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

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

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

4

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

بقلم �أحمد حلليمي علمي
املندوب ال�سامي للتخطيط

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

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

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

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

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

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

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

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

مب�ساهمة متو�سطة بلغت ،بني  2004و ،2014حوايل
قدمتها الدولة واملقاوالت وامل�ؤ�س�سات العمومية لال�ستثمار
الوطني ،وبوزنه املتنامي يف املوارد املعب�أة يف �إطار
ال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص ،ك�سبت الدولة يف
الواقع �أداة �إجرائية لقيادة م�سل�سل هيكلة قطاعية وترابية
لالقت�صاد الوطني .وهكذا� ،شكل تركيز جمهودات اال�ستثمار
على البنيات التحتية االقت�صادية واالجتماعية املحور
املركزي ال�سرتاتيجية تثمني املزايا التناف�سية للبلد وتقوية
جاذبية جهاته .ومن �أجل جناعة �أقوى ،كانت العالقات
بني الدولة ،اعتبارا ملهمتها التنموية ،وقطاع خا�ص مهتم
بتحقيق �أرباح م�أمونة ،متيل �إىل تف�ضيل �أ�شكال ال�رشاكات
لإجناز ا�ستثمارات ذات بعد ا�سرتاتيجي.
%  24

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

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

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

الر�سم البياين رقم 1

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

القيمة امل�ضافة بالن�سبة املئوية من الناجت الداخلي الإجمايل
امل�ساهمة يف النمو
احل�صة يف ال�شغل (ال�ساكنة الن�شيطة امل�شتغلة البالغة � 15سنة فما فوق)
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الفالحة الغابة وال�صيد
وم�صالح �أخرى

0%

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

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

الر�سم البياين رقم 2

تطور دخل الأ�رس الفردي و�أ�سعار اال�ستهالك والقدرة ال�رشائية (ن�سبة التغري بـ )%
12
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ب�شكل كبري على كافة �أ�شكال الفقر يف الو�سط احل�رضي
وانخف�ضت بقوة يف الو�سط القروي ،كما �سيتم تف�صيل ذلك
يف الف�صل املخ�ص�ص لأهداف الألفية للتنمية .وقد بد�أت ن�سب
التفاوتات يف االنخفا�ض وحتققت �أهداف الألفية للتنمية �أو
من املفرت�ض �أن تتحقق خالل �سنة .2015
يف ظل هذه الظروف ،متيز االقت�صاد الوطني مبقاومته
الن�سبية لت�أثريات الأزمة الدولية خالل  ،2008-2007بف�ضل
الوترية الإيجابية التي اكت�سبتها ديناميته .وقد �أثرت تلك
الأزمة ،التي �رضبت مبا�رشة اقت�صاديات ال�رشكاء الرئي�سيني
للمغرب وخا�صة منهم الأوروبيني ،على نتائج القطاعات
غري الفالحية على وجه اخل�صو�ص .ومع ا�ستمراره ،تفاقم هذا
الت�أثري نتيجة �أثر �سيا�سات القيود التي فر�ضتها امليزانيات
والإجراءات �شبه احلمائية التي اتخذتها بع�ض البلدان.
�شهدت النتائج التي مت حتقيقها تراجعا وا�ضحا خالل
فرتة  2014-2008مقارنة مع فرتة  ،2007-1999حيث �أن
القطاعات غري الفالحية ،با�ستثناء ال�صناعات التحويلية
التي حافظت على ن�سبة منوها ،قد انخف�ض متو�سط معدل
منوها ال�سنوي من � % 5إىل  % 3,5بفعل ت�أثري تراجع وترية
منو قطاعات البناء والأ�شغال العمومية والطاقة واملناجم،
ومب�ستوى �أقل يف قطاع اخلدمات (الر�سم البياين رقم .)3

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

الر�سم البياين رقم 3

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

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

التجاري ،يراهن الربنامج الوطني لتنمية الطاقة على
م�شاريع طموحة ال�ستغالل م�ؤهالت وطنية مهمة من الطاقة
املتجددة املت�أتية من املاء وال�شم�س والريح .وتهدف خمتلف
مكونات هذا الربنامج على املدى البعيد �إىل ت�شييد منظومة
طاقية متنوعة ميكن �أن تنتقل فيها ح�صة الطاقات املتجددة
من  % 4,8من اال�ستهالك �سنة � 2014إىل � % 12,8سنة .2020
وبالتايل ،ينبغي �أن تنخف�ض التبعية الطاقية للمغرب من
� % 93,6سنة � 2013إىل � % 86,82سنة  2020و�أن تنخف�ض
ح�صة املواد البرتولية من � % 58,4إىل .% 48,5
ومن خالل �سيا�سة تنويع عر�ضه املوجه للت�صدير واجلهوية
املتقدمة حلكامته االقت�صادية واالجتماعية� ،إ�ضافة �إىل
املرجعية االقت�صادية واملجتمعية التي كر�سها الد�ستور،
ف�إن املغرب ب�صدد متهيد الطريق نحو ا�ستدامة �رضورية
لنموه االقت�صادي واالنفتاح على متطلبات جديدة تقت�ضيها
اال�ستدامة ال�رضورية لتما�سكه االجتماعي .وتفتح الأجندة
الدولية اجلديدة للتنمية خالل اخلم�سة ع�رش �سنة املقبلة،
�أفقا جديدا �أمام املغرب لإعادة توجيه منوذجه االجتماعي
وفق هذا املنظور ثنائي الأبعاد.

