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مـ ـل ـ ـخ ـ ـ ــص
اإلصالحات املؤسساتية واملجتمعية
تهدف اإلصالحات املؤسساتية واملجتمعية التي عرفها املغرب إلى تعزيز املشاركة والتأطير
وتعبئة السكان .ويتعلق األمر على وجه اخلصوص مبدونة احلريات العامة ،ومدونة الشغل،
ومجموعة القانون اجلنائي ،واملؤسسات القانونية والقانون التنظيمي للجماعات واجلهوية
املتقدمة .وقد تعززت هذه اإلصالحات باملصادقة على مقتضيات اآلليات الدولية املتعلقة بحقوق
اإلنسان واالتفاقية املتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة .ومنذ سنة ،2004
أصبح إصالح مدونة قانون األسرة يضمن املساواة بني الزوجني وحماية حقوق الطفل.
تكرس انفتاح املغرب على محيطه الدولي واإلقليمي ،من خالل تعميق إصالحات التحديث
التنافسي ،وتعزيز روابط الشراكة مع الفاعلني الرئيسيني يف النظام املعولم وتنويعها التدريجي
لصالح البلدان الصاعدة والنامية يف إطار البعد جنوب-جنوب للسياسة اخلارجية للمغرب.
وشهد االنتماء اإلقليمي املتجذر للمملكة ،الذي يعتبر ركيزة نظام حتالفاتها وشراكاتها ،نقطة
حتول مع عودتها إلى أسرتها املؤسساتية اإلفريقية ،مما سيمكنها من لعب دور محوري أكبر
خدمة لتنمية قارتنا ،وفق صيغ تعاون رابح-رابح.
على املستوى االقتصادي ،اعتمد املغرب إصالحات رئيسية لتسريع التحول البنيوي لنظامه
اإلنتاجي كما يتضح من خالل االستراتيجيات القطاعية الطموحة التي تغطي القطاعات احليوية
لالقتصاد الوطني .ويكمن هدفها يف تعزيز تناسق منوذجه التنموي وجعله أكثر شمولية ،السيما
على املستوى الترابي من خالل االرتقاء بجهات اململكة لتصبح فاعال تنمويا ومجاال خللق الثروة
ولظهور سمات تخصص تنافسي.
ويجب أال تخفي التطورات التي أحرزها املغرب ،والتي تعد واعدة ،وجود بعض التحديات
التي يتعني معاجلتها من أجل تأمني مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد ومتكينها من
االستفادة من اندماجها يف االقتصاد العاملي .وفضال عن رفع اإلنتاجية الكلية للعوامل وحتسني
محتوى النمو من الشغل ،فإن حتسني االستثمار العمومي وتعزيز تناسق االستراتيجيات القطاعية
ستشكل عناصر أساسية من شأنها متكني املغرب من دخول كامل يف مصاف الدول الصاعدة.

حقوق اإلنسان
لقد التزم املغرب بحزم بحماية وتعزيز حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها كونيا .وقد
عمد بالفعل ،إلى إضفاء الطابع الدستوري على حقوق اإلنسان وعلى العديد من الهيآت التي تهتم
بحمايتها والنهوض بها ،واعتماد قوانني وسياسات عمومية جديدة من أجل ضمان فعلي لهذه
احلقوق وتعزيز التفاعل مع اآلليات األممية حلقوق اإلنسان .وخصص الدستور جز ًءا كام ً
ال
حلماية احلريات وحقوق اإلنسان ،مع حث الدولة على احلرص على متتع املواطنني واملواطنات
بهذه احلريات واحلقوق بشكل فعلي .وهو يقوي ،يف هذا الصدد ،ضمانات حصول جميع الفئات
االجتماعية على حقوقها على قدم املساواة .ويتعلق األمر أساسا بتكريس املساواة بني اجلنسني
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يف التمتع بحقوق اإلنسان ،وحقوق الشباب واألشخاص والفئات ذات االحتياجات اخلاصة،
والسيما النساء واألطفال واملسنني واألشخاص يف وضعية إعاقة.
من أجل تنفيذ املقتضيات الدستورية املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان ،متت املصادقة على
عدة قوانني تنظيمية بني سنتي  2012و ،2018حتدد اختصاصات الهيآت الدستورية حلماية
حقوق اإلنسان وتعزيزها .كما انخرط املغرب أيضا يف إصالح شامل وعميق لنظامه القضائي،
ميكن من تعزيز مبادئ االستقاللية والنزاهة واحترام حقوق اإلنسان .وقد توج هذا املسلسل
باعتماد ميثاق إصالح منظومة العدالة سنة  ،2013والذي تعد تدابير تنفيذه يف طور اإلجناز.
وقد مت دعم هذه التدابير املؤسساتية من خالل تنفيذ مجموعة من السياسات العمومية
املواتية للنهوض بحقوق الفئات والسيما منها اخلطة احلكومية للمساواة بني اجلنسني ،والسياسة
العمومية املندمجة حلماية الطفولة ،والسياسة العمومية املندمجة للنهوض بحقوق األشخاص يف
وضعية إعاقة والسياسة اجلديدة للهجرة واللجوء .كما شكل النهوض بحرية الرأي والتعبير أحد
االهتمامات الرئيسية للسلطات العمومية .ولهذا الغرض ،متت املصادقة سنة  2016على قانون
متعلق بالصحافة والنشر ميكن من احلفاظ على هذه احلريات وحمايتها .ويحرص املغرب أكثر
من ذلك ،على التربية والتكوين املستمر يف مجال ثقافة حقوق اإلنسان وقد عمد يف سنة 2016
إلى مراجعة الكتب املدرسية جلعلها تتماشى مع حقوق اإلنسان واملواطنة.

املساواة بني اجلنسني ،اإلنصاف ،ومتكني املرأة
لقد حقق املغرب خالل السنوات األخيرة تطورات هامة يف مجال املساواة يف حقوق اإلنسان
والنوع .يتعلق األمر خصوصا ،مبراجعة العديد من املدونات (مدونة األسرة ،قانون اجلنسية،
املراجعة اجلزئية ملجموعة القانون اجلنائي ،إلخ) واملصادقة على مجموعة من القوانني (قانون
محاربة العنف ضد النساء ،قانون العمل املنزلي ،إلخ) والتكريس الدستوري للمناصفة وحتسني
متثيلية النساء يف هيآت اتخاذ القرار على املستوى السياسي واإلداري واالقتصادي وحصولهن
على احلقوق االقتصادية واالجتماعية ،املتعلقة بالصحة والتعليم والشغل.
باإلضافة إلى ذلك ،مت على املستوى املؤسساتي إرساء هيآت للتتبع واليقظة ،ويتعلق األمر
بهيأة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،واملجلس االستشاري لألسرة والطفولة ،واملرصد
الوطني لتحسني صورة املرأة يف اإلعالم واملرصد الوطني للعنف ضد النساء.
وهكذا مت اعتماد استراتيجيات وطنية وتدابير مهمة إلدماج مقاربة النوع يف مختلف البرامج
احلكومية .يتعلق األمر على اخلصوص باخلطة احلكومية للمساواة (إكرام 2016 -2012 :1
وإكرام  ،)2020-2017 :2وإستراتيجية مأسسة مبدأ املساواة بني اجلنسني بالوظيفة العمومية
( ،)2020-2016والبرنامج التحسيسي املندمج حملاربة العنف والتمييز ضد النساء سنة ،2013
إضافة إلى مسلسل التخطيط وامليزانية املرتكزة على النتائج أخذا باالعتبار مقاربة النوع.
وبالرغم من هذه التطورات ،ال تزال هناك بعض املعيقات ،والسيما يف مايتعلق بالوصول
ملراكز القرار الذي يظل ضعيفا ودون نسبة احلد األدنى للثلث احملددة من طرف األمم املتحدة.
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وتظل النساء أقل متثيلية (كما وكيفا) على مستوى سوق الشغل مبعدل نشاط لم يتعدى 22,4%
سنة ( ،2017أي بفارق بني الرجال والنساء يبلغ  46,7نقطة) .وفيما يتعلق بالولوج إلى التعليم،

تعد الفتيات القرويات أكثر تأثرا بالهدر املدرسي ،والسيما على مستوى الثانوي اإلعدادي مبعدل
هدر بلغ  8%خالل املوسم الدراسي  .2017-2016ويسجل أيضا تأخر يف تنفيذ مقتضيات
الدستور اجلديد ،ويتعني بذل جهود كبيرة من أجل ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان واحلكامة اجليدة،
وكذا يف مجال التواصل والتحسيس.

التعليم وتعزيز القدرات
عرف عدد تالميذ التعليم األولي تزايدا سنويا بلغ  1,55%يف املتوسط السنوي ( 2,33%لدى
الفتيات) بني  2012-2011و .2017-2016وتعتبر املناطق القروية هي األقل استفادة السيما يف
صفوف الفتيات .وبلغ املعدل الصايف للتمدرس بالتعليم األولى برسم املوسم الدراسي
 49,5% ،2017-2016على املستوى الوطني ( 45%لدى الفتيات) و 35,7%بالوسط القروي
( 26,4%لدى الفتيات).
ارتفع العدد اإلجمالي للتالميذ املتمدرسني بالتعليم االبتدائي ،العمومي واخلاص ،على
املستوى الوطني بنسبة  0,95%يف املتوسط السنوي بني  2012-2011و ،2017-2016وبنسبة
 %27,5بالوسط القروي .وانتقلت نسبة التعليم االبتدائي اخلاص من مجموع التالميذ من
 %12,9إلى  %16,7خالل نفس الفترة .وبلغ املعدل الصايف للتمدرس بالسلك االبتدائي ،العمومي
واخلاص ،برسم املوسم الدراسي  %98,2( %98,7 ،2017-2016لدى الفتيات) وناهز%100,9
بالوسط القروي ( %100,1لدى الفتيات).
ارتفع إجمالي التالميذ املسجلني بالتعليم الثانوي اإلعدادي ،العمومي واخلاص ،على املستوى
الوطني بنسبة  2,01%يف املتوسط  السنوي بني  2012-2011و 2,87%( 2017-2016لدى
الفتيات) .وبلغ هذا االرتفاع يف الوسط القروي نسبة  9,28%( 6,36%لدى الفتيات) خالل نفس
الفترة ،يف حني انتقلت النسبة املئوية للتالميذ بالوسط القروي من  27,97%إلى  % 34,46من
مجموع التالميذ .وقد شكل القطاع اخلاص نسبة  9,3%من هذا املستوى التعليمي .وبلغ املعدل
الصايف للتمدرس بالتعليم ا لثانوي اإلعدادي ،العمومي واخلاص ،خالل  ،2017-2016نسبة
 59,9%( 58,1%لدى الفتيات) و 36,1%( 36,8%لدى الفتيات) يف الوسط القروي.
وعرف إجمالي التالميذ املسجلني بالتعليم الثانوي التأهيلي العمومي على املستوى الوطني،
ارتفاعا سنويا متوسطا بلغ  1,45%( 0,92%لدى الفتيات) يف الفترة بني  2012-2011و2016
 .2017كان التطور أكثر أهمية يف الوسط القروي حيث بلغ متوسطمعدل النمو السنوي 8,51%(%11,22لدى الفتيات) خالل نفس الفترة ،يف حني انتقلت نسبة املتمدرسني بهذا الوسط مقارنة
باملجموع الكلي من  11,89%إلى  .17,09%وارتفعت حصة القطاع اخلاص يف هذا املستوى
التعليمي من  8,46%إلى  .9,13%وبلغ املعدل الصايف للتمدر س بالتعليم الثانوي التأهيلي،
العمومي واخلاص ،نسبة  37,1%( 33%لدى الفتيات) خالل  2017-2016و 10,4%يف الوسط
القروي ( 11,4%لدى الفتيات) خالل نفس الفترة.
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ومع ذلك ،على الرغم من التطورات احملققة ،ال تزال هناك بعض اإلكراهات ،منها على
اخلصوص:
 اخلصاص يف التعليم األولي وهو عامل قوي يف تعميق تفاوتات الولوج والنجاح؛ -حجم الهدر املدرسي والذي يغذي التفاوتات االجتماعية للنجاح يف التعليم؛

 ضعف املكتسبات الدراسية واملردوديات الداخلية والذي يؤثر على جودة التعلم؛ -النقائص على مستوى آليات احلكامة.

ملعاجلة هذه اإلكراهات ،تهدف الرؤية االستراتيجية « 2030-2015من أجل مدرسة
اإلنصاف واجلودة واالرتقاء» ،إلى تعميم التعليم األولي اإللزامي ،وتكوين وتأهيل املدرسني ،وولوج
ذوي االحتياجات اخلاصة إلى التعليم ،والنهوض باملدرسة القروية ،والتحسني املستمر للمردودية
الداخلية للمدرسة ،وتعميم التعليم الشامل والتضامني جلميع األطفال املغاربة دون أي متييز،
وتقوية اجلهود لضمان تعليم مستدام ميكن من محاربة االنقطاع والهدر املدرسي والتكرار.

الفقر وعدم املساواة
يبني التحليل باألثر الرجعي ،املنجز من طرف املندوبية السامية للتخطيط حول الروابط بني
الفقر والنمو والفوارق ،أن التقليص املستدام والقوي لفقر األسر مبختلف أشكاله ،يتطلب احلفاظ
على معدالت منو مستدامة وتعزيز آليات اإلنصاف االجتماعي السيما عن طريق احلد من اآلثار
العكسية للفوارق على توزيع الدخل.
يرجع انخفاض أشكال الفقر النقدي يف املغرب بني سنتي  1985و 2014بشكل رئيسي إلى
النمو االقتصادي وتوسيع الولوج إلى اخلدمات والتجهيزات االجتماعية .وقد أسهمت مقاومة
تقليص الفوارق خالل تلك الفترة ،يف إبطاء تقليص أشكال الفقر هاته.
وعلى العكس من ذلك ،يشكل االرتفاع يف مستوى معيشة السكان إلى جانب حتسني ظروف
املعيشة والولوج إلى اخلدمات االجتماعية األساسية ،العامل الرئيسي يف تقليص الفقر النقدي
خالل نفس الفترة .ويبني تطور مرونة النمو -الفقر ،االرتفاع املتزايد ألهمية النمو يف احلد من
الفقر .وعلى الرغم من ذلك ،فإن طبيعة النمو املقلصة للفقر ،ال ميكن أن حتجب الواقع القروي
للفقر النقدي .حيث يضم الوسط القروي ،بوزن دميغرايف يبلغ  ،40%نسبة  79,4%من الفقراء
و 64%من الفئات الهشة.
باملوازاة مع ذلك ،عرف الفقر متعدد األبعاد ،املستند إلى مجموعة واسعة من حاالت
احلرمان ،انخفاضا حادا بني سنتي  2004و ،2014وهو يظل ظاهرة قروية .وعموما ،فإن العجز
يف مجال التعليم ميثل أكثر بقليل من نصف الفقر متعدد األبعاد.
منذ تسعينيات القرن املاضي ،ظل مستوى الفوارق يف مستويات املعيشة ،على الرغم من
اجتاهه لالنخفاض مؤخرا ،قريباً من العتبة غير املقبولة اجتماعياً ،وهو يهدد بالتالي املكاسب
التي حققها املغرب يف مكافحة الفقر النقدي ،ويحد من تقليصه ويسهم ،إلى جانب عوامل عدم
تكافؤ الفرص ،يف الفقر الذاتي.
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وينعكس الطابع الهيكلي لعدم تكافؤ الفرص يف ارتفاع معدل االرتقاء االجتماعي بني الرجال
أكثر منه بني النساء وبني سكان املدن أكثر منه بني سكان القرى .وتظل الفوارق يف التمدرس
مصدرا هاما لعدم تكافؤ الفرص .ويشكل مستوى الفوارق ،سواء من حيث مستوى املعيشة أو
الفرص ،حتديا رئيسيا من شأنه التأثير على القضاء على الفقر بشكليه النقدي ومتعدد األبعاد.
ويتطلب هذا الهدف ،من بني أمور أخرى ،تعزيز النمو املطرد والشامل على املدى الطويل ،وتقوية
مسلسل االلتقائية على املستوى الترابي ،وتكافؤ الفرص ،السيما على املستوى الدراسي ،واحلد
من الفوارق االجتماعية يف رأس املال البشري.

الصحة
يف القطاع الصحي ،أحرز املغرب تقدما كبيرا ،بالرغم من وجود عجز يتعني معاجلته .فقد
شهد معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة انخفاضا كبيرا مع تسجيل تناقص أكبر خالل
الفترة بني سنة و 5سنوات ،وذلك بفضل تضافر عدة برامج ،نذكر من بينها على وجه اخلصوص
املصاحبة باإلسهال ،وبرنامج
البرنامج الوطني للتلقيح ،والبرنامج الوطني ملكافحة األمراض
َ
النقص يف املغذيات الدقيقة ،وتعزيز تغذية الرضع وخاصة عبر الرضاعة الطبيعية .ومع ذلك،
جتدر اإلشارة إلى أن مكون وفيات األطفال حديثي الوالدة لم ينخفضبشكل ملحوظ.
كما انخفض معدل وفيات األمهات بشكل ملحوظ ،ولكن ال تزال هناك تفاوتات بني وسطي
اإلقامة وبني اجلهات.
وتتلخص اإلكراهات ،من بني أمور أخرى ،يف عدم تغطية الوسط القروي بشكل كاف بالبنية
التحتية للعالجات وباألطر الطبية وشبه الطبية ،ويف الفقر واألمية وظروف النظافة السيئة يف
محيط العيش.
من أجل مواجهة الضغوط املتزايدة للطلب على اخلدمات الصحية ،انخرط املغرب يف
مسلسل إصالحات متس اجلوانب املتعلقة بتمويل هذا القطاع وتنظيمه .وهكذا ،يف أعقاب
إستراتيجيتي  2012-2008و ،2016-2012شرع املغرب يف استراتيجية  .2021-2017وتهدف
هذه االستراتيجيات إلى حتقيق اإلنصاف يف عرض خدمات العالج بني اجلهات وبني الوسطني
احلضري والقروي ،وتيسير االستفادة منها من طرف السكان األكثر حرمانا ،وتخفيض تكلفة
العالجات واألدوية.
كما تهدف استراتيجية  2021-2017أيضا إلى تخفيض احلصة التي تتحملها األسر يف
متويل الصحة وإلى التكفل ،بشكل كبير أو كليا ،مبصاريف األمراض طويلة األمد .وتعتزم ،من بني
أمور أخرى ،تقليص معدل وفيات األمهات واألطفال ،وتوفير خدمة صحية عمومية فعالة،
والقضاء على داء اإليدز سنة  2030من خالل برمجة عدة تدابير تروم أساسا الوفاء بالتزام
اململكة بخصوص أهداف التنمية املستدامة.

املدن والتمدن يف املغرب
يستمر معدل التمدن يف املغرب يف االرتفاع منتقال من  29,1%سنة  1960إلى 55,1%
سنة 60,3% ،2004سنة  .2014و 62,4%يف سنة  .2018بلغ معدل منو الساكنة احلضرية
 2,15%بينما أصبح سلبياً يف الوسط القروي (.)-0,01%
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يف سنة  ،2014بلغ عدد سكان املدن  1يف املغرب  19 298 254نسمة ،منهم  43,2%يف املدن
الكبرى ( 8 334 705نسمة) ،و 42,1%يف املدن املتوسطة ( 8 116 002نسمة) و 14,8%يف املدن
الصغرى ( 847 547نسمة).
تتميز مدن املغرب بتفاوت جغرايف متنام على مستوى التوزيع السكاني .من بني  218مدينة
مت حتديدها سنة  ،2014ميكن التمييز بني ثالثة أنواع من املدن 7 :مدن كبرى بساكنة أكثر من
 500 000نسمة 148 ،مدينة صغيرة تقل ساكنتها عن  50 000و 63مدينة متوسطة.
اعتمد املغرب سياسة املدينة التي تتجسد يف مجموعة من اإلجراءات الهادفة ملكافحة جميع
أشكال اإلقصاء االجتماعي و /أو املجالي وتعزيز االندماج احلضري لسكان األحياء احملرومة من
حيث فرص العمل ،والولوج إلى خدمات وجتهيزات القرب .كما تطمح أيضا إلى تطوير مدن
جديدة وذكية ومفتوحة وشاملة ومنتجة ومتضامنة ومستدامة.
وبهدف تخفيف الضغط على املدن الكبرى ،يتعني إحداث ما يقرب من  15مدينة جديدة،
ستة منها مبرمجة بالفعل ويتم بناؤها.
إضافة إلى هذا ،مت إطالق برامج التأهيل احلضري للمدن واملراكز احلضرية لتيسير إعادة
هيكلة اإلجراءات املتخذة واملتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات اجلماعية من خالل برامج
منسجمة ومندمجة ،مرتكزة على الشراكة والتعاقد بني مختلف الفاعلني.
منذ سنة  ،2017مت إطالق جيل ثان من البرامج .ويتعلق األمر بوضع برامج تنموية تهتم،
فضال عن البنية التحتية والتجهيزات ،بإعادة هيكلة األحياء ناقصة التجهيز ،وحماية املدن من
الفيضانات وخلق مشاريع اقتصادية.

اإلسكان والولوج إلى خدمات البنية التحتية األساسية
مكنت اجلهود املبذولة من طرف السلطات العمومية يف مجال اإلسكان من تقليص العجز يف
السكن من  624.000وحدة يف سنة  2014إلى  400.000يف سنة  ،2016وذلك بفضل تطوير
السكن االجتماعي وتنويع العرض السكني لصالح الفئات املختلفة من السكان.
هكذا ،ويف إطار احلد من السكن غير الالئق ،عرف برنامج «مدن بدون صفيح» تطورا بنسبة
 68%مقارنة مع هدفه األولي .فمن بني  85مدينة وجماعة حضرية يستهدفها البرنامج ،مت إعالن
 58مدينة بدون صفيح سنة  .2017وبدوره ،عرف برنامج إعادة تأهيل املباني اآليلة للسقوط،
إجناز عمليات تدخل همت  27 500بناية أي  63%من الوحدات التي مت إحصاؤها.
ومت حتقيق تطوير العرض السكني بفضل إعادة إطالق السكن االجتماعي من خالل برنامج
السكن االجتماعي بقيمة  250 000درهم وبرنامج السكن املنخفض التكلفة ( 140 000درهم)،
وإطالق برنامج جديد للسكن خاص بالطبقة املتوسطة.
 -1غير متضمنة لسكان «املراكز األخرى».
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إذا كانت مالءمة سوق العرض مع خصوصيات الطلب ،والقضاء على أحياء الصفيح وإعادة
تأهيل املساكن اآليلة للسقوط ،تشكل األهداف الرئيسية لسياسة اإلسكان ،فإن دينامية قطاع
اإليجار تشكل محورا مهما يف االستراتيجية اجلديدة للوزارة الوصية ،نظرا لدورها كبديل
للملكية .وتتعلق اإلجراءات املبرمجة يف هذا الصدد ،بتنفيذ القانون رقم  67-12الذي يهدف إلى
ضمان التوازن بني املالكني واملكترين ويسمح بتنظيم هذا القطاع من خالل إلزامية عقد الكراء
بني الطرفني املعنيني ،وإنعاش حظيرة السكن املعد للكراء ،وتأمني اإليجارات ،ودعم املكترين
واحلكامة.
حقق الولوج إلى خدمات البنية التحتية األساسية (البنية التحتية للنقل والكهرباء والولوج
إلى املاء الصالح للشرب وخدمات التطهير السائل) تقدما ملحوظا .وبالفعل ،فقد مت تعميم هذه
اخلدمات تقريبا بالوسط احلضري وتغطية جزء كبير من الوسط القروي ،باستثناء املناطق
القروية التي تعرف كثافة سكانية ضعيفة وذات مساكن متفرقة.
كما مكن تنفيذ برنامجني لبناء الطرق القروية يغطيان الفترتني  2005-1995و-2005
 ،2015من إجناز أكثر من  26000كلم ورفع معدل ولوج الساكنة القروية إلى الطرق من 36%
سنة  1995إلى  54%سنة  ،2005ثم  80%سنة  .2015وباإلضافة إلى ذلك ،متت بلورة مشروع
طرقي يغطي الفترة  2025-2016يف إطار برنامج التأهيل الترابي وينص على بناء  25000كلم
وإعادة تأهيل  10000كلم ،بدعم من املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ( .)INDHوقد أعطيت
األولوية للمناطق اجلبلية والنائية من أجل تقليص الفوارق بني مختلف اجلماعات الترابية.
باإلضافة إلى ذلك ،عرف ولوج الساكنة إلى املاء الصالح للشرب بالوسط القروي تطورا
كبيرا خالل السنوات األخيرة حيث بلغ  96%سنة  .2016وخالل السنوات املقبلة ،يعتزم املخطط
الوطني للماء تعميم الولوج إلى املاء الصالح للشرب بالوسط القروي من أجل ضمان استفادة
مجموع السكان القرويني وحتسني معدل ربط املساكن.
فيما يتعلق بالتطهير ،مكن البرنامج الوطني للتطهير السائل ( )PNAمن رفع معدل الربط
بشبكة الصرف الصحي إلى  90%يف الوسط احلضري سنة  .2016إال أن الوسط القروي ال يزال
يسجل تأخرا كبيرا يف هذا املجال .تبلغ نسبة الساكنة القروية املستفيدة من خدمات الصرف
الصحي احملسنة (مع حفر صحية مجهزة)  19%منها  7,1%متصلة بشبكة الصرف الصحي.
فيما يتعلق باملخطط الوطني للتطهير السائل وتصفية املياه العادمة ،فيهدف إلى حتقيق مستوى
الربط بشبكة التطهير السائل بنسبة  100%وتقليص نسبة التلوث املنزلي ب  100%يف أفق سنة
 .2030بالنسبة للوسط القروي ،ونظرا للطابع املتفرق للمساكن وطبيعة التضاريس ،فقد مت
إعداد برنامج وطني للتطهير السائل خاص بالعالم القروي ( )PNARلتغطية  32000دوارا
ب  1300جماعة.
باإلضافة إلى ذلك ،مكنت اجلهود املبذولة يف مجال الكهربة من الوصول إلى معدل 99,49%
يف نهاية غشت  .2017وقد بلغ إجمالي الدواوير املرتبطة بشبكة الكهرباء  39750دوارا ،تضم
ما يقارب  12,7مليون شخص.
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الهجرة الدولية
اعتبر املغرب لفترة طويلة بلد هجرة (حوالي  4,6مليون مغربي يعيشون يف اخلارج) ،لكنه
أصبح تدريجيا خالل العشرين سنة املاضية بلد عبور نحو الشمال ،بل أصبح يف اآلونة األخيرة
بلد استقبال آلالف املهاجرين ،والسيما من بلدان جنوب الصحراء ،الذين قدموا إما بإرادتهم
احلرة أو أجبرتهم الظروف االقتصادية أو السياسية الصعبة لبلدانهم أو بحثاً عن مستقبل
أفضل.
إن التغيرات التي يعرفها العالم حاليا ،واحلركة املتسارعة لتنقل األشخاص عبر احلدود
والدول ،والقرب اجلغرايف للمغرب من أوروبا ،فضال عن مناخ االستقرار واحلرية الذي يتمتع به
وأوراش التنمية االقتصادية واالجتماعية اجلارية ،دفعت املغرب إلى االنخراط يف ورش ضخم
إلصالح استراتيجيته الوطنية للهجرة واللجوء وتلك اخلاصة باملغاربة املقيمني باخلارج .ويهدف
املغرب من خالل هذه األخيرة ،إلى حتقيق ثالثة أهداف رئيسية ،منها على اخلصوص احلفاظ
على الهوية املغربية ملغاربة العالم ،وحماية حقوقهم ومصاحلهم ،وتعزيز مساهمتهم يف تنمية
البالد والنهوض بصورتها وقيمها وثقافتها يف اخلارج .وتتفرع عن هذه األهداف اإلستراتيجية
مشروعا و 104إجراءا.
 10أهداف خاصة ،تنبثق منها  8برامج ( 6قطاعية و 2أفقية) ،و39
ً
تهدف اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ( )SNIAإلى ضمان اندماج أفضل للمهاجرين
وتدبير أحسن لتدفقات الهجرة يف إطار سياسة منسجمة وشاملة وإنسانية ومسؤولة.
تستند اإلستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء إلى ستة مبادئ توجيهية :فهي تعتمد مقاربة
إنسانية ،وشمولية ،ومبسؤولية مشتركة ،وتعاون متجدد ،واحترام حقوق اإلنسان ،واالمتثال
لاللتزامات الدولية للمملكة .ويتمحور تنفيذها حول سبعة برامج قطاعية (التعليم والثقافة،
الشباب والرياضة ،الصحة ،السكن ،املساعدة االجتماعية واإلنسانية ،التكوين املهني ،التشغيل)
و 4برامج أفقية (تدبير تدفقات املهاجرين ومحاربة االجتار بالبشر ،الشراكة والتعاون الدولي،
اإلطار التنظيمي والتعاقدي ،احلكامة والتواصل) ،تضم  27هدفا و 81إجراء.
وهي تعتبر نتاج مقاربة تشاركية (السلطات العمومية ،والسلطات احمللية ،واملجتمع املدني،
والباحثني واألكادمييني واملنظمات الدولية) وتنطبق على جميع األجانب املوجودين فوق التراب
املغربي .ومع ذلك ،فقد مت تصميمها لتلبية احتياجات فئات محددة من املهاجرين ،والسيما
املهاجرين غير القانونيني واملهاجرين النظاميني والالجئني وطالبي اللجوء ،وبشكل أعم ،أي
شخص أجنبي يف وضعية هشة باملغرب.
وقد قام املغرب بعملية استثنائية لتسوية وضعية املهاجرين غير القانونيني ،حيث متت
معاجلة  27 649طل ًبا للتسوية بني  2014و .2015ونتيجة لذلك ،متت تسوية وضعية 23 096
شخصا ،مبا يف ذلك القاصرين غير املصحوبني و أكثر من  10آالف امرأة ( .)83,5%ومت إطالق
ً
مرحلة ثانية لتسوية وضعية املهاجرين غير القانونيني يف  15دجنبر  2016متتد لسنة واحدة .وإلى
حدود تاريخ  31دجنبر  ،2017مت تقدمي  28 400طلبا لتسوية الوضعية ،متثل  113جنسية ،من
قبل املهاجرين غير القانونيني على مستوى  83عمالة وإقليم باململكة .وقد مت متديد فترة صالحية
بطاقة اإلقامة إلى ثالث سنوات بالنسبة لطلبات التجديد وفقا لتعليمات صاحب اجلاللة.
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حسب إحصائيات وزارة اخلارجية والتعاون الدولي ،بلغ عدد الالجئني  755سنة  .2018أما
حسب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( ،)UNHCRبلغ عدد الالجئني وطالبي
شخصا موزعني على  53مدينة
اللجوء يف املغرب إلى حدود  31مارس  ،2017حوالي 7138
ً
مغربية ،ومكونني من  58,5%من الرجال مقابل  41,5%من النساء .غالبية طالبي اللجوء الذين
استقروا يف املغرب هم من سوريا .وبالفعل ،ينحدر  3062منهم من سوريا ،تليها الكاميرون ب
شخصا .وهم يتمركزون يف الرباط ( 900شخص،
 701شخصا ،وغينيا ب ،612واليمن ب556
ً
 18%من العدد اإلجمالي) ،والدار البيضاء ( 673شخص) ووجدة ( 567شخصا) .وجند يف املركز
الرابع ،مدينة القنيطرة ب  430شخص ،ومتارة ب  ،306وطنجة ب  259ومكناس ب .233وتتوزع
بقية طالبي اللجوء بني مختلف مدن اململكة.
على املستوى الدولي ،حظيت قضايا الهجرة باهتمام متجدد .وقد شكل االجتماع اﻟﺮﻓﻴـﻊ
املستوى لألمم املتحدة بشأن النزوح الكبير لالجئني واملهاﺟﺮﻳﻦ ،بتاريخ  19شتنبر ،2016ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ
النطالق إعداد «ميثاق دولي لهجرة آمنة و منظمة و منتظمة» .كان هذا االجتماع مبثابة نقطة
حتول إلرساء نظام أكثر مسؤولية وقابلية للتوقع لتدبير الهجرة الدولية .وقد شكل االتفاق العاملي
حول الهجرة أيضاً املوضوع الرئيسي للنقاش يف القمة العاشرة للمنتدى العاملي حول الهجرة
والتنمية ،املنعقد يف برلني يف الفترة من  28إلى  30يونيو ، 2017والذي عرف رئاسة مشتركة لكل
من أملانيا واملغرب .حيث مت عقد مشاورات موضوعاتية وإقليمية لصياغة اقتراح للتفاوض ومتت
املصادقة عليه يف دجنبر .2018

احلكـامــة
تعتبر احلكامة اجليدة ،يف أبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية-املؤسساتية ،واحدة
من ركائز املشروع املجتمعي املغربي الذي رسم جاللة امللك معامله يف مختلف خطاباته ،والذي
يستهدف مجتمعا حديثا ،شامال ومستداما ،قائما على دولة القانون ،والدميقراطية التشاركية
واملساءلة .تكمن الغاية الكبرى لهذا املشروع املجتمعي يف خلق الظروف املواتية لبروز منوذج
جديد للتنمية ميكن أن جتد فيه جميع مكونات املجتمع مكانها ،للمساهمة يف اجلهد الوطني خللق
الثروة ،املادية والالمادية ،ولالستفادة منها .لتكريس هذا املشروع املجتمعي ،شرعت السلطات
العمومية يف مجموعة من اإلصالحات الهيكلية ،يشكل فيها اإلصالح الدستوري حجر الزاوية.
يوفر دستور  2011األساس لقيم ومبادئ نظام احلكامة اجليدة .ويتم تنزيل مقتضياته بشكل
تدريجي من خالل تنفيذ جيل جديد من اإلصالحات والسياسات العمومية وأمناط تدبير التنمية
وصنع القرار.
متت ترجمة تنفيذ مقتضيات الدستور املتعلقة باحلكامة اجليدة من خالل مصادقة السلطات
العمومية على مجموعة من القوانني التنظيمية والنصوص القانونية التي تهم إحداث هيآت مكلفة
باحلكامة أو تسهيل التنزيل الفعلي ملبادئ الدميقراطية التشاركية أو أيضا توسيع ولوج السكان
إلى مختلف احلقوق املدنية والسياسية والسوسيو-اقتصادية والثقافية .وقد ركزت مبادرات
أخرى اعتمدتها الدولة ،من جهة ،على إصالح القضاء واإلدارة العمومية ومناخ األعمال ،ومن جهة
أخرى ،على إعداد وتعزيز خطط إستراتيجية جديدة ،قطاعية أو أفقية ،تساهم يف التنزيل الفعلي
حلقوق اإلنسان ،والسيما منها املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
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ومن أجل تعزيز احلكامة اإلدارية ،مت وضع استراتيجية وطنية لتحديث اإلدارة
 ،2021-2014ترتكز على محاور تهم حتسني العالقة بني اإلدارة واملواطن ،وتثمني رأس املال
البشري ،وتقوية آليات احلكامة والتنظيم.
ومن جانب آخر ،متثل محاربة الفساد حجر الزاوية يف بناء نظام احلكامة اجليدة ،نظرا
آلثاره السلبية على احلياة االجتماعية واالقتصادية واإلدارية وعلى عالقات الثقة بني املواطن
واملؤسسات العمومية .ويف هذا الصدد ،صادق املغرب سنة  ،2007على اتفاقية األمم املتحدة
حملاربة الفساد وشرع يف تنفيذ أحكامها من خالل العديد من اإلصالحات ،السيما القانونية
واملؤسساتية .يف هذا اإلطار ،مت وضع استراتيجية وطنية وقائية ،متشاور حولها ،حملاربة الفساد
حتت عنوان «توطيد النزاهة واحلد من الفساد بشكل ملموس يف أفق  »2025واملصادقة عليها يف
أبعادها الوطنية والقطاعية.
كما مت تعزيز احلكامة اجلهوية والترابية خدمة للتنمية التشاركية والشاملة ،من خالل
إصالح دستوري معمق ،جعل املغرب ينخرط يف ورش كبير للجهوية املتقدمة ،والذي فتح آفاقاً
جديدة أمام الفاعلني احملليني من حيث املشاركة يف اتخاذ القرار وتدبير الشؤون العامة .وانعكس
تنزيل املقتضيات الدستورية من خالل إصدار قوانني تنظيمية جديدة تنظم شؤون اجلهة ،والعمالة
أو اإلقليم ،واجلماعة .هذا ويجري حاليا إعداد ميثاق الالمتركز ،الذي سيمكن من إعطاء دفعة
جديدة ملسلسل اجلهوية املتقدمة.

البيانات اإلحصائية والدراسات البحثية
يف إطار تنفيذ توصيات املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ،مت اتخاذ عدة إجراءات يف مجال
إنتاج ونشر املعلومات اإلحصائية حول السكان .ويتعلق األمر باخلصوص بتوسيع نطاق التغطية
اجلغرافية للعمليات اإلحصائية ،وباجلهود امللموسة يف مجال تطوير اإلحصائيات اإلدارية
القطاعية ،وباستخدام التكنولوجيات اجلديدة للمعلومات واالتصال يف مختلف العمليات
اإلحصائية املتعلقة بجمع املعطيات ومعاجلتها ونشرها على املستوى الداخلي واخلارجي.
وفيما يتعلق بإنتاج معطيات إحصائية تهم مجموعات سكانية محددة ،قامت عدة قطاعات
وزارية بإجراء بحوث وإعداد دراسات تهم الشباب والطفولة والهجرة واألشخاص املسنني والنساء
واملعاقني .وتوفر املعطيات املستخلصة من اإلحصاء العام للسكان والسكنى على وجه اخلصوص،
مجموعة من املعلومات الدقيقة واملفصلة حول مختلف املجموعات الفرعية من الساكنة املغربية.
ومن أجل حتسني حكامة النظام اإلحصائي الوطني ،قدمت املندوبية السامية للتخطيط
مشروع القانون رقم  14.109اخلاص بالنظام اإلحصائي الوطني والذي يحدد املبادئ األساسية
التي تنظم اإلحصاءات الرسمية واإلطار القانوني الذي ينطبق على جمعها ومعاجلتها وحفظها
ونشرها ،ويحدد املهمة املوكلة إلى النظام اإلحصائي الوطني وتكوينه ،فضال عن إحداث مجلس
وطني لإلحصاء.
وقد بذلت العديد من اجلهود من طرف املندوبية السامية للتخطيط وباقي مكونات النظام
اإلحصائي الوطني من أجل تسهيل الولوج للمعطيات من طرف جميع املستخدمني وخصوصا
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الباحثني .وجتدر اإلشارة يف مجال الوصول إلى املعلومة ،أن املغرب واصل انخراطه يف املعايير
اخلاصة لنشر املعطيات من أجل نشر املعلومات اإلحصائية وبذل عدة جهود ،السيما من خالل
املندوبية السامية للتخطيط ،يف مجال استخدام التكنولوجيات اجلديدة للولوج إلى املعلومة.
ومع ذلك ،فإن اإلطار القانوني الذي يحكم النظام اإلحصائي الوطني وتدبيره ،يشكل عائقاً
رئيسياً أمام السير اجليد لألنشطة اإلحصائية وتنسيقها .ويف هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن
اإلطار القانوني احلالي لم يعد يستجيب للتطورات التي عرفتها هياكل إنتاج املعلومة اإلحصائية
الرسمية ،وبالتالي أصبح حتيينه ضرورة مستعجلة من أجل تطويره ومالئمته مع املبادئ
والتوصيات املعمول بها على املستوى الدولي يف هذا املجال.
ويف عالقة مع إنتاج اإلحصائيات ،تطور البحث بشكل كبير خالل السنوات األخيرة ،نتيجة
تطور وتنوع املعطيات اإلحصائية التي تنتجها مختلف القطاعات احلكومية ،والسيما املندوبية
السامية للتخطيط ،املنتج الرئيسي للمعلومات اإلحصائية ،والقطاع اخلاص ،واجلماعات الترابية
واملجتمع املدني أحيانا.
غير أن هذا التطور يبقى إلى حد ما غير كاف مقارنة بالتغيرات السريعة والعميقة التي
يعرفها املجتمع املغربي .وبالفعل ،فإن مجال البحث ما زال أمامه طريق طويل ليوفر دراسات تبلور
معرفة حول الظواهر والسلوكيات اجلديدة ،ومتكن من فهم أفضل للتحوالت التي حتدث يف
املجتمع ،وحتديد اآلفاق وتنوير متخذي القرار السياسيني من أجل استهداف أحسن واتخاذ
القرارات املناسبة.

