل �أكثـر ف�أكرث يف
جمـال التعاون واالقت�صادي واملالـي مع بلدان القارة
الإفريقيـة و�أمريكا الو�سطى واجلنوبيـة وجزر الكاريبي
وبلدان جزر جنوب ا�سرتاليا .ويف هذا الإطار ،ت�ستفيد عدة
بلدان من م�ساعدة مالية خم�ص�صة لإجناز م�شاريع التنمية
االقت�صاديـة واالجتماعيـة ،خ�صو�صا يف جماالت التعليم
وال�صحة والفالحة.
وات�سمت �سنتي  2014و 2015بالزيارة امللكية �إىل بع�ض
البلدان الإفريقية والتي توجت بتوقيع املئات من االتفاقيات
الثنائية بني املغرب وبع�ض البلدان الإفريقية ،وخ�صو�صا
دول مايل ،كوت ديفوار ،الغابون ،غينيا كوناكري ،ال�سنغال
وغينيا بي�ساو ،يف عدة جماالت للتعاون مثل الفالحة ،تربية
املائيات ،تربية املوا�شي ،الغابة وال�صيد البحري ،القطاع
اجلوي ،ال�صناعة ،التعدين ،النفط ،الغاز ،الكهرباء ،النقل،
ال�سياحة ،العقار ،البنيات التحتية ،املاء ،ال�صحة ،الرتبية،
التعليم التقني ،التكوين املهني والتنمية الب�رشية.
وهكذا ،منذ اعتالئه العر�ش ،قام �صاحب اجلاللة امللك حممد
ال�ساد�س بـ  8جوالت قادته �إىل  17بلدا �إفريقيا ،وترجمت
هذه الزيارات بتوقيع قرابة  500اتفاقيات ومعاهدات
�رشاكة.

د – الأعمال الإن�سـانـية
�أجنز املغرب كذلك عدة عمليات للم�ساعدة الإن�سانية لفائدة
البلدان �ضحايا الكوارث الطبيعية والتي ت�شكل ح�صة
ال ي�ستهان بها من تدخالت الوكالـة املغربيـة للتعـاون
الدويل ،والتي انتقلت ميزانيتها من  8.848.200درهم
�سنة �( 2001أي ما يعادل  1.040.964,70دوالر �أمريكي)
�إىل  81.523.536درهم (�أي ما يعادل  9.591.004,24دوالر
�أمريكـي) �سنـة .2006
وي�شكل العمل الإن�ساين دائما رافعة للت�ضامن الفعال للمغرب
مع البلدان الإفريقية الذي ج�سدته لأكرث من � 25سنة م�ضت،
عمليات ا�ستعجالية تتكون عموما من هبات على �شكل �أدوية
ومواد غذائية وجتهيزات .وعلى �سبيل املثال ،مت �سنة 2008
تخ�صي�ص مبلغ  23مليون درهم لهذا اجلانب ،ا�ستفادت منه
بلدان �إفريقية و�أخرى من �أمريكا الالتينية وجنوب غرب
�آ�سيا ،تعر�ضت يف غالبيتها لكوارث طبيعية.
الهدف � : 8إقامة �رشاكة عاملية من �أجل التنمية
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�إقامة �رشاكة عاملية من �أجل التنمية
اجلدول رقم 20