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

�ساهم التح�سن ا لإجمايل مل�ستويات العي�ش وتقلُ�ص
التفاوتات االجتماعية يف تقلي�ص الفقر واله�شا�شة
ب�شكل ملمو�س .وقد مت الق�ضاء ،عمليا ،على الفقر املدقع
(الر�سم البياين رقم .)6
�أ�صبحت ن�سبة الفقر املطلق اليوم بدون داللة �إح�صائية
على ال�صعيد الوطني ،وهي ن�سبة ال ُيعتد بها يف الو�سط
احل�رضي وتنخف�ض ب�شكل قوي بن�سبة  % 8,9يف الو�سط
القروي (الر�سم البياين رقم .)7
بلغت ن�سبة الفقر متعدد الأبعاد ،ح�سب املقاربة املعتمدة
من طرف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،التي ت�سمى
مقاربة �أك�سفورد % 6 ،على ال�صعيد الوطني وهو بدون داللة
�إح�صائية يف الو�سط احل�رضي وقد انخف�ضت تلك الن�سبة
ب�شكل قوي يف الو�سط القروي حيث بلغت ( % 13,1الر�سم
البياين رقم .)8
حتى و�إن تبني �أن اله�شا�شة �إزاء الفقر ،منظورا �إليها وفق
مقاربة البنك الدويل� ،ضعيفة يف الو�سط احل�رضي بت�أثري
 ،% 6,9ف�إنها تظل موجودة بالرغم من انخفا�ضها القوي يف
الو�سط القروي ،حيث انتقلت من � % 30إىل .% 18

الر�سم البياين رقم 5
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مت تعميم التعليم االبتدائي ب�أكمله تقريبا .و�أن حمو الأمية
بني �صفوف ال�سكان الذين تبلغ �أعمارهم � 24-15سنة هي
يف طريق التعميم ،مع وجود حت�سن ملمو�س بني الفتيات
�أف�ضل مما هو عليه الأمر بني الفتيان� .أما حمو الأمية بني
�صفوف الفئة البالغة �أعمارها � 10سنوات فما فوق ف�إنه
دون الهدف الذي حددته �أهداف الألفية للتنمية .ويف كل
م�ستويات التعليم ،حتققت املنا�صفة بني اجلن�سني بف�ضل
�إعمال متييز �إيجابي ،مع وجود ن�سبة تقدم �أكرث �أهمية يف
الو�سط القروي منه يف الو�سط احل�رضي.
انخف�ضت ن�سبة وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة بـ
خالل ال�سنوات الع�رشين الأخرية وهي ترتاوح بني ‰ 26,2
و ‰ 27,6ح�سب تقديرات جمموعة وكاالت نظام الأمم
املتحدة وخرباء املندوبية ال�سامية للتخطيط مع حتديد
مرمى بلوغ ن�سبة  ‰ 25يف �سنة  .2015وباملقابل ف�إن ن�سبة
وفيات الأمهات �ستحقق الهدف املحدد يف نهاية �سنة .2015
وتبقى ن�سبة انت�شار فقدان املناعة املكت�سبة (ال�سيدا) �ضعيفة
ن�سبيا كما مت الق�ضاء على حمى امل�ستنقعات املحلية
مع وجود عدد �ضعيف ن�سبيا من احلاالت الوافدة .ومت
تقلي�ص ت�أثري مر�ض ال�سل ليبلغ  82حالة جديدة بالن�سبة
لـ  100.000ن�سمة يف �سنة  2014مقابل  113يف �سنة .1990
% 60

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

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

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

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

ُي�شكل م�ستوى من هذا القبيل لتثمني �سكان ن�شيطني يف
�أوج عطائهم م�صدر قلق �سيما �أن التكفل بكلفة ال�شيخوخة
املتنامية لل�سكان رهني مب�ستوى �إنتاجية �أولئك ال�سكان
الن�شيطني .وانتقل الأمل يف احلياة عند الوالدة من � 47سنة
يف � 1960إىل قرابة � 75سنة يف  ،2010و�سينتقل عدد
الأ�شخا�ص البالغني � 60سنة و�أكرث من حوايل  3,3مليون
يف � 2014إىل  6ماليني يف  2030و�إىل  10ماليني يف .2050
وباحتالل الأ�شخا�ص البالغني � 60سنة و�أكرث وزنا متناميا
يف بنية ال�سكان تكت�سي ظاهرة ال�شيخوخة ،يف جمتمع �شاب