تأثير اإلجراءات السياسية على املكاسب الدميغرافية
كانت ساكنة املغرب خاضعة لنظام دميغرايف شبه طبيعي ،يتميز بتزايد طبيعي ضعيف
للغاية .وانطالقا من القرن العشرين ،أصبح التزايد السكاني ملحوظا بفضل التحسينات املهمة
التي عرفتها ظروف املعيشة والرعاية الطبية الوقائية والعالجية .وهكذا ،عرف سكان املغرب
فترة من النمو السريع ،متيزت بارتفاع مستمر ملعدل التزايد منذ بداية القرن ،حيث انتقل من
 0,6%خالل الفترة  1912-1900إلى  2,6%خالل العقد  .1980-1970وانطالقا من بداية
الثمانينات ،تباطأ التزايد الدميغرايف من  2,6%خالل  1980-1970إلى  1,6%خالل
 ،2000-1990ثم إلى  1,25%حاليا.
أحد اآلثار الرئيسية لهذا االنتقال الدميغرايف هو تغيير البنية العمرية للسكان مما أدى إلى
ظهور إشكاليات أساسية على مستويات التعليم والتشغيل والنفقات العمومية ،والصحة ،واحلماية
االجتماعية وإعداد التراب ،التي ترتبط بها بشكل وثيق وعلى نحو مستدام.
وبالفعل ،عرفت التركيبة الدميغرافية حسب السن لساكنة املغرب تغيرات هيكلية كبيرة،
تتمثل يف ارتفاع نسبة السكان يف سن النشاط 2من إجمالي السكان من  49,9%سنة  1981إلى
 -2الفئة العمرية  59-15سنة.
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 62,4%سنة  2014و 62,8%سنة  ،2018وانخفاضها بالنسبة للفئة العمرية أقل من  15سنة من
 45,6%من مجموع السكان سنة  1981إلى  28,2%يف  2014و 26,6%يف  .2018أما نسبة
املسنني ،3فقد عرفت استقرارا نسبيا خالل اخلمس عقود األخيرة ،حيث انتقلت من  7,2%سنة
 1960إلى  9,4%سنة  2014و 10,5%يف .2018
وابتداء من الفترة  ،2010-2005يظهر تطور نسبة اإلعالة استقرارا يف حدود  60%بعبارة
أخرى ،يتكفل كل شخص نشيط بأقل من شخص واحد غير نشيط .و سوف ينخفض هذا الفارق
اإليجابيمبرور الوقت ليؤدي إلى ارتفاع يف هذه النسبة ابتداء من الفترة  2040-2035قبل أن
يصل إلى  70شخصا غير نشيط لكل  100شخص نشيط يف أفق .2050
سيوفر مثل هذا الوضع ،فترة مواتية للمغرب لالستفادة من ساكنته النشيطة .وهي فرصة
دميغرافية يتعني استغاللها إلى أقصى حد مع العمل يف اآلن نفسه على استباق التحديات
املستقبلية ووضع سياسات اجتماعية قوية ترتكز على اإلنسان ،تهم مجاالت التعليم والتكوين
والتشغيل ،مصاحبة باستثمارات يف األنشطة االقتصادية احملدثة لفرص شغل للشباب ،وذلك قبل
أن تتنامى الشيخوخة.
يف سنة  ،2014بلغ معدل األمية بني السكان الذين تبلغ أعمارهم  10سنوات فأكثر ،حوالي
 32%مقابل  43%سنة  .2004وبلغت نسبة األطفال املتراوحة أعمارهم بني  6و 11سنة الذين
يذهبون إلى املدرسة  96,6% ،94,1%بالوسط احلضري مقابل  90,9%بالوسط القروي .وقد
حتقق التكافؤ بني اجلنسني يف جميع مستويات التعليم بفضل التمييز اإليجابي ،مع تسجيل معدل
منو أكثر ارتفاعا بالوسط القروي .كما يتوفر  44,7%من السكان البالغني  10سنوات أو أكثر على
شهادة ،سواء تعلق األمر بشهادة للتعليم العام أو التكوين املهني ،لتصل نسبة غير املتوفرين على
شهادة .55,3%
وتبقى مشاركة املرأة يف سوق العمل ضعيفة برسم سنة  ،2017بلغ معدل نشاط مجموع
السك ان  ،46,7%ويناهز معدل نشاط اإلناث  18,4%( 22,4%بالوسط احلضري و29,6%
بالوسط القروي) وهو أقل من معدل نشاط الرجال البالغ  67,6%( 71,6%بالوسط احلضري
و 78,4%بالوسط القروي) ،أي بفارق  49,2نقطة .يعتبر هذا الفارق هو نفسه تقريبا يف كل من
الوسط احلضري ( 49,2نقطة مئوية) والوسط القروي ( 48,7نقطة).
أما معدل البطالة ،فقد تراجع بني سنة  ،)16,7%( 2004و )15,7%( 2014و،)10,2%( 2017
وقد كان هذا االنخفاض ملحوظا أكثر بالوسط احلضري .ورغم ذلك ،فإن مستوى البطالة يف
سنة  ،2017كان أعلى بنسبة أربعة أضعاف تقريبا يف املدن ( )14,7%منه يف القرى ( )4%وأعلى
بني النساء ( )14,7%مقارنة بالرجال (.)8,8%
وقد انتقل إجمالي معدل االستثمار الوطني اخلام بالقيمة ،بني  1999و ،2014من 25,8%
من الناجت الداخلي اإلجمالي إلى  .32,2%وقد مكنت هذه الدينامية من خلق مناصب شغل ،لكنها
تظل هشة من حيث التأهيل واالستقرار واألجر.
 60 -3سنة فأكثر.
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الس ـي ــاق الع ــام
طرحت قضايا السكان دائما مشاكل جدية ملتخذي القرار ،وخاصة عند مقابلتها مع إشباع
حاجاتهم األساسية .ودفعت هذه القضايا ،املتصلة ببنية الساكنة حسب العمر واجلنس أو توزيعها
املجالي أو حتى تطورها يف الزمن ،األمم املتحدة لتنظيم مؤمترات دولية دورية حول السكان
والتنمية .وقد أسفرت هذه املؤمترات ،التي انعقد آخرها بالقاهرة سنة  1994حول موضوع
«السكان والتنمية» ،عن إجماع واسع بأن قضايا السكان تشكل دائما أصل إشكاليات التنمية.
وبالضبط منذ سنة  ،1994جترى عمليات تقييم كل خمس سنوات لإلجراءات واالستراتيجيات
املتعلقة بالسكان والتنمية ،ويندرج املؤمتر الذي عقد بالقاهرة سنة  ،2013يف إطار مسلسل تتبع
وتقييم السياسات السكانية يف الدول العربية.
تؤكد توصيات هذا املؤمتر على األهداف واإلجراءات الواجب اتخاذها من أجل ضمان
التنمية املستدامة وحتسني جودة حياة السكان ،مبن فيهم املهاجرين والالجئني والنازحني؛
والقضاء على الفقر والفوارق االجتماعية؛ وإرساء تعليم ابتدائي وثانوي عام؛ وضمان املساواة بني
اجلنسني ومتكني املرأة؛ وحتسني صحة األم والطفل؛ وتعزيز الصحة واحلقوق اإلجنابية؛ ومكافحة
األمراض املنقولة جنسيا ،السيما داء فقدان املناعة املكتسبة/السيدا؛ والقضاء على العنف القائم
على نوع اجلنس وجميع أشكال التمييز.
يعكس إعالن القاهرة للسكان والتنمية يف الدول العربية بعد سنة  ،2014االلتزام السياسي
للدول العربية لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية على مستوى القارة ،والذي
تندرج اإلجنازات والتقدم احملقق على مستواه يف إطار احلفاظ على مكتسبات املنطقة وحتقيق
غاياتها وأهدافها.
املغرب ،من خالل إعادة إندماجه يف االحتاد األفريقي سنة  ،2017يبقى ،ضمن ًيا ،ملتزما
بهذا اإلعالن .واإللتزامات واإلجراءات ذات الصلة بالسكان والتنمية ،لم تتأخر على الصعيدين
الوطني والدولي.
بالفعل ،يف قمة االحتاد اإلفريقي الثامنة والعشرين ،مت تكليف جاللة امللك محمد السادس
مبهمة «قائد االحتاد اإلفريقي يف قضية الهجرة» .وبعد مرور سنة ،يف قمة االحتاد اإلفريقي
التاسعة والعشرين يف يناير  ،2018قدم جاللة امللك وثيقة تشكل «األجندة اإلفريقية للهجرة»
«املصممة بنهج شمولي وتشاركي» .متيل هذه األجندة إلى «جعل الهجرة وسيلة للتنمية املشتركة،
وركيزة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ،ومحرك للتضامن»ً .
أيضا ،تقترح هذه األجندة إنشاء
مرصد إفريقي للهجرة يقوم على أسس :الفهم ،التوقع ،والفعل .وقد مت اعتماد هذا االقتراح من
قبل مجلس السالم واألمن التابع لالحتاد اإلفريقي يف مايو .2018
عال ،بجعل املؤمتر احلكومي الدولي العتماد امليثاق
كذلك ،إلتزم املغرب ،على مستوى ٍ
العاملي للهجرة والتنمية ،الذي انعقد يف دجنبر  ، 2018منبراً إلفريقيا.
باإلضافة إلى ذلك ،تعرف البلدان األفريقية مرحلة انتقالية سكانية تطرح العديد من
التحديات التي ميكن حتويلها « ...إلى إمكانات حقيقية للتنمية واالستقرار .منوها السكاني،
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مؤسساتها ،هجرة الشباب متثل فرص وجب استغاللها مجتمعة» .متثل املكاسب الدميغرافية
إلفريقيا إمكانات مهمة للنمو االقتصادي شريطة أن يتم استباقها وإدارتها بشكل جيد ،وتوجيهه
بشكل عاجل (« )...نحو استنهاض القارة .وبالتالي يتم توفير فرصة غير متوقعة إلفريقيا
لالستفادة من القوى العاملة الشابة ،املتعلمة لتغذية منوها االقتصادي.
ويف املغرب ،على الرغم من االنخفاض النسبي للسكان دون سن  ،15تظل الساكنة شابة.
حيث انتقلت نسبة األطفال دون سن  15من  %37سنة  1994إلى  28,2%سنة  ،2014ويتوقع أن
تصل إلى  26,2%سنة  .2019ويعتبر هذا االنخفاض أكبر يف املدن مقارنة بالبوادي .ويستمر
السكان يف سن النشاط ،املتراوحة أعمارهم بني  15و 59عاما ،يف االرتفاع بوتيرة كبيرة سواء
بالوسط احلضري أو القروي ( 64,7%و 59,6%على التوالي سنة  .)2019وفيما يتعلق بالسكان
البالغني  60سنة فما فوق ،فقد مثلوا  7,1%سنة  1994و 9,4%سنة  2014ومن املتوقع أن يبلغوا
 10,8%سنة .2019
ويوفر هذا الوضع فرصة للمغرب لالستفادة من منو سكانه يف سن النشاط لتحقيق منوه
وإقالعه االقتصادي عبر استغالل كامل لهذه الفرصة الدميغرافية ،واستباق التحديات املستقبلية،
ووضع سياسات اجتماعية مالئمة يف مجاالت التعليم والتكوين والتشغيل ،مصحوبة باستثمارات
يف األنشطة االقتصادية احملدثة لفرص الشغل للشباب.
ومع ذلك ،فإن معدل النشاط ال يتجاوز  46%سنة  ،2017ويعرف انخفاضا مستمرا منذ
سنوات  2000حيث كان يبلغ  .54%وانتقل معدل التشغيل من  46%إلى  .42%كلها مؤشرات
تبعث رسالة مقلقة يف سياق اقتصادي يتسم بإكراه مزدوج ،إكراه منو متباطئ ،انتقل يف املتوسط
السنوي من  5%بني سنتي  2000و 2008إلى  »3,7%يف  2017-2009وإكراه انخفاض محتواه
من الشغل من  30.000منصب لكل وحدة منو إلى  10.500بني كال الفترتني ،مما أدى إلى ارتفاع
معدالت البطالة والشغل الناقص إلى مستويات عالية بشكل مزمن.
من الواضح أن مسألة التشغيل يف بالدنا تطرح بشكل حاد ودائم ،األمر الذي يتطلب تثمني
مواردها البشرية ،واستدامة منو اقتصادها واحلفاظ على استقرار مجتمعها ودينامية مؤسساتها
الدميقراطية.
يف مواجهة مثل هذا الوضع الدميغرايف ،يتعني أن يعرف االقتصاد الوطني حتوال هيكليا
حتى ميكن من استيعاب األعداد املتزايدة من السكان يف سن النشاط والتي ترتفع بحوالي 400
ألف شاب سنويا .ومع ذلك ،يلج أقل من نصف هذه الساكنة إلى سوق العمل ،مما يحيل على
مشكل عدم النشاط والسيما لدى الشباب ،والذي ينبغي أن يشكل هاجسا من أجل احلفاظ على
التماسك واالستقرار االجتماعيني.
يكمن حتدي املستقبل يف فهم محددات تطور معدل النشاط ،الذي يشهد اجتاها نحو
االنخفاض .الهدف هو إعادة الشباب والنساء إلى سوق العمل خللق دينامية إيجابية خللق فرص
الشغل-خلق الثروة .هذا ،ويتم تناول مسألة التشغيل بشكل كمي ،يف حني أن اجلانب النوعي يتم
جتاهله غالبا :الشغل الناقص والشغل غير املؤدى عنه ،اللذان ميثالن نسبة هامة ويؤثران سلبا
على حتسني اإلنتاجية وبالتالي على خلق الثروة والشغل الالئق.
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اجلزء األول  :السياق الوطني
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الـســـيــــاق الــوطــنـــي
 .1السياق السياسي والسوسيو -اقتصادي
 .1.1السياق السياسي واإلطار املؤسساتي
يعتبر املغرب «ملكية دميقراطية واجتماعية» يحكمها دستور ،متت مراجعته يف سنة
 ،2011يكرس احلريات الدميقراطية وحقوق اإلنسان «كما هو معترف بها كونياً».
كان املغرب يتمتع حني استقالله بخصائص اقتصاد تقليدي يعتمد باألساس على القطاع
األولي ويعرف خصاصا اجتماعيا كبيرا .وقد شرع يف عملية حتديث تدريجي لهياكله االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،يطغى عليها هاجس التوازنات املاكرو اقتصادية وحتقيق منو اقتصادي
قوي .وإذا كان إطار تنفيذ السياسات العمومية يخضع يف البداية القتصاد موجه بقوة ،إال أنه قد
مت خالل الثمانينيات والتسعينيات ،إجراء إصالحات جوهرية لتحرير االقتصاد املغربي تدريجياً.
ومع ذلك ،ظلت النتائج إلى غاية سنوات  ،2000دون املستوى املنشود ،السيما من حيث
تراكم الثروة االقتصادية والتنمية البشرية .وهذا ما أجبر املغرب على االنخراط يف حتول سياسي
ودميقراطي كبير وإنشاء إطار للمصاحلة بني متطلبات التحرير واالنفتاح االقتصادي ،من جهة،
وضرورات التنمية البشرية ،املتجسدة يف انضمام املغرب إلى إعالن األلفية للتنمية ،من جهة
أخرى.
وهكذا ،فإن االندماج التدريجي لألبعاد املؤسساتية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،
قد مت حتقيقه يف السنوات العشر األخيرة ،عبر تبني سياسات وبرامج عمومية من أجل ضمان
تفاعل أفضل حملددات خلق الثروة مع تلك اخلاصة بالتنمية البشرية .وال يزال حتسني جاذبية
االقتصاد الوطني وقدرته التنافسية ميثل أولوية يف السياسة العمومية ،تدعمها االستراتيجيات
القطاعية ،ولكن احلاجة إلى توزيع عادل لثمار النمو على املستوى املجالي واالجتماعي أصبحت
بشكل معلن ،واحدة من األولويات األساسية للدولة .ولقد مت تنفيذ العديد من اإلصالحات
االقتصادية واملجتمعية لتحقيق هذه الغاية.
لقد مت اعتماد إصالحات مؤسساتية واجتماعية من أجل تعزيز املشاركة والتأطير
وتعبئة السكان .ويتعلق األمر خصوصا مبدونة احلريات العامة ومدونة الشغل ومجموعة القانون
اجلنائي واملؤسسات القانونية وامليثاق اجلماعي .وقد عززت هذه اإلصالحات باملصادقة على
أحكام اآلليات الدولية املتعلقة بحقوق األفراد واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف
ضد املرأة.
وكان أهم إصالح هو مدونة األسرة سنة  ،2004والتي تضمن املساواة بني الزوجني
وحماية حقوق األطفال ،وهو ما يعتبر تقدما كبيرا يف احلفاظ على حقوق املرأة .وقد مت دعم هذا
اإلصالح من خالل إصدار قانون اجلنسية ،الذي يكفل لألطفال من أمهات مغربيات احلق يف
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احلصول التلقائي على جنسية أمهم .كما مت تعزيز تعددية التراث الثقايف للبالد عبر إحداث
املعهد امللكي للثقافة األمازيغية ( )IRCAMوإدخال اللغة األمازيغية يف البرامج املدرسية ووسائل
اإلعالم السمعي البصري ،وبذلك مت إعادة تأهيل اللغة والثقافة األمازيغية .ويف إطار هذه
الدينامية ،مت القيام بعملية لتحرير القطاع السمعي البصري من االحتكار باملوازاة مع إنشاء
الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري ،مما يوفر للسلطات العمومية آليات لتوجيه وتنظيم هذا
القطاع.
ومن ناحية أخرى ،مت تعزيز خيارات سياسات التحرير االقتصادي واالندماج يف السوق
العاملية عن طريق إصالح اإلطار املؤسساتي والقانوني والتنظيمي الذي يحكم النشاط االقتصادي
الوطني .ولقد مت إبرام العديد من اتفاقيات التبادل احلر مع الشركاء الثنائيني ،واملتعددي
األطراف واإلقليميني ،والسيما الواليات املتحدة األمريكية ،وبعض البلدان يف منطقة البحر
األبيض املتوسط واالحتاد األوروبي .وقد حصل املغرب على وضع الشريك املتقدم مع هذا
األخير ،مما يتيح له فرصة االندماج يف البرامج والشبكات والوكاالت التابعة له.
لقد مت دعم مسلسل حتديث مناخ األعمال وتعزيز آليات املنافسة من خالل إرساء
ميثاق املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وقانون حرية األسعار واملنافسة .وتعزز تنفيذ هذا اإلطار
التنظيمي ،على وجه اخلصوص ،من خالل إنشاء مجلس املنافسة الذي يهدف إلى تطوير القدرة
التنافسية للنسيج االقتصادي الوطني .كما مت دعمه من خالل إنشاء الهيأة املركزية للوقاية من
الرشوة واملسؤولة عن اقتراح تدابير مكافحة الرشوة واملساهمة يف انسجام التشريعات الوطنية
مع أحكام اتفاقية األمم املتحدة يف هذا املجال.
مت تعزيز مسلسل اإلصالحات عبر تكييف تدريجي ملقاربات تدبير التنمية .وعادت الدولة
تدريجيا للتركيز على وظائفها األساسية يف تنظيم السوق ،ومواكبة مبادرات الفاعلني االقتصاديني
وحتمل متطلبات التنمية البشرية .كما متت تعبئة الشركاء السوسيو اقتصاديني لتحقيق أهداف
التنمية يف البالد ،من خالل احلوار االجتماعي والتشاور اللذان جتريهما الدولة مع ممثلي أرباب
العمل والنقابات على نحو منتظم ،وعبر عقود البرامج التي تسطر األهداف املنشودة وحتدد
التزامات مختلف الفاعلني وكذا من خالل إنشاء شراكات بني القطاعني العام واخلاص يف بعض
القطاعات االستراتيجية.
إضافة إلى هذا ،أولت الدولة أهمية كبيرة للبعد االجتماعي يف سياستها العمومية ،من
خالل تعبئة نسبة متزايدة من ميزانيتها لصالح القطاعات االجتماعية .مثلت اعتمادات امليزانية
املخصصة للقطاعات االجتماعية ما يقرب من  54%من ميزانية الدولة سنة  2012بدالً من 41%
يف بداية التسعينيات .كما أن امليزانيات املعتمدة أصبحت أكثر حساسية لقضايا النوع االجتماعي
وأصبحت تولي أهمية أكبر لنتائج التنمية أكثر منها للوسائل املستخدمة.
تشكل املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،التي أطلقها جاللة امللك سنة  ،2005والتي مت
الشروع مؤخرا يف مرحلتها الثالثة ،مثاال آخر على توجيه السياسة العمومية لصالح اإلنسان.
وهي تهدف إلى حتسني الظروف املعيشية للسكان من خالل تطوير البنيات التحتية االجتماعية
والتحفيز على خلق مشاريع مدرة للدخل على مستوى الوحدات اجلغرافية األساسية .كما أن
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من شـأنها تعزيز تآزر تراكمي مع تداعيات اإلصالحات املجتمعية الهادفة إلى احلد من الفقر
والهشاشة واإلقصاء االجتماعي.
كما مت تعزيز مقاربة التدبير عبر النقاش الوطني حول إشكاالت التنمية على الصعيدين
الوطني واجلهوي .وأسهم تأسيس املجلس االقتصادي واالجتماعي سنة  2011يف خلق منصة
للحوار االجتماعي وإشراك الفاعلني .وأسند لهذه املؤسسة دور إبداء رأيها ،بالتشاور مع
مختلف الشركاء ،بشأن التوجهات العامة لالقتصاد وتقدمي مقترحات يف املجاالت االقتصادية
واالجتماعية والثقافية والبيئية.
وشكل البحث عن مساهمة أفضل للفاعلني االقتصاديني احملليني يف مجال التنمية
الترابية ،موضوع تفكير وتشاور بني الهيآت والفاعلني املعنيني ،يف إطار جلنة استشارية حول
اجلهوية ،أسند إليها وضع «التصور العام لنموذج وطني للجهوية املتقدمة» يشمل جميع جهات
اململكة.

 .1.2األداء االقتصادي والسياق االجتماعي
إن انفتاح املغرب على بيئته الدولية واإلقليمية قد حتقق من خالل تعميق إصالحات
التحديث التنافسي ،وتقوية الشراكات مع اجلهات الفاعلة الرئيسية يف النظام املعولم ،والعمل
على تنويعها تدريجيا لصالح البلدان الصاعدة والنامية يف إطار البعد جنوب-جنوب للسياسة
اخلارجية للمغرب.
عرف االنتماء اإلقليمي املتجذر للمغرب ،باعتباره أساس نظام حتالفاته وشراكاته ،نقطة
حتول حاسمة مع عودته إلى عائلته املؤسساتية اإلفريقية مما سيمكنه من لعب دور محوري أكبر
من أجل تنمية قارتنا يف إطار صيغ تعاون رابح-رابح.
على الصعيد الداخلي ،جعل املغرب من التنمية البشرية أولوية وطنية وشرع يف إصالحات
رئيسية تستهدف تسريع التحول الهيكلي لنظامه اإلنتاجي ،كما تبرز ذلك االستراتيجيات
القطاعية الطموحة التي تغطي القطاعات احليوية لالقتصاد الوطني .ويكمن الهدف من وراء
ذلك يف تعزيز تناسق منوذجه التنموي وجعله أكثر شمولية ،السيما على املستوى الترابي من خالل
االرتقاء بجهات اململكة لتصبح فاعال تنمويا ومجاال خللق الثروة وظهور سمات تخصص تنافسي.
إن التقدم الذي أحرزه املغرب ،رغم أهميته ،ال ينبغي أن يؤدي إلى إغفال وجود بعض التحديات
من أجل تأمني مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية يف البالد ومتكينها من االستفادة بشكل
أفضل من اندماجها يف االقتصاد العاملي .وباإلضافة إلى زيادة اإلنتاجية الكلية للعوامل وحتسني
محتوى النمو من التشغيل ،سيشكل حتسني االستثمار العمومي وتعزيز تناسق االستراتيجيات
القطاعية ،العناصر الرئيسية التي من شأنها متكني املغرب من الولوج بصفة كاملة إلى مصاف
الدول الصاعدة.
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 .1.2.1استمرار جاذبية املغرب لالستثمارات األجنبية
حتسنت جاذبية املغرب لالستثمار األجنبي املباشر بشكل مستمر خالل العقدين املاضيني.
ويظهر التوزيع اجلغرايف لالستثمار األجنبي املباشر باملغرب هيمنة االستثمارات القادمة من
بلدان االحتاد األوروبي ،رغم أن حصتها قد تراجعت إلى حد كبير ،من  84%سنة  2000إلى
 51%سنة  ،2016لصالح الدول العربية التي ارتفعت حصتها بشكل ملحوظ إلى  27%من إجمالي
االستثمار األجنبي املباشر سنة  2016مقابل  6%فقط يف سنة .2000
إن مختلف التقارير التي تقيم وتصنف نقاط القوة والضعف يف االقتصادات املختلفة من
حيث جاذبية االستثمارات (التقرير حول التنافسية العاملية ،تقرير ممارسة أنشطة األعمال،
تقرير حول مؤشر احلرية االقتصادية) ،تشهد على اجلهود التي يبذلها املغرب يف مجاالت
االستقرار السياسي ،واإلطار املاكرو اقتصادي ،وانفتاح االقتصاد والتجارة اخلارجية .ومع ذلك،
تشير هذه التقارير إلى بعض املجاالت التي ينبغي بذل جهود كبيرة فيها من أجل الرفع من جاذبية
املغرب بشكل ملحوظ ،والسيما منها مجاالت العدالة وسوق الشغل ومحاربة الفساد ومجال
البحث والتطوير ،وكذا جودة نظام التعليم والتكوين املهني.
وجتدر اإلشارة إلى أن تطور التجارة اخلارجية املغربية على مدى العقدين املاضيني قد متيز
بظهور حتوالت مهمة على مستوى البنية اجلغرافية والقطاعية للصادرات ،وكذا من حيث حتسن
جودتها ومحتواها التكنولوجي ،األمر الذي أفرز تأثيرات إيجابية ،وإن كانت معتدلة ،على القدرة
التنافسية للعرض املغربي املوجه للتصدير .وهكذا شهد اﻤﻟﻐﺮب تطور معدل انفتاح اقتصاده ﻣﻦ
 49%سنة  2000إﻟﻰ  62,2%سنة  .2016وﺑﺎﻤﻟﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺒلدان صاعدة أﺧﺮى ،ﺳﺠلت بالدنا
معدل انفتاح متوسط يقدر ب  62%ﺧﻼل الفترة  ،2016-2008وهو أعلى من املعدل املسجل
بجنوب إفريقيا ( ،)57%وتركيا ( )42%والبرازيل ( .)19%ولكنه يبقى أقل من ذلك الذي سجلته
على وجه اخلصوص ،ماليزيا ( )135%وتونس ( )87%وبولندا (.)76%
ويكشف حتليل تطور الصادرات املغربية حسب الوجهة عن تنويع أكبر يف وجهات التصدير ،كما
يوضح ذلك انخفاض حصة االحتاد األوروبي ،التي انتقلت من  75,5%من إجمالي الصادرات املغربية
سنة  2000إلى  64,8%سنة  .2016على الرغم من هذا االجتاه ،تبقى فرنسا وإسبانيا الزبونان
الرئيسيان للمغرب ،بنسبة  21,1%و ،23,3%على التوالي ،من الصادرات املغربية لسنة .2016
من حيث البنية القطاعية للصادرات املغربية ،مت تسجيل تغير ملحوظ يف السنوات األخيرة.
وبالفعل ،بلغمؤشر تنوع املنتجات  0,869خالل فترة  .2016-2000وهكذا ،ارتفع عدد املنتجات
املصدرة بنسبة  1,5%يف املتوسط بني سنتي  2000و ،2016منتقال من  2.580إلى 3.272
منتج .باإلضافة إلى ذلك ،فإن متوسط القيمة لكل منتج مت تصديره ،جتاوزت الضعف ،حيث
انتقلت من  30مليون درهم يف سنة  2000إلى أكثر من  68مليون سنة .2016
وبدورها ،شهدت الواردات املغربية زيادة ملحوظة ،حيث انتقلت من  165مليار درهم يف
املتوسط خالل الفترة  2007-2000إلى  354مليار درهم بني سنتي  2008و ،2016مشكلة
بذلك قسطا مهما يف االستهالك الوطني .وبالفعل ،فإن نسبة تغلغل الواردات ،التي تقيس حصة
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الواردات اإلجمالية يف السوق الداخلي ،قد ارتفعت من  35%بني  2007-2000إلى  40%بني
 .2016-2008ويبني حتليل ارتفاع واردات السلع املغربية ،على أنه ينجم أساسا عن ارتفاع
أسعار منتجات معينة مثل الطاقة وزيوت التشحيم ،واملنتجات اخلام واملنتجات الغذائية ،وعن
االرتفاع السريع حلجم املنتجات النهائية للتجهيز املستوردة ،واملنتجات نصف النهائية واملنتجات
االستهالكية نهائية.
 .2.2.1السعي املستمر لتحقيق منو شامل ومستدام
إن التحليل الهيكلي للنمو االقتصادي الوطني يؤكد االلتزام الراسخ للمغرب على املضي قدما
يف طريق حتديث وتنويع قاعدته اإلنتاجية .إن التحول الذي شرع فيه املغرب منذ سنة 2000
والتي بدأ يؤتي ثماره ،كما يبني ذلك تطور القيم املضافة القطاعية ،ينبع من هذا االلتزام يف
تنفيذ استراتيجيات قطاعية لتحديث النظام اإلنتاجي الوطني وتعزيز أداءه وصالبته .وهكذا،
استطاع االقتصاد الوطني أن يحقق ،بني سنتي  2008و ،2016متوسط منو سنوي ،من حيث
احلجم ،بحوالي .3,9%
ويعزى هذا األداء جزئياً إلى القطاع الفالحي الذي تعزز أدائه منذ إطالق االستراتيجية
الفالحية املسماة «مخطط املغرب األخضر» .وهكذا ،ارتفعت القيمة املضافة الفالحية ،والتي
متثل يف املتوسط  13%من إجمالي القيمة املضافة ،بحوالي  5,7%كمتوسط سنوي بني سنتي
 2008و .2016من جانبها ،ارتفعت القيمة املضافة للقطاع الثانوي بنسبة  2,5%كمتوسط ﺴﻨوي،
مشكلة يف املتوسط  29%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻤﻟﻀﺎﻓﺔ .أما بالنسبة للقطاع الثالث ،الذي يشكل
 58%يف املتوسط من إجمالي القيمة املضافة بني سنتي  2008و ،2016فقد ارتفع مبعدل سنوي
يقارب  3,6%يف املتوسط.
كما يبرز حتليل مساهمة مكونات الطلب يف منو الناجت الداخلي اإلجمالي ،األثر احلاسم
لالستهالك النهائي وبدرجة أقل ،لإلستثمار .وهكذا ،عرفت نفقات االستهالك النهائي لألسر
خالل الفترة  ،2016-2008والتي متثل  58,9%من الناجت الداخلي اإلجمالي يف املتوسط ،منوا
حلجمها مبعدل  4,1%سنويا مع مساهمة يف النمو االقتصادي ناهزت  2,4نقطة .من جانبه ،فإن
التكوين اإلجمالي لرأس املال الثابت ( ،)FBCFالذي ميثل  31,1%من الناجت الداخلي اإلجمالي،
قد ارتفع بنسبة  3,2%كمتوسط سنوي ،وساهم بنقطة واحدة ،يف املتوسط ،يف النمو االقتصادي.
أما االستثمار العمومي ،والذي يتكون أساسا من استثمار املقاوالت العمومية ،متبوعا بنفقات
االستثمار للميزانية العامة للدولة ،فقد شكل رافعة مهمة لنمو االقتصاد الوطني.
فيما يتعلق بالتأثير االجتماعي لإلصالحات والبرامج العمومية املعتمدة من قبل املغرب ،فإن
التحليل البنيوي لنظام منو االقتصاد املغربي ،خالل الفترة  ،2016-2002يظهر انحدارا واضحا
ملرونة النمو/التشغيل .ويشرح هذا الوضع إلى حد كبير ،انتقال معدل البطالة من  8,9%يف سنة
 2011إلى  10,2%يف سنة  .2017وهو األمر الذي يشكل حتديا كبيرا يتعني على املغرب مواجهته،
باستخدام سياسات متجددة كفيلة بخلق مناصب شغل الئق وبأعداد كافية لسكان معظمهم من
الشباب واملتعلمني.
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باإلضافة إلى ذلك ،يعكس تطور مؤشرات الولوج إلى التعليم ،التقدم الكبير يف مجال تعميم
التعليم االبتدائي واحلد من الفوارق بني الوسطني احلضري والقروي .وهكذا ،عرف معدل
التمدرس بالتعليم االبتدائي حتسنا كبيرا ،حيث انتقل من  %97,4على املستوى الوطني خالل
 2016-2015إلى  %99,1خالل .2017-2016
أما بحسب وسط اإلقامة ،فقد ارتفع هذا املعدل من  %99,4إلى  %101,1بالوسط القروي
وباملقابل من  %95,8إلى  %97,4بالوسط احلضري خالل الفترة نفسها .أما يف السلكني الثانوي
اإلعدادي والتأهيلي ،فإن نسبة متدرس األطفال املتراوحة أعمارهم بني  12و 14سنة و بني 15
و 17سنة ،قد سجلت على التوالي %87,6 ،و %66,6يف  ،2017-2016مقابل  %85,2و%65,3
يف  .2016-2015أما نسبة أمية السكان البالغني  10سنوات فأكثر يف املغرب ،فقد بلغت 32%
سنة  2014مقابل  43%سنة  .2004وحسب نوع اجلنس ،فإن معدل األمية بني النساء يرتفع إلى
 %42,1مقابل  %22,2بالنسبة للرجال.
وعيا منها بالتحديات الكبرى التي تواجه نظام التعليم على املستوى الوطني ،وضعت
السلطات العمومية رؤية استراتيجية جديدة ( )2030-2015تهدف إلى إرساء مدرسة جديدة،
قوامها اإلنصاف وتكافؤ الفرص ،واجلودة للجميع واالرتقاء بالفرد واملجتمع .وتتمحور هذه الرؤية
مشروعا مت حتديدها على أنها حاملة للتغيير.
حول ثالثة مجاالت للتدخالت ذات األولوية و16
ً
وفيما يخص الولوج إلى اخلدمات الصحية ،فقد مت إحراز تقدم كبير ،والسيما فيما يتعلق
بالولوج إلى اخلدمات العالجية باملستشفيات العمومية ،مع زيادة معدل االستشفاء بنسبة 61%
وانخفاض معدل وفيات األمهات بنسبة تفوق  68%خالل الفترة  2016-2004لتصل إلى 72,6
حالة وفاة لكل  100000والدة حية .كما انخفضت وفيات األطفال بشكل كبير حيث مت تسجيل
 18,0حالة وفاة لكل  1000والدة حية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة ،وذلك برسم
سنة  .2017ومع ذلك ،فإن هذا التقدم ال يزال غير كاف ملواجهة التحديات املستمرة واملتعلقة
بالولوج للعالج وبتوفر املوارد البشرية ،والسيما يف الوسط القروي ويف املناطق النائية.
أما فيما يتعلق باحلصول على احلماية االجتماعية ،فتجدر اإلشارة إلى أن التغطية الطبية
والتقاعد يشكالن ورشان مهمان يف هذا املجال .ويف هذا الصدد ،وضعت احلكومة تدابير رائدة
لضمان قدر أكبر من احلماية االجتماعية للسكان ،والسيما من خالل مواصلة تنفيذ التغطية
الصحية األساسية ،التي انطلقت سنة  2005مع بدء سريان التأمني اإلجباري عن املرض وتنفيذ
املرحلة األولى من إصالح نظام التقاعد.يف هذا السياق ،ومن أجل حتسني احلماية االجتماعية
للسكان الذين ميارسون نشاطاً مهنياً مستق ً
ال ،متت املصادقة على مشاريع القوانني الرامية
لضمان استفادة هذه الفئة من التغطية الصحية ومن التقاعد .ومن شأن التنفيذ الفعلي لهذه
املشاريع ،أن يحقق قفزة نوعية نحو تعميم التغطية الصحية األساسية وحتسنا كبيرا يف معدل
تغطية السكان النشطني بنظام التقاعد.

 .2السياق الدميغرايف
إلى غاية نهاية القرن التاسع عشر ،كانت الساكنة املغربية خاضعة لنظام دميغرايف شبه
طبيعي ،يتميز بنمو طبيعي جد منخفض .وتعزى هذه الوضعية إلى التوازن بني الوفيات والوالدات،
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املتمركزتان كالهما عند مستويات عالية للغاية .وانطالقا من القرن العشرين ،أصبح النمو
السكاني ملحوظا بفضل التحسن الكبير يف الظروف املعيشية والرعاية الطبية سواء الوقائية أـو
العالجية .ويف الوقت احلالي ،يصل التحول الدميغرايف املغربي إلى نهايته ويتجه النمو الطبيعي
للسكان ليصبح محدودا للغاية نتيجة التوازن بني اخلصوبة والوفيات ،املتواجدتان عند مستويات
منخفضة نسبيا.

 .1.2عدد السكان
منذ خمسينيات القرن العشرين ،عرفت الساكنة املغربية التي كانت تتطور ببطء شديد يف
السابق ،تزايدا أسرع بكثير ،بحوالي نصف مليون نسمة سنويا .وهكذا ،انتقلت من  11,6مليون
نسمة سنة  ،1960إلى  20,4مليون سنة  ،1982و 29,9مليون سنة  2004لتصل إلى 33,848
مليون نسمة سنة  ،2014و 35,219مليون سنة .2018

 .2.2التزايد الدميغرايف
منذ بداية القرن املاضي ،بدأ معدل تزايد الساكنة املغربية يف ارتفاع سريع ومستمر .وهكذا
انتقل من  0,6%خالل الفترة  1900-1912 4إلى  2,6%بني سنتي  1960و( 1982الشكل . )1
الشكل  :1تطور معدل التزايد الدميغرايف باملغرب حسب وسط اإلقامة ما بني  1960و2014
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وعقب هذا ،بدأ معدل تزايد الساكنة املغربية يف االنخفاض بشكل طفيف خالل الفترة
 ،1994-1982مبعدل منو يبلغ حوالي  .%2,06وسيبرز هذا التغير يف النظام الدميغرايف بوضوح
خالل الفترة  ،2004-1994وسيعرف معدل تزايد أقل بكثير من السابق ( .)%1,38وخالل الفترة
بني إحصائي  2004و 2014استمر انخفاض معدل تزايد الساكنة املغربية ،ولكن بشكل أقل
سرعة ليبلغ  .%1,25ويصل معدل التزايد السنوي حاليا إلى حوالي .%1,15
.Escalier, 1984 -4
 -5املندوبية السامية للتخطيط ،2017 ،إسقاطات السكان واألسر بني  2014و.2050
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 .3.2التوزيع املجالي والتمدن
كان التزايد الدميغرايف أسرع بكثير يف املدن مقارنة مع الوسط القروي .وارتفع حجم
الساكنة احلضرية من  3,4مليون نسمة سنة  1960إلى  13,4مليون سنة  ،1994ثم إلى  20,4مليون نسمة
سنة  2014و 21,968مليون نسمة سنة  .2018وانخفض معدل تزايدها السنوي املتوسطمن نحو
 %4,5بني سنتي  1971و 1982و %3,6بني سنتي  1982و ،1994إلى حوالي  2%فقط ابتداء من
سنة  .1994وانتقلت الساكنة القروية ،التي كان يقدر عددها بـ  8,2مليون سنة  ،1960إلى12,7
مليون سنة  ،1994لتستقر يف حدود 13,4مليون نسمة بني سنتي  2004و .2014وانخ ف ض
متوسط معدل تزايدها السنوي من  %1,8بني سنتي  1960و 1971إلى  %0,6فقط بني 1994
و 2004وليصبح منعدما تقريبا منذ سنة  .2004وميكن تفسير الزيادة يف عدد الساكنة احلضرية
من جهة ،من خالل النمو الدميغرايف الطبيعي ،ومن جهة أخرى ،بفعل الهجرة القروية ،وإحداث
مراكز حضرية جديدة وتوسيع املدار احلضري للمدن .وشهد معدل التمدن تطوراً ملحوظا ،حيث
انتقل من  %29فقط يف سنة  1965ليتجاوز اآلن .%60
اجلدول  :1تطور عدد السكان ومعدل التزايد السنوي املتوسط
حسب وسط اإلقامة بني  1960و2014
الوسط القروي
السنوات

الوسط احلضري
معدل التمدن

متوسط معدل
التزايد ()%

العدد

متوسط معدل
التزايد ()%

العدد

1960

-

8236857

-

3389613

29,1

1971

1,8

9977288

4,3

5401971

35,1

1982

1,4

11689156

4,5

8730399

42,7

1994

0,7

12659033

3,6

13414560

51,4

2004

0,6

13428074

2,1

16463634

55,1

2014

0

13415803

2,2

20432439

60,3

املصدر :اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنوات  2004 ،1994 ،1982 ،1971 ،1960و2014

 .4.2تطور البنية حسب السن
نتيجة للتزايد الدميغرايف السريع نسبياً يف املاضي ،تتميز البنية السكانية للمغاربة حالياً
بأهمية فئة الشباب .حيث مثلت نسبة األطفال أقل من  15سنة  %28,2من إجمالي السكان سنة
 2014و %26,6سنة  .2018غير أن هذه الفئة العمرية شهدت انخفاضا ملحوظا منذ الستينات،
حيث كانت متثل آنذاك  ،%44,4أي بانخفاض يناهز  18نقطة مئوية تقريبا بني سنتي 1960
و.2018
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إذا كان ميزة الشباب التي تطبع الساكنة املغربية متثل اليوم ثروة بشرية بالغة ومفيدة للتنمية
االقتصادية واالجتماعية لبلدنا ،فإنها تؤشر أيضا على حجم احلاجيات التي يتعني تلبيتها يف
مجال التعليم .ومن جانبها ،تستمر الفئة العمرية  59-15سنة ،يف النمو بوتيرة مرتفعة نسبيا
سواء بالوسط احلضري أو القروي ،وقد بلغت يف سنة  ،2014نسبة  %64,6( %62,4بالوسط
احلضري و %59,0بالوسط القروي) ،مقابل  %48,4فقط سنة  %52,7( 1960بالوسط احلضري
و %46,6بالوسط القروي) .أما بالنسبة للسكان البالغني  60سنة فأكثر ،فقد ارتفعت نسبتهم من
 %7,2سنة  1960إلى  %9,4سنة  2014وإلى  %10,5سنة .2018

 .5.2انخفاض معدل الوفيات واخلصوبة
شهد املغرب تراجعا سريعا يف اخلصوبة ،حيث انخفض معدلها التركيبي بأكثر من الثلثني
خالل نصف قرن ،بني  1970و .2017ومع ذلك ،يظل العامل الرئيسي اآلخر يف هذا االنتقال
الدميغرايف هو التراجع يف معدل الوفيات ،والذي يعتبر أيضا شرطا مسبقا النخفاض اخلصوبة.
 .1.5.2تطور معدل الوفيات
أ) الوفيات
كان معدل الوفيات يف املغرب مرتفعا جدا ،يتراوح بني  30و 40يف األلف خالل الفترة
 .19406-1930ومنذ مجاعة  ،1946-1945لم يتوقف معدل الوفيات العامة عن التراجع .وقدر
املعدل اخلام للوفيات ،الذي كان يف حدود ‰25,7بني سنتي  1950و ،19557بنحو ‰18,7سنة
 .19628واستمرت الوفيات يف االنخفاض بوتيرة متسارعة لتصل إلى  ‰10,6سنة ،19809
و ‰7,4سنة  ،198710و 6,7‰سنة  .199411وستكون يف حدود  5,1‰سنة  .201412وهكذا،
انخفض معدل الوفيات العامة منذ اخلمسينات بحوالي .%80
ب) وفيات األطفال
يف املغرب يف أوائل الستينات ،سجل معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة  213حالة وفاة
لكل ألف والدة حية .وانخفض احتمال الوفاة هذا ،بشكل ملحوظ خالل الستني سنة األخيرة.
وقد بلغ  ‰118خالل الفترة  1986-1977و ‰ 45,8خالل  1997-1992و ‰ 22,2سنة ،201813
مسجال انخفاضا قدره  %90تقريبا .وعلى الرغم من ذلك ،ال يزال املغرب متأخرا يف هذا املجال
مقارنة مع بعض الدول العربية مثل لبنان ( )‰8أو تونس (.)‰14
 -7األمم املتحدة ( ،)2001التوقعات السكانية يف العالم.The 2000 Revision vol1 .
 -8حسب البحث متعدد األهداف املنجز يف .1963-1961
 -9مركز الدراسات و األبحاث الدميغرافية ،1986 ،حتليل االجتاهات الدميغرافية.
 -10البحث الوطني الدميوغرايف متعدد الزيارات .)ENDPR( 87-1986
 -11اإلحصاء العام للسكان و السكنى لسنة .1994
 -12وزارة الصحة ،الصحة يف أرقام .2014
 -13وزراة الصحة ،البحث الوطني حول السكان وصحة األسرة .)ENPSF( 2018
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ج) وفيات األمهات
أحرز املغرب تقدما كبيرا يف مجال تقليص وفيات كل من األطفال واألمهات ،بفضل حتسني
الرعاية الصحية لألم والطفل منذ التسعينات .وبالفعل ،بعد أن كانت وفيات األمهات تبلغ 332
وفاة لألمهات لكل  100 000والدة حية سنة  ،1992انخفضت بنسبة  %66تقري ًبا خالل عشرين
سنة لتنتقل إلى  112وفاة لكل  100 000والدة حية سنة  .2010وال تتجاوز وفيات األمهات يف
سنة  2018نسبة  72,6وفاة لألمهات لكل  100 000والدة حية ،أي بانخفاض قدره  %35مقارنة
بسنة .201014
د) طول العمر
لم يعرف أمد احلياة عند الوالدة باملغرب ارتفاعا ملحوظا إال مع بداية السبعينيات .وبالفعل،
بعد أن كان أمد احلياة عند الوالدة يقدر بحوالي  43سنة يف النصف األول من اخلمسينيات
و 47سنة يف أوائل الستينيات ،فهو يتجاوز اليوم سقف  75سنة  .16وهكذا مت تسجيل حتسن
كبير يف طول العمر منذ سنة  ،1960بلغ حوالي  29سنة .ومافتئ الفارق بني توقع أمد احلياة
عند الوالدة للرجال والنساء يف االتساع لصالح النساء ،وظل مستقرا يف حدود سنتني إلى غاية
سنة  .1980وقدر هذا الفارق سنة  ،1987بـ 2,7سنة ( 66,39سنة للنساء ،مقابل  63,74سنة
للرجال) .وخالل الفترة  ،201017-2009بلغ أمد احلياة عند الوالدة  74,9سنة 75,7 ،سنة لدى
النساء و 73,9سنة لدى للرجال ،أي بفارق قدره  1,8سنة .وبلغ هذا الفارق سنة  3,3 ،2014سنة
( 77,3سنة للنساء مقابل  74,0سنة للرجال) .18