تطور م�ؤ�رشات الهدف الثامن
امل�ؤ�رشات
املرامي
معدل �صايف الإعانات العمومية
املرمى 25
للتنمية يف الدخل الوطني اخلام
تتبع �إقامة نظام جتاري ومايل
للدول املانحة (بـ )%
منفتح متعدد الأطراف قائم على
قواعد متوقعة وغري متييزية
ن�سبة الإعانات العمومية للتنمية
املخ�ص�صة للخدمات االجتماعية
الأ�سا�سية (بـ )%
ن�سبة خدمة الدين اخلارجي
املرمى 26
املعاجلة ال�شاملة مل�شكل مديونية باملقارنة مع �صادرات ال�سلع
البلدان النامية واتخاذ تدابري على واخلدمات
ال�صعيدين الوطني والدويل ل�ضمان ن�سبة الإعانات العمومية للتنمية
قدرتها على مواجهة املديونية
املمنوحة يف �إطار تخفيف عبء
الديون
معدل البطالة (� 24-15سنة) *
املرمى 27
�إعداد وتنفيذ �إ�سرتاتيجيات ،بتعاون املجموع
الذكور
مع الدول النامية ،تخول لل�شباب
الإناث
�إيجاد فر�ص ال�شغل املالئمة
والنافعة لهم بالتعاون مع الدول
النامية
ح�صة نفقات الأ�رس املخ�ص�صة
املرمى 28
للأدوية يف جمموع النفقات على
توفري الأدوية الأ�سا�سية ب�أ�سعار
مقبولة للبلدان النامية ،بالتعاون ال�صحة ()%
مع الفاعلني يف جمال ال�صناعة
ال�صيدالنية
عدد خطوط الهاتف لكل  1000ن�سمة **
املرمى 29
العمل على ا�ستفادة اجلميع من
عدد املنخرطني يف �شبكات
التكنولوجيا احلديثة ،خا�صة
الأنرتنيت لكل  1000ن�سمة **
تكنولوجيات املعلومات واالت�صال،
معدل الأ�رس التي تتوفر على
ب�رشاكة مع القطاع اخلا�ص
حا�سوب �شخ�صي **
عدد املنخرطني يف �شبكات الهاتف
النقال لكل  1000ن�سمة **
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15,0
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—
—
—
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99,0

—

294,5
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11,0
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—

—

—
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104,0
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—
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امل�صدر )*( :املندوبية ال�سامية للتخطيط و(**) مر�صد تكنولوجيات الإعالم.
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ملحق  :ملخ�ص نتائج امل�شاورات الوطنية التي مت القيام
بها يف �سنتي  2013و 2014حول �أولويات التنمية
ملا بعد �سنة 2015

املوا�ضيع

التطلعات التي عرب عنها امل�شاركون

الإجراءات املقرتحة

التعليم  :تعليم
للجميع وذو جودة

يتطلع املغاربة ل�ضمان تعليم للجميع وذي
جودة مبني على �أ�سا�س امل�ساواة واملنا�صفة.

– تعميم التعليم الأويل والتمدر�س باملناطق النائية.
– حت�سني الت�أطري الرتبوي والتكوين وت�أهيل املدر�سني.
–حت�سني البنيات التحتية املدر�سية غري املالئمة والتي تفتقر �إىل
ال�رشوط ال�صحية ال�رضورية ،وخ�صو�صا بالو�سط القروي.
–حت�سني جودة التعليم :حماربة االكتظاظ بالأق�سام والأق�سام ذات
م�ستويات متعددة.
– مكافحة الهدر املدر�سي.
–ت�شجيع اال�ستثمارات الرامية �إىل جعل املدار�س ف�ضاءات �أكرث
جاذبية (م�ساحات خ�رضاء ،الولوج �إىل املاء والتطهري� ،إلخ.).

ال�صحة  :الولوج �إىل
خدمات �صحية ذات
جودة

الرهان الأ�سا�سي بالن�سبة للمغاربة يكمن يف
تعميم اخلدمات ال�صحية ذات جودة (مبا فيها
الولوجية).

– تقلي�ص وفيات الأطفال وحت�سني �صحة الن�ساء.
– �إنتاج �أدوية جني�سة.
– تعزيز الوقاية والتكفل.
– تعزيز تكوين ذي جودة ملهنيي ال�صحة وللطاقم الطبي و�شبه الطبي.
–حت�سني جودة اخلدمات ال�صحية (اال�ستقبال ،البنيات التحتية
ال�صحية).
– تعميم التغطية يف جمال احلماية االجتماعية.
– تقدمي الدعم فيما يخ�ص فريو�س داء فقدان املناعة املكت�سبة.