15

 .2.5.2تطور اخلصوبة
يف سنة  ،1960بلغت اخلصوبة ذروتها ب 7أطفال لكل امرأة (الشكل  .)2وقد كان السياق
السوسيو-ثقايف باملغرب آنذاك مواتيا الرتفاع معدل اخلصوبة .كانت النساء تتزوجن يف سن
مبكرة ( 17سنة يف املتوسط) ونسبة الالئي تستخدمن منهن وسائل منع احلمل ال تتجاوز بالكاد
 .%8ومت رصد أولى عالمات انخفاض اخلصوبة يف أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات ،حيث
كان معدل اخلصوبة يف حدود  5,9طفل لكل امرأة ومعدل الوالدات ( )TBNيناهز  .‰39,9ويف
سنة  ،2014بلغ معدل خصوبة املرأة املغربية مستوى منخفض يقارب ذلك املسجل يف فرنسا
(طفلني لكل امرأة) .وتبلغ اخلصوبة يف الوقت احلالي  2,38طفل لكل امرأة ،مسجلة ارتفاعا
طفيفا مقارنة بسنة .201419
 -14وزراة الصحة ،البحث الوطني حول السكان وصحة األسرة .)ENPSF( 2018
 -15االمم املتحدة (.)2001
 -16املندوبية السامية للتخطيط ،2017 ،إسقاطات السكان واألسر بني  2014و.2050
 -17البحث الوطني الدميغرايف 2010-2009
 -18املندوبية السامية للتخطيط ،2017 ،إسقاطات السكان واألسر بني  2014و.2050
 -19البحث الوطني حول السكان وصحة األسرة .)ENPSF( 2018
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ومع ذلك ،فإن االنخفاض يف معدل اخلصوبة لم يحدث بنفس الوتيرة يف كال وسطي
اإلقامة .حيث برز االنخفاض يف الوسط احلضري ابتداء من أواخر السبعينيات ،يف حني أن
خصوبة النساء القرويات يف تلك الفترة ظلت يف مستوى عال جدا يقارب  7أطفال لكل امرأة.
وقد لوحظ انخفاض نسبي ابتداء من سنة  6,59( 1982أطفال) ،مت تأكيده سنة  ،1987بتسجيل
نسبة  5,95طفل لكل امرأة .20وانتقلت خصوبة املرأة القروية (املعدل التركيبي للخصوبة) من
 5,5طفل لكل امرأة سنة  ،199121إلى  4,25طفل لكل امرأة سنة  ،199422و 2,5طفل لكل امرأة
سنة  .2014وهكذا ،ويف أقل من خمس سنوات ،انخفضت اخلصوبة يف الوسط القروي بأكثر من
طفل واحد لكل امرأة ،وهو ما يعادل االنخفاض املسجل على مدى  25سنة السابقة .هذا ،وقد مت
تسجيل ارتفاع يف اخلصوبة بالوسط القروي سنة  2018من خالل البحث الوطني للسكان وصحة
األسرة لسنة  ،2018والتي بلغت  2,8طفل لكل امرأة قروية.
إذا كان التغير يف سلوك اخلصوبة بارزا بشكل خاص لدى النساء القرويات ،فإن املرأة
احلضرية تتميز أصال مبستوى خصوبة منخفض جدا ،انتقل إلى ما دون عتبة جتدد األجيال،
حيث بلغ املعدل التركيبي للخصوبة طفلني لكل امرأة سنة  2014قبل أن يسجل زيادة طفيفة سنة
 2018بنسبة  2,12طفل لكل امرأة حضرية.
الشكل  :2تطور املعدل التركيبي للخصوبة باملغرب حسب وسط اإلقامة ما بني  1962و2018

املصدر  :املندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصحة
 -20البحث الوطني الدميوغرايف متعدد الزيارات ل .)ENDPR( 87-1986
 -21البحث الوطني حول السكان والصحة .)ENPS-II( 1992
 -22اإلحصاء العام للسكان والسكنى.1994 ،
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 .3.5.2الزواجية
عند االستقالل ،كانت النساء املغربيات تتزوجن يف املتوسط يف عمر  17سنة والرجال يف
عمر  24سنة .ويف سنة  ،2014بلغ متوسطاألعمار عند الزواج األول مستويات عالية جدا ،حيث
وصل إلى  31,3سنة للرجال و 25,7سنة للنساء .ويف سنة  ،2018وصلت هذه األعمار  31,9سنة
و 25,5سنة على التوالي للرجال والنساء  .23فقد مت االنتقال من زواج مبكر إلى زواج متأخر
بشكل متزامن يف الوسطني احلضري والقروي ،مع وجود تغير أكبر يف الوسط األول .ويف سنة
 ،2014بلغت العزوبة عند اإلناث مستويات عالية يف األعمار احلاسمة :حوالي الربع ( )%24من
النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بني  30و 34سنة لم يسبق لهن الزواج والعزوبة الدائمة تخص
أكثر من  11%من النساء يف سن  49-45سنة.
الشكل  :3تطور متوسط العمر عند الزواج األول
حسب اجلنس ووسط اإلقامة ما بني  1960و2014

متوسط العمر عند الزواج األول للرجال
متوسط العمر عند الزواج األول للنساء

املصدر  :املندوبية السامية للتخطيط

 -23البحث الوطني حول السكان والصحة العائلية 2018
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 .4.5.2انتشار وسائل منع احلمل
يف املغرب ،مت تنفيذ سياسة تنظيم األسرة منذ سنة  ،1966إال أنها لم تتكاثف إال يف سنوات
 ،1980فبعدما كانت محدودة جدا يف الستينيات ،حيث فقط  %8من النساء كن يستخدمن وسيلة
ملنع احلمل ،م َّر معدل انتشار وسائل منع احلمل إلى  %19سنة  ،1980وإلى  %50,3سنة ،1995
ثم إلى  %63سنة  .2003ويف سنة  ،2018وصلت النسبة إلى  %70,8وفقا للبحث الوطني حول
السكان والصحة العائلية ،مع  %58,0ألساليب منع احلمل احلديثة و %12,8للطرق التقليدية.
وهكذا ،ازداد انتشار وسائل منع احلمل ما بني  1980-1979و 2018بنسبة  %265سواء بالنسبة
جلميع الوسائل أو األساليب احلديثة.
اجلدول  :2تطور نسب النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بني  15و 49سنة
ويستخدمن وسائل منع احلمل حسب وسط اإلقامة ما بني  1979و2018
السنة و املصدر

قروي

حضري

مجموع

البحث الوطني حوت اخلصوبة والتخطيط األسري 1980-1979

9,7

36,0

19,4

البحث حول السكان والصحة 1995

39,2

64,2

50,3

البحث الوطني حول السكان والصحة العائلية 2003

59,7

65,5

63,0

البحث الوطني حول السكان والصحة العائلية 2011

65,5

68,9

67,4

البحث الوطني حول السكان والصحة العائلية 2018

70,3

71,1

70,8

يف سنة  ،1995كان انتشار وسائل منع احلمل إجماال أعلى يف الوسط احلضري منه يف
الوسط القروي ( %64و %39على التوالي ،بفارق  25نقطة) .غير أن هذا الفارق بني الوسطني
يتجه إلى االنخفاض .ففي سنة  ،2011بلغ معدل انتشار وسائل منع احلمل لدى النساء احلضريات
 ،%68,9ونسبة النساء القرويات  ،%65,5مما قلل الفارق إلى  3,4نقط.
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اجلزء الثاني:
تنفيذ إعالن القاهرة
وانعكاساته على السكان والتنمية
بعد سنة 2014
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إن مؤمتر القاهرة لسنة  ،2013والذي يندرج يف سياق تتبع وتقييم السياسات السكانية
والتنمية يف الدول العربية ،وخاصة تنفيذها طبقا للتوصيات واإلجراءات التي اتخذتها مختلف
املؤمترات منذ مؤمتر القاهرة ( )CIPDلسنة  ،1994أسفر عن إعالن يرسم االلتزامات املستقبلية
لتحقيق األهداف املتوخاة.
وبالفعل ،فإن اإلعالن الذي انبثق عن هذا املؤمتر ،والذي يقر بالعالقة املتبادلة بني السكان
والنمو االقتصادي املدعم والتنمية املستدامة ،وأهميتها املركزية يف جتاوز التحديات التي تواجهها،
وخاصة حتسني نوعية احلياة جلميع اﻟﺴﻜﺎن ،يترجم االلتزام اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠدان اإلفريقية املشاركة
يف املؤمتر ،لتنفيذ برنامج عمل املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ( )CIPDبالقارة .فاإلجنازات
والتقدم احلاصل يجب أن يستمرا يف الزمن للحفاظ على املكاسب وحتقيق أهداف وغايات إعالن
القاهرة حول السكان والتنمية بعد سنة .2014
وهكذا ،وبعد خمس سنوات بعد هذا املؤمتر ،أقدم املغرب على تقييم التقدم احملرز يف مجال
السكان والتنمية ،ويف املجاالت ذات األولوية التي حددها اإلعالن.
إن توصيات مؤمتر القاهرة ،والتي تشكل املرجع الرئيسي لسياسات السكان والتنمية يف
الدول العربية ،حتدد األهداف واإلجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ اإلعالن من أجل حتسني
نوعية حياة السكان .ولهذه الغاية ،مت حتديد  129توصية تهم أربعة مجاالت بالغة األهمية:
الكرامة واملساواة؛ الصحة؛ التمدن والنقل ،واحلكامة.
بالنسبة لكل مجال من املجاالت املوضوعاتية لبرنامج العمل ،سيحاول التقرير رصد وعرض
الوضعية احلالية واالجتاهات املستقبلية ،والتدابير املتخذة ،واإلجنازات والدروس املستخلصة.

41

أ -الـكـرامـة والـمـسـاواة
يتضمن مجال الكرامة واملساواة إلعالن القاهرة لسنة  2013حوالي  29التزا ًما باحترام
حقوق اإلنسان واالستجابة الحتياجات اجلميع ،مع إيالء اهتمام خاص لفئات معينة من السكان،
خاصة النساء ،والشباب ،واملراهقني واملسنني واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة واملهاجرين.
وتشمل القضايا الرئيسية القضاء على الفقر ،واملساواة بني اجلنسني ،ومتكني النساء والفتيات،
ومكافحة العنف اجلنسي ،واملمارسات املشينة ،خاصة إلغاء زواج األطفال ،والتعليم وبناء مهارات
الشباب ،وتعليم الفتيات وغيرها.

 .1حقوق اإلنسان
تلتزم اململكة املغربية ،بحزم ،بالنهوض وحماية حقوق اإلنسان كما هو متعارف عليها عاملياً.
وبالفعل ،قام املغرب بدسترة حقوق اإلنسان والعديد من الهيآت التي تهتم بحمايتها واالرتقاء بها،
ووضع قوانني وسياسات عمومية جديدة من أجل جناعة هذه احلقوق وتعزيز التفاعل مع اآلليات
األممية حلقوق اإلنسان.

 .1.1تكريس الدستور حلقوق اإلنسان
ينص دستور  2011يف ديباجته ،على أن اململكة املغربية ملتزمة ببناء دولة قانون دميقراطية
وحديثة ،وتنمية مجتمع متضامن قائم على مبادئ املشاركة ،والتعددية ،واحلكامة الرشيدة ،حيث
يتمتع جميع املواطنني واملواطنات بحقوقهم .ويعلن الدستور عن التزام املغرب بتعزيز الترتيبات
املؤسساتية حلماية وتنمية حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي وتطويرها وعدم قابليتها
للتجزيء والعاملية ،كما ينص على عزم املغرب على مكافحة جميع أشكال التمييز.
يخصص الدستور جز ًءا كام ً
ال (الباب الثاني) حلماية احلريات وحقوق اإلنسان .فهو يدافع
عن املساواة بني اجلنسني يف التمتع باحلريات واحلقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية
والبيئية ،واحلقوق املدنية والسياسية ،ويلزم الدولة بتحقيق املناصفة بني الرجال والنساء ،وأنشأ
لهذا الغرض ،هيأة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس اجلنس .كما يضمن
املساواة بني اجلنسني يف الولوج إلى الوظائف االنتخابية.
يلزم الدستور الدولة أيضا بحماية حقوق األشخاص يف احلياة ،وبأمن األشخاص وممتلكاتهم،
وضد التعذيب ،والعدالة املنصفة ،وبحماية احلياة اخلاصة ،وكذلك بضمان حرية التفكير ،والرأي
والتعبير ،والولوج للمعلومة التي تتوفر عليها املؤسسات العمومية ،وأيضا التجمع ،والتظاهر
السلمي ،واالنتماء النقابي والسياسي.
كما يحث الدستور الدولة على أجرأة متتع املواطنني بحقوقهم يف الصحة ،والتعليم والتكوين
املهني ،والسكن ،والشغل ،والولوج للوظائف العمومية ،واملياه والبيئة السليمة والتنمية املستدامة.
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كما ك ّرس الدستور األسرة كخلية أساسية للمجتمع املغربي وأحاطها بحماية قانونية،
واجتماعية ،واقتصادية ،من أجل احلفاظ على وحدتها واستقرارها ،وضمان ،خاصة ،بيئة مالئمة
لتنمية الطفولة .ويف هذا السياق ،مت إنشاء املجلس االستشاري لألسرة والطفولة.
كما حث الدستور أيضا على حقوق الشباب ،ويف هذا الصدد ،وضع املسؤولية على السلطات
العمومية من أجل تعبئة جميع الوسائل التي متكن جميع الشباب ،مبن فيهم أولئك الذين هم
يف وضعية صعبة ،من املشاركة الواسعة والفعالة يف مسلسل التنمية ويف احلياة اجلمعوية،
واالستفادة من الثقافة ،والعلوم ،واألنشطة الرياضية والترفيهية .ولهذا الغرض ،أنشأ املجلس
االستشاري للشباب والعمل املجتمعي بعد اعتماد القانون رقم  15-89يف  13ديسمبر .2017
يف نفس اإلطار ،ولتعزيز احلقوق الفئوية ،حث الدستور على حقوق األشخاص والفئات
ذات االحتياجات اخلاصة ،خاصة النساء ،واألطفال ،واألشخاص املسنني ،واألشخاص املعاقني.
لتحقيق هذه الغاية ،كلف الدستور السلطات العمومية بوضع وتنفيذ سياسات عمومية تستهدف
هؤالء األشخاص والفئات ،ومتكينهم من احلماية ضد الهشاشة والتمتع بجميع احلقوق املعترف
بها دوليا.

 .2.1تعزيز الترتيبات واالستراتيجيات املؤسساتية حلماية حقوق اإلنسان
تنفيذا لألحكام الدستورية املتعلقة بحماية حقوق اإلنسان ،اعتمدت السلطات العمومية يف
السنوات األخيرة ،عدة قوانني حتدد الهيآت الدستورية حلماية حقوق اإلنسان والنهوض بها.
يتعلق األمر خاصة بالقوانني املنظمة املتعلقة ،على التوالي ،باملجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي ( ،)2014والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية ومحاربة الرشوة ( ،)2015واملجلس األعلى
للتربية والتكوين والبحث العلمي ( ،)2014وباملجلس االستشاري لألسرة والطفولة (،)2016
وبإعادة تنظيم الهيأة العليا لالتصاالت السمعية البصرية ( ،)2016وبإعادة تنظيم املجلس الوطني
حلقوق اإلنسان (فبراير  )2018الذي وضع ،إلى جانب املجلس ،آلية وطنية ملنع التعذيب ،إضافة
إلى اآلليتني اللتني جاء بهما قانون إعادة تنظيم املجلس الوطني حلقوق اإلنسان ،وبالسلطة من
أجل املناصفة ومكافحة التمييز ( )2017وباملجلس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي (.)2018
كما اعتمدت السلطات العمومية القانون املتعلق مبكافحة العنف ضد النساء ( ،)2018وقانون
العمل املنزلي (.)2017
كما شرع املغرب يف إصالح شامل وعميق ملنظومة العدالة ،ميكن من توطيد مبادئ االستقاللية
والنزاهة واحترام حقوق اإلنسان .وتوجت هذه العملية باعتماد ميثاق إصالح منظومة العدالة
سنة  .2013ويرجع تنفيذ هذا امليثاق إلى عدة عوامل نذكر منها:
 .1اعتماد قوانني تنظيمية تعزز استقاللية السلطة القضائية ،خاصة تلك املتعلقة باملجلس
األعلى للسلطة القضائية والنظام األساسي للقضا؛
 .2تقوية وسائل االستئناف التي تسمح بتوسيع نطاق الولوج للعدالة؛
 .3وضع قانون املسطرة اجلنائية والقانون اجلنائي للتعديل.
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تهدف مشاريع مدونة املسطرة اجلنائية والقانون اجلنائي إلى مكافحة التعذيب وتعزيز
حقوق املتقاضني فيما يتعلق باملساواة أمام القانون ،واحلق يف احملاكمة داخل آجال معقولة،
واحترام حقوق الدفاع وضمان حقوق الضحايا واملتهمني .ويفرض مشروع مدونة املسطرة اجلنائية
التسجيل السمعي البصري جللسات االستماع للمتهمني ،والفحص الطبي ،عند االقتضاء ،لهؤالء
املتهمني ،وحضور محامي املدعى عليه ،خاصة أثناء جلسة االستماع .باإلضافة إلى ذلك ،يتم
التحقيق يف الشكاوى املتعلقة بالتعذيب أو سوء املعاملة من طرف القضاء.
كما مت تعزيز حقوق السجناء مع املشروع اجلديد للقانون اجلنائي وقانون املسطرة اجلنائية.
ويعزز مشروع القانون اجلنائي اللجوء ألحكام بديلة ضد املعتقلني ،مما يقلص من عددهم ،وبالتالي
حتسني وضعيتهم .ويف نفس السياق ،تنظم مدونة املسطرة اجلنائية زيارات املؤسسات السجنية
من قبل السلطات القضائية املختصة ،كما شرعت احلكومة يف تعزيز املؤسسات السجنية باألطر
الطبية وشبه الطبية.
كذلك ،فإن التدابير املخصصة حلماية القاصرين املخالفني للقانون قد أدرجت يف مدونة
املسطرة اجلنائية ،خاصة عن طريق تنظيم زيارات مراكز حماية الطفولة من قبل قاضي األحداث.
وباإلضافة إلى ذلك ،بُذلت مجهودات يف مجال مكافحة االجتار بالبشر .وبالفعل ،فإن قانون
مكافحة االجتار بالبشر ،املعتمد سنة  ،2016يحفظ حقوق ضحايا هذا االجتار ،ويصنف أفعال
االجتار بالبشر كجرائم جنائية مع أقصى العقوبات إذا كانت الضحية قاصرا (أقل من  18سنة)
أو شخص يف وضعية صعبة (شخص مسن ،مريض ،معاق وإمرأة حامل) أو إذا كان الفعل مرتكب
من طرف زوج الضحية ،أو ضد أحد أقاربه أو أصوله ،أو ولي أمره ،أو الشخص املسؤول عن
حمايته .كما عملت وزارة العدل على إعداد املرسوم احملدث للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات
مكافحة االجتار بالبشر والوقاية منه والتي يشرف عليها السيد رئيس احلكومة .وتتكون هاته
اللجنة من  14قطاعا حكوميا و 6مؤسسات عمومية وجمعيتني للمجتمع املدني والتي ستعد خطة
وطنية شاملة حملاربة االجتار بالبشر والوقاية منه والتكفل بضحاياه.

 .3.1وضع وتنفيذ سياسات عمومية من أجل النهوض بحقوق الفئات
من أجل ضمان فعالية املساواة بني اجلنسني واملناصفة ،اعتمدت السلطات العمومية سنة
 2013خطة حكومية للمساواة واملناصفة ( إكرام  2016-2012 ،1وإكرام  ،)2021-2017 ،2تهدف
إلى إدماج حقوق النساء يف مختلف السياسات العمومية ،وأرفقتها بهيآت للتتبع والتقييم (جلنة
تقنية مشتركة بني الوزارات ونظام للمعلومات والتتبع).
وبالنسبة حلماية حقوق الطفل ،اعتُمدت سياسة عمومية مندمجة جديدة حلماية الطفولة
( )PPIPEMسنة  ،2015تهدف حماية األطفال من جميع أشكال العنف واالستغالل.
أما فيما يتعلق باألشخاص يف وضعية إعاقة ،فقد اعتمدت السلطات العمومية سنة 2015
سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة من السكان ،مرفقة بخطة عمل لتنفيذها
وآلية مشتركة بني اإلدارات لتتبع اإلجنازات.
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كما كانت حماية حقوق املغاربة املقيمني باخلارج محور اهتمامات الدولة .ويف هذا الصدد،
وضعت احلكومة سياسة وطنية ،تتكون من برامج متنوعة ،اقتصادية ،واجتماعية ،وثقافية،
وقانونية.
وتنفيذا اللتزاماته الدولية بشأن حقوق اإلنسان ،أطلق املغرب سنة  ،2013بناء على تعليمات
من جاللة امللك ،سياسة جديدة للهجرة واللجوء ( ،)SNIAتهدف إلى النهوض بحقوق املهاجرين
وطالبي اللجوء يف املغرب ،واندماجهم يف املجتمع املغربي.
تعزيز حرية الرأي والتعبير هم اجلوانب التشريعية واملؤسساتية .وهكذا ،فقد قدم قانون
الصحافة والنشر ،املعتمد سنة  ،2016مجموعة من التدابير تسمح باحلفاظ على هذه احلريات
والنهوض بها .كذلك ،فإن قانون سنة  2016الذي أنشأ مبوجبه املجلس الوطني للصحافة أسس
آلية لتنظيم والنهوض باملهنة ،وعزز قانون  2016اخلاص بوضعية الصحافة املهنية ،حقوق
وحريات الصحفي يف مجال احلماية القضائية ،والولوج للمعلومة ،وتعزيز استقالليتها وحمايتها
االجتماعية.
باإلضافة إلى ذلك ،يعمل املغرب من أجل التربية والتكوين املستمر على ثقافة حقوق اإلنسان.
وبالفعل ،فقد أقدم سنة  ،2016على مراجعة املقررات املدرسية ملالءمتها مع مبادئ حقوق اإلنسان
واملواطنة ،خاصة ،تلك املتعلقة باملساواة وعدم التمييز والتسامح .باإلضافة إلى ذلك ،أصبحت
حقوق اإلنسان ،محاور دائمة يف الدورات التكوينية التي يستفيد منها القضاة ،ورجال األمن
املكلفني بتطبيق القوانني ،وموظفي املؤسسات املعنية برعاية النساء واألطفال ضحايا العنف.

 .4.1االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان
واصل املغرب انخراطه يف املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان من خالل مساهمته يف مسار
بلورة وإعداد مجموعة من االتفاقيات والبروتوكوالت والقرارات واإلعالنات الدولية يف مجال
حقوق اإلنسان ومن خالل الدور البارز الذي لعبه يف إحداث مجلس حقوق اإلنسان ،ومساهمته
املباشرة يف إعداد وتفعيل العديد من املبادرات الدولية .كما استكمل املصادقة على االتفاقيات
األساسية يف مجال حقوق اإلنسان وشرع يف االنضمام لبرتوكوالت أخرى أكثر أهمية وذات طابع
إقليمي وهي كاآلتي:
•
•
•
•
•
•
•
•

اتفاقية حماية األشخاص من االختفاء القسري ()2013؛
البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب ()2014؛
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات ()2013؛
البروتوكول االختياري امللحق باملعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ()2015؛
البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة ()2015؛
اتفاقية مجلس أروبا بشأن ممارسة حقوق الطفل ()2014؛
اتفاقية مجلس أروبا بشأن العالقات الشخصية للطفل ()2014؛
اتفاقية مجلس أروبا بشأن حماية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي (.)2014
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ويف إطار التفاعل مع هيآت املعاهدات املكلفة مبراقبة تنفيذ مقتضيات اتفاقيات حقوق
اإلنسان ،عملت اململكة املغربية على تدارك التأخر احلاصل يف تقدمي بعض التقارير األولية
والدورية يف آجال استحقاقها ،حيث قدمت خالل الثمان سنوات األخيرة خمسة تقارير اولية
ودورية وقامت مبناقشتها خالل احلوارات التفاعلية مع هيآت املعاهدات املعينة ،همت مجمال
املجاالت اآلتية :احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،حقوق الطفل ،حقوق األشخاص ذوي
االحتياجات اخلاصة ،مناهضة التعذيب ،والتمييز ضد املرأة.

 .2الفقر وعدم املساواة
 .1.2تشخيص الوضعية
على مدى السنوات اخلمس عشرة األخيرة ،اندرج املغرب يف مسلسل التنمية االقتصادية،
واإلصالحات املجتمعية والتوفيق بني إكراهات التحرر واالنفتاح االقتصادي من جهة ،وضرورات
التنمية البشرية ،من جهة أخرى .اتخذ هذا االختيار االقتصادي والسياسي ،لضمان تفاعل
أفضل بني محددات خلق الثروة ومحددات التنمية البشرية ،وحتسني التوزيع العادل لثمار النمو
االقتصادي ،سواء على املستوى املجالي أو االجتماعي.
يف سياق هذه الدينامية ،حقق املغرب تقدما كبيرا من حيث النمو االقتصادي .وهكذا منا
الناجت الداخلي اخلام لكل فرد بنسبة  %3.2سنويا كمتوسط بني سنتي  2000و .2015وقد
اعتبرت هذه الفترة كأسرع فترة للنمو ،والذي كان يصل يف املتوسط إلى  %2,5من الثمانينات
و %1,6خالل التسعينات.
كما جتدر اإلشارة ،حسب احلسابات الوطنية ،إلى أن متوسط الدخل السنوي للفرد الواحد
ارتفع بني سنتي  2001و ،2014من حوالي  11000درهم إلى  19000درهم ،مسجال معدل منو
بلغ  %5سنويا .ونظرا لضعف معدل التضخم ،عرفت القدرة الشرائية متوسط منو سنوي بلغ
 %3,4خالل نفس الفترة .وبالرجوع إلى البحوث الوطنية حول استهالك ونفقات األسر ،فإن
مستوى املعيشة تضاعف تقريبا ،إذ انتقل من حوالي  8300درهم سنويا سنة  2001إلى حوالي
 15900درهم سنة  .2014وهكذا ،فقد ارتفعت القيمه احلقيقية ،مبعدل سنوي متوسط وصل
 %3,5خالل هذه الفترة ،إذ انتقل من  %3,3بني  2001و 2007إلى  %3,6بني سنتي 2007
و .2014ووصلت معدالت النمو على التوالي %2,7 ،و %3,5بالوسط احلضري و %4,7و%2,8
بالوسط القروي.
 .1.1.2دينامية الفقر النقدي بني سنتي  2001و :2014اآلثار واالنتشار والصعوبة
يف ظل هذه الظروف ،متيز تطور الفقر مبنحى عام نحو االنخفاض ،لكنه ظل أكثر تركزًا
بالوسط القروي .على املستوى الوطني ،انتقل معدل الفقر من  %15,3سنة  2001إلى  %8,9سنة
 2007وإلى  %4,8سنة  .2014وحسب وسط اإلقامة ،انتقل على التوالي من  %7,6إلى  %4,9ثم
إلى  %1,6بالوسط احلضري ومن  %25,1إلى  %14,4ثم إلى  %9,5بالوسط القروي.
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بني سنتي  2001و ،2014انتقل عدد السكان الفقراء من  4.461مليون نسمة سنة  2001إلى
 2.755مليون سنة  2007ثم  1.605مليون سنة  ،2014مسجال بذلك متوسط انخفاض سنوي
قدره  %7,7بني سنتي  2001و 2007و %7,8بني سنتي  2007و.2014
الشكل  :4تطور معدل الفقر ( )%حسب وسط اإلقامة بني سنتي  2001و2014
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املصدر :البحث الوطني حول استهالك ونفقات األسر لسنة 2014

على الرغم من أن الفقر انخفض بسرعة بوسطي اإلقامة ،لكن جتدر اإلشارة إلى أن
االنخفاض كان أكثر وضوحا بالوسط احلضري مقارنة مع الوسط القروي .فوتيرة االنخفاض
السنوي املتوسط للفقر كانت أكثر سرعة باملدن ،إذ انتقلت من  %7.1بني  2001و 2007إلى
 15,4%بني سنتي  2007و 2014مقابل انخفاض بالقرى مر على التوالي من  8,8%إلى .6,0%
هذا التباين يف معدل انخفاض الفقر بني الوسطني تدعمه التغيرات امللحوظة يف وتيرة منو
مستويات املعيشة حسب وسط اإلقامة :ففي الوقت الذي تسارعت فيه بالوسط احلضري ،حيث
مرت من  2,7%بني سنتي  2001و 2007إلى  3,5%بني سنتي  2007و ،2014فإنها تباطأت
بالوسط القروي ،حيث انتقلت على التوالي من  4,7%إلى  .2,8%بادئ ذي بدء ،أصبح الفقر
النقدي ظاهرة تتركز بشكل كبير بالوسط القروي :سنة  ،2014كان يعيش ما يقارب  79,4%من
السكان يف وضعية فقر بالوسط القروي ،مقابل  69,9%سنة .2007
باملوازاة مع انخفاض الفقر ،عرفت الهشاشة االقتصادية 24أيضا انخفاضا كبيرا بني سنتي
 2007و .2014وهكذا ،انتقلت حصة األشخاص الذين يعانون من الهشاشة االقتصادية من
 17,4%إلى  12,5%على املستوى الوطني ،ومن  %12,7إلى  7,9%بالوسط احلضري ومن
 23,6%إلى  19,4%بالوسط القروي.
من حيث القيمة املطلقة ،ارتفع عدد األشخاص الذين يعانون من الهشاشة االقتصادية
من  5,4مليون سنة  2007إلى  4,2مليون سنة  ،2014مسجال معدل انخفاض سنوي قدره
 .3,6%وحسب وسط اإلقامة ،يبقى االنخفاض أكثر وضوحا باملدن مما هو علية بالقرى :انتقل
 -24طريقة حساب الهشاشة يقتضي تقدير نسبة السكان الذين يتراوح مستوى استهالكهم الفردي بني عتبة الفقر و 1.5هذه
العتبة .فهو يسمح مبعرفة السكان الذين ليسوا فقراء ولكنهم يواجهون مخاطر كبيرة للوقوع يف الفقر.
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مجموع األشخاص الذين يعانون من الهشاشة االقتصادية من  2,2مليون إلى  1,6مليون بالوسط
احلضري ،أي بانخفاض سنوي بنسبة  4,6%وانتقل من  3,2مليون إلى  2,6مليون بالوسط
القروي ،أي بانخفاض قدره .2,8%
يالحظ أن الهشاشة االقتصادية أصبحت تدريجيا ظاهرة تتركز بالوسط القروي :ما يقارب
الثلثني ( )62,1%من الساكنة الهشة هم قرويون سنة  ،2014مقابل  58,0%سنة .2007
الشكل  :5تطور معدل الهشاشة  %حسب وسط اإلقامة بني سنتي  2001و2014
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املصدر  :املندوبية السامية للتخطيط

 .2.1.2مستوى وتطور الفوارق يف مستويات املعيشة
بني سنتي  2001و 2014شمل ارتفاع مستوى املعيشة جميع األسر ،خاصة الفئات املتواضعة
واملتوسطة .يبني تطور تركز كتلة النفقات بني سنتي  2001و  2014أن توزيع النفقات أصبح أقل
تفاوتا:
انتقلت فوارق احلصص يف إجمالي النفقات بني  10%األغنى و 10%األفقر ،من  12,2مرة
سنة  2001إلى  12,7مرة سنة  2007ثم إلى  11,8مرة سنة  .2014هذا االنخفاض كان أكثر
أهمية بالوسط احلضري مقارنة بالوسط القروي :حيث انتقلت احلصة العشرية على التوالي من
 11,2مرة إلى  12,4مرة ثم إلى  10,8مرة باملدن ،ومن  7,5مرة إلى  8,1مرة ثم  7,4مرة بالقرى.
وتسجل نفس الوضعية بني  5%األفقر و 5%األغنى  ،حيث مرت حصة مستوى معيشتهم من
 19,3مرة سنة  2001لصالح األكثر غنى ،إلى  20,4مرة سنة  2007ثم إلى  19,2مرة سنة .2014
نصف السكان األكثر ثرا ًء لديهم  75,8%من كتلة مستويات املعيشة ،أي أكثر بقليل من ثالثة
أضعاف ( )3,1مستوى معيشة ال  50%األقل ثرا ًء .بني سنتي  2001و  ،2014لم حتسن ال50%
من األسر األقل غنى إال قليال من حصتها يف مجموع النفقات ،إذ انتقلت من  23,4%سنة 2001
إلى  24,2%سنة .2014
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حسب الفئة االجتماعية ،عرف مستوى املعيشة حسب الفرد ،خالل الفترتني 2007-2001
و ،2014-2007حتسنا حسب القيم احلقيقية ،وذلك على التوالي:
•  3,8%و 4,0%بالنسبة لـ  20%من األسر األكثر فقرا؛
•  3,6%و 3,9%للفئة االجتماعية املتوسطة؛
•  3,3%و 3,3%لـ  20%من األسر األكثر غنى.

يف ظل هذه الظروف ،أظهر قياس الفوارق االجتماعية ،حسب مؤشر جيني ،حدوث أول
انعطاف يف مقاومتها لالنخفاض ،حيث انتقلت من  40,6%سنة  2001إلى  40,7%سنة 2007
ثم إلى  39,5%سنة  .2014هذا االجتاه نحو االنخفاض يبدو أنه أكثر وضوحا حسب وسط
اإلقامة :انخفضت الفوارق حسب مؤشر جيني من  41,1%سنة  2007إلى  38,8%سنة 2014
بالوسط احلضري ،ومن  33,1%إلى  31,7%بالوسط القروي.
الشكل  :6تطور فوارق مستوى املعيشة حسب مؤشر جيني ()%
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 .3.1.2النمو والفوارق والفقر
يرجع االنخفاض يف األشكال النقدية للفقر املطلق يف املغرب ،بني  2001و  ،2007أساساً إلى
النمو االقتصادي ،بينما كان هذا االنخفاض بني سنتي  2007و  ،2014نتيجة للنمو االقتصادي
وللتراجع امللحوظ يف الفوارق متجمعني.
بني سنتي  2001و ،2007كان االنخفاض يف معدل الفقر النقدي راجع فقط لتحسن النمو،
خاصة بسبب توقف الفوارق .وعلى العكس من ذلك ،بني سنتي  2007و ،2014ساهم انخفاض التفاوت
االقتصادي يف احلد من الفقر املطلق بالنسبة ل  .18,0%ويعزى ما تبقى من االنخفاض ( )82%إلى
تأثير منو مستويات املعيشة .وقد تكررت نفس الوضعية بني سنتي  2001و ،2014رغم أنه يبدو أن
تأثير النمو ( )92%يهيمن أكثر على تأثير انخفاض الفوارق ( )8%يف التقليص من انتشار الفقر.
تقدم املقاربة التراتبية ،باستخدام منحنى تأثير النمو ( ،)CICرسماً بيانياً لطبيعة الروابط
بني النمو والفقر .وبالتالي ،فإن منحنى تأثير النمو  CICبني سنتي  2007و 2014كله إيجابي،
مما يدل على أن توزيع  2014كان مصحوبا بتحسن يف مستوى املعيشة جلميع الفئات االجتماعية،
من األكثر فقرا حتى األكثر غنى.
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يترجم هذا التحسن ،يف نفس الوقت ،بالتقليص من الفقر النقدي بجميع أشكاله وبانخفاض
الفوارق بشكل عام .حيث ،تتناقص منحنيات معدل النمو بالوسطني احلضري والقروي ،مما
يعكس ربح ثمار منو السكان الفقراء بشكل أكثر تناسبية من بقية السكان.
وبشكل عام ،تقودنا هذه املؤشرات إلى اعتبار أن النمو كان بوضوح لصالح الفقراء خالل
الفترة .2014-2007
الشكل  :7منحنى تأثير النمو على املستوى الوطني

 .4.1.2اإلزدهار املشترك
كان التقدم واالزدهار املشترك املسجل لدى جميع الفئات مهما .وهكذا فقد منت نفقات
ال 40%من السكان األكثر فقرا بشكل سريع مقارنة مع ال  60%األكثر غنى .فبني سنتي 2001
و 2007و 2007و ،2014ارتفعت نفقات ال  40%األكثر فقرا (مصنفة حسب إجمالي نفقات
الفرد) مبعدل سنوي بلغ  3,6%و  3,8%على التوالي .وهي نسبة تفوق بقليل معدل النمو لدى ال
 60%األكثر غنى ( 3,3%و  .)3,4%ويبدو الفارق كبيرا خالل الفترة الثانية حيث كان النمو أكثر
ارتفاعا .وجتلت ظاهرة ما يسمى باالزدهار املشترك يف كل من الوسطني احلضري والقروي،
باستثناء الوسط القروي خالل الفترة األولى .بني سنتي  2001و ،2007ارتفعت النفقات بالوسط
القروي بوتيرة أسرع من تلك اخلاصة بالوسط احلضري .ومع ذلك ،يبقى منو نفقات ال 40%
األكثر فقرا بالوسط القروي أقل بـ  0,6نقطة مئوية من منو ال  60%األكثر ثرا ًء.
وقد ساهم هذا التقدم واالزدهار املشترك يف تقليص الفرق يف االستهالك بني الـ 60%
األكثر غنى والـ  40%األكثر فقرا ،لكن بشكل هامشي فقط .يف حني أن الـ  60%األكثر ثرا ًء
ينفقون أكثر ب  3,3مرة أكثر من الـ  40%األكثر فقرا سنة  ،2001وقد انخفض هذا املعدل قلي ً
ال
إلى  3,2مرات سنة  .2014وانخفض الفارق بالوسط احلضري أكثر منه بالوسط القروي.
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 .5.1.2الفقر املتعدد األبعاد بني  2004و2014

عرف الفقر متعدد األبعاد ،شأنه شأن الفقر النقدي ،انخفاضا كبيرا مع مرور السنني .فبني
سنتي  2004و ،2014انخفض معدل الفقر متعدد األبعاد بشكل كبير ،وقد وصل هذا االنخفاض
إلى  67,2%على الصعيد الوطني ،إذ انخفض من  25,0%إلى  78%( ،8,2%بالوسط احلضري)
إذ انخفض من  9,1%إلى  60%( ،2,0%بالوسط القروي) إذ انخفض من  44,6%إلى .17,7%
ويبلغ العدد اإلجمالي للسكان الفقراء حسب املقاربة املتعددة األبعاد ،حوالي  2,8مليون نسمة،
 2,4مليون منهم قرويون و 400ألف منهم حضريون.
تبني هذه الفوارق بني وسطي اإلقامة أن الفقر متعدد األبعاد ،مثله مثل الفقر النقدي ،ال
يزال ظاهرة قروية باألساس :إذ تقطن نسبة  85,4%من السكان الذين هم يف وضعية فقر متعدد
األبعاد بالوسط القروي .إحصائيا ،يكاد الفقر متعدد األبعاد بالوسط احلضري أن يكون غير ذا
أهمية .أما بالوسط القروي ،وعلى الرغم من أنه ال يزال يؤثر على أقل من شخصني من كل 10
أشخاص ،فإنه ينخفض بشكل كبير.
ويبني حتليل الفقر متعدد األبعاد حسب بعد الرفاه ،أن االختالالت فيما يتعلق بتعليم الكبار
وحدها تفسر  34%من الفقر على املستوى الوطني .ويساهم عدم متدرس األطفال بنسبة 21,3%
يف الفقر متعدد األبعاد .وعموما ،يفسر اخللل يف مجال التعليم أكثر من نصف الفقر املتعدد
األبعاد ( .)55,3%أما بالنسبة للحرمان من ولوج إلى البنيات التحتية االجتماعية األساسية ،فهو
يفسر  19,7%من الفقر متعدد األبعاد .ويساهم احلرمان من ظروف السكن بنسبة  14,1%ومن
الصحة بنسبة .10,9%

 .2.2حتديات كبيرة ملكافحة الفقر والفوارق
من خالل املعطيات الكمية والكيفية املتوفرة خالل الفترة املمتدة بني  1990و ،2014تبني
االجتاهات الثقيلة للفقر بشكليه النقدي واملتعدد األبعاد ،اجلوع ،وتوزيع مستويات املعيشة ،ما يلي:
• مت القضاء على الفقر املدقع واجلوع منذ بداية سنوات 2000؛

• تسير أشكال الفقر املطلق ومتعدد األبعاد نحو االندثار بالوسط احلضري ،لكن ،ورغم
انخفاضها الكبير ،ما زالت منتشرة بالوسط القروي؛
• للمرة األولى منذ سنة  1990بدأت الفوارق يف مستوى املعيشة تنخفض ،لكن هذا
االنخفاض ليس له تأثير كبير على الفقر النسبي؛
• االرتقاء االجتماعي على سلم الدخل ،والذي يتسم بتكدس الذين خرجوا من الفقر من
بني الفئات الهشة ،بأسفل الفئة الوسطى من الدخل؛
• فقر ذاتي لفئات عريضة ،يرتبط بانعدام األمن االجتماعي واملالي واإلحساس بانعدام
املساواة؛
• منو اقتصادي لصالح فئات الدخل امليسورة والفقيرة ،أكثر من الفئات املتوسطة.
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يف هذا اإلطار ،متكن املغرب من حتقيق الغايات األساسية للهدف األول من أهداف األلفية
للتنمية ( 2015املندوبية السامية للتخطيط  ،)2016أي القضاء على الفقر املدقع واجلوع إلى
جانب انعطاف ارتفاع الفوارق يف مستويات املعيشة .لكن أولئك الذين متكنوا من اإلفالت من
الفقر املدقع خالل الفترة  ،2014-2000معظمهم مهدد بالتكدس يف قاعدة سلم الدخل ،أي يف
مرحلة الهشاشة االقتصادية .وهكذا فقد بلغ عدد األشخاص الذين هم يف وضعية هشة سنة
 2014حوالي  4,2مليون شخص ،الشيء الذي يهدد اإلجنازات يف مجاالت محاربة الفقر املطلق.
إن التحكم يف الهشاشة االقتصادية والفقر املتعلق بتوزيع مستوى املعيشة ،ينبغي أن يركز من
اآلن فصاعدا على السياسات املتعلقة باالرتقاء االجتماعي للذين متكنوا من اخلروج من الفقر،
واحلد من الفوارق وتوسيع الفئات املتوسطة.
يعتبر املستوى السائد للفوارق ،سواء تعلق األمر بالدخل ،أو االستهالك ،أو الفرص ،أو النوع
االجتماعي ،حتد ًيا آخر من شأنه أن يتحكم يف التنمية البشرية يف املغرب .ويف هذا اإلطار،
فإن العيش غير املتكافئ يف نظام للتعليم والتكوين هو على رأس مصادر الفوارق 31,3% :من
مجموع الفوارق ترجع إلى التباين يف املستويات الدراسية ألرباب األسر .وتكشف دراسة احلركية
االجتماعية عن الطابع البنيوي للفوارق :فمعدل احلركية االجتماعية الصاعدة هو أكثر أهمية
لدى الرجال ( )43,7%مما هو عليه لدى النساء ( )17,9%وكذا لدى السكان احلضريني ()51,7%
مقارنة مع السكان القرويني (.)14,8%
يبقى الفرق يف مستويات التعليم والتكوين مصدرا النعدام التكافؤ يف الفرص .فالتقدم بسنة
يف عدد سنوات الدراسة ،يحسن فرص االرتقاء االجتماعي بنسبة  13,7%يف املتوسط .ويف مجال
التعليم ،فإن أي تلميذ يستفيد من التعليم األولي يزيد احتمال جتنبه للهدر املدرسي بست مرات
عن التلميذ الذي حرم منه.
يف املغرب ،ال يزال مستوى الفرق يف مستويات املعيشة ،على الرغم من اجتاهه التنازلي
مؤخرا ،قريب من العتبة غير احملتملة اجتماعيا (جيني يساوي  .)0,42فهو يهدد إجنازات املغرب
يف مجال مكافحة الفقر النقدي ويغذي ،إلى جانب العوامل املذكورة أعاله ،الفقر الذاتي .تتزايد
مرونة الفقر باملقارنة مع الفوارق ،من  4,1%سنة  2001إلى  8,4%سنة  .2014وهكذا تبدو
الفائدة من احلد من الفوارق بشكل ملموس ،ليس فقط لدعم احلد من الفقر ،ولكن أيضا لتوسيع
الفئات املتوسطة على املستوى املوضوعي والذاتي .وهذا هو السبب يف أهمية تفعيل انخفاض
الفوارق االجتماعية لدعم ،ليس فقط التقليص من الفقر والهشاشة ،ولكن أيضا توسيع ودعم
الفئات املتوسطة .يتعلق األمر ب:
•		 توطيد االنخفاض يف الفوارق بالتحسني امللحوظ يف نسبة املجموعات العشرية (أو
اخلمسية) من السكان يف إجمالي الدخل؛
•		 ضمان انخفاض للفقر بنسبة أكبر من االرتفاع العام للدخل؛ والتقريب بني مستويات
املعيشة (الدخل أو نفقات االستهالك) مبختلف اجلهات ،عن طريق احلد من الفوارق
بني اجلهات أو داخلها؛
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•		 عكس مقاومة االنخفاض ملستويات املعيشة بني سكان الوسطني احلضري والقروي؛
•		 تقليص الفوارق االجتماعية والترابية ﻲﻓ ما يتعلق برأس اﻤﻟﺎل اﻟﺒﺸﺮي ،الذي يتم قياسه
مبتوسط عدد ﺳﻨوات اﻟدراسة ،حيث ﻳﻌزى ﻣﺎ ﻳﻘارب  30%ﻣﻦ الفوارق يف مستوى
املعيشة إلى هذا النوع من اﻟﻔوارق.

 .3.2النواة الصلبة للسياسات االجتماعية يف محاربة الفقر والفوارق
تندرج السياسات االجتماعية حملاربة الفقر والفوارق ضمن إستراتيجية استهداف متزايد،
وتهدف على اخلصوص إلى سد العجز االجتماعي ،من خالل تعزيز االستثمارات يف التنمية
االجتماعية ،وتعزيز االندماج املهني للفئات االجتماعية الهشة ،من خالل سياسات فعالة للشغل.
فسواء على املستوى االقتصادي ،أو االجتماعي ،أو املستوى البيئي ،فإن السياسات العمومية
باملغرب تركزت أكثر ،منذ سنوات  ،2000على االستراتيجيات القطاعية ،واملساهمة يف تنفيذ
عدد كبير من أهداف مكافحة الفقر والفوارق.
منذ سنة  ،2005نتج االنخفاض يف الفقر ،النقدي ومتعدد األبعاد ،عن عملية استهداف
جغرايف واجتماعي لبرامج احلماية االجتماعية املوجهة ألفقر املناطق .وهكذا ،مت تعزيز الئحة
برامج مكافحة الفقر والفوارق لتلبية االحتياجات املتزايدة من البنيات التحتية واخلدمات
األساسية للسكان الفقراء .على املستوى االجتماعي ،مت تبني برامج كبرى ،مثل املبادرة الوطنية
للتنمية البشرية ،التي انطلقت سنة  ،2005والتي اعتبرت كثالث أفضل مبادرة يف خدمة الصالح
العام يف العالم .يف مجال الصحة ،يهدف نظام املساعدة الطبية "راميد" ( ،)RAMEDالذي
مت تعميمه سنة  ،2013إلى توسيع ولوج الساكنة الفقيرة والهشة للمستشفيات واملرافق الصحية
العمومية .أما التعليم ،فهو قطاع استفاد حديثا من رؤية إستراتيجية ( ،)2030-2015وضعت
من طرف املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ،وتطمح إلى إرساء مدرسة لإلنصاف،
واجلودة واالرتقاء .يف إطار هذه الدينامية االجتماعية ،والتي متثل املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية محورها ،فإن املغرب مستمر يف تعزيز شبكات نظام احلماية االجتماعية لصالح الفئات
الهشة .وهكذا ،التزمت احلكومة بتنفيذ البرامج التالية للحماية االجتماعية:
•		 برنامج "تيسير" للتحويالت املالية املشروطة (برنامج لدعم التعليم)؛
•		 برنامج "دعم" :املوجه مباشرة للنساء األرامل اللواتي تعانني من الهشاشة؛
•		 برامج لألشخاص املعاقني؛
•		 دعم الطاقة والغذاء (صندوق املقاصة)؛
•		 التعويض عن فقدان الشغل( IPE ،منذ يوليوز )2013؛
•		 توسيع التغطية االجتماعية لتشمل العمال الفالحيني؛
•		 صندوق التكافل العائلي لفائدة النساء املطلقات.

53

 .3املساواة بني اجلنسني واإلنصاف واستقاللية النساء
يقترح هذا الفصل عرض الوضعية الراهنة للمساواة بني اجلنسني ،واالستراتيجيات
والتدابير املتخذة يف هذا املجال ،والعراقيل والتحديات التي يجب جتاوزها ،وكذلك اآلفاق لتعزيز
املكتسبات وضمان املساواة بني الرجل واملرأة .يتعلق األمر خاصة بالتبني الصريح ملبادئ املساواة
واملناصفة ،والتدابير املؤسساتية حملاربة التمييز القائم على النوع االجتماعي ،يف أحكام الدستور
اجلديد ،وكذا اإلصالحات القانونية األساسية ،واالستراتيجيات الهادفة لتقليص الفوارق بني
النساء والرجال يف مجال الولوج والتمتع مبختلف احلقوق.

 .1.3الوضعية احلالية
 .1.1.3االستمرار يف اإلصالحات املؤسساتية والتشريعية
قام املغرب ،طبقا للمعايير الدولية ،ومتاشيا مع التزاماته يف مجال احترام حقوق اإلنسان،
بتسريع مسلسل مالئمة تشريعاته الوطنية مع التزاماته الدولية يف مجال حقوق اإلنسان.
فباإلضافة إلى رفع التحفظات املضمنة يف البندين  1و 2من الفقرة "ب" من وثائق االنضمام
التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء ( )CEDAWمع اإلبقاء على البند  3من
الفقرة "ب" من وثائق اململكة املتعلق باملادة  29اخلاصة بالعرض على التحكيم ألي خالف بشأن
تأويل أو تطبيق االتفاقية ،اعتمدت العديد من مشاريع القوانني بهدف النهوض باملساواة بني
اجلنسني واستقاللية النساء .يتعلق األمر خاصة ب:
•		 القانون رقم  12-125بشأن املوافقة على البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد النساء ،الذي اعتمد يف يوليوز  2015واملنشور باجلريدة
الرسمية يف سبتمبر  .2015ويهدف هذا البروتوكول إلى السماح للجنة بتلقي بالغات
األفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات احلقوق املنصوص عليها يف هذا امليثاق؛
•		 القانون رقم  12-126باملوافقة على البروتوكول االختياري امللحق بالعهد الدولي اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية ( ،)PIRDCPالذي اعتمد يف يوليوز  ،2015واملنشور باجلريدة
الرسمية يف غشت  .2015ويهدف هذا البروتوكول إلى متكني جلنة حقوق اإلنسان بتلقي
بالغات األفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف
العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
على الصعيد التشريعي ،مت إجراء العديد من اإلصالحات على الترسانة القانونية التي
تسمح باالعتراف وضمان متتع النساء بحقوقهن األساسية ،وترجمتها إلى تدابير فعلية .ويتعلق
األمر ،على وجه اخلصوص ،بإصدار أو مراجعة عدة قوانني :مدونة األسرة ،مدونة اجلنسية،
ومدونة املسطرة اجلنائية ،والقانون اجلنائي ،ومدونة الشغل ،ومدونة التجارة ،وقانون االلتزامات
والعقود ،وقانون احلالة املدنية .ويف هذا الصدد ،مت اعتماد عدة قوانني .ويتعلق األمر ب:
•		 القانون رقم  103-13املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء ،الذي اعتمد يف فبراير .2018
يجرم نص القانون بعض األفعال التي تعتبر شك ً
ال من أشكال التحرش أو االعتداء
ِّ
أو االستغالل اجلنسي أو سوء املعاملة ،كما أنه يشدد العقوبات يف حالة الوضعيات
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اخلطيرة ،خاصة ضد النساء احلوامل ،أو الزوجة ،أو الطليقة؛
•		 قانون رقم  19-12املتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل اخلاصة بالعامالت والعمال
املنزليني ،الذي صادق عليه البرملان يف يوليوز  2016ودخل حيز التنفيذ يف  10غشت
 .2017يندرج هذا القانون يف إطار املادة  4من مدونة الشغل التي تنص على إصدار
قانون خاص يحدد شروط التشغيل وعمل خادمات البيوت؛
•		 تعديل القانون رقم  03-77املتعلق باالتصال السمعي البصري لتضمينه مقتضيات ذات
الصلة بالنوع االجتماعي.
وعلى املستوى املؤسساتي ،ويف سياق ترسيخ مبادئ املساواة ،وحماية النساء ،ومحاربة
التمييز ،مت إرساء هيآت استشارية ،لليقظة ،والتتبع والتقييم .يتعلق األمر هنا ب:
•		 صدور قانون رقم  79-14الذي صادق عليه البرملان يف  8غشت  ،2017يتعلق بهيأة
املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ( )APALDالصادر األمر بتنفيذه بالظهير الشريف
املؤرخ يف  21شتنبر .2017تهدف هذه الهيأة إلى توفير التوجيه ،والتتبع والتقييم ،وتنفيذ
جميع التشريعات والسياسات العمومية ،وإرساء ثقافة املساواة واملناصفة وعدم التمييز؛
•		 صدور القانون رقم ،78-14الذي اعتمد يف يونيو  2016ونشر يف غشت من نفس السنة
باجلريدة الرسمية رقم  6491ويتعلق بإنشاء املجلس االستشاري لألسرة والطفولة.
تتجلى مهمته يف توجيه وتنوير السياسات العمومية يف مجال األسرة والطفل؛
•		 إنشاء املرصد الوطني لتحسني صورة النساء يف وسائل اإلعالم وذلك يف  19يونيو ،2015
كهيأة مكلفة باملساهمة يف وضع دراسات وبحوث أصيلة لصورة النساء يف وسائل اإلعالم
وإعداد قاعدة معطيات للصور النمطية املجمعة من مختلف اإلنتاج اإلعالمي (اإلذاعة،
الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية والرقمية)؛
•		 إنشاء املرصد الوطني حملاربة العنف ضد النساء يف  19يونيو  ،2015مهمته الرئيسية
هي ضمان اليقظة ومالحظة ظواهر العنف ضد النساء ،وكذلك تتبع وتقييم السياسات
العمومية يف مجال محاربة العنف ضد النساء.
فيما يتعلق باحلكامة ،هناك مبادرات لألخذ يف االعتبار املساواة بني اجلنسني يف مسلسل
التخطيط على املستوى القطاعي واملشترك بني الوزارات .يتعلق األمر هنا ،مبسلسل التخطيط
وامليزانية القائمة على النتائج التي تأخذ يف االعتبار مقاربة النوع االجتماعي .وقد مت تعزيزه
مع بداية تطبيق القانون اجلديد املنظم للمالية لسنة ( 2015املادة  ،)39من خالل إرساء األدوات
والقواعد التي تشمل إعداد ،وتنفيذ ،وتتبع وتقييم امليزانيات العمومية ،ومع اإلدماج املمنهج
واألفقي لبعد النوع االجتماعي يف ممارسات البرمجة والتخطيط بالقطاعات الوزارية.
ومن بني اإلجراءات والتدابير الرامية إلى مأسسة مبدأ املساواة بني اجلنسني ومحاربة
التمييز يف مجال الوظيفة العمومية وولوج سوق الشغل بادرت وزارة العدل خالل سنة  2018بفتح
املجال أمام املرأة للولوج إلى مزاولة خطة العدالة ألول مرة حيث بلغ عدد الناجحني  800متباريا،
منهم  299من النساء بنسبة .37,38%
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 .2.1.3الولوج العادل للحقوق االجتماعية
فيما يتعلق بولوج التعليم ،انخفض مؤشر املناصفة بشكل طفيف بالنسبة للتعليم االبتدائي
بني موسمي  2014-2013و ،2017-2016من  0,95إلى  .0,94لكنه ارتفع بالنسبة للمستوى
اإلعدادي ب  0,4نقطة ،إذ مر من  0,84إلى  .0,88أما بالنسبة للمستوى التأهيلي ،فقد
ارتفع هذا املؤشر من  0,93إلى  1خالل نفس الفترة ،يف حني أنه شهد شبه ركود بالنسبة
للمستوى العالي ( .)0,94وباإلضافة إلى ذلك ،جتاوز مؤشر املناصفة  1خالل املوسم الدراسي
 2017-2016يف بعض املجاالت ،حيث بلغ  1,07يف الشعب العلمية والتقنية و 1,63بالنسبة للطب.
من حيث الولوج للتمدرس ،حتسن وضع النساء والفتيات املغربيات بشكل كبير خالل العقد
األخير .وبالفعل ،ارتفع معدل التمدرس بني الشباب ( 15إلى  24سنة) من  69,9%إلى ،85,9%
ما يعني ربحا قدره  16نقطة بالنسبة للنساء ،مقابل  8,3نقطة بالنسبة للرجال (من  85%إلى
 .)94,1%أما بالنسبة لتمدرس السكان الذين تبلغ أعمارهم  10سنوات فأكثر ،فقد كانت الزيادة
وضوحا ،فمعدل التمدرس ارتفع من  45,3%إلى  57,9%بالنسبة للنساء ( 12,6نقطة) ومن
أقل
ً
 69,2%إلى  77,8%بالنسبة للرجال ( 8,6نقطة).
 .3.1.3الولوج العادل للفرص االقتصادية
ال تزال مشاركة النساء يف النشاط االقتصادي منخفضة ،مبعدل نشاط ال يتجاوز 22,4%
سنة  2017مقابل  71,6%بالنسبة للرجال (أي بفارق  49نقطة) .25بني سنتي  2014و،2017
انتقل معدل نشاط النساء من  25,3%إلى  ،22,4%أي بانخفاض قدره  1,3نقطة مئوية .بالنسبة
للرجال ،تصل هذه املعدالت إلى  72,4و 71,6%على التوالي( .الشكل .)8
الشكل  :8الفارق بني معدل نشاط النساء والرجال بني  2014و 2017حسب وسط اإلقامة
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املصدر  :البحث الوطني حول التشغيل  -املندوبية السامية للتخطيط
 -25حسب معطيات البحث الوطني حول التشغيل.
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من جهة أخرى ،ال ميثل معدل تشغيل اإلناث سوى حوالي ربع عدد اإلناث اللواتي تتراوح
أعمارهن بني  15سنة فما فوق .وشأنه شأن معدل النشاط ،فإنه ال يزال أقل بكثير من ذلك
اخلاص بالرجال (حوالي  46,2نقطة كفارق) .وهكذا ،فخالل سنة  ،2017استقر معدل تشغيل
النساء يف  19,2%مقارنة بـ  65,4%للرجال .سنة  ،2014كان هذان املؤشران على التوالي
 22,6%و .65,3%تضاف إلى صعوبة اندماج النساء يف سوق الشغل ،هشاشة األعمال التي
تشغلها بعضهن ،خاصة من حيث التأهيل ،وبالوسط القروي على وجه اخلصوص.
يتم قياس وزن الشباب غير املثمن واملؤهل ملناصب شغل ،من خالل معدل الشباب الذين
تتراوح أعمارهم بني  15و 24سنة الذين ال يشتغلون ،وليسوا يف املدرسة ،وال يتلقون أي تكوين
( .)NEETيصل هذا املعدل إلى  29,3%من مجموع الشباب على الصعيد الوطني ،و 13%بني
الرجال و  46%بني النساء ،أي أنه  3,5مرات أكثر أهمية لدى النساء مقارنة مع الرجال.
 .4.1.3تعزيز مشاركة املرأة يف اتخاذ القرار
بني سنتي  2011و ،2016ارتفعت نسبة النساء يف مجلس النواب من  16,7%إلى  ،20,5%أي
بزيادة قدرها  3,8نقطة .بلغت نسبتهن يف مجلس املستشارين  11,67%سنة  2015مقابل  2,2%ساب ًقا.
على املستوى اجلماعي ،وباإلضافة إلى إنشاء جلنة استشارية تسمى "جلنة املساواة وتكافؤ
الفرص ومقاربة النوع (امليثاق اجلماعي ،القانون رقم  08-17يف  )2009ومراعاة مقاربة النوع
االجتماعي أثناء وضع مخطط التنمية اجلماعية ( ،)PCDحيث مت تخصيص حصة  12%للنساء
يف املجالس اجلماعية .وهكذا ،ارتفعت نسبة النساء املنتخبات يف هذه املجالس من  12,38%سنة
 2009إلى  21,18%سنة .2015
وبالفعل ،شكلت االنتخابات اجلماعية لسنة  2015خطوة هامة حيث حصلت النساء على
 6773مقعد ،أي ضعف عدد املقاعد يف انتخابات  ،)3408( 2009لكنها ال تزال أقل من احلد
األدنى حلصة الثلث التي حددتها األمم املتحدة.
فيما يتعلق مبناصب اإلدارة ،متثل النساء سنة  ،2015حوالي  1%من رؤساء املجالس
اإلقليمية أو اجلماعية ،بينما متثل النساء حوالي  16%من الوزراء سنة  3,2%( 2016سنة .)2011
أما بالنسبة للنساء املوظفات ،فإن معدل ولوجهن ملناصب املسؤولية يبلغ  19,1%سنة  ،2017مع
معدل تأنيث يف اإلدارة العمومية بنسبة .35%
على الرغم من اجلهود املبذولة لتشجيع املشاركة السياسية والعمومية (احلصص ،املقاعد
احملجوزة ،إلخ ،).فإن متثيلية النساء يف هيآت اتخاذ القرار ،سواء على املستوى الوطني أو احمللي،
ال تزال منخفضة.
ففيما يتعلق بولوج مناصب املسؤولية ،ال تزال نسبة النساء منخفضة ،حيث متثل 19,1%
فقط سنة  2017مقابل  16%سنة  .2012وحسب نوع املنصب ،تصل هذه النسبة إلى  10,7%بني
الكتاب العامني للوزارات 9% ،بني املفتشني 10,3% ،بني املديرين 10,0% ،بني رؤساء األقسام،
و 23,2%بني رؤساء املصالح.
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 .2.3االستراتيجيات واإلجـراءات
 .1.2.3اخلطة احلكومية للمساواة 2016-2012

مت وضع اخلطة احلكومية للمساواة  2016-2012من قبل وزارة األسرة والتضامن واملساواة
والتنمية االجتماعية ( )MFSEDSبالتشاور مع القطاعات احلكومية واملجتمع املدني .تتمحور
حول املجاالت الثمانية التالية:
•		 مأسسة ونشر مبادئ اإلنصاف واملساواة والبدء يف تنفيذ قواعد املناصفة؛
•		 محاربة جميع أشكال التمييز ضد النساء؛
•		 إعادة تأهيل نظام التعليم والتكوين على أساس اإلنصاف واملساواة؛
•		 النهوض بالولوج العادل واملتساوي للخدمات الصحية؛
•		 تطوير البنيات التحتية األساسية لتحسني الظروف املعيشية للنساء والفتيات؛
•		 االستقاللية االجتماعية واالقتصادية للنساء؛
•		 ضمان ولوج متساوي وعادل ملناصب املسؤولية على املستويني اإلداري والسياسي؛
•		 حتقيق تكافؤ الفرص بني اجلنسني يف سوق الشغل.
 .2.2.3إستراتيجية مأسسة مبدأ املساواة بني اجلنسني يف الوظيفة العمومية2020-2016 ،

اعتمدت الوزارة املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة ،بالتشاور مع  18قطاعا وزاريا،
إستراتيجية ملأسسة مبدأ املساواة بني اجلنسني يف الوظيفة العمومية ،تستند على اإلدماج األفقي
ملبدأ العدل واملساواة بني اجلنسني يف إصالحات الوظيفة العمومية .تتمحور هذه اإلستراتيجية
حول ثالثة محاور رئيسية:
•		 وضع وتعزيز بنيات مكلفة باملساواة بني اجلنسني وكذا إدماج هذا املبدأ يف بنيات
الوظيفة العمومية؛
•		 إدراج مبدأ املساواة يف النظام القانوني ،خاصة يف إدارة املوارد البشرية والكفاءات؛
•		 توطيد املساواة بني اجلنسني يف املمارسات ،والسلوكيات والثقافة التنظيمية لإلدارة
العمومية.
 .3.2.3البرنامج املندمج للتحسيس ملناهضة العنف والتمييز ضد النساء2016-2013 ،

يعتبر هذا البرنامج ثمرة التنسيق احلكومي املتواصل بهدف تعزيز التحسيس والتوعية
مبخاطر العنف والتمييز ضد النساء ،وتطوير اإللتقائية البني-قطاعية يف التعبئة االجتماعية
الشاملة وفق نهج مشترك ،إضافة إلى مأسسة الشراكة البني-قطاعية يف مجال التحسيس
والتوعية .وقد توج هذا البرنامج بتوقيع اتفاقيتني مع وزارتي الثقافة واالتصال .يهدف هذا
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البرنامج املدعوم من وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ( ،)MFSEDSإلى
إرساء مبادئ املناصفة واملساواة بني الرجال والنساء.
وقد مت اتخاذ تدابير أخرى لتحقيق املساواة بني اجلنسني واستقاللية النساء ،مثل إنشاء
صندوق دعم للنهوض مبشاركة النساء يف التدبير احمللي ،تعميم وتعزيز خدمات وحدات الرعاية
للنساء واألطفال ضحايا العنف ،ووضع نظام معلوماتي مندمج حول العنف ضد النساء ،وإطالق
احلملة الوطنية اخلامسة عشرة حملاربة العنف ضد النساء ،وإنشاء مركز التميز مليزانية حساسية
النوع  ،BSGوإنشاء مرصد النوع االجتماعي للوظيفة العمومية الخ.

 .3.3اإلكـراه ــات
على الرغم من هذا التقدم ،ال تزال هناك بعض العراقيل ،خاصة ما يتعلق بالهدر املدرسي،
والذي ميس بشكل خاص الفتيات بالوسط القروي .ففي الوقت الذي انخفض فيه معدل الهدر
بشكل كبير باملستوى االبتدائي ليصل إلى  1,7%خالل املوسم الدراسي  ،2017-2016فإنه ال
يزال مرتفعا باملستوى الثانوي اإلعدادي ب  8%خالل نفس السنة الدراسية.
فيما يتعلق بالولوج العادل للتمدرس ،مت تسجيل انخفاض تدريجي يف معدل األمية .وبالفعل،
فإن معدل األمية استقر يف  ،32,2%مع انخفاض قدره  10,8نقط على مدى  10سنوات .وتبقى
الساكنة النسوية أكثر تضررا من األمية ( 41,9%مقابل  22,1%للرجال) .ويبقى الفارق أكثر
وضوحا بالوسط القروي ،حيث أن  60,1%من النساء أميات مقابل  34,9%من الرجال.
وهكذا ،ال تزال هناك فوارق كبيرة بني اجلنسني يتعني تداركها وحتديات يجب رفعها.
ونسجل على وجه اخلصوص ،تأخرا يف تنفيذ أحكام الدستور اجلديد ،واحلاجة املاسة لبذل
جهود كبيرة لترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان واحلكامة اجليدة ،وبذل اجلهد يف مجال التواصل
والتحسيس.
ساعد الوعي بأفقية قضية املرأة يف تسليط الضوء على الفوارق بني اجلنسني يف جميع
املجاالت .من جانبه ،نص الدستور اجلديد على جعل االتفاقيات الدولية ،كما صادق عليها
املغرب ،ويف نطاق أحكام الدستور ،وقوانني اململكة ،وهويتها الوطنية ،تسمو على التشريعات
الوطنية ،والعمل على مالئمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك املصادقة .لكن فيما يتعلق
بالوضعية القانونية للنساء ،وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي مت إحرازه ،ما زال يتعني بذل
اجلهد جلعلها تتالءم بالكامل مع املعايير الدولية.
لكن ،ورغم املكتسبات السياسية والقانونية ،فإن التصورات االجتماعية السائدة واملشتركة
بني النساء والرجال ،ال تدمج كليا مبدأ املساواة يف سلوكياتهم .فاألدوار االجتماعية ،والقيم
التقليدية ال تزال تشكل عقبات أمام املساواة الفعلية بني اجلنسني .وتلعب املدرسة ووسائل
اإلعالم دو ًرا هاما يف هذا املجال حيث يساعدان يف صقل التصورات والتأثير على املواقف
والسلوكيات.
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وهكذا ،ال يزال دور وسائل اإلعالم يف تعزيز قيم املساواة ضعي ًفا أو غير مرئي .فهناك حاجة
ملحة لتحسيس أمثل للفاعلني يف هذا املجال بإشكالية املساواة .من املهم أيضا تعزيز تعلم ثقافة
املساواة يف املدرسة .فداخل سياق ال يزال فيه السكان املغاربة منقسمني بني األصالة واملعاصرة،
فإنه يجب تعزيز املكتسبات املهيكلة لفائدة النساء بتدابير تهدف إلى تغيير أوسع للعقليات.
على الرغم من التدابير العديدة التي اتخذتها احلكومة للنهوض باملساواة بني اجلنسني
واستقاللية النساء ،ال تزال هناك العديد من املعيقات:
•		 التأخير يف تنفيذ أحكام الدستور اجلديد املتعلقة بتقليص الفوارق بني اجلنسني؛
•		 التأخير يف مطابقة الوضعية القانونية للمرأة املغربية مع املعايير الدولية؛
•		 ضعف احلكامة يف سياسات وبرامج التنمية؛
•		 بطء إدماج املساواة يف سياسات وبرامج التنمية؛
•		 التصورات االجتماعية والقيم التقليدية التي تعيق االرتقاء باملساواة بني اجلنسني؛
•		 دور وسائل اإلعالم يف النهوض بقيم املساواة التي تظل ضعيفة أو غير مرئية؛
•		 هيمنة العمل غير املدفوع األجر ،ما دام أكثر من نصف النساء النشيطات املشتغالت هن
يف وضعية مساعدات عائليات ،مما يزيد من هشاشتهن االقتصادية.
 .4.3اآلفاق :خطة حكومية للمساواة –إكرام 2021-2017 :2

تعتبر النسخة الثانية من اخلطة احلكومية للمساواة (إكرام  )1202-2017 ،2استمرارية
للخطة احلكومية األولى للمساواة (إكرام  )1وتعتمد على اإلجنازات من حيث املكتسبات والقدرات
التي مت تطويرها سواء على املستوى املؤسساتي ،أو التنظيمي أو التقني .وتهدف هذه اخلطة
إلى حتقيق املساواة بني النساء والرجال والقضاء تدريجيا على املساس بحقوق النساء والفتيات.
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن وضع امليزانية القائم على النتائج ،والذي يأخذ بعني االعتبار جانب
النوع االجتماعي ،يعتبر خطوة جديدة يف مجال تنفيذ أحكام القانون التنظيمي رقم 103.13
لقانون املالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.62الصادر يف  14شعبان  1436هـ
املوافق ل  2يونيو  2015م ( ،)LOLFحيث املادة  39منه تضع األدوات والقواعد املرتبطة به،
والتي تشمل وضع ،وتنفيذ ،وتتبع وتقييم امليزانيات العمومية لالستجابة لالحتياجات املختلفة
للسكان املستهدفني.
 .1.4.3رؤية سنة 30

وتستند اخلطة احلكومية للمساواة (إكرام  )2على مقاربة ترتكز على حقوق اإلنسان ،وفقا
للهدف رقم  5من أهداف التنمية املستدامة" :حتقيق املساواة بني اجلنسني واستقاللية جميع
النساء والفتيات .وتهدف إلى فهم محددات وأسباب التمييز وانتهاكات حقوق النساء من أجل
اتخاذ التدابير الالزمة من خالل مبادرات أفقية وخاصة من قبل جميع اجلهات املعنية ويف عالقة
مع األهداف األخرى من أهداف التنمية املستدامة  ODDذات الصلة مع قضية املساواة بني
اجلنسني ومحاور إعالن القاهرة.
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 .2.4.3احملاور اإلستراتيجية
مت تقسيم اخلطة احلكومية للمساواة (إكرام  )2إلى  7محاور 3 ،منها موضوعاتية ،و4
عرضانية ،يدعمها نظام للحكامة ،و 23هدفا و 83إجراء .احملاور اإلستراتيجية لهذه اخلطة هي:
•		 تقوية فرص عمل النساء ومتكينهن اقتصاديا؛
•		 حقوق النساء ،بعالقتها باألسرة؛
•		 مشاركة النساء يف اتخاذ القرار؛
•		 حماية النساء وتعزيز حقوقهن؛
•		 نشر مبادئ املساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية املبنية على النوع االجتماعي؛
•		 إدماج النوع االجتماعي يف جميع السياسات والبرامج احلكومية؛
•		 التنزيل الترابي ألهداف اخلطة احلكومية للمساواة.
 .3.4.3عملية اإلعداد
يتعلق األمر بخمس مقاربات أساسية ومندمجة:
•		 املقاربة املبنية على حقوق اإلنسان؛
•		 املقاربة املبنية على النوع االجتماعي؛
•		 املقاربة الترابية واإلدماج العرضاني؛
•		 التدبير املبني على النتائج؛
•		 الدميقراطية التشاركية.
وجتدر اإلشارة إلى أن حتديد األفق الزمني للخطة احلكومية للمساواة (إكرام  ،)2من
منتصف سنة  2017حتى نهاية سنة  ،2021ال يسمح بتأمني مساواة كاملة بني النساء والرجال.
وتتضمن بعض طموحات املساواة بني اجلنسني تدخالت قانونية ،ومؤسساتية ،وسسيو-ثقافية،
واقتصادية ،وغيرها .وال ميكن حتقيقها يف أقل من  10أو  15أو  20سنة.
ومع ذلك ،يجب أن تتضافر العديد من شروط النجاح لكي تشعر النساء والفتيات بتحسن
جوهري؛ كما يجب استثمار العديد من التوافقات وااللتقائية لتحقيق حتسن ملموس ودائم حتى
تتمكن من التمتع الكامل والفعلي بحقوقهن.
ولتحقيق هذه الغاية ،تتضمن خطة إكرام  2جميع األطراف املعنية ،العمومية واملؤسسات
األخرى حتت الوصاية ،ليس فقط القطاعات الوزارية ،ولكن ً
أيضا املؤسسات العمومية (،)EEP
وكذلك اجلماعات الترابية (اجلهات/األقاليم والعماالت /واجلماعات) .باإلضافة إلى ذلك،
فإن حتقيق املساواة بني النساء والرجال يعني أيضا القطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدني
واجلامعات ،إلخ.
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 .4التكوين وتعزيز القدرات
مت إنشاء اللجنة اخلاصة للتربية والتكوين ( )COSEFسنة  ،1999مهمتها إعداد مشروع
إلصالح املدرسة املغربية .أسفر عمل هذه اللجنة عن اعتماد امليثاق الوطني للتربية والتكوين
للفترة .2010-2000
أظهر تقييم منتصف املدة لهذا امليثاق ،الذي مت إعداده سنة  ،2007أنه على الرغم من
التقدم احلاصل يف العديد من املجاالت ،فإن حصيلة اإلجنازات تظل متذبذبة .وهكذا ،أعطى
صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ،يف خطابه مبناسبة افتتاح الدورة البرملانية اخلريفية لسنة
 ،2007تعليماته السامية لتفعيل املجلس األعلى للتعليم ،الذي ميثل مصدرا دائما ومستقال لتتبع
وتقييم السياسات العمومية يف مجال التربية ،ولوضع خطة إستعجالية للفترة ،2012-2009
كخارطة طريق لتسريع تنفيذ امليثاق للسنوات املتبقية ،مع أخذ توجيهات هذا امليثاق كإطار
مرجعي.
املجلس األعلى للتربية ،والذي أصبح يسمى املجلس األعلى للتربية ،والتكوين والبحث العلمي
( ،)CSEFRSوبعد إجراء تقييم شامل للميثاق ،وضع إستراتيجية جديدة للفترة 2030-2015
بعنوان "الرؤية اإلستراتيجية  ،"2030التي تستند خطوطها الرئيسية على ثالثة مبادئ أساسية:
مدرسة اإلنصاف وتكافؤ الفرص ،ومدرسة اجلودة للجميع ومدرسة االرتقاء الفردي واملجتمعي.

 .1.4الوضعية احلالية
 .1.1.4التعليم العام
 .1.1.1.4التعليم األولي
إن اآلثار اإليجابية للتعليم األولي معروفة حيث أثبت قدرته على حتسني كفاءة النظام
التربوي واملساهمة يف احلد من الهدر املدرسي.
يفتح التعليم األولي أساسا يف وجه األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  4و  5سنوات .ويتميز
بتعايش بني تعليم أولي حديث ،يقدمه القطاع اخلاص ،حتت أشكال مختلفة من االستقبال ،تتراوح
بني حجرة مهيكلة ومؤسسة تعليمية ،وتعليم أولي تقليدي (مسيد أو كتاب) يتمركز بشكل خاص
بالوسط القروي وتعليم أولي عمومي باملدارس االبتدائية العمومية منذ سنة .2006
خالل املوسم الدراسي  ،2017-2016استقبل التعليم األولي التقليدي  63,4%من األطفال.
ويهيمن سواء بالوسط احلضري ( )58,2%أو بالوسط القروي ( .)74,5%يف حني أن التعليم
األولي احلديث يستحوذ على  ،24,8%ويستوعب التعليم األولي العمومي  11,8%من األطفال.
عرفت أعداد تالميذ التعليم األولي ارتفاعا بني موسمي  2012-2011و ،2017-2016حيث
انتقلت من  682.701طفل (منهم  290.284فتاة ،أي  )42,52%إلى ( 726.917منهم 321.430
فتاة ،أي  )44,22%وهذا يعني منو سنوي متوسط قدره  2,33%( 1,55%بالنسبة للفتيات).
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فيما يتعلق بالوسط القروي ،ارتفع عدد أطفال التعليم األولي من  30,4%( 207.732من
املجموع) إلى  31,09%( 225.983من املجموع) خالل نفس الفترة .أما حصة الفتيات فال تزال
منخفضة ،حيث ارتفعت من  30,23%إلى  .35,50%ويبدو أن املناطق القروية هي األقل استفادة،
خاصة بالنسبة للفتيات.
ارتفع عدد املدرسني من  37.621خالل موسم  2012-2011إلى  40.555خالل -2016
 ،2017أي أن معدل التأطير التربوي انتقل من  18,1إلى  17,9تلميذا لكل مدرس.
كما ارتفع املعدل الصايف للتعليم األولي ،والذي ميثل نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم
بني  5-4سنوات املسجلني بالتعليم األولي وحده ،من  46,9%( 53,7%بالنسبة لإلناث) خالل
 ،2012-2011إلى  45%( 49,5%بالنسبة للفتيات) خالل  2017-2016على املستوى الوطني.
بالوسط القروي ،انتقل هذا املعدل من  21,9%( 34,8%بالنسبة لإلناث) إلى 26,4%( 35,7%
بالنسبة لإلناث) خالل نفس الفترة.
وللنهوض بهذا النوع من التعليم مت عقد اتفاقيات شراكة بني املؤسسة املغربية للنهوض
بالتعليم االولي ووزارة الداخلية من أجل إحداث  10000قسم وتأهيل  5000قسم للتعليم االولي
خالل الفترة .2023-2019
 .2.1.1.4التعليم االبتدائي
بني موسمي  2012-2011و ،2017-2016مر العدد اإلجمالي للتالميذ املتمدرسني بالتعليم
االبتدائي العمومي واخلاص على التوالي من ( 4.016.934منهم  1.910.711فتاة ،أي )47,57%
إلى ( 4.210.676منهم  1.999.537فتاة ،أي  .)47,49%ويقدر معدل النمو السنوي املتوسط
خالل هذه الفترة ب  .0,95%بالوسط القروي ،وخالل نفس الفترة ،ارتفع عدد التالميذ من
( 1.921.353منهم  903056فتاة ،أي  )47,01%إلى ( 1.947.477منهم  917.598فتاة ،أي
 ،)47,12%وهو ما يعادل نسبة منو سنوي متوسط قدرها  32,62%( 27,47%بالنسبة للفتيات)،
يف حني مرت نسبة الوسط القروي من املجموع من  54,88%إلى .55,50%
انتقل عدد التالميذ املتمدرسني بالتعليم االبتدائي اخلاص من ( 516.179منهم 244.567
فتاة ،أي  )47,38%إلى  701 684تلمي ًذا (منهم  33.322فتاة أي  )47,57%مبتوسط معدل منو
سنوي قدره  .6,34%وهكذا انتقلت حصة التعليم االبتدائي اخلاص من املجموع من 12,85%
إلى .16,66%
انتقل املعدل الصايف للتمدرس بالتعليم االبتدائي العمومي واخلاص من 96,7%( 97,5%
بالنسبة للفتيات) خالل املوسم  2012-2011إلى  98,2%( 98,7%بالنسبة للفتيات) خالل موسم
 .2017-2016بالوسط القروي ،ارتفع هذا املعدل من  95,7%( 96,3%بالنسبة للفتيات) إلى
 100,1%( 100,9%بالنسبة للفتيات).
يف حني ،بقي مؤشر املناصفة مستقرا ( .)0,94وزاد معدل اإلنهاء من  85,7%إلى 92,3%
وارتفع عدد التالميذ بالنسبة لكل مدرس من  27,3إلى  31خالل نفس الفترات (2012-2011
و.)2017-2016
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 .3.1.1.4التعليم الثانوي اإلعدادي
انتقل مجموع تالميذ املتمدرسني بالتعليم الثانوي اإلعدادي العمومي من 1.381.107
(منهم  602.704فتاة ،أي  )43,64%إلى ( 1.524.521منهم  693.833فتاة ،أي  )45,51%بني
موسمي  2012-2011و  ،-2017 2016مبعدل منو سنوي متوسط قدره  2,87%( 2,01%بالنسبة
للفتيات) .بالوسط القروي ،خالل نفس الفترة ،انتقل عدد التالميذ من ( 386.316منهم 139110
فتاة ،أي  )36,01%إلى ( 525.274منهم  216.563فتاة ،أي  ،)41،23%وهو ما ميثل معدل منو
سنوي متوسط قدره  9,28%( 6,36%بالنسبة للفتيات) ،يف حني انتقلت النسبة املئوية للوسط
القروي من املجموع من  27,97%إلى .34,46%
انتقل عدد التالميذ املتمدرسني بالتعليم الثانوي اإلعدادي اخلاص من ( 107.552منهم
 51.185فتاة ،أي  )47,59%إلى  156.603تلميذ (منهم  75.445فتاة ،أي  )48,18%مبعدل منو
سنوي متوسط قدره  7,81%بني موسمي  2012-2011و .2017-2016انتقلت حصة القطاع
اخلاص بالنسبة لهذا املستوى من التعليم من  7,2%إلى .9,3%
انتقل املعدل الصايف للتمدرس بالتعليم الثانوي اإلعدادي ،العمومي واخلاص ،من 54,5%
( 53,5%بالنسبة للفتيات) خالل موسم  2012-2011إلى  59,9%( 58,1%بالنسبة للفتيات) خالل
موسم  .2017-2016بالوسط القروي ،مر هذا املعدل من  23,8%( 27,7%بالنسبة للفتيات) إلى
 36,1%( 36,8%بالنسبة للفتيات) خالل نفس الفترة.
انتقل مؤشر املناصفة من  0,59( 0,81بالوسط القروي) إلى  0,74( 0,88بالوسط القروي)،
ومر عدد التالميذ بالنسبة لكل مدرس من  24,6( 24,3بالوسط القروي) إلى 29,7( 29,9
بالوسط القروي) ،بينما مر معدل إنهاء االبتدائي واإلعدادي من املجموع من  65,0%إلى 63,6%
خالل نفس الفترة.
 .4.1.1.4التعليم الثانوي التأهيلي
انتقل عدد التالميذ املتمدرسني بالتعليم الثانوي التأهيلي العمومي من ( 879.269منهم
 424.220فتاة ،أي  )48,25%إلى ( 919.472منهم  455.434فتاة ،أي  )49,53%بني موسمي
 2012-2011و ،2017-2016مبعدل منو سنوي بلغ  1,45%( 0,92%بالنسبة للفتيات) .وكانت
الزيادة مهمة أكثر بالوسط القروي حيث انتقل العدد اإلجمالي من ( 104.564منهم 40.898
فتاة ،أي  )39,11%إلى ( 157.180منهم  69.574فتاة ،أي  ،)44,26%وهو ما ميثل معدل منو
سنوي متوسط قدره  11,22%( 8,51%بالنسبة للفتيات) خالل نفس الفترة ،بينما ارتفعت نسبة
الوسط القروي من املجموع من  11,89%إلى .17,09%
ارتفع عدد التالميذ املتمدرسني بالتعليم الثانوي التأهيلي اخلاص من ( 81.234منهم
 35.815فتاة ،أي  )44,09%إلى ( 92.375منهم  43.853فتاة ،أي  )47,47%مبعدل منو سنوي
متوسط قدره  2,65%بني موسمي  2012-2011و .2017-2016كما ارتفعت حصة القطاع
اخلاص بالنسبة لهذا املستوى من التعليم من  8,46%إلى .9,13%
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انتقل املعدل الصايف للمتمدرسني بالتعليم الثانوي التأهيلي ،العمومي واخلاص ،من 29,7%
( 31,8%بالنسبة للفتيات) خالل موسم  2012-2011إلى  37,1%( 33,0%بالنسبة للفتيات)
خالل موسم  .-2017 2016أما بالوسط القروي ،فقد مر هذا املعدل من  6,0%( 6,3%بالنسبة
للفتيات) إلى  11,4%( 10,4%بالنسبة للفتيات) خالل نفس الفترة .وانتقل مؤشر املناصفة من
 0,70( 0,95بالوسط القروي) إلى  0,83( 1,00بالوسط القروي) .أما عدد التالميذ بالنسبة
لكل مدرس ،فقد انتقل من  15,3( 19,6بالنسبة للوسط القروي) إلى  15,4( 18,7بالنسبة للوسط
القروي) بينما ارتفع معدل إنهاء التعليم االبتدائي ،واإلعدادي ،والتأهيلي من 39,5%( 34,7%
بالنسبة للفتيات) إلى  46,0%( 33,0%بالنسبة للفتيات) خالل نفس الفترة.
 .5.1.1.4التعليم العالي
عرفت نسبة التمدرس بالتعليم العالي بالنسبة للفئة العمرية  22-18سنة ،تطورا ملحوظا
حيث انتقلت من  20,6%سنة  2012-2011إلى  35,4%برسم السنة اجلامعية  ،2018-2017أي
بزيادة خمسة عشر نقطة تقريبا.
وقد انتقل عدد الطلبة املستجدين بالتعليم العالي مبكوناته الثالث (التعليم العالي اجلامعي،
وتكوين األطر ،والتعليم العالي اخلاص) من  175688طالبا سنة  2012-2011إلى  233112طالبا
سنة  ،2018-2017أي بزيادة سنوية متوسطة تصل إلى .4,8%
كما انتقل العدد اإلجمالي لطلبة التعليم العالي لنفس املكونات من  507132طالبا سنة
 2012-2011إلى  891238طالبا سنة  .2018-2017أما فيما يتعلق بعدد اإلناث منهم فقد
ارتفع مبعدل منو سنوي متوسط يناهز  10%خالل نفس الفترة ،حيث انتقل من  240869إلى
 434971طالبة .ويعتبر قطاع التعليم العالي اجلامعي املستقطب الرئيسي لطلبة التعليم العالي
بنسبة  ،92%حيت بلغ عدد الطلبة  820430طالبا سنة  ،2018-2017يف حني وصل عدد الطلبة
بالتعليم العالي اخلاص إلى  45174طالبا ،و 25634طالبا بالنسبة لتكوين األطر ،أي بنسبتي 5%
و 3%على التوالي من التعليم العالي باملغرب.
وبالنسبة للخريجني ،فقد انتقل عددهم من  72553خريجا سنة  ،2012إلى  121466خريجا
سنة  ،2017أي بنسبة زيادة سنوية متوسطة تصل إلى  10,86%ويتوزع خريجو  2017كالتالي :
 85%بالنسبة للتعليم العالي اجلامعي العمومي و 7%بالنسبة لتكوين األطر و 8%بالنسبة للتعليم
العالي اخلاص.
ووصل عدد األساتذة املداومني سنة  2018-2017إلى  19677أستاذة وأستاذا 71% ،منهم
يف التعليم اجلامعي العمومي يف حني متثل نسبة األساتذة بتكوين األطر  15%وبالتعليم العالي
اخلاص  .14%أما بخصوص اإلداريني ،فقد بلغ عددهم  13649إداريا وتقنيا خالل نفس السنة،
 65%منهم بالتعليم اجلامعي العمومي و 17%بالتكوين األطر و 18%بالتعليم العالي اخلاص.
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 .2.1.4التكوين املهني
وفيما يتعلق بالتكوين املهني على املستوى الوطني فقد عرف عدد املتدربني ارتفاعا كما
ونوعا ،حيث ارتفع عدد املتدربني بالتكوين األساسي املتوج بدبلوم بالقطاعني العمومي واخلاص من
 327749متدرب ومتدربة سنة  2012/2011إلى  433007برسم سنة  2018/2017أي بنسبة .32%
كما عرفت نسب تطور عدد املتدربني ارتفاعا ملحوظا بني موسمي  2012/2011و2018/2017
حيث بلغت  74%بالنسبة ملستوى التقني املتخصص 8% ،ملستوى التقني 32% ،ملستوى التأهيل،
 22%ملستوى التخصص ،و 6%ملستوى شهادة التكوين بالتدرج املهني.