حماربة الفوارق بني
الو�سطني احل�رضي
والقروي

حتقيق التوازن يف جمال التنمية بني
املكونات املجالية وتعزيز اال�ستثمارات يف
املناطق �شبه احل�رضية وفك العزلة عن العامل
القروي.

–النهو�ض بالعامل القروي ،من خالل ت�شجيع فالحة واقت�صاد
ت�ضامنيني من جهة ،ثم ت�صالح ال�ساكنة مع و�سطها ،من جهة ثانية.
–اعتماد مقاربة ترابية بت�شجيع الإنتاج.
–�إنعا�ش ال�سياحة البيئية وتنمية القدرات يف جمال ت�سويـق
املنتوجات املحلية.
–التن�سـيق يف ال�سيا�سـات العموميـة على �أ�سا�س ال�شـراكة والإقت�صاد
الت�ضامني.
–الت�صدي لعدم امل�ساواة يف الولوج �إىل العالج والنق�ص احلا�صل يف
التمويل وكذا يف املوارد الب�رشية يف ما يخ�ص املجال ال�صحي.
–ت�شجيع ولوج ال�ساكنة �إىل البنيات التحتية الأ�سا�سية (طرق قروية،
التطهري )...و�إىل احلركية.
– الق�ضاء على ال�سكن غري الالئق.
– تعزيز مراكز وبنيات القرب.
– �إن�شاء بنيات حتتية �سو�سيو-ثقافية.

ملحق
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ملحق

املوا�ضيع
النهـو�ض بامل�سـاواة
بيـن الرجال والن�ساء
وت�شجيع ا�ستقالليـة
الن�ساء

– الق�ضاء على جميع �أ�شكال العنف �ضد الن�ساء.
–حت�سني امل�ساواة والإ�ستمرارية والنجاح يف ولوج الفتيات �إىل ال�شعب
العلمية والتقنية واملهنية.
–�إدماج البعد املتعلق بالنوع االجتماعي يف كل عمل تنموي
اقت�صادي واجتماعي وبيئي.
–ال�سهر على امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف جميع املجاالت كالتعليم
وال�شغل ...
–حماربة ه�شا�شة ال�شغل وال�شغل الناق�ص لدى للن�ساء وكذا مكافحة
جميع �أنواع التمييز �ضد املر�أة.
– تعزيز دور املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية.

النهو�ض بالت�شغيل
وبالأخ�ص لفائدة
ال�شباب

– �إدماج ال�شباب يف �سوق ال�شغل.
–النهو�ض بالتكوين والت�أهيل املهني لل�شباب يف مهن امل�ستقبل
اجلديدة.
– النهو�ض مب�شاركة ال�شباب يف احلياة ال�سيا�سية.
– دعم القطاع اخلا�ص.
–�إنعا�ش اال�ستثمارات وتي�سيـر ولوج املقاوالت ال�صغرى واملتو�سطة
�إىل التمويل.
– �إنعا�ش التكوين املهني.
– حماربة ت�شغيل الأطفال ،وبالأخ�ص يف الو�سط القروي.

التكفل بالأ�شخا�ص
ذوي االحتياجات
اخلا�صة وامل�سنني
والأ�شخا�ص يف
و�ضعية ه�شة
واحلر�ص على
�إدماجهم

–و�ضع �سيا�سات �صحية مالئمة للأ�شخا�ص يف و�ضعية ه�شة
(الأ�شخا�ص امل�سنني ،الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة).
–القيام بتمييز �إيجابي لولوج الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة
�إىل التعليم.
–ولوج الفئات الأكرث ه�شا�شة من ال�سكان وخا�صة القرويني منهم �إىل
التعليم والرتبية.
–تعميم التغطية االجتماعية وال�صحية لفائدة الأ�شخا�ص ذوي
االحتياجات اخلا�صة والأ�شخا�ص يف و�ضعية ه�شة.
– ت�أمني ال�شيخوخة بو�ضع �أنظمة التقاعد واالحتياط االجتماعي.
–التكفل بالأ�شخا�ص امل�سنني و�أطفال ال�شوارع والأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
– مواكبة املر�ضى العقليني.