 .2.4اإلختالالت
عموما ،ال يزال متدرس األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني  4و 5سنوات ميثل إشكالية.
فرغم اجلهود املبذولة خالل العقد األخير ،ال يتلقى عدد كبير من األطفال أي تعليم أولي،
معظمهم يتواجد بالوسط القروي ،وخاصة الفتيات .لهذه الغاية ،يبدو أن إجراءات تطوير التعليم
األولي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باجلهود املبذولة لتوسيعه بالوسط القروي ،وخاصة بني الفتيات.
فعرض التعليم األولي ،الذي يحتكره تقريباً القطاع اخلاص ،يبقى محدوداً وبجودة غير متساوية.
فالتعليم األولي ال ميكن تعميمه دون تضافر جهود جميع الفاعلني (وزارات ،جماعات محلية،
منظمات غير حكومية) حول توافق يسمح بتصور برنامج مندمج لتطوير هذا النوع من التعليم.
هناك خلل آخر يكمن يف ضعف كفاءة النظام التعليمي ،ويرجع ألسباب تتعلق باحلكامة.
فاالختالالت املشار إليها أعاله ،الترتبط بنقص املوارد ،وإمنا بسوء استخدام هذه املوارد .فضعف
الفعالية الداخلية للنظام ،هو مشكلة أخرى تعيق اجلهود الرامية إلى تعميم التعليم اإللزامي .أما
انتشار الهدر املدرسي ،فال يزيد الفوارق االجتماعية للنجاح على املستوى الدراسي إال تفاقما.
وبالفعل ،وبالنسبة جلميع املستويات ،فإن خطر التكرار أو مغادرة الدراسة يرتفع كلما تطور
التلميذ يف املسلسل الدراسي .ومع ذلك ،فإن االنخفاض امللحوظ يف الهدر املدرسي ،املشار إليه
أعاله ،والذي حدث خالل السنوات األخيرة ،هو ضمان لنجاح التدابير املتخذة ملكافحة هذه
اآلفة .وعليه ،وجب تثبيت وتعزيز هذه التدابير .والتركيز خصوصا على مراقبة فردية للتالميذ
الذين هم يف وضعية صعبة للتعلم مصحوبة بدعم بيداغوجي مالئم.
هناك خلل آخر يرتبط بالتحسن املتواضع يف جودة التعليم .وبالفعل ،ورغم تصور مناهج
جديدة ،ومراجعة البرامج ،وتكييف الدالئل املدرسية ،وتنويع وحترير املقررات املدرسية،
واملمارسات البيداغوجية بالقسم ،ومناهج التدريس ،لم نالحظ تغييرات عميقة .ومع ذلك ،فهذه
املمارسات واملناهج هي التي حتدد يف النهاية جودة التعليم.
 .3.4الرؤية اإلستراتيجية 2030-2015

 .1.3.4التعليم العام
قام جاللة امللك محمد السادس يف كلمته مبناسبة افتتاح الدورة التشريعية اخلريفية،
بتكليف املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ( )CSEFRSمبهمة وضع خارطة طريق
إلصالح املدرسة املغربية وحتسني أدائها.
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يف هذا السياق ،أجرى املجلس مشاورات وطنية وإقليمية مكثفة إلعداد مشروع الرؤية
اإلستراتيجية .همت هذه املشاورات العديد من الفاعلني يف النظام التعليمي ،واملتعلمني،
واملسؤولني ،واخلبراء .كما همت مختلف األطراف السياسية ،والنقابية ،واملهنية ،باإلضافة إلى
مكونات املجتمع املدني .وكان الهدف هو إشراك جميع القادرين والراغبني يف املشاركة اجلماعية
يف "اختبار الوعي" هذا ،املقترح من أعلى سلطة يف الدولة حول واقع املدرسة ومستقبلها.
متتد الرؤية اإلستراتيجية على الفترة  2030-2015وتستند على عدة ركائز إستراتيجية
تتمحور حول ثالثة أفكار رئيسية:
•		 مدرسة املساواة وتكافؤ الفرص؛
•		 مدرسة اجلودة للجميع؛
•		 مدرسة االرتقاء الفردي واملجتمعي.
بشكل ملموس ،يتعلق األمر بتغيير منطق التعلم .والفكرة هي االنتقال من التلقني األفقي
للمعرفة واحلفظ ،إلى منطق تنمية احلس النقدي ،وبناء الشخصية ،واكتساب اللغات ،واملعارف
واملهارات .الهدف هو تعزيز جودة التعليم ،بناء على مرجعية يتم وضعها ،من أجل الوصول إلى
مدرسة جذابة ونافعة.
 .2.3.4التكوين املهني
تهدف الرؤية االستراتيجية لإلصالح  2030-2015إلى :
•		 تعزيز املكتسبات التي راكمها النظام احلالي للتكوين املهني عبر مختلف اإلصالحات
التي حتققت والتي ساهم فيها مختلف الفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني باإلضافة
لالحتاد العام ملقاوالت املغرب من خالل إحداث مراكز للتكوين بالتدرج املهني داخل
املقاوالت؛
•		 فتح آفاق أوسع لولوج التكوين املهني جلميع الفئات ،خصوصا يف الوسط القروي
واألحياء الهامشية ،والسجناء السابقني والعاطلني عن العمل بدون شهادات والعمال غير
املأجورين؛
•		 إحداث نظام بيداغوجي متميز خاص بالفئات التي تتراوح أعمارها ما بني  10و 15سنة؛
•		 فتح مسارات جديدة للتأهيل وتنمية الكفاءات؛
•		 توسيع فضاء التكوين ليشمل جميع األجراء املزاولني لعمل وكذا األجراء يف طور تغيير
أو فقدان العمل باإلضافة إلى العمال غير املأجورين؛
•		 تعزيز الشراكة بني القطاعني العمومي واخلاص من أجل هيكلة وترشيد وحتسني عرض
التكوين ،فضال عن متكني الفاعلني احملليني من االنخراط التدريجي يف حتديد وتفعيل
السياسات احمللية املتعلقة بالتكوين املهني.
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ب -الــصــحـــة
يشتمل مجال الصحة إلعالن القاهرة لسنة  2013على اثني وعشرين تعهدا بشأن قضايا
ولوج اجلميع خلدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية ،مبا يف ذلك صحة األم (الوفيات واحلاالت
املؤهل ،وتنظيم األسرة واالحتياجات غير امللباة ،وفيروس نقص املناعة املكتسبة
املرضية) ،والوضع ّ
واألمراض املنقولة جنسيا ،والتربية اجلنسية ،والوصول العادل والشامل للرعاية الصحية وتعزيز
النظم الصحية.

 .1املنظومة الصحية يف املغرب
تُع َّرف املنظومة الصحية بأنها مجموعة من املوارد البشرية واملادية واملالية واملؤسسات
واألنشطة التي تهدف إلى تعزيز وحماية وترميم واستعادة صحة السكان .وتتمحور املنظومة
الصحية يف املغرب حول قطاعني رئيسيني ومتكاملني.
القطاع العمومي :موزع يف جميع أنحاء التراب الوطني ،ويشمل جميع املوارد واملؤسسات
والوسائل واألنشطة التي تهدف إلى تقوية ،وحماية ،وتعزيز وحتسني الوضع الصحي للسكان
(توفير الرعاية من قبل وزارة الصحة) من ناحية ،والقوات املسلحة امللكية والسلطات احمللية
والوزارات األخرى من ناحية أخرى.
القطاع اخلاص :بعدما عرف ازدهارا ملحوظا منذ سنوات الثمانينيات ،يشمل هذا
القطاع على املؤسسات ذي الصبغة االجتماعية غير ذات أهداف ربحية تابعة للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ( ،)CNSSوالتعاضديات ( ،)CNOPSوالهالل األحمر املغربي (،)CRM
واملنظمات غير احلكومية ،إلخ .كما يشمل املؤسسات اخلاصة التي تهدف إلى الربح مثل
عيادات الفحوصات ،والتصوير الطبي ،والبيولوجيا ،والرعاية وإعادة التأهيل ،وجراحة األسنان،
واملصحات ،والصيدليات ومستودعات األدوية ،إلخ.
متويل قطاع الصحة :بلغ إجمالي اإلنفاق يف املجال الصحي لسنة  2013ما قدره  52مليار
درهم ،أي  1578دره ًما لكل فرد مقابل  1002درهم سنة  .2006وهو ما ميثل  5,8%من الناجت
الداخلي اإلجمالي مقابل  5,2%يف عام  .2006هذه النسبة تبقى أدنى مستوى بني البلدان ذات
التنمية االقتصادية املماثلة ( 7,3%من الناجت الداخلي اإلجمالي بالنسبة لتونس 6,5% ،بالنسبة
إليران 7,2% ،بالنسبة لألردن 6,6% ،بالنسبة للبنان).
متثل حصة اإلنفاق املخصصة لالستهالك الطبي نسبة  88%من إجمالي اإلنفاق يف املجال
الصحي ،أي ما يعادل  1394درهم لكل فرد .وقد سجل إجمالي اإلنفاق يف املجال الصحي ارتفاعا
مبعدل  15%بني سنتي  2006و.2013
ومنذ  1997و ،1998مت بذل العديد من اجلهود لتحسني التمويل الصحي يف املغرب .غير أنه،
قد تغيرت هيكلة التمويل بشكل طفيف .حيث إنه ،مت متويل إجمالي اإلنفاق يف املجال الصحي
لسنة  2013من خالل  :الدفع املباشر لألسر ()50,7%؛ املوارد الضريبية ()24,4%؛ التغطية
الصحية ()22,4%؛ أرباب العمل ()1,2%؛ التعاون الدولي ( )0,6%ومصادر أخرى (.)0,7%
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 .2صحة األم والطفل ،احلقوق والصحة اإلجنابية
 .1.2الوضعية واالجتاهات
 .1.1.2وفيات حديثي الوالدة والرضع واألطفال
انخفض معدل وفيات األطفال دون اخلامسة بشكل ملحوظ .فقد انتقل من  76,1‰يف
الفترة  1991-1987إلى  ‰ 30,5سنة  .2011ووصل ،حسب أحدث بحث حول الصحة ،إلى
 22,2‰سنة  ،2018مسجال بذلك انخفاضا قدره  27%بني  2011و .2018ونفس الوضع ينطبق
على وفيات الرضع ،التي انخفضت بنسبة  ،38%حيث انتقلت من  28,8إلى  18,0حالة وفاة لكل
 1000والدة حية بني سنتي  2011و.2018
هذا االجتاه نحو االنخفاض هو نتيجة ملجموعة من البرامج ،مبا يف ذلك البرنامج الوطني
املصاحبة باإلسهال (تشجيع العالج عبر تَ ْروِ يَة
للتلقيح ،والبرنامج الوطني حملاربة األمراض
َ
اجلسم من جديد عن طريق الفم) ،وبرنامج محاربة النقص يف املغذيات الدقيقة (تكميل وتقوية
املواد الغذائية األكثر استهالكا) ،وتعزيز تغذية الرضع ،خاصة ،من خالل الرضاعة الطبيعية.
فيما يخص وفيات حديثي الوالدة (التي حتدث خالل الشهر األول بعد الوالدة) ،فقد عرفت
انخفاضا مهما .حيث إن معدلها انتقل من  31,4‰ما بني  1991-1987إلى  21,7‰ما بني
 ،2011-2007ثم إلى  13,6حالة يف كل  1000والدة حية حسب آخر بحث حول الصحة لسنة
 ،2018أي بنسبة انخفاض تقدر بـ  38%مقارنة مع سنة .2011
 .2.1.2وفيات األمهات
انتقلت وفيات األمهات من  227حالة وفاة من بني  100000والدة حية ما بني 1991-1985
إلى  72,6سنة  .2017تراجع وفيات األمهات هذا يندرج يف إطار اجتاه التطور الذي ميز مؤشرات
التنمية البشرية خالل العشرية املنصرمة .فانخفاض الوالدات وما يالزمه من ارتفاع يف استعمال
وسائل احلمل بطبيعتهما يؤديان إلى تقليص خطر االعتالل والوفيات التي تتعرض لها النساء
طيلة حياتهم اإلجنابية ،خصوصا األخطار املتعلقة باحلمل غير املرغوب فيه واإلجهاض.
إضافة إلى هاته اآلثار على انخفاض وفيات األمهات ،جتدر اإلشارة إلى مساهمة التطور
اإليجابي لتغطية الفحوصات ما قبل الوالدة واملساعدة على الوضع .هاته األخيرة عرفت ارتفاعا
مهما .فنسبة النساء احلوامل اللواتي قمن بفحص ما قبل الوالدة ارتفع إلى  ،88,4%ونسبة
الوضع يف وسط حتت اإلشراف يقدر بـ  26 86%مقابل على التوالي  67,8%و 62,6%يف -2003
 ،2004ونسبة الوضع مبساعدة طاقم مؤهل يقدر بـ  86,6%مقابل  63%يف  .2004-2003أما
معدل انتشار وسائل منع احلمل عند النساء املتزوجات البالغات من العمر ما بني  15و 49سنة
فقد ارتفع بشكل مهم من  63%يف  2004-2003إلى  70,8%يف .2018
 -26حسب البحث الوطني حول السكان والصحة العائلية 2018
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غير أنه ،نفس هاته املؤشرات تسجل مستويات مختلفة بشكل واضح حسب وسط اإلقامة.
ففي الواقع 79,6% ،من النساء القرويات يلجأن لفحص ما قبل الوالدة خالل مدة حملهن ،مقابل
 95,6%بالنسبة لألمهات احلضريات ،ونسبة الوضع يف وسط حتت اإلشراف يصل إلى 73,7%
يف املجال القروي مقابل  96%يف املجال احلضري.

 .2.2االستراتيجيات واإلجراءات واإلكراهات والتحديات
 .1.2.2وفيات حديثي الوالدة والرضع واألطفال
يرجع بطء انخفاض وفيات األطفال دون سن اخلامسة لعدة أسباب ،من بينها الطابع
ال َعمودي للبرامج اخلاصة التي مت اعتمادها حتى نهاية التسعينات .فهذا الطابع مسؤول عن
ضعف جودة التكفل باألطفال املرضى .وعالوة على ذلك ،لم تُولِ برامج صحة األم والطفل
االهتمام الضروري حلديثي الوالدة إال يف سنة  2008من خالل برنامج عمل  .2012-2008وقد
أدرجت وزارة الصحة ،يف خطة عملها األخيرة  ،2021-2017تفعيل استراتيجية التكفل باملواليد
اجلدد ضمن األولويات ،التي تتركز حول احملاور التالية:
•		 تعزيز الولوج لعالج األطفال حديثي الوالدة؛
•		 حتسني نوعية العالج املخصص حلديثي الوالدة؛
•		 زيادة إمكانية الولوج لعالج األطفال على جميع املستويات مع التركيز على األسباب التي
ميكن جتنبها واملشاكل البارزة؛
•		 حتسني نوعية العالج لألطفال (الوقائي واالستشفائي والتحسيني)؛
•		 إحياء التواصل والتعبئة االجتماعية لتعزيز صحة الطفل؛
•		 تعزيز التغذية عند األم واحلديثي الوالدة والطفل؛
•		 تقوية البرنامج الوطني للتلقيح على ضوء السياق الوطني والتوصيات الدولية.
 .2.2.2صحة األم
أخذا بعني االعتبار األهداف احملددة ،وبحكم أن مشكلة وفيات األطفال حديثي الوالدة تقدر
بـ  75%بسبب عدم وجود استمرارية يف التكفل باألطفال حديثي الوالدة منذ فترة ما قبل احلمل،
وفترة احلمل وإلى غاية الوضع وما بعد الوضع ،فإن محاور التدخل املعتمدة هي كما يلي:
•		 تقوية الولوج للعالج طوال دورة احلياة؛
•		 حتسني جودة للعالج طوال دورة احلياة؛
•		 إحياء التواصل والتعبئة االجتماعية؛
•		 تقوية احلكامة واملساءلة؛
•		 توحيد النشاط املشترك بني القطاعات والشراكة؛
•		 تقوية التتبع والتقييم املتكاملني؛
•		 تقوية البرنامج الوطني لتنظيم األسرة؛
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•		 تقوية برنامج الوطني للتلقيح على ضوء السياق الوطني والتوصيات الدولية؛
•		 تعزيز التغذية طوال دورة احلياة؛
•		 تقوية البحث والدراسات.
 .3.2.2الصحة اإلجنابية
شهدت السياسات العمومية يف مجال الصحة اإلجنابية تطورا ديناميكيا من خالل تغطية عدة
مكونات للصحة اإلجنابية ،خصوصا صحة األم والتخطيط العائلي والتعفنات املنقولة جنسيا/
السيدا والتشخيص املبكر لسرطانات الثدي وعنق الرحم والتكفل املندمج بالنساء واألطفال
ضحايا العنف ،وكذا النهوض بصحة املراهقني والشباب.
كذلك ،هناك استراتيجية وطنية للصحة اإلجنابية قيد التنفيذ وتشمل الفترة 2020-2011
لضمان توفير خدمات مكتملة ،ميكن الولوج إليها ومقبولة يف مجال الصحة اإلجنابية .ويتمثل
الهدف من هذه االستراتيجية يف تقوية التنسيق بني البرامج التي تعالج مختلف مكونات الصحة
اإلجنابية وبلورة برامج جديدة تتوخى الوقاية والتكفل مبكونات جديدة مثل عقم الزوجني والنساء
يف سن اليأس ،الخ.
من جهة أخرى ،ولتقليص التأثير القوي للسرطان ،مت سنة  2010وضع برنامج للكشف املبكر
عن سرطانات الثدي وعنق الرحم .ويتركز هذا البرنامج الذي يعتمد على مقاربة مندمجة يف
رزمة الصحة اإلجنابية التي تُقدم يف مؤسسات خدمات العالج األساسية ،على أربعة محاور هي:
•		 ضمان توفر اخلدمات من خالل توفير مقرات املراكز املرجعية وجتهيزات وموارد بشرية
مؤهلة؛
•		 ضمان جودة العرض من خالل حتسني كفاءات مهنيي الصحة املشاركني يف البرنامج؛

•		 تقوية استعمال السكان خلدمات الصحة اإلجنابية باالعتماد على استراتيجية للتواصل
وتعبئة املجتمع املدني؛
•		 وضع نظام لتتبع وتقييم خطة العمل الوطنية للصحة اإلجنابية ،مع التتبع املنتظم للموارد
وللمسلسل ونتائجه.
تبقى اإلجراءات املتخذة يف مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية للمراهقني والشباب ،غير
كافية ،لذلك ينبغي تقوية املبادرات املتخذة يف هذا املجال بشكل أكبر والتعبير عنها بكيفية
منفتحة .ومن بني هاته املبادرات ،ينبغي ذكر ما يلي:
•		 إعداد استراتيجية وطنية للصحة املدرسية واجلامعية؛
•		 إحداث فضاءات لصحة الشباب؛

•		 بلورة مقاربة لتربية اآلباء يف مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية لفائدة الشباب؛
•		 استعمال تكنولوجيات اإلعالم اجلديدة للتربية على صحة الشباب من خالل إطالق
وبلورة املوقع اإللكتروني «.»santejeunes.ma
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 .3داء فقدان املناعة املكتسبة-السيدا والعدوى املنقولة جنسيا وأمراض أخرى
 .1.3املستويات واالجتاهات
 .1.1.3داء فقدان املناعة املكتسبة-السيدا
يظل مستوى انتشار داء فقدان املناعة املكتسبة باملغرب ضعيفا جدا .وحسب التقديرات
األخيرة لوزارة الصحة والبرنامج الوطني حملاربة السيدا ،يقدر انتشار داء فقدان املناعة املكتسبة
بـ  0,1%و فيما يقدر العدد اإلجمالي املتراكم لألشخاص الذين يعيشون بالفيروس املُش َعرين منذ
بداية الوباء سنة  1986إلى غاية نهاية يونيو  2017يقدر بـ  ،13322منهم  52%من احلاالت مت
تسجيلها ما بني  2012ونهاية يونيو  .2017حسب اجلهات ،فأزيد من نصف حاالت األشخاص
الذين يعيشون بالفيروس مت تسجيلها يف الثالث جهات التالية :سوس – ماسة ،الدار البيضاء –
سطات ومراكش آسفي.
 67%من اإلصابات اجلديدة حتدث يف محيط السكان األكثر عرضة لإلصابة .وبالتالي،
يقدر معدل انتشار فيروس نقص املناعة املكتسبة بنسبة  1,3%بني مهنيات اجلنس اإلناث،
و 4,3%بني الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال و 8%بني األشخاص الذين يتعاطون
املخدرات عن طريق احلقن .هذا االنتشار يتعدى  5%يف بعض املدن ( 5,7%يف مراكش بني
الرجال الذين ميارسون اجلنس مع الرجال ،و 13,2%يف الناظور و 7,1%يف تطوان بني األشخاص
الذين يتعاطون املخدرات عن طريق احلقن).
إن اإلجراءات املتعلقة بالوقاية من فيروس نقص املناعة املكتسبة وباكتشافه وبالولوج للعالج
من قبل األشخاص الذين يعيشون بالفيروس وبالدعم النفسي واالجتماعي قد حققت تقد ًما ال
ميكن إنكاره .فقد مت توسيع برامج الوقاية بشكل خاص لتشمل  160960شخصا من بني السكان
األكثر عرضة لإلصابة بالعدوى خالل سنة .2016
من جانبه ،فبرنامج احلد من املخاطر ملستخدمي املخدرات املنفذ يف طنجة وتطوان والناظور
مت توسيعه ليشمل  4286شخصا ،منهم  634حاقن.
أما بالنسبة لعرض الفحص االستكشايف ،فقد متت توسعته إلى  1200مركز صحي ومنظمات
غير حكومية .وقد تزايد عدد األشخاص الذين مت اختبارهم لفيروس نقص املناعة املكتسبة مبا
يقارب من  3مرات ما بني  2012و ،2016لينتقل من  218951إلى  ،605746من بينهم 15416
امرأة حامل يف الفحص ما قبل الوضع و 16030مريض بالسل.
أما بخصوص نسبة تغطية النساء احلوامل اللواتي يتبعن العالج املضاد للفيروسات ملنع
انتقال فيروس نقص املناعة املكتسبة من األم إلى الطفل فقد انتقلت من  33%يف  2011إلى
 62%يف .2016
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 .2.1.3داء السل
ال يزال داء السل ميثل مشكال للصحة العمومية باملغرب .فوفقا ألحدث املعطيات ،مت اإلبالغ
عن  31452حالة باختالف أنواعها يف  ،2016وهو ما ميثل حدوث  91حالة لكل  100000نسمة.
يف سنة  ،2016أصاب هذا املرض عدد أكبر من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني  15و 45عاما،
والذين شكلوا وحدهم  63%من مجموع احلاالت.
إن حتليل الوضع الوبائي يكشف أن داء السل شديد التركيز يف املناطق شبه احلضرية يف
التجمعات الكبرى .كما أنه يرتبط بالسكن غير الصحي ،والكثافة السكانية العالية ،واالختالط،
وسوء التغذية ،والهشاشة والفقر .ويكشف التوزيع اجلغرايف أن  6جهات متثل وحدها  87%من
حاالت السل املبلغ عنها ،مع جتاوز معدل اإلصابة املعدل الوطني .وتأتي جهة الدار البيضاء –
سطات يف املرتبة األولى بنسبة  26%من احلاالت ،تليها جهة الرباط –سال –القنيطرة (17%
من احلاالت) ،طنجة –تطوان –احلسيمة ( ،)16%فاس –مكناس ( ،)13%مراكش –آسفي ()10%
وسوس – ماسة (.)6%
لقد مت إحراز تقدم يف مكافحة هذا املرض ما بني  1990و .2015فوفقا للمعطيات الرسمية
ملنظمة الصحة العاملية اخلاصة باملغرب ،انخفض معدل اإلصابة بنسبة  27%خالل هذه الفترة.
وينطبق نفس الشيء على معدل الوفيات الذي انخفض بنسبة  .59%وتوضح الوزارة أنه من
خالل البرنامج الوطني ملكافحة داء السل ،ارتفع معدل الكشف من  75%إلى  ،83%مما مكن من
تشخيص والتكفل بحاالت أكثر .وقد أحرز تقدم يف التكفل بهذا املرض .ويتم توفير هذا التكفل
مجانا جلميع املرضى .ويسجل ،من جهة أخرى ،زيادة مهمة يف امليزانية السنوية املخصصة
للبرنامج الوطني ملكافحة داء السل ،والتي انتقلت من  30مليون درهم يف  2012إلى  60مليون
يف  ،2016باإلضافة إلى الدعم املالي من الصندوق العاملي ملكافحة فقدان املناعة املكتسبة ،وداء
السل واملالريا املقدر بنحو  85مليون درهم خالل الفترة .2017-2012
 .3.1.3املالريا
بفضل جهود البرنامج الوطني ملكافحة املالريا ،انتقل عدد حاالت املالريا من حوالي 30
ألف حالة يف سنة  1965إلى حوالي  100حالة يف أواخر التسعينات .منذ ذلك احلني ،مت وضع
استراتيجية تهدف إلى القضاء التام على املالريا باملغرب ،حيث لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت
محلية منذ سنة  ،2005مما مكن من اعتماد املغرب كبلد خالي من املالريا من قبل منظمة الصحة
العاملية سنة  .2010وللحفاظ على هذا املكتسب ،تعمل وزارة الصحة مع شركائها منذ  2012سنة
لتنفيذ تدابير الوقاية تتعلق أساسا بالتشخيص والتكفل السريع واملجاني بكل احلاالت الوافدة،
وتعزيز إجراءات املراقبة الوبائية ومحاربة الناقالت وتوفير خدمات الوقاية للمسافرين املتوجهني
إلى البلدان التي يستوطن فيها املرض .ففي السنوات اخلمس األخيرة ،مت تسجيل  400حالة
مصابة باملالريا يف املغرب مت استيرادها عبر املسافرين من البلدان املصابة ،ومت تشخيصها
والتكفل بها مجانا.
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 .2.3االستراتيجيات ،واإلجراءات والتحديات األساسية واإلكراهات
 .1.2.3داء فقدان املناعة املكتسبة-السيدا:
من حيث احلكامة وتطوير الشراكات ويف سياق الالمركزية يف االستجابة ،مت تقسيم اخلطة
االستراتيجية الوطنية إلى خطط استراتيجية جهوية ،بدعم من اللجان اجلهوية املشتركة بني
القطاعات حملاربة داء فقدان املناعة املكتسبة .وباإلضافة إلى هذا ،يجب اإلشارة إلى تطوير
وتنفيذ استراتيجية خاصة بشأن حقوق اإلنسان املتعلقة بفيروس فقدان املناعة املكتسبة ،مع
التركيز على محاربة الوصم (التقليل من القدر) والتمييز وإدماج مقاربة النوع.
يف نفس السياق ،مت وضع استراتيجية خاصة للوقاية من فيروس فقدان املناعة املكتسبة
وحماية املراهقني والشباب ،باإلضافة إلى إجراءات خاصة تهدف إلى حتسني ولوج السجناء إلى
الوقاية من الفيروس واكتشافه وعالجه وذلك بالتعاون الوثيق مع املندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج.
 .2.2.3داء السل
على الرغم من أن معدل اإلصابة انخفض سنويا بنسبة  1,1%بني  1990و ،2015إال أنه ال
يزال بطيئا وحتت مستوى التطلعات ،حيث أن محددات املرض متعددة ومتصلة أساسا بالظروف
االجتماعية واالقتصادية .وقد وضعت وزارة الصحة خطة استراتيجية وطنية حملاربة داء السل
ما بني  .2021-2017وتهدف إلى تقليل عدد الوفيات املرتبطة بهذا املرض بنسبة  40%يف أفق
 2021مقارنة بسنة  .2015كما ستسمح هذه اخلطة اجلديدة بزيادة العدد السنوي للحاالت
املكتشفة إلى  36300يف أفق  2021وبلوغ معدل ولوج عالجي ال يقل عن  90%ابتداء من .2018
 .3.2.3املالريا
خال من املالريا احمللية ،تهدف االستراتيجية املعتمدة إلى تعزيز
للحفاظ على وضع البلد ٍ
القضاء على املالريا احمللية واالحتياط من عودة ظهور املرض من خالل:
•		 إحياء التعاون املشترك بني القطاعات واملشاركة املجتمعية يف إطار مقاربة « التسيير
املندمج حملاربة ناقالت األمراض؛
•		 تعزيز التعاون عبر احلدود ،خاصة بني اجلزائر وموريتانيا.

•		 التشخيص والتكفل املبكر باملالريا املستوردة من اخلارج وزيادة التحسيس والنصح
للمسافرين.
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ج -املجال ،وحركية السكان والبيئة املستدامة
يحتوي إعالن القاهرة لسنة  2013يف مجال التمدن واحلركية السكانية على  32إلتزا ًما
يشمل قضايا التمدن والهجرة ،مبا يف ذلك اندماج وإعادة إدماج املهاجرين والبيئة.

 .1التمدن
 .1.1التمدن واملدن
 .1.1.1الوضعية الراهنة والتوجهات
 .1.1.1.1سكان املدن والتمدن
بلغ عدد الساكنة احلضرية يف املغرب  20432439نسمة حسب إحصاء  ،2014مسجال
بذلك تضاعفا يصل إلى  6مرات منذ  1960مبتوسط منو سنوي يصل إلى  .2,65%وخالل 54
سنة ،تزايد عدد احلضريني بأكثر من  17مليون نسمة .وخالل هذه الفترة ،استمر معدل النمو
السنوي للسكان يف االنخفاض .حيث تناقص كثي ًرا بني  1971و ،2004عندما انتقل من 4,17%
إلى  .2,05%بينما ،خالل فترة ما بني اإلحصائني األخيرين  ،2014-2004ارتفع نسبياً منتقال
من  2,05%إلى .2,15%
عرف معدل التمدن باملغرب ارتفاعا مستمرا منتقال من  %29,1سنة  1960إلى  %55,1سنة
 2004ثم إلى  %60,3سنة  .2014وبلغ معدل منو الساكنة احلضرية  2,15%بينما أصبح هذا
املعدل سلبيا يف الوسط القروي ()0,01-%؛ نتيجة للزيادة الطبيعية والهجرة الداخلية والدولية،
وإعادة تصنيف بعض املناطق القروية إلى مناطق حضرية ،وتوسيع احمليط احلضري للمدن
وإنشاء مدن جديدة .وبذلك ،فإن النمو الدميغرايف الذي يهم أكثر الوسط احلضري ،يفسر تطور
التمدن يف املغرب.
وحسب االسقاطات السكانية ،سيصل معدل التمدن إلى  67,8%سنة  2030و 37,7%سنة
 ،2050بزيادة تقدر ب  11,6مليون شخص إضايف باملجال احلضري يف حدود سنة .2050
 .2.1.1.1توزيع وتطور الساكنة احلضرية حسب نوع وحجم املدن
خالل الفترة  ،2014-2004انتقل عدد سكان املدن من  16219894إلى  19298254نسمة،
أي أن هذا العدد تضاعف بحوالي  1,2مرة ،ومبعدل منو سنوي يصل إلى .1,9%
خالل سنة  43,8% ،2014من الساكنة احلضرية ( 8334705نسمة) تعيش يف املدن الكبرى،
 8116002( 42,1%نسمة) يف املدن املتوسطة و 2847547( 14,8%نسمة) يف املدن الصغيرة.
وقد تضاعف عدد الساكنة احلضرية يف املدن الكبرى بحوالي  1,2مرة خالل الفترة -2004
 ،2014بزيادة تصل إلى  21,1%أي  2,1%من احلضريني تزداد سنويا .ويف املدن املتوسطة،
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تضاعف هذا العدد بحوالي  1,3مرة ،بزيادة تصل إلى  26,2%و 2,6%من احلضريني تزداد
سنويا.
أما املراكز احلضرية األخرى ،فهي تضم  1134185( 5,6%نسمة) من الساكنة احلضرية.
وقد تضاعف عددها بحوالي  4,6مرة ،حيث عرف تطورا كبيرا يصل إلى  ،365,3%أي 36,3%
من احلضريني تزداد سنويا.
 .3.1.1.1النمو العام يف عدد سكان املدن
خالل الفترة  ،2014-2004ساهمت خمس مدن مغربية يف النمو العام لسكان املدن.
ساهمت مدينة الدار البيضاء بـ  328422نسمة ،مبتوسط منو سنوي يصل إلى  .1,1%وساهمت
طنجة بـ  260285نسمة ،بنسبة تبلغ  .3,8%وساهمت مدينة فاس بـ  161832نسمة ،بنسبة تبلغ
 .1,7%وساهمت مدينة سال بـ  130217نسمة ،بنسبة تبلغ  .1,7%وساهمت مدينة مراكش بـ
 102216نسمة ،بنسبة تبلغ .1,2%
 .4.1.1.1عدد املجاالت احلضرية سنة  :2014انتشار املجاالت التي تقل عن  50 000نسمة
حتليل التطور العام يف عدد املجاالت احلضرية والنمو العام لعدد سكانها حسب النوع
(املدن الكبيرة :أكثر من  500000نسمة ،واملدن املتوسطة :بني  500000و 50000نسمة ،واملدن
الصغيرة :أقل من  50000نسمة ،واملراكز احلضرية األخرى) وحسب احلجم (عدد السكان)،
يتبني أن الوسط احلضري باملغرب يتميز بالتفاوت اجلغرايف الكبير فيما يتعلق بالتوزيع املجالي
للسكان .فمن بني  367مجال حضري مت حتديدها سنة  ،2014ميكن متييز أربعة أنواع من
املجاالت احلضرية:
•		  7مدن كبيرة ( 2%من مجموع املجاالت احلضرية)؛
•		  63مدينة متوسطة ()17%؛
•		  148مدينة صغيرة ()40%؛
•		  149مراكز حضرية أخرى (.)41%

إذا كانت املدن الكبيرة ال تشكل سوى  3,2%من مجموع املدن املغربية ،فإن املدن املتوسطة
متثل أكثر من الربع بحوالي  ،28,9%يف حني متثل املدن الصغيرة ثلثي مجموع املدن بحوالي
.67,9%
فيما يتعلق بتطور املدن حسب نوع املدينة ،فقد عرف املغرب زيادة ( )1+مدينة كبيرة تفوق
ساكنتها  500000نسمة بني  2004و ،2014كذلك فإن املدن املتوسطة هي األكثر تطورا حيث
عرفت زيادة ( )13+مدينة من هذا النوع منتقلة من  50إلى مدينة متوسطة  63خالل نفس الفترة.
فيما تعتبر املدن الصغيرة أكثر انتشارا رغم أنها عرفت تراجعا خالل نفس الفترة ب ( )14-منتقلة
من مدينة صغيرة  162سنة  2004إلى  148سنة  2014بسبب التحوالت الدميغرافية أو االدارية.
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 .2.1.1سياسة املدينة
اعتمد املغرب سياسة املدينة من أجل محاربة جميع أشكال اإلقصاء االجتماعي أو املجالي
وتوفير االندماج احلضري لسكان األحياء احملرومة من العمل ،وولوج اخلدمات وجتهيزات القرب.
كما تهدف إلى تطوير مدن جديدة ،ذكية ،مفتوحة وشاملة ومنتجة ومتضامنة ومستدامة .وتندرج
يف إطار تنفيذ البرنامج اجلديد للمدن ،الذي يعتبر امتدادا لبرنامج التنمية املستدامة يف أفق
 2030املعتمد من طرف  193دولة عضو يف األمم املتحدة منذ شتنبر .2015
أهداف هذه السياسة هي:
•		 تعزيز دور املدينة كقطب للتنمية وأداة خللق الثروة وفرص العمل ألكبر عدد من السكان؛
•		 زيادة قدرات االندماج االقتصادي واالجتماعي والسكني للمدن؛
•		 إعادة تأهيل املدن التاريخية؛
•		 تنشيط املناطق احلضرية غير القادرة على التنافسية؛
•		 حتسني البيئة املعيشية للمجاالت احلضرية التي تواجه عجزا يف توفير السكن
والتجهيزات وانخفاض معدل اخلدمة التي تقدمها اخلدمات احلضرية؛
•		 تعزيز استدامة املدن.
سياسة املدينة هي اآلن يف مرحلتها العملية ،من حيث تنفيذ مشاريع املدن التي صممها
الفاعلون احملليون من خالل مقاربة تشاركية وما تقتضيه من شراكة .تروم اآلفاق يف هذا املجال
العمل على التعاقد وتنفيذ مشاريع املدن واملناطق احلضرية أو األحياء بالنسبة جلميع املجاالت
ذات األولوية ،على الصعيد الوطني ،مع مقاربة مزدوجة:
املقاربة األولى تتعلق باإلعالن عن مشاريع من شأنها تشجيع الفاعلني احملليني حلشد
شراكاتهم وتدخالتهم حول رؤية التنمية وأولويات العمل املشترك؛
وتهم املقاربة الثانية عمال استباقيا واستهدافيا للمجاالت ،انطالقا من مؤشرات جيدة
و«مجاالت جغرافية ذات أولوية» على الصعيد الوطني ،من أجل تأهيل املجاالت التي راكمت عددا
من مظاهر العجز على مستوى التجهيزات والبنية التحتية األساسية.
 .1.2.1.1خلق مدن جديدة
من أجل التخفيف من الضغط على املدن الكبرى ،فإن السياسة التي تعتمدها الدولة
بخصوص املدن اجلديدة تشكل الرابط القوي يف برنامج احلكومة على مستوى إعداد التراب
الوطني .بحلول أفق  ،2020يجب أن يتم إحداث حوالي  15مدينة جديدة بغية تلبية حاجيات
املدن املزدحمة ،مبا يف ذلك طنجة والناظور والدار البيضاء .ولقد حتملت املجاالت احلضرية
التطور السكاني الذي يفوق أكثر من  15مليون نسمة بالوسط احلضري خالل خمسني سنة .أدت
هذه الوثيرة إلى ازدحام املدن ،التي متيزت باستنزاف االحتياط العقاري ،وتزايد طلب السكن،
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وضعف القدرة الشرائية لفئة واسعة من السكان وانتشار واسع للسكن الغير الالئق .وبذلك متت
برمجة ست مدن جديدة :متنصورت بالقرب من مراكش ،ومتسنا بالقرب من الرباط ،وخليايطة
وزناتة يف ضواحي الدار البيضاء وملوسة بطنجة وتكاديرت بأكادير.
وتهدف املدن اجلديدة إلى تقسيم التجمعات السكانية الكبيرة واحملافظة على أدوارها
السياحية والتاريخية .كما أنه ال يتعلق األمر بتوسيع املدن املوجودة ،ولكن سيتم إحداث مدن
جديدة قائمة الذات .حيث ميكن أن تستقبل متنصورت بالقرب من مراكش حوالي 450.000
نسمة .وستستقبل متسنا  250.000نسمة وستغطي  38%من حاجيات السكن يف جهة الرباط.
وتضم هذه املدينة  54.000سكن ،منها  8300سكن بتكلفة ضعيفة (ما بني  120.000و 140.000
درهم للوحدة) و 9800سكن اقتصادي (ب  200.000درهم للوحدة) و 1500فيال اقتصادية
(ما بني  800.000و 1300.000درهم للوحدة) .والباقي يتكون من سكن مختلف املستويات،
خصوصا لفائدة الطبقة املتوسطة .أما بالنسبة للمدينة اجلديدة لساحل خليايطة التي انطلقت
سنة  ،2009يف إطار املقتضيات اجلديدة التي تنظم الشراكة ما بني القطاع العام واخلاص،
ستنطلق أشغال الصيانة من طرف املنعشني العقاريني الذين سيعملون على تهيئة ثلث املساحة
اإلجمالية ،لكن الثلث اآلخر سيتم تهيئته من طرف مجموعة العمران والثلث الباقي سيخصص
للبناء الذاتي وسيتم تفويته على شكل جتزئات إلى األشخاص الذاتيني.
 .2.2.1.1برامج التأهيل احلضري
لقد مت إطالق برامج التأهيل احلضري للمدن واملراكز احلضرية .ويهدف هذه البرامج إلى
إعادة هيكلة العمليات اجلماعية يف مجال البنيات التحتية والتجهيزات اجلماعية حول البرامج
املتماسكة واملندمجة ،على أساس الشراكة والتعاقد بني مختلف الفاعلني.
يف إطار املقاربة املعتمدة على أساس االنسجام والتشاور اجليد بني جميع الشركاء املعنيني
بالتنمية احلضرية يف املغرب ،يستجيب التأهيل احلضري ،بتنفيذ مختلف محاوره اإلستراتيجية
للعديد من االشكاليات احلضرية :التطهير الصحي والتزويد باملاء الشروب ،التنقل والتجول،
القضاء على السكن غير الالئق ،توقع التوسع احلضري ،إلخ.
تغطي هذه البرامج احملاور التالية:
•		 حتسني جاذبية املدن بفضل تأهيل البنية التحتية والتجهيزات احلضرية (الطرق،
التطهير ،الكهربة العمومية ،الفضاءات واألماكن العمومية ،والتجهيزات اجلماعية)...،؛
•		 حتسني جودة اخلدمات املقدمة من طرف اجلماعات الترابية واألرباح املدرة بواسطة
التجهيزات اجلماعية (محطات القطار ،املجازر ،األسواق البلدية ،وأسواق اجلملة)...،؛
•		 دعم التجهيزات االجتماعية للقرب (التجهيزات الرياضية ،دور الشباب ،نوادي نسوية،
ودور الثقافة)...،؛
•		 حتسني إطار املعيشي بواسطة إعادة هيكلة وتأهيل األحياء الغير املجهزة؛
•		 احملافظة على التراث التاريخي والثقايف (املدن القدمية ،القصبات ،واألسوار.)...،
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ومتثل األهداف الرئيسية املتوخاة يف حتسني ظروف سكن األسر ،وتسوية الوضعية
العقارية ،واحملافظة على اإلطار االقتصادي واالجتماعي وإدماج األحياء غير القانونية واملهمشة
يف النسيج احلضري ،وذلك بواسطة مقاربات تعتمد يف االستعمال املشترك للتدخل الفعلي
والعمليات الوقائية املرتكزة على التجهيز العقاري املتفائل .إلى حدود سنة  ،2015استفادت 230
مدينة ومركز حضري من التأهيل احلضري.
ومنذ سنة  ،2017انطلق اجليل الثاني من البرامج .يتعلق األمر بوضع برامج تنموية والتي
تخص ،عالوة عن البنيات التحتية والتجهيزات ،إعادة هيكلة األحياء غير املجهزة ،وحماية املدن
ضد الفيضانات وإحداث مشاريع اقتصادية.
 .3.1.1الصعوبات ومشاكل املدن
أدت اجلهود املبذولة يف مجال التمدن وتعزيز دور املدن ،كأقطاب للتنمية ،ومحدثة للثروة
وخلق عدد كبير لفرص الشغل ،إلى جتديد املجاالت احلضرية بواسطة البنايات احلديثة،
واخلدمات العصرية املريحة التي تعوق التسيير اجليد للمدن .ونتج عن هذه الوضعية ،إحداث
ضواحي غير مندمجة .وهي يف غالب احلاالت ،أحياء محرومة ،لم تتم برمجة أي تهيئة لها من
قبل .وبذلك ،نتج عن هذه السلوكيات ظهور مستويات مرتفعة للفوارق ،وغياب التنظيم وبنيات
حتتية غير كافية ووجود ثغرات يف مجال التجديد والتهيئة .من جهة أخرى ،أدت أيضا إلى أزمة
يف السكن وانتشار أشكال الهشاشة ،السيما دور الصفيح والفقر.
وفيما يتعلق باملدن اجلديدة الواقعة بالقرب من املدن الكبرى (الدار البيضاء ،الرباط ،مراكش
وطنجة) فإنها لم تستفد بالشكل املناسب من وسائل النقل ،الضرورية للفئات االجتماعية ذات
الدخل الضعيف واملستهدفة من طرف البرامج املنجزة يف مجال السكن االجتماعي .ولم تواكب
أيضا ،التجهيزات األساسية (التربية ،الصحة ،التجارة وخدمات القرب ،واألمن )...،وذلك لعدة
أسباب منها (تشتت وضعف العمليات العقارية اخلاضعة للمنعشني اخلواص ،ومشكل املردودية.)...،
واملالحظ وبالرغم من املجهودات املبذولة من طرف الدولة يف مجال احلد من السكن غير
الالئق ،مازالت دور الصفيح منتشرة يف معظم املدن املغربية .ويتعلق األمر بساكنة حضرية متأثرة
غالبا باإلشعاع االقتصادي للمدينة عوض الوسط القروي غير القادر لالستجابة حلاجياتها .كما
جتذب املدينة تدفق املهاجرين ما بني املجاالت احلضرية نتيجة عرض الشغل أو انتظار مستقبل
مفعم باألمل أو العيش الكرمي .تهم هذه التدفقات ،التي تقطن دور الصفيح غير الالئقة ،ساكنة
فقيرة أو هشة وتطرح مشاكل ،خاصة يف املدن الكبرى ،لسكناهم يف املساكن غير القانونية،
وإعادة إدماجهم يف األنشطة االقتصادية واندماجهم كذلك يف توجهات احلداثة.
 .4.1.1املخططات املستقبلية يف مجال سياسة املدينة
تتعرض املدن املغربية ،منها الصغيرة واملتوسطة أو الكبيرة إلى عدة حتديات:
•		 ضمان عرض كفيل لالستجابة إلى التطور املرتفع الذي يؤدي إلى ارتفاع يف حاجيات
السكن؛
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•		 القدرة على حتمل الطلب الزائد من ناحية اخلدمات الضرورية والتجهيزات األساسية
(املاء ،الكهرباء والتطهير)؛
•		 التكلفة البيئية للتوسع احلضري؛
•		 اختيار التهيئة املعمول بها وانعكاساتها احملتملة؛
•		 املشاكل االجتماعية التي ميكن أن تنتج عن الكثافة السكانية املتزايدة والتجمعات
احلضرية؛
•		 التحدي اخلاص بالتنافسية التي تفرضها ضروريات العوملة؛
•		 التحدي اإليكولوجي؛
•		 التحدي املرتبط بتقوية التماسك االجتماعي؛
•		 التحدي املتعلق بالتحكم يف تطور املدن؛
•		 التحدي املرتبط بتكامل االختصاصات واألدوار داخل شبكات املدن؛
إعادة تعريف اخلريطة اجلهوية يف إطار اجلهوية املتقدمة من شأنه أن ميكن اجلهات
من االرتكاز على القطب احلضري احلركي .ويف نفس الوقت ،ستلعب اجلهات دورا جديدا يف
النهوض والتنسيق داخل ترابها؛
التحدي املتعلق باملدن الذكية يعتبر منافسة مفتوحة للمدن املغربية .وسيساعد هذا التحدي
على احلصول على نتائج لفائدة املقيمني ،وتأهيل اجلماعات الترابية على التجديد ،وعلى وضع
شراكات وشبكات جديدة والعمل على استفادة جميع املغاربة.

 .2اإلسكان والولوج إلى اخلدمات األساسية
 .1.2وضعية قطاع اإلسكان
تهدف السياسات العمومية يف مجال السكنى إلى إيجاد تطابق بني العرض والطلب يف مجال
السكن والقضاء على السكن غير الالئق.
وهكذا ،ويف إطار سياسة متدرجة ،مت تقليص العجز السكني املتراكم يف حـــــــــدود 840.000
وحدة يف  2011إلى  624.000وحدة سنة  2014مت إلى  400.000وحدة يف أفق .2016
وترتكز جهود احلكومة يف هذا املجال على محورين أساسني:
•		 القضاء على السكن غير الالئق وحتسني ظروف عيش األسر يف وضعية هشاشة؛
•		 تنويع عرض السكن لإلستجابة حلاجيات عدة شرائح اجتماعية.
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أ .القضاء على السكن غير الالئق
إن ظروف العيش غير املالئمة يف مدن الصفيح واألخطار التي تواجهها األسر فـــي املساكن
اآليلة للسقوط من أهم أسباب التي دفعت السلطات العمومية إلى تبني عدة برامج:
•		 البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح» :يهدف برنامج «مدن بدون صفيح» الذي انطلق
سنة  2004إلى القضاء على دور الصفيح املتواجدة ب  85مدينة وجماعة حضرية .ويهم
هذا البرنامج  471.259أسرة .ومنذ انطالقته وحتى حدود  ،2018متكن هذا البرنامج
من إجناز  69,4%من أهدافه .حيت مت إعالن 59مدينة بدون صفيح .وتتراوح نسبة
تقدم البرنامج يف باقي املدن ما بني  50%و.80%
•		 برنامج تأهيل املباني اآليلة للسقوط :ظهرت ضخامة ظاهرة املباني اآليلة للسقوط
بداية سنة  ،2000حيث كشف اإلحصاء الذي أجري سنة  2004عن وجود 43697
بناية آيلة للسقوط على الصعيد الوطني .وقد بلغ إلى حدود  2017عدد املباني التي
مت التدخل فيها  27.500أي ما يعادل  63%من املباني احملصية ولكن ولتعقد الظاهرة
وكثرة املتدخلني ،مت اصدار قانون جديد  12.94يروم اعتماد مقاربة تشاركية يف تنظيم
التدخل يف املباني اآليلة للسقوط.
ب .تنويع العرض يف السكن
إن تقليص العجز السكني بأكثر من  50%جاء نتيجة ملجموعة من البرامج تهدف إلى تنويع
العرض وهي كالتالي:
•		 برنامج السكن االجتماعي بقيمة  250000درهم :ميتد هذا البرنامج يف الفترة بني
 2020-2010ويرمي هذا املنتوج السكني إلى امتصاص العجز بقطاع السكن عن
طريق إعطاء رؤيـة واستقرار جبائي للمستثمرين يف العقارات االجتماعية .منذ انطالق
البرنامج،بلغ عدد الوحدات املنجزة  406.217وحدة ما بني 2018-2010؛
• برنامج السكن املنخفض التكلفة 140.000« :درهم» :انطلق هذا البرنامج سنة ،2008
يهدف هذا املنتوج الذي يستفيد من العقار العمومي والتجهيز بثمن التكلفة ،إلى متكني
االسر ذات الدخل احملدود من سكن مع إعطاء االولوية لقاطني الدور االيلة للسقوط
ودور الصفيح وحاملي البذلة وموظفي الدولة .ويف حدود سنة  ،2018بلغ عدد الوحدات
التي حصلت على شهادة املطابقة  26152وحدة.
•		 برنامج السكن املوجه للطبقة املتوسطة :يف إطار سياستها الرامية إلى تسهيل امللكية
العقارية لكل الفئات االجتماعية ،قامت احلكومة سنة  2013بتخصيص منتوج جديد
للطبقة املتوسطة :حيث حددت لهذا املنتوج خصائصه التقنية والتجارية (مساحة من 80
إلى  150متر مربع وثمن البيع ال يتعدى  7200درهم مع احتساب القيمة املضافة وإعفاء
املستفيد من رسوم التسجيل والتحفيظ) ومنذ انطالقته ،ولغاية نهاية دجنبر  2018مت
التوقيع على  30اتفاقية إلجناز  9326وحدة سكنية كما توجد حاليا  3510وحدة سكنية
يف طور االجناز 310 ،منها حصلت على رخصة السكن.
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 .2.2الولوج خلدمات البنيات التحتية األساسية
تشكل خدمات البنية التحتية األساسية عامال أساسيا يف حتسني ظروف عيش السكان
ففي الوقت الذي تستفيد ساكنة الوسط احلضري عموما من هاته اخلدمات (النقل اإلنارة،
الربط بشبكات املاء الصالح للشرب وخدمات التطهـــير السائل) تبقى املناطق ذات الكثافة
السكانية الضعيفة واملساكن املتفرقة يف العالم القروي محرومة من هذه اخلدمات أو تستفيد
منها بشكل ضعيف بالرغم من املجهودات املبذولة لتعميم خدمات البنيات التحتية األساسية.
 .1.2.2ولوج البنيات التحتية الطرقية
مكنت البرامج الطرقية لفك العزلة عن العالم القروي منذ  1995من ترجمة التزام الدولة
والسلطات املغربية بتحقيق النمو االقتصادي واالجتماعي العادل جلميع مناطق التراب الوطني
وحتسني ظروف عيش الساكنة القروية .وهكذا فإن إجناز البرنامج الوطني األول للطرق القروية
ما بني  1995و 2005مكن من إجناز  11236كلم من الطرق ورفع نسبة ولوج الساكنة القروية
للطرق من  36%الى .54%
ويف نفس اإلطار وسعيا منها لتمكني املزيد من املناطق القروية من الولوج الى الطرق مت
إطالق برنامج ثان للطرق القروية سنة  2005قصد إجناز  15572كلم من الطرق القروية.
ويهدفالبرنامجإلىرفع نسبة الولوج إلى الشبكة الطرقية إلى  80%على الصعيد الوطني .وقد
وصل طول الطرق التي أعطيت انطالقتها  15122كلم أي بنسبة  97%من مجموع البرنامج،
وبلغت نسبة الولوج  .79,3%وتقوم الوزارة حاليا ببرمجة العمليات املتبقية حسب األوليات وجب
املدفوعات املستوفية من طرف اجلماعات احمللية املعنية.
و جتدر اإلشارة إلى بعض العراقيل التي واجهت اجناز هذا البرنامج ،ومنها على اخلصوص
التنسيق و إلتقائية برامج فك العزلة بسبب تعدد املتدخلني (وزارة التجهيز ووزارة الفالحة
واملندوبية السامية للمياه والغابات واجلماعات الترابية) إلى جانب مشاكل أخرى من قبيل متويل
إصالح الطرق املتضررة أو املتهالكة غير املصنفة مما يؤثر سلبا على جودة البنية التحتية الطرقية
خصوصا على مستوى اجلماعات الترابية الفقيرة.
ومن جهة أخرى،مت اجناز برنامج التأهيل الترابي ( )2015-2011الذي هم  2320كلم (بناء:
 773كلم ،إعداد  1547كلم ،بناء  90منشاة عبور منها  68منشاة معزولة) ،وذلك لفائدة ساكنة
قروية تقدر ب  810.963نسبة موزعة على  207جماعة و 22اقليم.
تعتبر الطرق االقليمية ذات الطابع القروي والتي توجد يف حالة سيئة ومهددة باالندثار،
احللقة الضعيفة بني الشبكة املهيكلة (الوطنية واجلهورية) والطرق احمللية املنجزة يف إطارالبرامج
الطرقية املتتالية ،وتساهم تهيئتها يف مواكبة مجهود فك العزلة ،يصل الطول اإلجمالي املبرمج
يف إطار برنامج احلد من الفوارق املجالية واالجتماعية يف العالم القروي بصيانة  8000كلم
مخصصة للحفاظ على طرق القرب القروية املصنفة وبناء  180منشاة فتية.
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 .2.2.2ولوج املاء الصالح للشرب والتطهير السائل
أدت اجلهود املبذولة يف مجال املياه إلى انتشار واسع ملياه الشرب يف املناطق احلضرية،
حيث عرف معدل الولوج للماء الصالح للشرب يف الوسط احلضري تطور ملحوظ يف السنوات
األخيرة ليصل إلى  96%سنة .2016
وفيما يتعلق مبجال التطهير ومن أجل تدارك التأخير احلاصل يف هذا املجال ،مت تطوير
البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعاجلة املياه العادمة سنة  2005بتكلفة تصل إلى  43مليار
درهم لتجهيز  330مدينة ومركزا حضريا لفائدة  10ماليني نسمة.
وقد مكن هذا املشروع منذ انطالقه من تنفيذ العديد من املشاريع بالتشاور والشراكة مع
الفاعلني يف القطاع ،مبا يف ذلك املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب والوكاالت املستقلة
لتوزيع املاء والكهرباء ،وذلك من خالل صندوق الدعم املخصص لهذا املجال والتي مت خلقه من
خالل القانون املالي لسنة .2007
وهكذا مكن البرنامج الوطني للتطهير من الرفع من نسبة الربط بشبكة مياه الصرف
الصحي لتصل إلى  90%بالوسط احلضري سنة  .2016ومع ذلك ،التــــزال املناطق القروية
متأخرة يف هذا املجال بحيث تصل نسبة الولوج لشبكة صرف صحي محسنة (حفر صرف صحي
مجهزة)  19,5%فقط  7,1%منها مربوطة مباشرة بشبكة الصرف.
 .3.2.2النفايات املنزلية واملماثلة لها
وقد مت إلى حدود سنة  2018حتقيق النتائج اآلتية:
•		 الرفع من عملية جمع النفايات بااملراكز احلضرية بطريقة مهنية إلى 85,2%؛
•		 الرفع من نسبة معاجلة النفايات داخل مراكز طمر وتثمني النفايات لتصل إلى 62,4%
من النفايات املنتجة؛
•		 إجناز  25مطرحا مراقبا مت حتويل  22منها إلى مراكز للطمر والتثمني بعدد من املدن
املغربية؛
•		 إعادة تأهيل  29مطرحا عشوائيا.
 .4.2.2كهربة العالم القروي
تبنى املغرب منذ أوائل الثمانينات كهربة العالم القروي يف إطار سياسة التنمية االجتماعية
واالقتصادية الشاملة مع مراعاة العدالة املجالية واالجتماعية .أوال من خالل البرامج الوطنية
للكهربة القروية البرنامج األول والثاني  PNER Iو  PNER IIأما يف سنة  1996فقد متت انطالقة
برنامج الكهربة القروية الشامل ( )PERGعبر أربعة مراحل .خالل املرحلة الثانية للبرنامج
( )PERG4والتي تهم الفترة  2016-2006قد وصلت نسبة الكهربة معدال يناهز  99,43%وذلك
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عن طريق كهربة  39445قرية عبر الشبكات مما مكن من كهربة  209.9675أسرة و جتهيز
 51559أسرة يف  3663قرية .فضال عن ذلك ،متكن هذا البرنامج من حتقيق  47.630كلم
من اخلطوط ذات اجلهد املتوسط و 126.027خط من اجلهد املنخفض باإلضافة إلى تثبيت
 24.057محطة للمحوالت بقوة  1.796ميكافولت أمبير.
ويف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصل معدل الكهربة القروية إلى  99,49%يف
أواخر غشت  2017بفضل إنشاء  19.438جهازا شمسيا وفق تقنية الكهربة الالمركزية .وبهذا
ارتفع العدد اإلجمالي للدواوير املتصلة بالشبكة الكهربائية إلى  39.750قرية ،استفاد منها 12,7
مليون فرد من أصل  2,1مليون أسرة.
الشكل  :9معدل الكهربة القروية
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 .3.2اآلفــاق
 .1.3.2آفاق قطاع السكنى
إن التغيرات االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها املغرب والتي تتجلى يف ظاهـرة التحضر
املتسارع أدت إلى حتوالت يف منط السكن للمواطن املغربي ،كما تعيق جميع املجهودات املبذولة
يف هذا املجال .فإذا كانت اإلرادة واإلجراءات الرامية للقضاء على « مدن القصدير « تسير بخطى
حثيثة فإن انتشار البنايات الغير القانونية التزال تـــؤرق السلطات العمومية .وتعد موافقة العرض
مع خصوصيات الطلب وحتسني آليات الوصـــول إلى السكن أهم حتديات التي تواجه القطاع
والتي ينبغي للسلطات العمومية مواجهتها.
وفيما يخص تنويع العرض السكني فقد وضعت خارطة طريق  2030حددت على وجه
اخلصوص وضع مخططات محلية للسكن من أجل مقاربة ترابية لتنظيم وتطوير عرض سكني
أكثر مآلئمة .كما حددت األولويات واإلحتياجات مع إعادة حتديد قاعدة اإلستهداف املتعلق
بالدعم العمومي وتوجيهها للمجاالت ذات اخلصاص ،وكذا إطالق برامج تهدف إلى تنويع وجتويد
العرض السكني.

84

تضمنت خارطة الطريق ستة محاور استراتيجية تشكل رهانات بالنسبة لقطاع السكن
واإلنعاش العقاري وتشمل تطوير العرض العقاري وضبط السوق العقارية ومالئمة العرض للطلب
يف إطار مقاربة ترابية ،والرفع من جناعة البرامج املوجهة المتصاص العجز السكني ،وإعادة
توجيه القطاع العام ،واعتماد اجلودة واإلستدامة والتأطير التقني والقانون للقطاع واملنظومة
الصناعية للبناء والسكن.
وبالنسبة للبنايات اآليلة للسقوط ،ستسمح اآلليات اجلديدة املتعلقة بقانون  94.12إلرساء
مقاربة شاملة وتشاركية للتدخل يف املباني اآليلة للسقوط من جهة ودعم نهج استثنائي مبني على
تخطيط طويل األمـــد يرمي إلى تعبئة امليكانيزمات املناسبة.
ويف هذا الصدد جاء القانون  94.12بعدد من املستجدات تتجلى أساسا يف تنظيم أدوار
جميع املتدخلني وحتديد املسؤوليات مبا فيها مسؤولية مالكي املباني اآليلة للسقوط ،وإقرار
تدابير ملعاجة هذه املباني باإلظافة إلى تدقيق مسطرة إخبار مالك املباني اآليلة للسقوط أو
شاغليها ،لالضطالع مبسؤولياتهم و حتديد اإلجراءات يف حال عدم تنفيذ األشغال املقررة أو يف
حالة تعذر معرفة األشخاص املعنيني باإلضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للتحديد احلضري
وتأهيل املباني اآليلة للسقوط التي سيعهد إليها اإلشراف على تنفيذ البرامج العمرانية واملشاريع
املتعلقة بالتحديد احلضري وتأهيل األنسجة واملباني اآللية للسقوط.
ومن جهة أخرى؛ ولتنشيط قطاع السكن املوجه للكراء ومتكينه من لعب دور البديل للملكية.
وضعت الوزارة استراتيجية للنهوض به تعتمد على خمسة محاور:
•		 تطبيق القانون  67.12الرامي إلى إيجاد توازن بني املالكني واملكترين عبر إجبارية العقود
بني الطرفني؛
•		 إنعاش حضيرة السكن املعد للكراء؛
•		 تأمني اإليجارات؛
•		 دعم املكتري؛
•		 احلكامة.
 .2.3.2آفاق الولوج إلى خدمات البنيات التحتية األساسية
 .1.2.3.2الولوج إلى البنايات التحتية الطرقية
من أجل حتسني الولوج إلى الطرق يف العالم القروي مت تقييم وجرد اخلصاص يف مجال
الطرق القروية يف مجموعة من اجلماعات الترابية القروية بشراكة مع وزارة الداخلية يف إطار
برنامج التأهيل الترابي .وقد مت إعداد برنامج طرقي يغطى الفترة املمتدة بيــــــن 2025-2016
حيث سيتم إجناز  25000كلم من الطرق وإصالح  1000كلم بدعم من املبادرة الوطنية للتنمية
البشرية .وقد تقرر إعطاء األولوية للمناطق اجلبلية البعيدة من أجل تقليص الفوارق بني مختلف
اجلماعات الترابية.
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ويندرج هذا البرنامج يف إطار مخطط شامل ومندمج للتنمية يروم حتسني ظروف عيش
السكان املستهدفني ويشمل هذا املخطط الطرق القروية ،الصحة ،التعليم ،املاء ،والكهرباء.
سيتم أيضا استكمال ودعم مشاريع وبرامج الطرق يف املناطق اجلنوبية ،حيث سيتم استكمال
مشروع الطريق السريع تزنيت -الداخلة.
أما يف مجال النقل الطرقي بالعالم القروي ،فقد مت اتخـــاذ مجموعة من الــــتــدابير التنظيمية
اخلاصة بالنقل املزدوج من أجل تنظيم هذا القطاع وحتسني جودة خدماته وحتسني السالمة
الطرقية ومن جملة هذه التدابير :املصادقة على دفتر التحمالت املتعلق باستغالل وتنظيم
خدمات النقل املزدوج يف العالم القروي واتخاذ تـــــــدابير مرحلية لتسوية وضعية األشخاص
املشتغلني يف النقل العشوائي.
وتندرج تلبية مطالب السكان يف مجال النقل ضمن توجهات البرنامج احلكومي التي نصت
على جعل العالم القروي محورا رئيسيا يف سياسة التنمية يف اململكة.
 .2.2.3.2الولوج للماء الصالح الشرب والتطهير السائل
ويف إطار احملافظة على املوارد املائية وضع املخطط الوطني للماء سنة  2014ليترجم كل
اإلجراءات واألهداف اإلستراتيجية التي يتعني حتقيقها عن أفق  .2030يتضمن املخطط سياسة
تدبير الطلب لتجنب االستهالك املفرط للماء .وحتسني املردودية مع مواصلة اتخاذ اإلجراءات
احملددة يف هذا املجال ،مبا يف ذلك تنفيذ البرنامج الوطني القتصاد مياه الري بالتعاون مع وزارة
الفالحة ،كما سيتم تعيني شرطة املياه للسهر على مراقبة وتنظيم الولوج إلى املياه اجلوفية ،مع
اتخاذ إجراءات للتحكم يف استهالك مياه الشرب .باإلضافة إلى كل هذا يتضمن املخطط الوطني
للماء ،سياسة تدبير العرض من خالل تعبئة املوارد املائية التقليدية (بناء سدود جديدة وحصاد
مياه األمطار) وغيــر تقليدية ،من خالل حتلية مياه البحر وإعادة استخدام املياه العادمة املعاجلة.
ويشمل املخطط أيضا برنامج تعميم الولوج للماء الصالح للشرب يف العالم القروي
لتغطية كافة الساكنة القروية وحتسني معدل الربط املنزلي.
أما بالنسبة للتطهير السائل ،يهدف املخطط الوطني للتطهير السائل ومعاجلة املياه
العادمة إلى حتقيق نسبة ربط الشبكة تصل إلى  100%يف العالم احلضري واحلد من التلوث
احمللي بنسبة  100%يف أفق .2030
وللحد من التأخير احلاصل يف هذا املجال والذي ميكن أن يكون ناجت كذلك عن املواقع
السكنية وتشتتها وضع برنامج وطني للتطهير يف الوسط القروي خلدمة  32.000دوارا يف 1300
بلدية.
 .3.2.3.2النفايات املنزلية
يهذف البرنامج الوطني متكني  350مدينة ومركز حضري من إجناز مراكز لطمر وتثمني
النفايات ،وإغالق وتأهيل  220مطرح غير مراقب ،وحتسني خدمات جمع النفايات والنظافة من
خالل التدبير املفوض للفاعلني املهنيني.
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وتكمن األهداف األساسية للبرنامج يف أفق  2020فيما يلي:
•		 تعميم املخططات امليرية على كل العماالت واألقاليم؛
•		 الرفع من نسبةجمع النفايات إلى مستوى 90%؛
•		 إجناز مراكز لطمر وتثمني النفايات املنزلية واملماثلة لها لصالح كل املراكزاحلضرية؛
•		 إعادة تأهيل كل املطارح الغير مراقبة؛
•		 إضفاء الطابع املهني على تدبيرهذا القطاع باحلواضر من خالل التدبير املفوض؛
•		 تطوير عملية فرز وتدوير وتثمني النفايات عبر مشاريع منوذجية لرفع مستوى التدوير
إلى  20%وتثمني إضايف ال يقل عن 30%؛
•		 حتسيس وتكوين الفاعلني األساسيني يف ميدان تدبير النفايات.

 .3الهجرة الدولية
يعتبر املغرب منذ فترة طويلة بلد هجرة ،إذ يقدر عدد املغاربة املقيمني يف اخلارج بحوالي
 4,6مليون نسمة .تدريجيا ،أصبح بلد عبور يف اجتاه الشمال على مدى السنوات العشرين
األخيرة .أما حاليا ،فقد أصبح أيضا بلد إقامة لآلالف من املهاجرين ،خاصة من جنوب الصحراء
والذين جاؤوا إلى املغرب إما طواعية أو نتيجة الظروف االقتصادية والسياسية الصعبة لبلدانهم
األصلية أو بحثا عن مستقبل أفضل.
إن التغيرات التي يعرفها العالم اليوم ،وتسارع حركية السكان عبر احلدود والدول ،والقرب
اجلغرايف للمغرب بالنسبة ألوروبا ،باإلضافة إلى مناخ االستقرار واحلرية الذي يتمتع به وانطالق
عدد من أوراش التنمية االقتصادية واالجتماعية التي هي يف طور اإلجناز ،كلها عوامل اجتذبت
العديد من األجانب إلى املغرب وشجعتهم على االستقرار به .وقد تفاقمت هذه احلالة يف أعقاب
تعزيز نظام مراقبة احلدود األوروبية ،خاصة منذ سنة .2003
وقد دفعت هذه التحوالت الدولية املغرب إلجراء مجموعة من اإلصالحات لالستراتيجية
الوطنية للهجرة واللجوء ( ،)SNIAوأيضا لالستراتيجية الوطنية للمغاربة املقيمني يف اخلارج
( .)MREوالتي كانت نتيجة التوجيهات امللكية يف مجال الهجرة واللجوء ،والتي ترتكز على مقاربة
تشاركية تتوخى أن تكون متجانسة ومسؤولة وإنسانية يف فلسفتها وشاملة يف مضمونها .وقد
مت تقدير هذه املبادرة الرائدة من قبل املجتمع الدولي واإلقليمي .وبذلك ،مت تكليف املغرب من
طرف االحتاد االفريقي ليكون قائد املجموعة األفريقية بشأن الهجرة ومن طرف األمم املتحدة
الستضافة املؤمتر احلكومي الدولي ،الذي انعقد خالل  10و 11دجنبر  ،2018من أجل اعتماد
ميثاق عاملي لهجرة آمنة منظمة ومنتظمة.
لقد حرص املغرب ،على مدى عقود ،على احلفاظ على عالقته الدائمة مع املغاربة املقيمني
يف جميع أنحاء العالم .إذ بلغ عدد مغاربة العالم املسجلني يف السجالت القنصلية  3,6مليون فقط
سنة  ،2017أي حوالي  10%من السكان املغاربة املقيمني يف املغرب .ومن حيث تيار املهاجرين
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املغادرين ،مت تقديره سنو ًيا بحوالي  106ألف مهاجر خالل  ،2010-2009منهم  20,6%يهاجرون
كأسر بأكملها .وتتزايد أهمية هذا التيار لدى االناث ولدى أصحاب الكفاءات ويف اجتاه بلدان
جديدة.

 .1.3املغاربة املقيمون باخلارج
 .1.1.3استراتيجية املغاربة املقيمني يف اخلارج
تهدف استراتيجية املغاربة املقيمني يف اخلارج إلى حتقيق ثالثة أهداف رئيسية ،مبا يف ذلك
احلفاظ على الهوية املغربية ملغاربة العالم ،وحماية حقوقهم ومصاحلهم وتعزيز مساهمتهم يف
تنمية البالد وإشعاع صورته ،قيمه وثقافته يف اخلارج .يتم تقسيم هذه األهداف اإلستراتيجية
إلى  10أهداف محددة ،والتي يتم تنظيمها يف  8برامج ( 6قطاعية و 2مستعرضة) ،و 39مشروع،
و 104إجراء.
•		 تنويع العرض الثقايف؛
•		 تطوير العرض التعليمي؛
•		 توسيع العرض االجتماعي؛
•		 خلق آلية للمرافقة القانونية واإلدارية؛
•		 تطوير شبكات الكفاءات؛
•		 مرافقة حاملي املشاريع االستثمارية؛
•		 إقامة شراكات مع جمعيات مغاربة العالم وتعزيز قدراتها؛
•		 إطالق منصة إلكترونية جديدة للوزارة وموقعها على شبكات التواصل االجتماعي؛
•		 تعزيز وسائل اإلعالم واالتصال املؤسساتي؛
•		 تنظيم تظاهرات لفائدة مغاربة العالم؛
•		 حتسني صورة مغاربة العالم يف الدول املضيفة ومكافحة أعمال التمييز والتطرف
واخلوف من اإلسالم؛
•		 تعزيز عملية العبور «مرحبا»؛
•		 تطوير آلية احلكامة؛
•		 إجناز دراسات استشرافية.
 .2.1.3إجراءات لفائدة املغاربة املقيمني يف اخلارج
من حيث تنويع العرض الثقايف :يتعلق األمر بتنظيم رحالت ثقافية إلى املغرب (منتدى
الشباب املغاربة املقيمني يف اخلارج) وبتنشيط املراكز الثقافية املغربية باخلارج  :دار املغرب
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(مونتريال ،أمستردام ،باريس) .من ناحية أخرى ،يتم تنظيم العديد من اجلوالت املسرحية واأليام
الثقافية سنوياً يف البلدان املضيفة لفائدة املغاربة املقيمني يف اخلارج.
فيما يتعلق بتطوير اخلدمات التعليمية ،وذلك يف إطار االتفاقيات احلكومية الدولية يف
مجال التعليم بني املغرب وبعض البلدان املضيفة (فرنسا وبلجيكا وإسبانيا) ،مت وضع برنامج
تعليم اللغة والثقافة األصليتني « »ELCOالذي يروم تعزيز تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية.
وبذلك أصبح يستفيد من هذا البرنامج أكثر من  70.000تلميذ كل سنة .باإلضافة إلى ذلك ،مت
التوقيع على إعالن نية يتعلق بتعليم اللغة والثقافة األصليتني  ELCOبني املغرب وفرنسا.
أما فيما يتعلق بدعم اجلمعيات يف مجال التعليم ،كان هناك:
•		 دعم ومرافقة  19مشروعا لتعليم اللغة العربية والثقافة املغربية ألطفال املغاربة املقيمني
يف اخلارج يف فرنسا وبلجيكا وايطاليا واسبانيا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية.
•		 تنظيم دورات تكوينية لفائدة  140معل ًما و 73مشر ًفا.

•		 توزيع أكثر من  100000كتاب وأدوات تعلم لصالح أكثر من  374جمعية.
بالنسبة للدعم املدرسي :مت دعم  8مشاريع متعلقة بالدعم املدرسي لألطفال الذين يعانون
من صعوبات مدرسية يف فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا.
فيما يتعلق بتوسيع العرض االجتماعي :إقامة برامج دعم ملغاربة العالم يف وضعية هشة:
•		 الدعم االجتماعي لتمدرس أطفال املغاربة املقيمني يف اخلارج( :أكثر من  2500طفل)
•		 التكوين املهني واحلريف.

•		 املنح الدراسية :منح الطلبة املغاربة املقيمني يف اخلارج من  1000منحة سنوياً.
املرافقة االجتماعية لفائدة املغاربة يف حالة عودة اضطرارية:
•		 اإلدماج اجلامعي واملدرسي للشباب واألطفال العائدين بشكل اضطراري؛
•		 املساعدة االجتماعية وإدارة األزمات لفائدة املغاربة الذين يعيشون املعاناة.
•		 تقدمي املساعدة لترحيل اجلثامني :تكاليف ترحيل اجلثامني ألكثر من  1650جثمان
ملغاربة العاملالفقراء والذين ال يتوفرون على التأمني.
أما فيما يتعلق بخلق آلية للمرافقة القانونية واإلدارية:
املساعدة القانونية :تهدف هذه اآللية ،التي تؤطرها الدورية الوزارية رقم  430بتاريخ
 9يونيو  ،2014إلى حماية حقوق املغاربة املقيمني يف اخلارج وحماية ممتلكاتهم .باإلضافة إلى
معاجلة أكثر من  240شكوى مت تقدميها ضد سلطات الدول املضيفة ،سمحت هذه اآللية بتسوية
العديد من النزاعات .بصفة عامة ،تتمحور طبيعة الدعاوى القضائية التي مت تقدميها للمحامني
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حول نزاعات تتعلق مبا يلي:
•		 الطرد التعسفي وإزالة الوثائق اإلدارية؛
•		 التعويض عن حوادث الشغل أو حوادث املرور؛
•		 الطالق وتوزيع املمتلكات املكتسبة يف إطار الزواج املختلط؛
•		 انتهاكات الكفيل التي تعاني منها الشغيلة املغربية العاملة يف دول اخلليج ،وخاصة النساء
الالتي يعشن وضعية هشاشة؛
•		 تصفية ممتلكات اجلالية املغربية يف بلدان إقامتهم.
كما دأبت وزارة العدل على إحداث خاليا الستقبال املغاربة املقيمني باخلارج ومتكينهم من
املعلومات القانونية حسب احلالة بجميع محاكم اململكة وأيضا باإلدارة املركزية.
آلية الرصد القانوني :إن عدم جتانس الترسانة القانونية اجلاري بها العمل يف البلدان
املضيفة وتكرار تعديالت النصوص القانونية التي تتعلق بشكل وثيق باحلياة والوضع االجتماعي
والقانوني ألفراد اجلالية املغربية يف اخلارج ،يبرر اعتماد نهج استباقي لضمان فعالية وكفاءة آلية
املساعدة القانونية .وذلك من خالل مجموعة من اإلجراءات:
•		 إنشاء قاعدة معطيات حتتوي على مجموعة من النصوص القانونية التي تتعلق بحياة
اجلالية املغربية يف اخلارج؛
•		 خلق خاليا رصد قانوني داخل التمثيليات الدبلوماسية واملراكز القنصلية من أجل
الكشف عن مشاريع القوانني التي قد تؤثر سل ًبا على مصالح اجلالية املغربية يف اخلارج.
•		 تعبئة احملامني أعضاء الشبكة التي مت انشائها مؤخرا يف إطار منتدى احملامني املغاربة
املقيمني واملمارسني يف بلدان االستقبال( .منتدى احملامني املغاربة املقيمني يف اخلارج:
حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم ،وتعبئة الكفاءات).
تدبير ومعاجلة الشكايات والطلبات :تقوم على استقبال ،وتوجيه املغاربة املقيمني يف اخلارج
املتضررين وإيجاد طريقة ملعاجلة شكاياتهم بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية املعنية.
تطوير شبكات الكفاءات :مت حتديد ما يقرب من  5400كفاءة مقابل  2016سنة .2014
ويركز عمل تعبئة الكفاءات ،على تشجيع االنخراط يف شبكات حسب مجالها اجلغرايف وحسب
موضوع تخصصها ،من أجل بروز جيل جديد .والهدف من هذه الشبكات يروم توجيه الطاقات
لفائدة التنمية املستدامة يف املغرب ودعم اندماج املواطنني املغاربة يف بلدان االستقبال.
مرافقة حاملي املشاريع االستثمارية :يتعلق األمر مبا يلي:
•		 إرشاد وتوجيه املستثمرين احملتملني ملختلف القطاعات االقتصادية؛
•		 مساعدة حاملي املشاريع خالل جميع مراحل حتقيق استثماراتهم ،منذ االعداد إلى
التفعيل؛
90

•		 حتديد أشكال الشراكة التي ميكن اعتمادها مع الفاعلني احملليني لتحفيز وتشجيع
املغاربة املقيمني يف اخلارج من أجل املساهمة يف تنمية جهاتهم.
إقامة شراكات مع جمعيات املغاربة املقيمني يف اخلارج وتعزيز قدراتهم« :اجلهة  13اخلاصة
مبغاربة العالم املقاولني» :بغرض تشجيع املغاربة املقيمني يف اخلارج لالستثمار يف املغرب وتعزيز
ودعم عالقاتهم االقتصادية مع املغرب ،مت جتديد آلية الدعم املالي « .»MDM investبل مت أيضا
القيام بالتوعية من أجل ترويج مزيد من املعلومات حول االستثمار من خالل دليل إلنشاء الشركة،
ومناخ األعمال واألوراش االقتصادية الكبرى ،وبوابة الكترونية مع نظام للتتبع على اإلنترنت
للمشاريع وقاعدة وثائقية.
إطالق بوابة الكترونية جديدة للوزارة وموقعها على شبكات التواصل االجتماعي:
•		 الشراكة مع جمعيات مغاربة العالم :منتدى املجتمع املدني ملغاربة العالم (أكثر من 200
جمعية وشبكة)؛
•		 ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﺟﻤﻌﻴﺎت مغاربة العالم من أجل تنمية اﻟﺘﻀامن؛
•		 مشروع «مبادرة مشتركة للهجرة والتنمية»؛
•		 مشروع شراكة :مت حتديد وإدراج حوالي  1100جمعية يف العديد من بلدان إقامة املغاربة
باخلارج؛
•		 تعزيز قدرات جمعيات مغاربة العالم :بوابة الكترونية تقدم العديد من اخلدمات عبر
اإلنترنت.
باإلضافة إلى محاور أخرى تتعلق بتعزيز وسائل التواصل االعالمي واملؤسساتي ،وحتسني
صورة املغاربة املقيمني يف اخلارج يف بلدان االستقبال وملكافحة أعمال التمييز والتطرف
واإلسالموفوبيا وتعزيز عملية العبور «مرحبا» لفائدة املغاربة املقيمني باخلارج.
تطوير آلية احلكامة :يتعلق األمر باالنتظام وإجنازات اللجنة املشتركة بني الوزارات،
ومشاركة املغاربة املقيمني يف اخلارج يف أنشطة املؤسسات االستشارية واحلكامة الرشيدة وتعزيز
التعاون الدولي.
 .3.1.3التحديات واملعيقات
تعتبر اجلالية فاعال رائدا يف التنمية املستدامة ،ولكن هناك بعض التحديات التي تواجه
إشراك ومتكني اجلالية من املساهمة يف التنمية .وهي عادة حتديات صعبة املنال نظرا لالنتشار
اجلغرايف لهذه الفئة واالختالف السياسي واالقتصادي واالجتماعي لبلدان االستقبال .ومن أهمها:
•		 تطوير نظام معلومات مندمج ومحني ملعطيات حول اجلالية :اإلحصائيات (املجاميع
والتيارات) ،ومكان اإلقامة  /األصل ،واخلصائص والكفاءات ،وظروف االندماج
واالحتياجات والطموحات واالنتماءات للمنظمات غير احلكومية ،وما إلى ذلك؛
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•		 إقامة مناذج للشراكات بني القطاعني العام واخلاص لتحديد األدوار والتوقعات واستخدام
املوارد؛
•		 ايجاد طرق لقياس ومالئمة عرض رساميل اجلالية مع الطلب؛

•		 استكشاف طرق ملالئمة التوقعات  /قدرات اجلالية بهدف تعبئتها يف البلد  /التراث؛

•		 خلق قنوات االتصال عبر الوطنية وتنسيق اإلجراءات املنظمة من طرف الدولة ،بحيث
يتواصل املجتمع املدني ويتعاون مع اجلالية ،باإلضافة إلى األخذ بعني االعتبار تصورات
اجلالية حول شرعيتها ومصداقيتها.
•		 االستثمار يف التدبير املستمر للعالقات :املشاركة ،ومتكني اجلالية من التنمية رهني
مبأسسة العالقة بني احلكومة واألفراد  /املنظمات؛
•		 تكييف البرامج والقنوات حسب نوع ومهمة املنظمة (مجتمعية ،إنسانية ،حقوق اإلنسان،
حقوق املرأة ،سياسية ،دينية ،ثقافية ،بيئية ،مهنية ،خدمات اجتماعية ،طلبة ،الدعوة /
النضال ،الشباب ،إلخ؛

•		ﺗﻌزيز اﻟﺗﻧسيق بني مختلف الفاعلني ﻣن أجل زيادة اﻟﻔﻌﺎلة السياسية واحلكامة الرشيدة.
 .4.1.3آفــاق
وتقر خطة  2030وإعالن نيويورك واخلطة االفريقية للهجرة باملساهمة اإليجابية للجالية
يف النمو الشامل والتنمية املستدامة .حيث حتافظ اجلالية على العالقات مع البلد األصلي من
خالل خلق تأثيرات مفيدة مثل حتويل األموال واملعارف والكفاءات والتكنولوجيا واملواطنة وروح
صلَحة العا َّمة واملواطنة وصورة جيدة للبالد .ويتعلق األمر ب:
امل َ ْ
•		 إنشاء نقاط اتصال أو وكاالت للجالية لتدبير شؤون اجلالية و برامج املواطنة؛

•		 تشجيع الشراكة الدولية وتوجيه مشاريعهم وأنشطتهم للمساعدة يف اتخاذ إجراءات
فعالة وزيادة التزام اجلالية؛
•		 تنفيذ تكوين حول نهج على نطاق احلكومة لتعبئة اجلالية ،بدءا بخرائطية اجلالية
(الكفاءات واالحتياجات واالهتمامات ،الخ) ،وإشراك مختلف القطاعات من أجل وضع
استراتيجيات حول كيفية حتقيق اجلالية لبناء الثقة وتطوير برامج لاللتزام واملنفعة
املتبادلة؛
•		 إجراء أبحاث حول املغاربة املقيمني يف اخلارج من اجليلني الثاني واألخير الذين قد
تختلف عالقاتهم مع بلدهم األصلي مقارنة باملهاجرين من اجليل األول ،وتطوير إجابات
سياسية مناسبة إلشراكهم يف تنمية بلدهم األصلي.
•		 اعتماد قانون حول اجلنسية املزدوجة للجالية؛

•		 خلق الظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية الالزمة كالبيئة السياسية
والدميقراطية واحلكامة الرشيدة الكفيلة باستقطاب اجلالية؛
•		 تهيئة الظروف الرتفاع دائم ملعدل العودة ،وإجراء املراجعات املنهجية لبرامج العودة من
أجل فهم جتارب العائدين من أفراد اجلالية الذين شاركوا يف هذه البرامج ،مبا يف ذلك
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العوامل الرئيسية التي ألهمت قرارات عودتهم ،سواء بشكل مؤقت أو دائم ،واستخدام
النتائج لتطوير سياسة وبيئية أكثر مالءمة؛
•		 زيادة االستثمار املالي للجالية ،من خالل توفير حماية أفضل لالستثمار ،مبا يف ذلك
التأمني؛
•		 إنشاء قاعدة معطيات موثوقة عن اجلالية ،سواء لتحديد حجمها وموقعها وكفاءاتها،
وتعزيز التواصل والتعاون بني اخلبراء يف البلد األصلي ونظرائهم من اجلالية املغربية
املقيمة يف اخلارج؛
•		 تيسير عودة املغاربة املؤهلني املقيمني يف البلدان املتقدمة بتدابير وآليات مؤسساتية
مناسبة؛
•		 تعبئة الوزارات الوصية إلدارة العالقات مع املواطنني يف اخلارج وتسهيل نقل املعرفة
العلمية وتشجيع االستثمار؛
•		 تطوير احلوار والشراكة جنوب – جنوب وشمال – جنوب لتعزيز التبادل يف املوارد
البشرية والكفاءات والتكنولوجيا واملعرفة.