احلكامة ودولة
– �ضمــان العدالــة االجتماعية وامل�ساواة.
القانون :وجود طبقة – �ضمــان احرتام وتطبيق القوانني.
�سيا�سية م�س�ؤولة هي – �إتاحة م�شاركة �أو�سع يف �صنع القرار.
ال�ضامن الحتــرام
احلقـوق وامل�ؤ�س�سات

–�رضورة تعزيز كفاءات الفاعلني ك�سلطة جتاه امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني،
وذلك بتوفري املراقبة واحلكامة اجليدة للم�ؤ�س�سات ،والو�سائل
ال�رضورية مقرونة بـ «دعم ال�شفافية» و�إر�ساء مبد�أ م�ساءلة �صناع
القرار ال�سيا�سي.
–التدبري اجلماعي للمرافق العمومية الأ�سا�سية وتب�سيط امل�ساطر
الإدارية والقانونية.
–التدبري اجلماعي للمرافق العمومية الأ�سا�سية وتب�سيط امل�ساطر
الإدارية والقانونية.

املغاربة يدعون
�إىل الرجوع �إىل قيم
املواطنة
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التطلعات التي عرب عنها امل�شاركون
يتطلع املغاربة �إىل مغرب تتمتع فيه الن�ساء
ب�أمن �أكرب وحرية �أو�سع للخروج والعمل.
كما �أن الولوج �إىل ال�شغل من �ش�أنه الرفع من
ا�ستقاللية الن�ساء.

الإجراءات املقرتحة

– النهو�ض بقيم املواطنة.
– العودة �إىل القيم «التقليدية» املتعلقة
بالإن�صاف والت�ضامن واحرتام وم�ساعدة
املحتاجنيُ .ينظر �إىل الأ�رسة كعن�رص حا�سم
يف اندماج اجتماعي هادئ.

– تن�شيط املجتمع املدين وتعزيز قدراته.
–امل�شاركـة فـي احلياة ال�سيـا�سيـة واجلمعوية ،لت�شجيع مواطنة فعالة
وعالقات اجتماعية هادئة.
– النهو�ض باجلانب الثقايف.

املغرب بني �أهداف الألفية من �أجل التنمية و�أهداف التنمية امل�ستدامة .املكت�سبات والتحديات

املوا�ضيع

التطلعات التي عرب عنها امل�شاركون

الإجراءات املقرتحة

بيئة م�ستدامة� :إن
احرتام البيئة هو
قبل كل �شيء ،ت�رصف
ح�ضاري

�رضورة حماية البيئة وجودة احلياة
واملحافظة على الرتاث الطبيعي.

–حت�سني العي�ش الكرمي لل�ساكنة من خالل تكثيف امل�ساحات
اخل�رضاء ،وتهيئـة حميط عي�ش ال�ساكنة.
–حت�سني التطهري ،وجمع النفايات و�إعادة تدويرها.
–حماربة التغريات املناخية عن طريق تقلي�ص انبعاثات الغازات
الدفيئة ومالءمة اال�سرتاتيجيات القطاعية مع �آثار هذه التغريات.
– املحافظة علـى الرتاث التـاريخـي واملعماري للجهات (الق�صور
والق�صبات ،املدن العتيقة ،ايكودار.)...
– �إدماج البعد النوع الإجتماعي يف جمال البيئة.
– حماربـة الت�صحر واملحافظة على الرتاث الغابوي ومناطق الواحات.
– املحافظة على املوارد املائية.
– املحافظة على التنوع البيولوجي.
– عك�س اجتاه تدهور املوارد املائية والغابوية والأتربة.
– ت�شجيع فالحة م�ستدامة.
– ت�شجيع ا�ستعمال الطاقات املتجددة واحلث على النجاعة الطاقية.
– �إنعا�ش تنمية خ�رضاء.
–ن�رش الرتبية البيئية ،من خالل ت�شجيع «مدار�س �إيكولوجية»
باخل�صو�ص.