 .2.3الهجرة واللجوء يف املغرب
 .1.2.3الوضع احلالي واالجتاهات
 .1.1.2.3االجتاه العام لتطور عدد األجانب
من أصل  33,8مليون نسمة مت إحصاؤهم سنة  ،2014بلغ عدد األجانب املقيمني يف املغرب
 84.001نسمة؛ أي ما يعادل نسبة  0,25%من مجموع السكان املغاربة .وباملقارنة مع إحصاء
 ،2004سجل عدد األجانب يف املغرب زيادة مطلقة بلغت  32566أجنبي ،وهو ما ميثل معدل منو
إجمالي بلغ  63,3%خالل فترة ما بني اإلحصاءين.
الشكل  :10تطور عدد األجانب املقيمني يف املغرب (باآلالف)

املصادر :تعدادات  1935و 1952وإحصاءات  1960و 1971و 1982و 1994و 2004و.2014
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تبني التعدادات واإلحصاءات املختلفة التي أجريت يف املغرب منذ احلماية ،أن عدد األجانب
املقيمني يف املغرب انتقل من  539000سنة  ،1952إلى  396000سنة 1960مسجال بذلك تراجعا
بلغ  27%يف غضون ثمان سنوات فقط .يعزى هذا االنخفاض بعد االستقالل إلى الرحيل
اجلماعي للجاليات الفرنسية واإلسبانية ،ليسجل وتيرة بلغت نسبة  72%بني  1960و ،1971ثم
 45%بني  1971و .1982ومنذ هذا التاريخ ،استمر االنخفاض ولكن بوتيرة بطيئة ،أي بنسبة 19%
بني  1982و .1994حيث انتقل عدد األجانب بني  1982و 1994من  61935إلى  .50181ولكن منذ
 ،1994مت تسجيل ارتفاع عدد األجانب يف املغرب منتقال من  50ألف إلى  51435سنة 2004
ليصل إلى  84.001سنة .2014
 .2.1.2.3التوزيع املجالي لألجانب حسب اجلهات
تعتبر خمس جهات أكثر جاذبية ،إذ ينتشر بهامعظم األجانب املقيمني يف املغرب (،84,8%
 .)71220وهي حسب األهمية :جهة الدار البيضاء-سطات ( ،)30683 ،36,5%الرباط-سال-
القنيطرة ( ،)19314 ،23,0%مراكش-آسفي ( ،)8555 ،10,2%طنجة-تطوان-احلسيمة (،8,5%
 )7144وفاس-مكناس ( .)5524 ،6,6%تليها جهة سوس-ماسة ( ،)4882 ،5,8%اجلهة الشرقية
( ،)3897 ،4,6%بني مالل-خنيفرة ( ،)1250 ،1,5%الداخلة-واد الذهب ( ،)875 ،1%العيون-
الساقية احلمراء ( ،)775 ،0,9%درعة-تافياللت ( )757 ،0,9%وأخيرا كلميم-واد نون (،0,4%

.)345

كما يتضح حسب توزيع اجلنسيات األكثر متثي ً
ال حسب اجلهات بأن الدار البيضاء –

سطات تستقطب اجلاليات الفرنسية واإليطالية والسنغالية واإليفوارية باإلضافة إلى السورية.
أما الرباط-سال-القنيطرة فتستقطب الغينيني والليبيني .ويستقر معظم اجلزائريني يف اجلهة
الشرقية .وأخيرا ،يستقر اإلسبان يف جهة طنجة – تطوان – احلسيمة.
 .3.1.2.3توزيع األجانب حسب اجلنسية

يقيم يف املغرب مزيج من اجلنسيات ،ومن جميع القارات ،مع هيمنة واضحة لألجانب
الفرنسيني ( .)21344( )25,4%يليهم األجانب السنغاليون بحوالي  ،)6066( 7,2%ثم األجانب
من جنسية جزائرية ( )5710 ،6,8%وجنسية سورية ( ،)5225 ،6,2%ثم اإلسبان (،4,8%
 ،)3990والغينيون ( ،)2424 ،2,9%واإليفواريون ( ،)2271 ،2,7%والليبيون ()2013 ،2,4%
وأخيرا اإليطاليون (.)1970 ،2,3%
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الشكل  :11توزيع األجانب املقيمني يف املغرب حسب اجلنسيات األكثر متثي ً
ال سنة 2014

املصدر :اإلحصاء العام للسكان والسكنى  ،2014املندوبية السامية للتخطيط

 .4.1.2.3الالجئون وطالبي اللجوء يف املغرب
حسب إحصائيات وزارة اخلارجية والتعاون الدولي ،بلغ عدد الالجئني  755سنة  .2018أما
حسب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ( ،)UNHCRبلغ عدد الالجئني وطالبي
شخصا موزعني على  53مدينة
اللجوء يف املغرب إلى حدود  31مارس  ،2017حوالي 7138
ً
مغربية ،ومكونني من  58,5%من الرجال مقابل  41,5%من النساء .غالبية طالبي اللجوء الذين
استقروا يف املغرب هم من سوريا .وبالفعل ،ينحدر  3062منهم من سوريا ،تليها الكاميرون ب
شخصا .وهم يتمركزون يف الرباط ( 900شخص،
 701شخصا ،وغينيا ب  ،612واليمن ب556
ً
 18%من العدد اإلجمالي) ،والدار البيضاء ( 673شخص) ووجدة ( 567شخصا) .وجند يف املركز
الرابع ،مدينة القنيطرة ب  430شخص ،ومتارة ب  ،306وطنجة ب  259ومكناس ب  .233وتتوزع
بقية طالبي اللجوء بني مختلف مدن اململكة.
كل سنة ،تقوم اململكة املغربية باالعتراف باملئات من الالجئني ،وبلغ عددهم  755حاصل على
صفة الجئ سنة  ،2018ولكن يف نفس الوقت ،يتم خصم مائة حالة بسبب العودة الطوعية إلى
بلدانهم األصلية ،أو إعادة التوطني يف بلدان أخرى ،أو املغادرة التلقائية يف اجتاه بلدان أخرى.
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 .2.2.3السياسة الوطنية يف مجال الهجرة واللجوء
االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ( )SNIAهي نتاج مقاربة تشاركية (السلطات
العمومية ،والسلطات احمللية واملجتمع املدني والباحثون واجلامعيون واملنظمات الدولية) .تُطبَق
االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على جميع األجانب املتواجدين يف األراضي املغربية.
وجدير بالذكر ،أن هذه املقاربة عملت على التفكير يف تلبية احتياجات فئات خاصة من
املهاجرين ،مبن فيهم املهاجرين غير الشرعيني واملهاجرين الذين متت تسوية وضعيتهم القانونية
والالجئني وطالبي اللجوء ،وبشكل عام ،أي شخص أجنبي يف وضعية هشاشة يف املغرب .كما
تهدف االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء ضمان إدماج أفضل للمهاجرين وحتسني تدبير
تدفقات الهجرة يف إطار سياسة متجانسة وشاملة وإنسانية ومسؤولة.
متت بلورة االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء باالعتماد على ستة مبادئ توجيهية :املقاربة
اإلنسانية ،املقاربة الشمولية ،احترام حقوق االنسان ،االنسجام مع القانون الدولي ،التعاون متعدد
األطراف ،املسؤولية املشتركة .ويتمحور تفعيل هذه الرؤية على سبعة برامج قطاعية (التعليم
والثقافة والشباب والترفيه ،والصحة ،والسكن ،واملساعدة االجتماعية واإلنسانية ،والتكوين
املهني ،والتشغيل) وأربعة برامج ذات بعد أفقي (تدبير تدفقات املهاجرين ومحاربة االجتار يف
البشر ،والشراكة والتعاون الدولي ،واإلطار التنظيمي والتعاقدي ،واحلكامة والتواصل) ،والتي
تضم  27هدفا و 81عملية.
 .3.2.3إجنازات ومعيقات السياسة الوطنية للهجرة واللجوء
كان النهج الذي اتبعه املغرب خالل الفترة  2017-2015يعتمد العمل املتزامن على ثالثة
مستويات:
•		 تسوية الوضعية اإلدارية للمهاجرين املقيمني بصفة غير قانونية باملغرب؛
•		 إعطاء احلقوق وإدماج املهاجرين والالجئني لالستفادة من اخلدمات العمومية؛
•		 االرتقاء باإلطار القانوني واملؤسساتي.
 .1.3.2.3تسوية الوضعية اإلدارية للمهاجرين املقيمني بصفة غير قانونية
• العملية األولى لتسوية الوضعية اإلدارية والقانونية للمهاجرين:
قام املغرب بعملية استثنائية لتسوية الوضعية اإلدارية للمهاجرين املقيمني بصفة غير
قانونية .حيث متت معاجلة  27649طلب تسوية خالل سنة واحدة بني  2014و .2015ونتيجة
لذلك ،مت تسوية وضعية  23096شخصا ،من بينهم قاصرين غير مرافقني وأكثر من 10000
امرأة (.)83,5%
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• العملية الثانية لتسوية الوضعية اإلدارية والقانونية للمهاجرين وإدماج املهاجرين يف
وضع غير قانوني:
مت إطالق العملية الثانية لتسوية الوضعية اإلدارية للمهاجرين املقيمني بصفة غير قانونية يف
 15دجنبر  2016ملدة سنة واحدة .ويف  31دجنبر  ،2017مت تقدمي  28 400طلب تسوية من طرف
مهاجرين غير شرعيني ميثلون  113جنسية يف  83عمالة واقليم يف اململكة .كما مت ،وفقا لتعليمات
صاحبة اجلاللة ،متديد فترة صالحية تصريح اإلقامة لثالث سنوات بالنسبة لطلبات التجديد.
 .2.3.2.3إدماج املهاجرين يف اخلدمات العمومية
استند ولوج اخلدمات العمومية على مبادئ اإلنصاف وعدم التمييز بني املواطنني املغاربة
واملهاجرين والالجئني ،بهدف إدماجهم يف اخلدمات الوطنية واحمللية بنفس الظروف والشروط
على قدم املساواة مع املغاربة .ويتعلق األمر باخلدمات العمومية التالية:
• التعليم والثقافة
يستطيع األجانب املقيمون يف املغرب والالجئون تعليم أطفالهم يف املدارس العمومية
واخلاصة يف اململكة ،بغض النظر عن وضعيتهم اإلدارية .يف هذا اإلطار ،يحدد البرنامج األهداف
الثالثة التالية:
•		 إدماج املهاجرين والالجئني يف النظام املدرسي الرسمي وغير النظامي؛
•		 تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقايف؛
•		 تدريب املهاجرين والالجئني على اللغات والثقافة املغربية.
وباإلضافة إلى ذلك ،يشارك املهاجرون يف احلياة االجتماعية والثقافية للبلد املضيف
ويشجعون األنشطة من أجل العيش معاً وتبادل تنوع الثقافات .حيث عملت وزارة الثقافة على
فتح برنامج دعوتها للمشاريع برسم سنة  2016بغرض تنظيم تظاهرات ثقافية لفائدة جمعيات
املهاجرين.
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة لتفعيل هذا البرنامج ،فقد متت مواجهة بعض الصعوبات:
•		 واجه بعض اآلباء صعوبات يف تسجيل أبنائهم يف املدارس العمومية املغربية بسبب تعقيد
وعدم جتانس إجراءات التسجيل املدرسي بالنسبة لألطفال األجانب؛
•		 مشاكل لغوية حتد أحيانا من التواصل واالتصال مع املهاجرين الذين يترددون بشكل
رئيسي على مواطنيهم وغيرهم من املهاجرين من أصل جنوب الصحراء.
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• الشباب والترفيه
يهدف هذا البرنامج إلى تطوير ممارسة األنشطة الرياضية والترفيهية للمهاجرين الشباب
ومتكينهم من االستفادة من البنى التحتية والبرامج القائمة ،من خالل:
•		 إدماج األطفال والشباب املهاجرين والالجئني يف مخيمات العطل والرحالت املنظمة من
طرف وزارة الشباب والرياضة؛
•		 إدماج املهاجرين والالجئني يف البرامج الوطنية ودور الشباب واألنشطة الرياضية.
على الرغم من اجلهود املبذولة ،ال تزال هناك بعض الصعوبات ،خاصة:
•		 مشاكل لغوية حتد أحيانا من التواصل واالتصال مع املهاجرين؛
•		 انخفاض مشاركة املهاجرين يف األنشطة الترفيهية.
• صحة املهاجرين
مت اتخاذ عدة مبادرات تهدف إلى ضمان حق املهاجرين يف احلصول على اخلدمات الصحية
خالل السنوات األخيرة .وقد حددت االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء هدفني يف املجال
الصحي:
•		 تسهيل ولوج املهاجرين والالجئني للخدمات الصحية بنفس الشروط التي يستفيد منها
املغاربة؛
•		 تنسيق عمل اجلمعيات يف مجال الصحة.
ومن أجل متكني املهاجرين من تغطية صحية ومن سلة العالجات مشابهة لسلة العالجات
التي يقدمها نظام املساعدة الطبية  ،RAMEDمت القيام بعدة إجراءات:
•		 توقيع دورية مشتركة رقم  33بتاريخ  15فبراير  ،2017تنظم املساعدة الطبية للمهاجرين
والالجئني يف املغرب؛
•		 التوقيع على اتفاقية بني الوزارة املنتدبة املكلفة بشؤون الهجرة والوكالة الوطنية للتأمني
الصحي ( )ANAMيف  28مارس  ،2017من أجل إصدار وتسليم بطائق املساعدة
الطبية لفائدة املهاجرين (املقيمني والالجئني) يف املغرب.
•		 تتمثل الصعوبات الرئيسية ومعيقات احلصول على العالجات يف:
•		 اخلوف من التعرض لالعتقال واإلعادة إلى احلدود يف حالة التردد على املستشفيات
العمومية؛
•		 اﻟﻠﻐﺔ (ﺧﺎﺻﺔ ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺔ املهاجرين الناطقني باإلجنليزية) واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗشكل
عائقا للتواصل وﻓﻬﻢ اﻷﻣﺮاض.

98

•		 احلركية املجالية للمهاجرين؛
•		 تأخر تنفيذ املساعدة الطبية للمهاجرين.
• سكن املهاجرين
إن احلصول على السكن عامل أساسي لالندماج االجتماعي للمهاجرين والالجئني يف البلد
املضيف .فحسب معطي اإلحصاء العام للسكان والسكنى  47,8% ،2014من األسر األجنبية تتوفر
على سكن من نوع شقة و 25,1%تقطن مساكن من نوع دار مغربية عصرية .أما الفيالت فتحتل
املرتبة الثالثة ( .)20,3%وجتدر اإلشارة إلى أن حوالي نصف األسر األجنبية ( )49,1%هي من
الـ ُمــكت َِرين و 37,7%منها متتلك منازلها اخلاصة .ومع ذلك ،فإن فئة من املهاجرين يف وضع إدارية
غير قانونية ،غالبا ما تعيش يف مجموعات واملخيمات يف الغابات أو يف ضواحي املدن.
باإلضافة إلى ذلك ،فتحت وزارة إعداد التراب الوطني والتمدن واإلسكان وسياسة املدينة
إمكانية ولوج السكن االجتماعي للمهاجرين ،وذلك بتعديل املادة  247من قانون املالية لسنة
 .2015ومبقتضى ذلك ،ميكن للمهاجرين االستفادة من عروض السكن االجتماعي.
ويواجه هذا البرنامج عددا من الصعوبات تتمثل يف:
•		 عدم إمكانية احلصول على قروض السكن للمهاجرين والالجئني؛
•		 عدد محدود للمؤسسات التي توفر سكنًا مؤقتًا للمهاجرين؛
•		 عدم وجود مرافق استقبال استعجالية لصالح القاصرين غير املرافقني وضحايا االجتار
يف البشر.
•		 املساعدة االجتماعية واإلنسانية
يهدف برنامج «املساعدة االجتماعية واإلنسانية» إلى إدماج املهاجرين والالجئني يف برامج
التضامن والتنمية االجتماعية ،خاصة لفائدة النساء واألطفال واألشخاص يف وضعية إعاقة،
وملساعدة املهاجرين والالجئني ضحايا االجتار يف البشر .وقد حددت االستراتيجية الوطنية
للهجرة واللجوء هدفني يف هذا املجال:
•		 تقدمي املساعدة القانونية للمهاجرين والالجئني؛
•		 إدماج املهاجرين يف برامج التضامن والتنمية االجتماعية.
وتتمثل الصعوبات الرئيسية يف مجال املساعدة االجتماعية واإلنسانية فيما يلي:
•		 غياب تتبع املعلومات حول الشكايات املقدمة من طرف املهاجرين والالجئني ،وحول
املستفيدين من املساعدة القانونية؛
•		 عدم كفاية ﻋﺪد اﻟﺸﺮكاء الذين متت ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎعدة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟمستعجلة
ﻟﻠﻤﻬﺎﺟرين يف وضعية هشاشة.
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• التكوين املهني
يهدف برنامج «التكوين املهني» اخلاص باالستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء إلى فتح
إمكانية ولوج املهاجرين الذين متت تسوية وضعيتهم االدارية والالجئني إلى برامج التكوين املهني
والتأهيل واملساعدة لتنمية املشاريع املهنية الشخصية .وأهداف هذا البرنامج هي:
•		 ضمان ولوج املهاجرين والالجئني إلى التكوين املهني؛

•		 تسهيل االندماج املهني للمهاجرين الذين متت تسوية وضعيتهم االدارية.
وعلى الرغم من اجلهود املبذولة ،فإن عدد املهاجرين والالجئني الذين تلقوا تكوينا مهنيا
و ُمرافق ًة لالندماج االجتماعي واملهني ال يزال دون املستوى املتوقع .حيث الحظ عدد من الشركاء
ﺻﻌﻮبة االلتزام باﺤﻟﻀﻮر لدى عدد كبير ﻣﻦ اﻤﻟﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ،الذي يعزى أﺳﺎﺳﺎً ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
باإلضافة إﻟﻰ ﺣركية اﻟأشخاص .ثم إن املدة الطويلة لبعض الدورات التكونية يف مراكز تكوين
املكتب الوطني للتكوين املهني وإنعاش الشغل  OFPPTومبراكز تكوين التعاون الوطني ،تعتبر
أيضا أحد العوامل غير املشجعة للعديد من املهاجرين والالجئني العاملني الذين يشتغلون بشكل
دائم وال يستطيعون تكريس الكثير من الوقت للتكوين.
• التشغيل
يهدف برنامج التشغيل اخلاص باالستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء إلى:
•		 تسهيل الولوج املنصف للمهاجرين والالجئني إلى العمل؛
•		 تشجيع خلق الشركات من طرف املهاجرين النظاميني؛
•		 تغطية االحتياجات اخلاصة من اليد العاملة.

ويف هذا اإلطار ،مت تنفيذ عدة مبادرات ،ويتعلق األمر ب:
•		 برامج املساعدة على التشغيل (إدماج ،حتفيز وتأهيل)؛

•		 إطالق تطبيق " GSM "Welcome ANAPECلتمكني املهاجرين النظاميني والالجئني
الباحثني عن الشغل من ولوج جميع خدمات الوكاالت الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
 ANAPECعبر اإلنترنت باستعمال هواتفهم احملمولة؛
•		 إطالق منصة جديدة على اإلنترنت «تأشير» يف  ،2017مخصصة للتأشير على عقود
العمل للمأجورين األجانب ،والتي تسمح للمشغلني ،الذين يحتاجون كفاءات أجنبية،
معرفة إجراءات التقدم بطلب احلصول على تأشيرة.
وقد مت تسجيل تقدم كبير خالل الفترة  2018-2017يف مجال تشغيل املهاجرين والالجئني.
ولكن بعض الصعوبات الزالت قائمة ،وعلى وجه اخلصوص ،ال يزال عدد املهاجرين الذين مت
إدماجهم يف سوق العمل من خالل آليات الوكاالت الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات ANAPEC
محدو ًدا .أما فيما يتعلق بالتشغيل الذاتي ،واملرافقة والتمويل من أجل خلق األنشطة املدرة للدخل
لصالح املهاجرين يبقى محدودا للغاية.
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 .3.3.2.3تأهيل اإلطار القانوني واملؤسساتي
تخضع قضايا الهجرة بشكل رئيسي على املستوى الوطني مبوجب القانون رقم  02-03لسنة
 ،2003الذي يتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غير املشروعة.
ومت تسجيل تقدم ملموس مبصادقة البرملان على قانون جديد يتعلق باالجتار يف البشر يف
 19غشت  .2016ويقدم هذا القانون ألول مرة يف التشريعات املغربية تعريف هذه الظاهرة وفقا
للبروتوكول اإلضايف التفاقية األمم املتحدة املؤرخ يف  15دجنبر  ،2000الذي صادق عليه املغرب
سنة « ،2011يهدف إلى منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص ،خاصة النساء واألطفال».
كما جتدر اإلشارة الى مشروع القانون رقم  66.17املتعلق باللجوء وشروط منحه ،الذي يعتبر
خطوة هامة لوضع نظام قانوني ومؤسساتي يؤطر ظاهرة اللجوء وفاء لاللتزامات الدولية للمغرب
الذي صادق على اتفاقية جنيف لسنة  1951والبروتوكول املعدل لها لسنة .1967
أما على املستوى اإلقليمي ،متيزت الفترة  2017-2016بعودة املغرب إلى االحتاد اإلفريقي
يف  30يناير  ،2017وكذلك االتفاق من حيث املبدأ على انضمامه إلى املجموعة االقتصادية لدول
غرب إفريقيا املعروفة بـ ”سيداو” ( )CEDEAOيف  5و 6يونيو  .2017سيكون الندماج املغرب يف
هذه املجموعة تأثير مباشر على سياسة الهجرة والتي تشمل حرية التنقل واإلقامة لرعايا الدول
األعضاء يف سيداو.
كما صادق البرملان على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  143بشأن العمال املهاجرين
(األحكام التكميلية) مبوجب قانون التصديق رقم  01-16الصادر عن ظهير رقم  1.16.115يف
 10غشت  .2016وتهدف االتفاقية رقم  143إلى مكافحة الهجرة يف ظروف مسيئة ،والسيما
من خالل التزام الدول املوقعة مبنح الفرص واملعاملة املتساوية يف مجاالت التشغيل والضمان
االجتماعي واحلقوق النقابية والثقافية واحلريات الفردية واجلماعية للمهاجرين يف أراضيها.
وأخيراً ،مت تعزيز التعاون جنوب-جنوب منذ سنة  2017بني املغرب والعديد من الدول
األفريقية الواقعة جنوب الصحراء بشأن قضايا الهجرة .وسيتم تنفيذ هذا املشروع ،املمول من
طرف الصندوق االئتماني حلاالت الطوارئ التابع لالحتاد األوروبي ،والذي تسهر على تفعيله
الدول الشريكة بالتعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدولي  GIZواخلبرة الفرنسية Expertise
.France
 .4.2.3اخلطط املستقبلية
على املستوى الدولي ،حظيت قضايا الهجرة باهتمام متجدد .ففي  19شتنبر ،2016
استضافت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اجتماعا رفيع املستوى حول التحركات الكبرى لالجئني
واملهاجرين ،والذي كان مناسبة النطالق إعداد « امليثاق العاملي للهجرة اآلمنة واملنظمة واملنتظمة
« .كان هذا االجتماع مبثابة نقطة حتول من أجل وضع نظام أكثر مسؤولية وتنسيقا بهدف
تدبير تدفقات الهجرة الدولية .كما كان امليثاق العاملي حول الهجرة املوضوع الرئيسي للمناقشة
يف القمة العاشرة للمنتدى العاملي حول الهجرة والتنمية ( )FMMDالذي تولى املغرب وأملانيا
رئاسته املشتركة والذي انعقد يف برلني ما بني  28و 30يونيو  .2017حيث مت عقد عدة مشاورات
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موضوعاتية وإقليمية من أجل بلورة اقتراح ومت طرحه على طاولة املفاوضات وصودق عليه يف
دجنبر .2018
باإلضافة إلى ذلك ،فإن االجراءات الرئيسية املقترحة لتحسني ولوج املهاجرين والالجئني
إلى اخلدمات العمومية ،هي:
•		 تعميم تعليم أطفال املهاجرين عن طريق تعديل الدورية رقم  13-487بهدف استهداف
جميع اجلنسيات ،وجميع األطفال يف وضع نظامي وغير نظامي ،واملهاجرين والالجئني،
وجميع مستويات التعليم والتعليم غير النظامي ،مبا يف ذلك تدريس اللغات والثقافة
املغربية وبرامج الدعم املدرس؛
•		 إدماج املهاجرين والالجئني يف برنامج املساعدة على التعليم ومحاربة الهدر املدرسي
«تيسير»؛
•		 الرفع من عدد املستفيدين من مخيمات العطل يف 2018؛
•		 تفعيل برنامج املساعدة الطبية للمهاجرين؛

•		 األخذ بعني االعتبار املهاجرين يف التزويد باألدوية واللقاحات على مستوى املؤسسات
الصحية والصيدليات املوجودة يف األحياء ذات كثافة عالية لهذه الفئة من السكان،
وكذلك يف عدد املوظفني الطبيني؛
•		 فتح إمكانية احلصول على قروض السكن للمهاجرين من خالل االتفاقيات املبرمة مع
األبناك املغربية؛
•		 زيادة توفير املالجئ املؤقتة ومالجئ الطوارئ اآلمنة واملالئمة (خاصة لضحايا االجتار
يف البشر والقاصرين غير املرافقني)؛
•		 تطوير الطاقات االستيعابية ملؤسسات احلماية االجتماعية الستقبال املهاجرين يف
وضعية هشاشة؛
•		 إشراك اجلهات واجلماعات الترابية يف احلماية االجتماعية للمهاجرين؛

•		ﺗﻌﺰﻳﺰ التواصل والتحسيس ومالئمة أﻧﻈﻤﺔ ووﺣﺪات التكوين مبراكز تكوين املكتب
الوطني للتكوين املهني وإنعاش الشغل ومبراكز تكوين التعاون الوطني ،لتلبية اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻤﻟﻬﺎﺟﺮﻳﻦ واﻟﻼﺟﺌﻦﻴ؛
•		 منح حوافز للمهاجرين والالجئني لتشجيعهم على متابعة تكوين مهني (بالتعاون مع
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،واملجتمع املدني والوكالة البلجيكية للتعاون
التقني  –CTBدور احلضانة ،وتكاليف النقل ،والتعويضات ،وما إلى ذلك).
•		 تعزيز ولوج املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء خلدمات العدالة عن طريق إعداد
مطويات تشرح املقتضيات القانونية ذات الصلة بهذه الفئة وتأطير جمعيات املجتمع
املدني العاملة معها أو املكونة من املهاجرين؛
•		 تعزيز اخلدمات السوسيو قانونية املقدمة من طرف املساعدين االجتماعيني بخاليا
التكفل بالنساء واألطفال املهاجرين ضحايا العنف .
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د -احلــكـــامـــة
يتضمن مجال احلكامة يف إعالن القاهرة لسنة  2013سبعة وثالثون توصية تهدف تسهيل
االلتزامات يف جميع أبعاد السكان والتنمية ،مع دمج القضايا السكانية يف التخطيط اإلمنائي.
يتكون مجال املعطيات واإلحصائيات إلعالن القاهرة  2013من التزامات بشأن بناء القدرات
اإلحصائية ،وتسجيل أحداث احلالة املدنية وإنتاج ،وجمع واستخدام يف الوقت املناسب ملعطيات
اإلحصاءات والبحوث ،واملعطيات اإلدارية وغيرها قصد التخطيط ،والتتبع والتقييم.
إن احلكامة اجليدة ،يف أبعادها االقتصادية واالجتماعية والسياسية-املؤسساتية ،هي أحد
أركان مشروع املجتمع املغربي الذي رسم معامله جاللة امللك يف خطاباته املختلفة ،والذي يبتغى
منه أن يكون مجتمعا حديثا ،شامال ومستداما ،يستند إلى حكم القانون ،والدميقراطية التشاركية
واملساءلة.
إن الهدف النهائي لهذا املشروع املجتمعاتي هو تهيئة ظروف مواتية لبزوغ منوذج تنموي
جديد ميكن أن جتد فيه جميع مكونات املجتمع مكانها للمساهمة يف اجلهد الوطني خللق
الثروة ،املادية وغير املادية ،واالستفادة من هذه الثروة .ولتحقيق هذا املشروع املجتمعي ،شرعت
السلطات العمومية يف سلسلة من اإلصالحات الهيكلية التي يعد اإلصالح الدستوري هو حجر
الزاوية فيها.

 .1دستور  ،2011قاعدة حلكامة جيدة
يف الواقع ،يوفر دستور  2011قاعدة للقيم واملبادئ ملنظومة حكامة جيدة .فتنزيل أحكامه
يتم تدريجيا من خالل تنفيذ جيل جديد من اإلصالحات والسياسات العمومية وأمناط للتسيير
التنموي وصنع القرار.
وينص دستور  2011يف ديباجته على أن « اململكة املغربية تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية
مؤسسات دولة حديثة ،مرتكزاتها املشاركة والتعددية واحلكامة اجليدة» .وهو يجسد مبادئ
الفصل بني السلط واستقاللية القضاء والدميقراطية املواطنة والتشاركية والربط بني املسؤولية
واملساءلة.
وينص الفصل  6منه على أن جميع األشخاص والسلطات العمومية متساوون أمام القانون،
حيث إنه يحث السلطات العمومية على توفير الظروف التي متكن من تعميم الطابع الفعلي حلرية
املواطنات واملواطنني ،واملساواة بينهم ،ومن مشاركتهم يف احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية
واالجتماعية.
يفتح الدستور الطريق أمام اجلمعيات واملنظمات غير احلكومية للمساهمة يف تنفيذ وتقييم
السياسات العمومية ،وتدعو ،لهذا الغرض ،السلطات العمومية إلى إنشاء هيآت التشاور املناسبة.
ويف هذا اإلطار ،مينح احلق للمواطنات واملواطنني يف تقدمي الطلبات وامللتمسات للسلطات
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العمومية .كما يضمن الدستور مشاركة املغاربة املقيمني يف اخلارج يف املؤسسات االستشارية
واحلكامة اجليدة.
ولالستفادة من الفرص التي يتيحها العائد الدميغرايف ،يكرس الدستور احلريات وحقوق
اإلنسان ذات الطابع املدني والسياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف والبيئي ،ويحث الدولة،
واملؤسسات العمومية واجلماعات الترابية على تعبئة جميع الوسائل للتمتع الفعلي وعلى قدم
املساواة لكل الساكنة ،والسيما النساء والشباب واملسنني واألشخاص يف وضعية إعاقة.
إن جودة املؤسسات واخلدمات التي تقدمها تعرف كذلك اهتماما دستوريا .فالدستور
يخصص ،يف الواقع ،جزءا بكامله (الباب الثاني عشر) ملوضوع احلكامة اجليدة حيث ينص
على تنظيم اخلدمات العمومية على أساس املساواة يف ولوج املواطنات واملواطنني ،وتغطية
الترابالوطني واستمرارية اخلدمات املقدمة .وهو يحدد معايير وقيم عملهم ،يف هذه احلالة،
معايير اجلودة والشفافية واملساءلة ،وكذلك معايير املوظفني العموميني الذين ينبغي عليهم تنفيذ
مهامهم يف إطار احترام القانون والنزاهة .وعالو ًة على ذلك ،فإن هاته اخلدمات يجب أن حتظى
باإلنصات للمستعملني واإلبالغ عن تسييرها.
لضمان تنفيذ مبادئ احلكامة اجليدة والدميقراطية التشاركية ،أنشأ الدستور وحدد سلطات
العديد من الهيآت التي تتمتع باالستقاللية ،مبا يف ذلك الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري،
ومجلس املنافسة ،الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ،واملجلس األعلى للتربية
والتكوين والبحث العلمي ،واملجلس االستشاري لألسرة والطفولة واملجلس االستشاري للشباب
والعمل اجلمعوي.

 .2تنزيل األحكام الدستورية حلكامة جيدة
إن تنفيذ أحكام الدستور املتعلقة باحلكامة اجليدة تترجم ،من خالل السلطات العمومية،
باعتماد مجموعة من القوانني التنظيمية والنصوص القانونية ،من أجل إنشاء الهيآت املسؤولة
عن احلكامة ،أو تدعم جناعة مبادئ الدميقراطية التشاركية أو أيضا توسيع ولوج السكان إلى
مختلف احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية .وقد ركزت املبادرات
األخرى التي اتخذتها الدولة ،من ناحية ،على إصالح القضاء واإلدارة العمومية ومناخ األعمال،
ومن ناحية أخرى ،على إنشاء وتعزيز خطط استراتيجية قطاعية أو عرضية جديدة ،تساهم يف
جناعة حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك ،املبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

 .1.2احلكامة اإلدارية
من أجل تعزيز احلكامة اإلدارية ،وضعت وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية استراتيجية
وطنية لتحديث اإلدارة للفترة .2021-2014
إن حتديث اإلدارة هو بالفعل خيار استراتيجي لتعزيز إدارة بلدنا ،خلدمة التنمية املستدامة.
وهو جزء ال يتجزأ من اإلصالحات الدستورية التي تؤيد التسيير العمومي الفعال والناجع ،والتي
ميكن أن تعزز عالقة الثقة بني املواطنني واملرفق العمومي .وهاته االستراتيجية تتمحور حول
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احملاور الرئيسية التالية:
حتسني العالقة بني اإلدارة واملواطن من خالل وضع املواطن واملقاوالت يف مركز اهتمامات
اإلدارة وتقوية أواصر الثقة بني اإلدارة واملواطن من خالل حتسني نوعية اخلدمات املقدمة مبا يف
ذلك حتسني االستقبال والتبسيط ورقمنة اإلجراءات اإلدارية ومعاجلة الشكاوى وخلق فضاءات
القرب للمرافق العمومية؛
تثمني الرأس املال البشري باعتباره عنصرا أساسيا يف جناح أي إصالح إداري وتثبيت ثقافة
املرفق العمومي من أجل تطوير نظام تدبير املوارد البشرية وتقوية الوقاية االجتماعية؛
توحيد آليات احلكامة والتنظيم من خالل حتسني النزاهة والشفافية ،ودعم التنظيم
والالمتركز وحتديث أساليب وأدوات التسيير.

 .2.2محاربة الفساد
أصبحت مكافحة الفساد أولوية ،نظراً لآلثار السلبية التي تؤثر سواء على املجالني السوسيو-
االقتصادي واإلداري ،وعلى عالقة الثقة بني املواطنني واملؤسسات العمومية.
ويف هذا الصدد ،صادق املغرب على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ()UNCAC
سنة  2007وشرع يف تنفيذ أحكامها من خالل العديد من اإلصالحات ،خصوصا منها القانونية
واملؤسساتيةمن خالل تشديد العقوبات وجترمي االثراءغير املشروع ورشوة املوظف العمومي
وتوسيع نطاق جترمي الرشوة يف القطاع اخلاص وجترمي الوساطة يف الرشوة والغش يف الصفقات
العمومية وعقود الدولة مع التنصيص على مصادرة القيمة كآلية السترداد املال العام وتهدف
هذه التعديالت ال سد الفراغات واإلشكاالت التي افرزتها املمارسة العملية زيادة على وضع حد
حلاالت االفالت من العقاب يف اجلرائم املالية التي أصبح االجماع قائما بني كافة األوساط على
ضرورة التصدي لها.ويف هذا اإلطار ،مت وضع استراتيجية وطنية منسقة للوقاية من الفساد
ومحاربته بعنوان «توطيد النزاهة واحلد من الفساد بشكل ملموس يف املغرب يف أفق  »2025ومت
اعتمادها يف أبعادها الوطنية والقطاعية.
تهدف هذه االستراتيجية إلى تعزيز ثقة املواطنني يف املؤسسات وحتسني نزاهة األعمال
ومتوقع املغرب على املستوى الدولي .وتتمحور حول خمسة أعمدة رئيسية ،هي :احلكامة،
والوقاية ،والزجر ،التواصل والتوعية والتربية والتكوين ،وهي مقسمة إلى  10برامج تهم:
•		 حتسني خدمة املواطن؛
•		 إدارة إلكترونية؛
•		 أخالقيات وآداب املهنة؛
•		 الشفافية والولوج إلى املعلومة؛
•		 الطلبيات العمومية؛
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•		 املراقبة واملساءلة؛

•		 تقوية املتابعة والعقاب؛
•		 نزاهة عالم األعمال؛

•		 التواصل والتحسيس؛
•		 التربية والتكوين.