حقوق الإن�سان :يريد
املغاربة حقوقا
مت�ساوية للجميع،
وبدون فوارق

– احرتام وحتقيق حقوق الإن�سان التي
يت�ضمنها الد�ستور وكذا االتفاقيات الدولية
التي وقع عليها املغرب.
–تخ�ص هذه احلقوق حرية التعبري ،واحلق
يف �سكن كرمي وعمل الئق ،ويف الأمن ،ويف
حرية تنقل الأ�شخا�ص واملمتلكات ،ويف
عدم الطرد التع�سفي لالجئني ،ويف الولوج
�إىل املعلومة وال�سلم ،ويف ال�صحة ،ويف
بيئة �سليمة ،و�إىل العدالة ،و�إىل الرتفيه ،ويف
الإن�صاف وتكاف�ؤ الفر�ص.

–ت�شجيع ولوج الأ�شخا�ص امل�سنني ،الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات
اخلا�صة �إىل التعليم واخلدمات ال�صحية.
–تطوير م�ؤ�رشات و�أدوات تتبع التنفيذ الفعلـي لالتفاقيات الدولية.
–حماربة الر�شوة واملح�سوبية من خالل �إر�ساء نظام للمراقبة وو�ضع
�آليات العقاب.
– الولوج �إىل �سوق ال�شغل والتعليم وال�صحة.
– تعزيز تكاف�ؤ املواطنني يف الفر�ص والو�ضعية.
– تقلي�ص الفوارق االجتماعية واملجالية.
– حماربة الإق�صاء االجتماعي.

متويل التنمية
يتما�شى مع التعاون
جنوب-جنوب وتعزيز
دور الأمم املتحدة

–ينبغي �أن تلعب الأمم املتحدة دورا �أكرث
�أهمية على ال�صعيد الدويل يف حل النزاعات
واحرتام احلقوق الأ�سا�سية وحماية الالجئني
وحركية الأ�شخا�ص وتعبئة املوارد من �أجل
التنمية والتن�سيق.
–�رضورة �إ�رشاك �أو�سع ملنظمات املجتمع
املدين والقطاع اخلا�ص ،وو�ضع �آليات
ال�شفافية وامل�ساءلة (�أو تعزيزها يف حالة
وجودها) و�إنعا�ش الولوج �إىل النظام
االقت�صادي من خالل ت�شجيع �أبناك
خم�ص�صة يف متويل املقاوالت ال�صغرى
مثال.

–اقرتاح ربط متويل التنمية باالحرتام الفعلي حلقوق الإن�سان وحقوق
الإن�سان الن�ساء.
–�سيمكن تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون جنوب-جنوب ،من تبادل
اخلربات وا�ستثمار خربات الدول.

ال�سلم والأمن:
�إن التعاي�ش ال�سلمي
وال�سالم الدويل
كفيالن ب�ضمان
�أمن الأ�شخا�ص
واملجتمعات

–فتح حوار بناء بني جميع ال�رشكاء على ال�صعيدين اجلهوي والعاملي
–�إن املغاربة واعون ب�أن الأمن يهم ب�صفة
مبني على التعاون يف �إطار �سيا�سات �أمنية ت�ضامنية ،من �أجل
مبا�رشة ،جميع الأ�شخا�ص وكل اجلماعات.
–  ُي ْعترب الأمن مبثابة حتدي رئي�سي ملا بعد  ،2015تدخل �أجنع يف مناطق النزاع.
–تعزيز دور وقدرة منظمة الأمم املتحدة ،بتن�سيق مع املجتمع املدين
ب�سبب الفقر والبطالة والإرهاب...
واحلكومات ،ق�صد بلورة نظرة م�شرتكة ترمي �إىل بناء عالقات بني
ال�شعوب ،دون ن�سيان �ضمان الأمن وال�سالمة للأقليات.

ملحق
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