 .3.2احلكامة الترابية
إن احلكامة اجلهوية واحمللية مت تعزيزها أيضا خلدمة للتنمية التشاركية والشاملة .وبالفعل،
وضع الدستور االنتخابات عن طريق االقتراع العام املباشر ملجالس اجلهات واجلماعات ،ومتكني
رؤسائها من السلطات التنفيذية ،وكذلك مبادئ التدبير احلر لتنظيم هاته املؤسسات اجلهوية
واحمللية ،ومشاركة السكان يف التنمية احمللية ،ومشاركة اجلهات واجلماعات الترابية يف تنفيذ
السياسة العامة للدولة من خالل ممثليهم يف مجلس املستشارين .وقد خططت كذلك لتعزيز
وسائلها املالية ،سواء الذاتية أو املخصصة من الدولة تبعا لنقلهم ملهارات الدولة ،أو من خالل
إنشاء صندوقني ،وهما صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق التضامن بني اجلهات.
إن تنزيل هذه األحكام الدستورية مت ترجمتها بإصدار القوانني التنظيمية اجلديدة 111-14
و 112-14و ،113-14التي تنظم على التوالي اجلهة والعمالة أو اإلقليم واجلماعة .وقد حقق
القانون التنظيمي اجلديد للجهات حتسينات كبيرة ميكن أن تؤدي إلى ديناميكية حقيقية للتنمية
اجلهوية من خالل تعزيز شرعيتها التمثيلية ،واستقالليتها يف العمل ،واملوارد البشرية واملالية
املوجهة لها وكذلك توسيع صالحياتها خاصة بعد اعتماد ميثاق الالمتركز اإلداري واإلجراءات
املعتمدة لتنزيله .فلدى اجلهة اجلديدة نخبة أكثر قدرة على إدارة شؤونها من خالل اعتماد
االقتراع العام املباشر .وميثل هذا األخير قطيعة مع النمط القدمي لالنتخابات ،والذي كان يُنتقد
يف الغالب بسبب تكوين مجلس منتخب على أساس محلي ويفتقر إلى رؤية أوسع قادرة على
حتديد اإلشكاليات واالنتظارات اجلهوية وتصميم احللول املناسبة.
أيضا ،مت تعزيز استقالليتها من خالل منح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس اجلهة بعد
أن كانت تعهد سابقا إلى الوالي .وجتدر اإلشارة إلى أن اجلماعة كانت السباقة بتكفل رئيسها
بهذه السلطة والذي خصصه امليثاق اجلماعي لسنة  ،1976مما أعطاه وضعاً متقدماً مقارنة
بالتقسيمات األخرى.
وفيما يتعلق باملوارد املالية ،فإن اجلهة اجلديدة تتمتع مبوارد مالية إضافية مهمة لالضطالع
باختصاصاتها اجلديدة .وهكذا ،فحصة الضريبة على الشركات( )ISوالضريبة على الدخل ()IR
املخصصة لها مت رفعها (من  1إلى  ،)5%خاصة بعد فرض ضرائب جديدة لصالح اجلهة (20%
من حقوق عقود التأمني).
وباإلضافة إلى ذلك ،مت إنشاء صندوقني لتقوية التنمية البشرية على املستوى اجلهوي
إعمال إجراء املعادلة ما بني اجلهات ،هما وهما صندوق التأهيل االجتماعي وصندوق التضامن
بني اجلهات.
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يهدف الصندوق األول إلى تسريع القضاء على العجز الكبير يف القطاعات املرتبطة مباشرة
بالتنمية البشرية والبنية التحتية والتجهيزات األساسية :الولوج إلى املاء الصالح للشرب والكهرباء،
والقضاء على مدن الصفيح والسكن غير الصحي ،وإنشاء البنية التحتية الطرقية.
أما بالنسبة لصندوق التضامن بني اجلهات ،فهو يهدف إلى ضمان التوزيع العادل للموارد
للحد من الفوارق بني اجلهات .سيتم تخصيص موارد الصندوق وفقاً لالحتياجات عن طريق
تفضيل اجلهات األقل حظا.
على الرغم من أن اجلهة حتى اآلن تبدو عاجزة بسبب نقص الكفاءات البشرية املؤهلة
واملتمرنة يف التخطيط والتنفيذ التقني واملالي للمشاريع ،إال أن التنظيم اجلهوي اجلديد أتى
بتعديل كبير لنظام احلكامة اجلهوية من خالل إنشاء وكالة جهوية لتنفيذ املشروع (،)AREP
حتت إشراف مجلس اجلهة.
هذه الوكالة ،التي تتميز بالشخصية املعنوية واالستقاللية املالية والتدبيرية ،ستكون مسؤولة
عن تقدمي املساعدة القانونية أو الهندسة التقنية واملالية وضمان تنفيذ املشاريع وبرامج التنمية
حلساب مجلس اجلهة .وسيترأسها مدير عام يعينه ويتعاقد معه رئيس مجلس اجلهة وستضم
جلنة لإلشراف واملراقبة يرأسها رئيس مجلس اجلهة.
باإلضافة إلى ذلك ،توسعت كفاءات اجلهة اجلديدة بشكل كبير ،باإلضافة إلى كفاءاتها
الذاتية ،ميكن تقاسم الكفاءات األخرى بني الدولة واجلهة ،كم سيتم نقل العديد من مجاالت
التنمية املندمجة إليها من طرف الدولة.
من حيث االختصاصات الذاتية ،فإن اجلهة ،بتوفرها على حرية اإلدارة ،ستكون مسؤولة
يف حدودها الترابية ،على إعادة إطالق التنمية املندمجة واملستدامة يف املجاالت االقتصادية،
والتكوين املهني ،والتكوين املستمر ،والتشغيل ،والتنمية القروية ،والنقل ،والثقافة ،والبيئة ،والتعاون
الدولي وإعداد التراب.
ومن خالل مهامها التي أسندت إليها يف هذا الصدد ،فإن اجلهة مدعوة إلى وضع برنامجها
التنموي اجلهوي والتصميم اجلهوي إلعداد التراب ،وكذلك لتتبع وتقييم تنفيذهما .وعلى مستوى
آخر ،فإن اعتماد التقسيم اجلديد للتراب الوطني ،يف اثنتي عشر جهة بدال من ستة عشر ،قد
جعل من املمكن توسيع القاعدة املجالية للجهات ،وهو أمر ميكن أن يكون له أثر إيجابي على تراكم
املوارد ،ولكن يف الوقت نفسه ،قد يخلق حتديات جديدة ،خاصة فيما يتعلق مبدى االحتياجات
االقتصادية واالجتماعية ،والتواصل واالندماج الترابي.
لقد أعطت هذه اإلصالحات دفعة جديدة لدور اجلهة يف التخطيط لتنمية مندمجة
ومستدامة .وعلى غرار الوحدات ما دون اجلهات ،ومبوجب القانون التنظيمي ومرسومه التنفيذي،
يتعني على اجلهة أن تنشئ خالل السنة األولى من واليتها ،برنامج تنمية جهوي ،مع العمل على
تتبعه ،وحتديثه وتقييمه .يستمر هذا البرنامج على مدى  6سنوات ،ويحدد إجراءات التنمية التي
يتعني القيام بها يف تراب اجلهة ،ويجب أن يشمل:
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•		 إجناز تشخيص يسلط الضوء على احتياجات وإمكانات اجلهة؛
•		 حتديد األولويات اجلهوية؛
•		 تنفيذ خطة العمل التي حتدد املشاريع التي سيتم إجنازها مع القيام بتنفيذها؛
•		 تقييم املوارد واملصاريف املتوقعة للسنوات الثالث األولى؛
•		 إعداد مشروع وثيقة برنامج التنمية اجلهوي وإنشاء إجراءات للتتبع والتقييم.
من أجل حتقيق ترابط شامل ،يجب أن يتّبع هذا البرنامج التوجهات االستراتيجية لسياسة
الدولة وضمان تنزيلها على املستوى اجلهوي .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه يجب على برنامج التنمية
اجلهوي دمج توجهات التصميم اجلهوي إلعداد التراب واحترام االلتزامات املتفق عليها بني
اجلهة وباقي الوحدات الترابية األخرى ،فضال عن املقاوالت العمومية والقطاعات االقتصادية
واالجتماعية يف اجلهة.
إن الوحدات الترابية األخرى ،عند إعداد برامج التنمية اخلاصة بها ،مطالبة بضمان
التناسق مع توجهات برنامج التنمية اجلهوي.
وجتدر اإلشارة إلى أن مبدأ التبعية والتعاون ،وكذلك التعاقد كطريقة مالئمة يف ممارسة
بعض اإلجراءات ،بطبيعتهما قادران على إخفاء مشكلة التداخل يف الصالحيات التي أثرت طويال
على صياغة تدخالت الوحدات الترابية وتسهيل اﻟﺘﺸﺎور واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وبني اﻟدوﻟﺔ.
كذلك ،فيما يتعلق مبشاركة السكان ووفقا للمادة  ،139تقوم مجالس اجلهات ومجالس
الوحدات الترابية األخرى بخلق آليات احلوار والتشاور لتشجيع إشراك املواطنات واملواطنني،
واجلمعيات يف إعداد وتتبع برامج التنمية .ويجوز للمواطنات واملواطنني واجلمعيات ممارسة حق
االلتماس يف طلب إدراج مسألة ما يف جدول أعمال املجلس ضمن نطاق اختصاصها.

 .3املعطيات واإلحصائيات
 .1.3الوضع الراهن
تعد املعلومات اإلحصائية ،اليوم ،عنصراً رئيسياً يف عملية تصميم وتنفيذ وتتبع وتقييم
السياسات واالستراتيجيات الوطنية للتنمية .إن احلاجة إلى عرض تقارير من جانب الفاعلني
املسؤولني عن تسيير الشأن العام يحسن ،يف هذا االجتاه ،من دور اإلحصائيات يف احلياة العملية
املؤسساتية للمجتمعات.
يتألف النظام اإلحصائي الوطني ( ،)SSNمن املندوبية السامية للتخطيط ( ،)HCPباعتبارها
املنتج الرئيسي للمعطيات اإلحصائية ،والوزارات التي تنتج أساسا اإلحصائيات اإلدارية القطاعية،
وقد راكم منذ عدة سنوات تقدما معترف به على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.
إن املعطيات والدراسات اإلحصائية املنتجة من قبل املندوبية السامية للتخطيط يف املجاالت
الدميغرافية ،واالجتماعية ،واالقتصادية والبيئية تتوافق مع املعايير واملقاييس الدولية التي
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أوصت بها اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة ،والتي يعتبر املغرب عضوا نشيطا فيها ،وصندوق
النقد الدولي ،والبنك الدولي ،ومكتب العمل الدولي أو غيرها من الهيآت اإلقليمية (املديرية
العامة املكلفة باملعلومات اإلحصائية باالحتاد األوربي –  ،Eurostatاللجنة االقتصادية إلفريقيا
باألمم املتحدة – ،ECAاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا باألمم املتحدة – ،ESCWA
إلخ) .نفس هاته املعايير واملقاييس يتم إيصالها ملختلف مكونات النظام اإلحصائي الوطني من
أجل دمجها يف عملية ترقية مخرجاتها اإلحصائية كجزء من مهمة التنسيق يف النظام اإلحصائي
الوطني من قبل املندوبية السامية للتخطيط.
ويف إطار تنفيذ توصيات املؤمتر الدولي للسكان والتنمية ،مت اتخاذ عدة إجراءات يف إنتاج
ونشر املعلومات اإلحصائية عن السكان واملواضيع ذات الصلة.
 .1.1.3جمع املعطيات
من أجل ضمان تتبع منتظم ومستمرة للوضعية السوسيو – دميغرافية للبالد من أجل مواكبة
التغيرات والتنميات االقتصادية واالجتماعية التي يشهدها املغرب ،يضمن النظام اإلحصائي
الوطني جمع ونشر املعطيات الضرورية لتنوير صانعي القرار يف القطاع العام واخلاص والفاعلني
يف املجتمع املدني.
إن املشاريع اجلديدة التي مت إطالقها تركز على توسيع التغطية املوضوعاتية للعمليات
اإلحصائية من خالل إصالح املقاربات املنهجية وحتسني تتابع العمليات اإلحصائية الدائمة وتنفيذ
العمليات اإلحصائية اجلديدة .كما أن توسيع نطاق التغطية اجلغرافية للعمليات اإلحصائية هو
مجال تدخل معتمد من خالل تعزيز عينات البحوث وإنتاج املعلومة على املستوى اجلهوي ملصاحبة
عملية اجلهوية املتقدمة.
كما أن النظام اإلحصائي الوطني قدم جهودا ملموسة يف تطوير اإلحصائيات اإلدارية
القطاعية والتي تغطي بالتالي مختلف مجاالت النشاط االجتماعي واالقتصادي لسكان املغرب.
وغني عن القول إنه مت تعزيز استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة يف عملية
إعادة تصميم العمليات اإلحصائية :القراءة األوتوماتيكية للوثائق ،ونظام جمع املعطيات مبساعدة
احلاسوب ( )CAPIونظام جمع املعطيات عبر موقع املندوبية السامية للتخطيط (.)CAWI
هذا ما ساعد على حتسني عمليات جمع وحتليل املعلومات اإلحصائية ،من خالل:
•		 إجناز اإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة  2014ونشر نتائجه على مستوى من الدقة
التخاذ القرار العمومي على مستوى مختلف الوحدات الترابية للبالد؛
•		 إجناز بحوث دميغرافية وحول الصحة من قبل وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
دﻤﻳﻐﺮاﻓﻴﺔ وحول الصحة اإلجنابية .فآخر بحث مت سنة 2017؛
•		 إجناز بحث دائم حول التشغيل ،ومستويات معيشة األسر ،واالستهالك ونفقات األسر
 2014/2013والقطاع غير املنظم سنة  .2014إن نتائج هذه العمليات والبحوث
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اإلحصائية جتعل من املمكن ،من بني أمور أخرى ،حتديث على اخلصوص املؤشرات
االجتماعية املتوفرة ،والسيما املؤشرات املتعلقة بالفقر والهشاشة ،وإعداد مؤشرات
أخرى؛
•		 اجلمع الدوري لإلحصائيات من عدة وزارات وهيآت عمومية وجماعات محلية تغطي
عدة قطاعات ،السيما القطاعات االجتماعية واالقتصادية.
فبعد أن انضم املغرب إلى خطة سنة  2030بعد اعتماد القرار  1/70بشأن أهداف التنمية
املستدامة يف  25سبتمبر  ،2015بدأ األشغال التحضيرية بشأن تنفيذ إطار قياس مؤشرات
التنمية املستدامة .ولقد كلفت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورتها السادسة واألربعني
فريق اخلبراء املشترك بني الوكاالت واخلبراء اخلارجيني ( )IAEGبوضع سلسلة من املؤشرات
القابلة للقياس ذات الصلة بأهداف التنمية املستدامة.
لقد بدأت مكونات النظام اإلحصائي الوطني أشغاال ومشاريعا يف هذا االجتاه .واملندوبية
السامية للتخطيط ،يف إطار هذا اجلهد لوضع اللمسات األخيرة املتعلقة مبؤشرات أهداف التنمية
املستدامة واملواضيع ذات الصلة ،كانت نشيطة وشاركت يف العديد من األحداث على املستوى
العاملي واإلقليمي وتفاعلت ً
أيضا عبر األنترنيت مع وكاالت األمم املتحدة يف إطار املشاورات حول
إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة.
ويف إطار توطني تنفيذ خطة سنة  ،2030ساهمت املندوبية السامية للتخطيط بشكل نشيط،
بالتعاون مع وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي ،يف أشغال الندوة الوطنية حول توطني
أهداف التنمية املستدامة.
 .1.1.1.3بعد النوع االجتماعي
حرص املغرب باستمرار على إدماج بُعد النوع االجتماعي عند القيام بتصور دراساته
وأبحاثه اإلحصائية .ويعتبر مصدر قلق كبير عند تصميم العمليات اإلحصائية املختلفة التي تقوم
بها مختلف مكونات النظام اإلحصائي الوطني .فالبحث الوطني حول انتشار العنف ضداملرأة
( )ENPVEFاملنجز سنة  2009سيتم حتديثه سنة  2018لرصد تطور الظاهرة مع مرور الوقت
ولدمج القضايا اجلديدة يف استمارة البحث.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم تضمني بُعد النوع االجتماعي يف البحوث األخرى ،مثل البحث
الوطني حول التشغيل ،والبحث حول مستويات معيشة األسر ،والبحث حول استهالك ونفقات
األسر ،والبحث حول تصور مقاصد أهداف التنمية املستدامة ،والبحث حول القطاع غير املنظم،
والبحث حول الهجرة الدولية والبحث حول األسرة املقرر بني سنتي  2018و .2019وتنتج أيضا
املندوبية السامية للتخطيط والوزارات األخرى بصورة منتظمة إحصاءات وإصدارات عن املرأة
يف املغرب خالل االحتفال باأليام الوطنية والدولية للمرأة.
ولقد مت اختيار املغرب مع  4دول أخرى من أصل  35دولة على املستوى الدولي لتكون طرفا
يف برنامج «مراعاة كل امرأة وكل فتاة» .ويهدف هذا البرنامج ،الذي تديره هيئة األمم املتحدة
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للمرأة بالتعاون مع املندوبية السامية للتخطيط ،إلى تعزيز قدرة النظام اإلحصائي الوطني على
إنتاج املؤشرات خاصة بالنوع االجتماعي ،السيما تلك املتعلقة بالهدف  5من خطة سنة .2030
النشاط األول للبرنامج الذي سينتهي يف  2021يتمثل يف إعداد دراسة حتليلية حول إحصاءات
النوع االجتماعي يف املغرب.
 .2.1.1.3الفئات اخلاصة من السكان
من أجل احلصول على معلومات ق ّيمة حول هاته الفئات من السكان ،قامت العديد من
الوزارات بإعداد بحوث إجناز دراسات التي تهم الشباب ،والطفولة ،والهجرة ،واألشخاص املسنني
والنساء واألشخاص يف وضعية إعاقة .وتوفر املعطيات املستقاة من اإلحصاء العام للسكان
والسكنى على وجه اخلصوص مجموعة من املعلومات الق ّيمة واملفصلة حول مختلف املجموعات
الفرعية من ساكنة املغرب.
 .2.1.3التنسيق بني مستعملي اإلحصائيات ومنتجيها
إن النظام اإلحصائي الوطني منظم مبوجب القانون اإلحصائي لسنة  1968ويتم ضمان
التنسيق من قبل جلنة تنسيق الدراسات اإلحصائية  27CoCoEsوالتي تلعب دور أمانتها املندوبية
السامية للتخطيط .هذا الهيكل التنسيقي املؤسساتي يتضح أنه معطل حاليا .ومع ذلك ،تواصل
املندوبية السامية للتخطيط بذل اجلهود لضمان التنسيق املؤسساتي بكل الوسائل املمكنة .وللتغلب
على هذا النقص ،الذي يعيق التنسيق اإلحصائي ويضعف فعالية النظام اإلحصائي الوطني،
قدمت املندوبية السامية للتخطيط مشروع القانون رقم  14.109املتعلق بالنظام اإلحصائي
الوطني .الهدف من املشروع هو حتديد املبادئ األساسية التي تنظم اإلحصائيات الرسمية،
ووضع اإلطار القانوني املنطبق على جمعها وحتليلها وحفظها ونشرها ،وحتديد مهمة النظام
اإلحصائي الوطني وتكوينه.
كما يحدد هذا املشروع املبادئ واألحكام امل ُ ِلزمة جلميع مكونات النظام اإلحصائي الوطني
والتي تشكل ضمانات جلودة اإلحصائيات الرسمية .وتهم هذه املبادئ االستقاللية العلمية
واملهنية ،املوضوعية ،واحترام املناهج والقوائم والتصنيفات املعمول بها على املستوى الوطني
والدولي يف مجال اإلحصائيات وهذا يف مختلف مراحل تنفيذ العمليات اإلحصائية.
كما تلزم أحكام مشروع القانون هذا مكونات النظام اإلحصائي الوطني باحترام السرية
اإلحصائية واملهنية وإتاحة جميع اإلحصائيات الرسمية جلميع املستخدمني .أيضا ،وبهدف
حتسني حكامة النظام اإلحصائي الوطني ،يعلن هذا مشروع القانون هذا عن إنشاء املجلس
الوطني اإلحصائي الذي تتمثل مهمته يف تنسيق برامج اإلحصاءات والبحوث اإلحصائية الرسمية
وتقييم جودتها واحترام املبادئ واملعايير املعمول بها وطنيا ودوليا.
ويترتب على ما ورد أعاله أن حتديث اإلطار القانوني للنظام اإلحصائي الوطني يهدف إلى
تعزيز موقع املغرب يف هذا املجال على املستوى الدولي ومصداقية اإلحصائيات الرسمية من قبل
 -27جلنة تنسيق الدراسات اإلحصائية احملدثة باملرسوم امللكي رقم  370-67بتاريخ  5غشت 1968
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املنظمات واملؤسسات الدولية ومن قبل مستخدمي اإلحصائيات على املستوى الوطني وهذا من
خالل تكريس املبادئ األساسية التي حتكم اإلحصائيات الرسمية كما اعتمدتها األمم املتحدة.
 .3.1.3احلصول على املعلومة اإلحصائية واستعمال التكنولوجيات احلديثة
ينبغي التذكير فيما يتعلق بإمكانية احلصول على املعلومة أن املغرب يواصل انضمامه
«للمعيار اخلاص لنشر البيانات» 28لنشر املعلومات اإلحصائية وقد بذل العديد من اجلهود،
السيما اخلاصة باملندوبية السامية للتخطيط ،فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيات احلديثة
للحصول على املعلومة .ولم تتوقف املندوبية السامية للتخطيط عن بذل اجلهود إلدخال أحدث
االبتكارات التكنولوجية يف منظومة جمع املعطيات واستغاللها ونشرها يف عملياتها اإلحصائية
(اإلحصاءات والبحوث).
ويف هذا االجتاه ،ومن أجل تسهيل الوصول إلى املعلومة اإلحصائية ،قام املغرب بتنويع
وسائل وطرق نشر املعطيات اإلحصائية .وحتتوي املواقع اإللكترونية ملختلف الوزارات واملنظمات
املنتجة لإلحصائيات على أقسام مخصصة لتقدمي املعطيات للمستخدمني .وفيما يخص املوقع
اإللكتروني للمندوبية السامية للتخطيط ،فقد شهد يف اآلونة األخيرة إعادة صياغة عميقة،
فالبيانات الصحفية والندوات الصحفية وأيام «األبواب املفتوحة» وورشات التكوين لفائدة وسائل
اإلعالم والفاعلني االجتماعيني والندوات التي تُعقد للنقاش ،وكذا املنشورات على الورق وعلى
األقراص املدمجة أصبحت متوفرة على املوقع اإللكتروني .وتنبغي اإلشارة أيضا إلى الشباك
اإلحصائي الذي مي ِّكن من تلبية الطلبات الوافدة من مصادر مختلفة ،حيث يتم احلصول على
املعلومات يف احلني أو تُنقل إلى طالبيها بواسطة الهاتف أو البريد اإللكتروني أو يف نسخة ورقية.
باإلضافة إلى النقاشات املنتظمة مع الشركاء االجتماعيني ،ونشر النشرات الصحفية يف
تواريخ محددة حول نتائج البحوث والوضع االقتصادي ،تقدم املندوبية السامية للتخطيط بشكل
شامل ،جميع دراساتها وإحصائياتها على موقعها املؤسساتي ( .)www.hcp.maوقد أنشأت
موق ًعا آخر مخصص للتنمية البشرية واألهداف اإلمنائية لأللفية ()www.omdh.hcp.ma
من أجل إعالم املستخدمني على نحو أفضل وتوسيع نطاق النقاش حول هذه القضايا وموقعا
مخصصا لإلحصاء العام للسكان والسكنى لسنة .)www.rgph2014.hcp.ma( 2014
 .4.1.3وضع قواعد املعطيات
قام املغرب كذلك بـ :
•		 وضع العديد من قواعد املعطيات على مستوى عدة وزارات (وزارات املالية والتربية
والصحة ،املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،الخ .)...ومن بني تلك التي تُقدِّم معطيات
ومؤشرات ذات طابع دميغرايف وسوسيو -اقتصادي ،توجد قواعد املندوبية السامية
للتخطيط ،خصوصا قاعدة املعطيات اإلحصائية ،واإلحصاء العام للسكان والسكنى
 ،2014والقاعدة املخصصة ألهداف األلفية للتنمية والتنمية البشرية.
 -28احملدث سنة  1996من قبل صندوق النقد الدولي.
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•		 إعادة تصميم قاعدة املعطيات اإلحصائية ( )BDSبحيث ميكنها دمج وظائف أخرى مثل
البحث متعدد املعايير واإلصدار األوتوماتيكي للمنشورات وخصائص الويب.
•		 استخدام املنصة التقنية  SDMXكأداة لتبادل املعطيات ومعطيات التعريف حول بعض
مؤشرات التنمية مع املنظمات الدولية ،خاصة شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة ،وتعتزم
استخدامها يف التبادل مع بعض الوزارات يف املستقبل القريب.

 .2.3اإلكراهات واآلفاق
 .1.2.3احلكامة يف مجال اإلحصائيات العمومية
يشكل اإلطار القانوني الذي يحكم النظام اإلحصائي الوطني وحكامته عقبة رئيسية يف
السير العادي لألنشطة اإلحصائية وتنسيقها .ففي هذا الصدد ،جتدر اإلشارة إلى أن اإلطار
القانوني احلالي الذي ينظم الدراسات اإلحصائية وإحصاء السكان والسكنى يعود إلى أكثر
من  40سنة (املرسوم امللكي مبثابة قانون رقم  360-67بتاريخ  10جمادى األولى 1388
( 5غشت  )1968يتعلق بالدراسات اإلحصائية والقانون رقم  001-71بتاريخ  22ربيع الثاني
 16( 1391يونيو  )1971يتعلق بإحصاء السكان والسكنى يف اململكة) ولم يعد يستجيب للتطورات
التي عرفتها الهياكل املنتجة للمعلومة اإلحصائية الرسمية ،وبالتالي حتديثها أصبح ضرورة ملحة
لتنميتها وتكييفها مع املبادئ والتوصيات املعمول بها على املستوى الدولي يف هذا املجال.
يف هذا السياق ،جاءت الرسالة امللكية التي أرسلها جاللة امللك للمشاركني يف اللقاء العلمي
الذي نظم مبناسبة اليوم العاملي لإلحصاء يف  20أكتوبر  2010لتحث احلكومة على وضع إطار
قانوني يتعلق اإلحصاءات والبحوث والدراسات اإلحصائية واتخاذ األحكام التشريعية والتنظيمية
من أجل وضع اللمسات األخيرة على تأسيس القواعد القانونية واملؤسساتية للنظام اإلحصائي
الوطني.
إن الثقة التي يجب أن تنظم العالقات بني منتجي اإلحصائيات العمومية ومستعمليها هي
ثقة ميكن اكتسابها من الوقائع .غير أن الضمانة املؤسساتية لهذه الثقة ال ميكن أن تُغْني عن
سلطة تتمثل مهمتها يف احلرص على احترام ،من قبل اجلميع ،عدد من املبادئ التي تشكل العديد
من شروط أخالقيات املهنة والتي تسبق مصداقية هاته اإلحصائيات .وعلى رأس هذه املبادئ
يوجد االستقاللية املهنية لتصميم املعطيات وإنتاجها ونشرها.
اليوم ،أصبح من الضروري إعادة النظر ،على ضوء التحوالت الكبرى التي شهدها بلدنا،
يف الوضع القانوني للجنة تنسيق الدراسات اإلحصائية ( )COCOESواالرتقاء بها إلى مستوى
مؤسسة حقيقية للتنسيق يف مجال اإلحصائيات العمومية وخلق االنسجام يف املناهج واملفاهيم
وضبط قواعد نقل املعطيات وحتديد السر اإلحصائي .عالوة على ذلك ،سيمكن لهاته املؤسسة
تقدمي الرؤية الضرورية للمشاريع اإلحصائية القطاعية والتمكن من ترشيد تكاليف اإلحصائيات
العمومية.
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ولهذا الغرض ،قدمت املندوبية السامية للتخطيط مشروع قانون ومشروع مرسوم يتعلق
بإحداث وتكوين وتسيير املجلس الوطني للمعلومة اإلحصائية ،وقد وصال اليوم إلى مرحلة
املصادقة .هذا التأهيل يعتبر ضروريا لكون نظامنا اإلحصائي َمدع ٌو ملواكبة الورش الكبير
للجهوية املتقدمة.
 .2.2.3مواكبة مسلسل اجلهوية
إن املبادرة التي اتخذها صاحب اجلاللة امللك محمد السادس من أجل إعادة حتديد مسلسل
اجلهوية على أساس استقاللية أكبر للجهة تقتضي استراتيجية جديدة لتطوير اإلحصائيات
العمومية على املستوى احمللي .وقد بذلت املندوبية السامية للتخطيط يف هذا اإلطار ،وضمن
حدود وسائلها ،جهودا كبرى ،إن على مستوى إنتاج املعلومات احمللية أو على مستوى اللوجستيك
لتحضير مديرياتها املركزية ومتثيلياتها اجلهوية ملواكبة هذا املسلسل.
فإضافة إلى اإلحصاء العام للسكان والسكنى واإلحصاء االقتصادي ،مت وضع جهاز لألبحاث
من أجل التوفر على معلومات ،على مستوى اجلماعات ،حول البنيات التحتية واالستثمار .وبفضل
التقنيات اإلحصائية للنمذجة التي متزج معطيات األبحاث ذات التمثيلية الوطنية مبعطيات
شاملة لإلحصاءات العامة ،تقوم املندوبية السامية للتخطيط بإنتاج معطيات غنية ومتنوعة حول
الفقر والتنمية البشرية واالجتماعية على مستوى اجلماعات .وقد انتقلت عينة البحث حول
التشغيل بني صفوف األسر من  45.000إلى  90.000أسرة حتى يتيسر التوفر على معلومات
جهوية وجزئيا إقليمية .وتعتبر عينة البحث الدميغرايف التي تتجاوز املائة ألف أسرة أيضا عينة
متثيلية على املستوى اجلهوي .وكذلك البحث حول املداخيل ومستويات املعيشة يقدم بعض
املعطيات عن اجلهات الكبرى للمملكة.
وعلى مستوى آخر ،وضعت املندوبية السامية للتخطيط جهازا إلنتاج احلسابات اجلهوية
على أساس نظام احملاسبة الوطنية  ،93وهو ما ميكن من التوفر ،بالنسبة لكل جهة من جهات
اململكة ،على الناجت الداخلي اخلام حسب فروع األنشطة ونفقة االستهالك النهائي والقيم املضافة
وفق عوامل اإلنتاج أو التكوين اخلام لرأس املال الثابت.
وبطبيعة احلال ،بإمكان املندوبية السامية للتخطيط أن تنمي إنتاجها اإلحصائي اجلهوي
وأن تزيد من تقوية عينات أبحاثها ،بتكلفات ُيكِ ن للدولة أن تتحملها إلى حد ما .غير أن ذلك
يظل غير كاف باعتبار أن التعبير عن احلاجيات إلى املعلومات يزداد أكثر فأكثر ،ليس على
مستوى املجال الترابي اجلهوي فحسب ،وإمنا على مستوى املجاالت الترابية حتت اجلهوية ،مثل
اإلقليم أو اجلماعة .وبالتالي تصبح كلفة جمع املعلومات لدى األسر باهظة .ويرجع ذلك بصفة
خاصة إلى التكلفة العالية لإلحصائيات احمللية الذي ميكن إنتاجها أساسا من خالل مصادر
إدارية (إحصائيات قطاعية أو إحصائيات روتينية) ،وأحيانا من خالل أبحاث لدى األسر.
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 .4الدراسات واألبحاث
 .1.4الوضع الراهن
 .1.1.4األبحاث والتحاليل الدميغرافية والسوسيو-اقتصادية
تعتبر األبحاث يف مجال السكان والتنمية ذات أهمية خاصة ألنها تولد املعرفة التي تساهم
يف فهم أفضل لبعض الظواهر والسلوكيات االجتماعية.
يف املغرب ،منت األبحاث بشكل كبير يف السنوات األخيرة بسبب تطوير وتنويع املعطيات
اإلحصائية التي تنتجها مختلف الهيآت احلكومية ،خاصة املندوبية السامية للتخطيط (،)HCP
املنتج الرئيسي للمعلومة اإلحصائية ،ومن قبل القطاع اخلاص ،واجلماعات الترابية ،وأحيانا من
قبل املجتمع املدني.
ومع ذلك ،فإن هذا التطور ال يزال إلى حد ما غير كاف مقارنة بالتغيرات السريعة والعميقة
التي يشهدها املجتمع املغربي .ويف الواقع ،ال يزال أمام األبحاث طريق طويل لتقدمي الدراسات
التي تولد املعرفة حول الظواهر والسلوكيات اجلديدة ،وتسمح بفهم أفضل للتحوالت التي حتدث
يف املجتمع ،لكشف وجهات النظر ،وتنوير صناع القرار السياسي من أجل استهداف أفضل
واتخاذ القرار املناسب ،خاصة على املستويات احمللية.
 .2.1.4مؤسسات األبحاث
من أجل حتسني وتعميق التحليل والبحث يف املجال الدميغرايف والسوسيو-إقتصادي ،يتوفر
املغرب على العديد من املؤسسات املتخصصة يف هذا النوع من النشاط.
إن املندوبية السامية للتخطيط ،حيث يتم إجناز معظم أنشطة البحث ،تتوفر على ثالثة
مؤسسات مكرسة ألبحاث السكان والتنمية:
•		 مركز الدراسات واألبحاث الدميغرافية ( )CEREDالذي ينجز الدراسات الدميغرافية
والسوسيو-اقتصادية؛
•		 مرصد ظروف مستويات معيشة السكان ( )OCVPالذي يقوم بدراسات حول الفقر
والهشاشة؛
•		 وأخيرا ،مديرية التوقعات واملستقبلية ( )DPPالتي تعمل بصفة منتظمة على إجناز
دراسات عن تأثير بعض السياسات التي تنفذها احلكومة على اخلصائص السوسيو-
اقتصادية للسكان ،خصوصا الساكنة الهشة.
املرصد الوطني للتنمية البشرية ( ،)ONDHالذي يهدف إلى إجراء دراسات عامة ومقا َرنة
وبحوث وخبرات حول املعطيات واملعلومات املتعلقة بالتنمية البشرية ،السيما تلك املتعلقة بالفقر،
اإلقصاء وعدم االستقرار ،وإعداد مؤشرات خاصة للتنمية البشرية من أجل تقييم أثر البرامج
املنفذة أو لقياس تأثير اإلجراءات املتخذة على التراب الوطنية؛
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وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية ،املسؤولة عن إعداد وتنفيذ سياسة
احلكومة يف مجال التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ،بالتنسيق مع القطاعات املعنية.
وتتكلف الوزارة ،من بني أمور أخرى ،بإجراء الدراسات والتقارير يف مجال التضامن واملرأة
واألسرة والتنمية االجتماعية؛
املرصد الوطني حلقوق الطفل ( ،)ONDEاملكرس لقضايا الطفولة ،يشكل مساحة كافية
للتعاون بني مختلف الفاعلني يف القطاعني العام واخلاص واجلمعيات العاملة يف مجال الطفولة.
كما أنه أداة للتنسيق بني األطراف املعنية ودعم وتقييم اإلجراءات املنجزة لصالح الطفولة على
املستويات الوطنية واجلهوية واحمللية .وحتقيقا لهذه الغاية ،يعمل املرصد على جمع املعطيات
واملعلومات والقيام بالدراسات العلمية وامليدانية حول مختلف القضايا التي تهم األطفال.
عالوة على ذلك ،يتم إجراء األبحاث والدراسات من قبل األساتذة والباحثني اجلامعيني
بطريقة مستقلة بسبب عدم التنسيق بني مختلف الفاعلني.

 .2.4اإلكراهات
إن النقص يف األبحاث والدراسات يف مجال السكان والتنمية يف املغرب يأتي من األسباب
الرئيسية التالية:
•		 ال يتم تأطير البحث ككل من خالل رؤية استراتيجية أو برنامج حكومي يطمح إلى فهم
احتياجات املجتمع ،بل هو عبارة عن دراسات قطاعية أو ذات صلة باألبحاث الدورية
والدائمة التي جتريها املندوبية السامية للتخطيط؛
•		 طبيعة املوضوعات التي تتناولها األبحاث والدراسات التي تركز بشكل واسع على القضايا
الكالسيكية واملعروفة إلى حد كبير ،حيث تناولتها العديد من األبحاث والدراسات سابقا،
مثل النمو السكاني ،والتمدن ،والهجرة ،والفقر وما إلى ذلك؛
•		 تغطية جغرافية محدودة دون أبعاد محلية أو جهوية؛
•		 امليزانية التي تخصصها الدولة للبحث العلمي بشكل عام ،والتي تعتبر منخفضة مقارنة
بالدول املتقدمة ،تبلغ حوالي  0,8%من الناجت الداخلي اإلجمالي .وإذا مت تضمني
ميزانية األبحاث يف مجال السكان والتنمية ،فمن احملتمل أن تكون جد ضئيلة.

 .3.4اآلفاق
•		 تطوير التعاون على املستوى الوطني بني املؤسسات احلكومية ،واجلامعات ،والقطاع
اخلاص واملجتمع املدني؛
•		 مواصلة تطوير الشراكة يف إطار التعاون الدولي؛
•		 تكييف عرض املعلومة الحتياجات األبحاث وصناع القرار السياسي سواء على املستوى
الوطني أو اجلهوي واحمللي.
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اجلزء الثالث :
التقدم املنجز وآثار اجلهود
لتحقيق العائد الدميغرايف
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آثار اجلهود لتحقيق العائد الدميغرايف
يعد العائد الدميغرايف بعدا هاما يف جدول أعمال إعالن القاهرة حول السكان والتنمية
حيث أن  20%من التزامات هذا اإلعالن من شأنها أن تدفع قدما بالتحوالت يف املنطقة وحتقق
العائد .ولهذا ،يقدم هذا اجلزء تقييما يدرس التقدم الشامل ،واآلثار واجلهود املبذولة لتحقيق
العائد الدميغرايف.

 .1الدينامكية الدميغرافية يف املغرب
منذ بداية القرن املاضي ،اتسمت الديناميكية الدميغرافية يف املغرب بالنمو السريع للسكان،
والذين تضاعف عددهم بسبع مرات تقري ًبا .ووفقاً لبعض التقديرات ،4كان حجم السكان يبلغ
حوالي خمسة ماليني نسمة سنة  .1900وقد منا بشكل تدريجي منذ ذلك احلني ليصل إلى 11,6
مليون نسمة وفق أول إحصاء عام للسكان والسكنى سنة  1960وحوالي  34مليون نسمة وفق آخر
إحصاء لسنة .2014
الشكل  :12تطور سكان املغرب ما بني  1900و( 2014باملاليني)
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منذ االستقالل (سنة  ،)1956بُذِ لت جهود يف مجال الصحة العمومية للحد من الوفيات،
السيما مع حتسن البنية التحتية الصحية ،وزيادة العاملني يف قطاع الصحة ،وحمالت النظافة
وتلقيح األطفال يف سن مبكر ضد أمراض الطفولة .منذ بداية الستينيات وخصوصا سنة ،1965
قدمت مذكرة ملكية مت تعميمها على األحزاب السياسية واملنظمات الوطنية توضح اإلطار العام
لسياسة سكانية تهدف إلى حتديد النسل .ويف نفس الوقت ،شددت مختلف خطط التنمية
االقتصادية واالجتماعية املعتمدة منذ هذه الفترة على مسألة النمو الدميغرايف وتأثيره على
التنمية يف املغرب.
 -29إيسكاليي غوبيغ ( ،)Escallier Robert)، (1995املغرب يف انتقال دميغرايف
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وهكذا ،فإن متوسطالنمو السكاني السنوي ،الذي تسارع من  0,64%ما بني 1912-1900
إلى  2,58%ما بني  ،1971-1960عرف شبه ركود خالل الفترة ما بني اإلحصاءين ،1982-1971
مبعدل  .2,61%ومنذ ذلك احلني ،تباطأ النمو إلى  2,06%ما بني  1994-1982و 1,25%خالل
الفترة .2014-2004
ومع مستويات منخفضة للوفيات واخلصوبة ،فإن متوسط معدل منو السكان سيواصل هذا
االجتاه التنازلي حتى على مدى العقود القادمة وفقا لإلسقاطات الدميغرافية .5مما سيكون له
تأثير كبير على بنية سكان املغرب.

 .2البنية حسب السن
هذه الديناميكية الدميغرافية أدت إلى تزايد حجم السكان يف سن النشاط مبرور الوقت على
حساب السكان غير النشيطني .ففي سنة  ،1960كانت نسبة األشخاص الذين تتراوح أعمارهم
ما بني  59-15سنة متثل  48,4%من سكان املغرب .ويف سنة  ،1982تعدت هاته النسبة نصف
( )51,5%إجمالي السكان قبل أن تقترب من الثلثني ( )62,4%حسب آخر إحصاء لسنة .2014
بينما نسبة الساكنة التي تتراوح أعمارهم أقل من  15سنة انخفضت من  44,4%سنة  1962إلى
 28,4%سنة  .2014أما نسبة األشخاص البالغني  60سنة فما فوق فقد عرفت ارتفاعا طفيفا
من  7,2%سنة  1960إلى  9,4%سنة .2014
ومع خصوبة مرتفعة خالل سنوات  1970 ،1960و ،1980فقد تفاقم ارتفاع حجم الساكنة
يف سن النشاط وتراكمت أعداد العديد من األجيال مخلفة طلبا على التشغيل يف تزايد مستمر
ومسببا يف تكثيف الضغط على سوق العمل.
الشكل  :13تطور البنية حسب السن يف املغرب ما بني  2015و( 2050بـ )%
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غير أنه مع انخفاض معدل اخلصوبة ،فإن الضغط الدميغرايف ،الذي بدأ يف سنوات ،1960
سوف يهدأ يف السنوات القادمة .وستستمر نسبة الشباب يف االنخفاض ،مما سيفسح املجال
لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  60سنة فما فوق ،والذين سيتزايدون باستمرار يف املستقبل حتى
يصلوا إلى ما يقرب ربع ( )23,2%مجموع السكان سنة .2050موازاة مع هذا ،ستعرف الساكنة
النشيطة ،والتي متثل حالياً حوالي ثلثي مجموع السكان ،انخفاضا طفيفا إلى  58,9%سنة .2050

 .3الهبة الدميغرافية
يظهر تطور نسبة اإلعالة استقرارا يف حدود  60%ابتداء من الفترة 2010-2005
(الشكل .)14وبعبارة أخرى ،فكل شخص نشيط يتكفل بأقل من شخص واحد غير نشيط .هذا
الفارق اإليجابي سوف يتضاءل مبرور الوقت النطالق زيادة يف هذه النسبة ابتداء من الفترة
 ،2040-2035إلى أن تصل إلى  70شخصا غير نشيط حتت تكلفة  100شخص نشيط بحلول
سنة  .2050فمن الناحية الدميغرافية ،إن وضعية وفرة السكان النشطني هي فترة مواتية لتحقيق
اإلقالع االقتصادي للمغرب شريطة توفر الظروف الالزمة لهذا اإلقالع االقتصادي.
الشكل  :14تطور نسبة اإلعالة يف املغرب ما بني  1960و( 2050بـ )%
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 .4النتائج السوسيو-اقتصادية
يف الواقع ،ملواجهة مثل هذا الوضع الدميغرايف ،يجب أن يخضع االقتصاد الوطني لعملية
حتول بنيوي من أجل استيعاب األعداد املتزايدة من السكان يف سن النشاط والتي تتزايد مبعدل
 400ألف شخص سنويا ،بينما ،فقط  47%من هؤالء السكان يلجون سوق العمل ،مما يشير إلى
مشكلة عدم النشاط ،وخاصة بني الشباب والتي ينبغي أن تعتبر مصدر انشغال من أجل احلفاظ
على التماسك واالستقرار االجتماعيني.
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إن ضعف االنتفاع من الهبة الدميغرافية ينعكس خصوصا يف البطالة ،السيما حلاملي
الشهادات .فقد وصل معدل البطالة لهاته الفئة إلى  18%وتتجه هاته البطالة إلى أن تدوم مدة
طويلة .ففي الواقع 51,03% ،من األفراد احلاصلني على شهادة جامعية من الكليات لديهم مدة
بطالة طويلة (أكثر من  12شهرا) ،يليهم من لديهم شهادة ثانوية بنسبة  ،42,65%يف حني أن
 86,7%من األفراد الذين ليس ال يتوفرون على أي شهادة فمدة بطالتهم أقصر (أقل من ستة
أشهر).
أكيد بأن مرونة سوق العمل ميكن أن تفسر جز ًءا من هذه البطالة ،لكن اإلكراهات البنيوية
األخرى لالقتصاد تقف وراء هاته النقائص .وتكمن آليات املوازنة املمكنة بني املرونة وتأمني
التشغيل بشكل رئيسي يف السياسات البديلة مثل التدخل يف أوقات األزمات لتجنب فقدان
الوظائف (خاصة للشباب) ،وتوسيع نطاق التأمني ضد البطالة ،العمل بجزء من الوقت ،إلخ.
ومع ذلك ،فإن اجلهود التي ينبغي بذلها لالستفادة من هذه الهبة التي تُعرض يف املغرب،
يجب أن تعتمد بشكل رئيسي على تنويع النسيج اإلنتاجي ،على أساس تثمني املزايا النسبية مع
ظهور تخصصات جديدة (إعادة التوطني) وتظل عنصرا هاما يف هذه املعادلة والتي يجب أن
تقترن بجهد لتكييف البنيات اإلنتاجية واإلطار املؤسساتي ملتطلبات اختيار االنفتاح يف سياق
عوملة متسارعة .وال ميكن أن يكون لهذه اجلهود أي تأثير دون تثمني رأس املال البشري من
خالل تكوين يتماشى مع التشغيل ،ويو ّفق بني حتديات التنافسية وحتسني مستوى معيشة السكان
والسماح بالتنمية الشاملة للحد من الفوارق االجتماعية واالقتصادية والترابية.
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