الر�سم البياين رقم 9
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بالرغم من التح�سن التدريجي مل�ستوى تكوين هذه الفئة
العمرية ،يظل عر�ض منا�صب ال�شغل متوفرا على نحو �أكرب
لليد العاملة ذات امل�ستوى التعليمي ال�ضعيف واملتو�سط،
با�ستثناء التقنيني املمتازين واملهند�سني خريجي املدار�س
العليا ويعاقب ذلك العر�ض �أ�صحاب التكوينات العامة
وحملة ال�شهادات من امل�ستوى العايل.
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يتميز ب�ضعف العمل امل�أجور ،بعدا متناميا ل َت َح ٍّد ذي طبيعة
اقت�صادية وجمتمعية.
هكذا ،ف�إن التحويل الفعلي للنعمة الكامنة ،التي يدعمها
التحول الدميوغرايف �إىل ربحية فعلية لفائدة التنمية
ّ
االقت�صادية والب�رشية ،يرتبط ب�شكل كبري بقدرة البلد على
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�إ�صالح نظام التعليم والتكوين من �أجل الق�ضاء على �أ�شكال
عجزه الدائم وحت�سني فعاليته الداخلية وت�أهيل امل�ستفيدين
للتكيف مع طلب �سوق ال�شغل الذي تتزايد متطلباته.
منه
ُّ
ومهما كانت �رضورة وا�ستعجال �إ�صالح التعليم ،ف�إنه قد
يبقى غري كاف بدون وجود عر�ض وطني خالق لقيمة
م�ضافة متنامية توفر منا�صب �شغل ذات جودة عالية
قادرة على ا�ستثمار الكفاءات املكت�سبة من طرف يد عاملة
ذات تكوين �أف�ضل .ويجب �أن يندرج هذا الإ�صالح �أي�ضا
يف م�سل�سل مت ال�رشوع فيه لإعادة هيكلة �رضورية املوارد
القطاعية والتكنولوجية من �أجل حتقيق تناف�سية �أكرث قوة
وم�ستدامة القت�صاده.

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

يتم قيا�س التحدي الآخر ،الذي يتعني على املغرب رفعه،
بقدرته على تعزيز تراكم الر�أ�سمال الب�رشي باعتباره رافعة،
مع الر�أ�سمال املادي ،للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ولقد بينت الدرا�سة التي �أجنزتها املندوبية ال�سامية للتخطيط
حول �إنتاجية االقت�صاد الوطني �أن عدد �سنوات التمدر�س
والأمل يف احلياة عند الوالدة ،اللذين يقدمان معلومات
حول املجهودات التي تبذلها ال�سلطات العمومية يف جمال
عر�ض خدمات الرتبية وال�صحة ،قد �شهدت خالل ال�سنوات
الأخرية حت�سنا مهما .ذلك �أن متو�سط عدد �سنوات الدرا�سة
لكل فرد ن�شيط م�شتغل قد ارتفع ب�أكرث من الن�صف ()% 59,3
خالل العقدين الأخريين حيث انتقل من  3,2يف �سنة 1991
�إىل � 5,1سنة 2013؛ كما �أن ن�سبة البقاء على قيد احلياة
بالن�سبة لل�سكان البالغني � 15إىل � 59سنة كانت تبلغ 920
يف الألف �سنة  2013بزيادة بلغت  % 9,6بني  1988و.2010
وهكذا عرف م�ؤ�رش الر�أ�سمال الب�رشي زيادة بن�سبة % 15,8
بني  1991و 2013ليبلغ ( 2,9الر�سم البياين رقم  )10وميكن
مقارنته مع م�ؤ�رش الربازيل ( )2,6وال�صني (.)3,0
ومن جانبه ،ف�إن تعزيز حت�سني م�ستويات املعي�شة ،يف الأمد
البعيد ،الذي حتقق بني  2001و ،2014ينبغي �أن يندرج كذلك
يف دينامية وتري ِة ون�سب ِة ا�ستفادة الفئات ال�شعبية ،الفقرية
واله�شة ،من هذا التح�سني .فالتوجه الذي بد�أ نحو منو اقت�صادي
�إدماجي لفائدة الفقراء ينبغي �أن ي�ستمر يف طبع �سياق حتقيق
�أهداف التنمية امل�ستدامة خالل اخلم�س ع�رشة �سنة القادمة.
جنزت يف املندوبية
وبهذا ال�صدد ،بينت الدرا�سات التي ُ�أ ِ
ال�سامية للتخطيط� ،أنه يف كل واحدة من ال�سنوات 2000
و 2007و ،2014عند افرتا�ض تقلي�ص الفوارق بن�سبة ،% 1
كان انخفا�ض الفقر ِ�ض ْعف االنخفا�ض الذي �أحدثته زيادة
 % 1للنمو االقت�صادي .وتبينِّ نف�س الدرا�سات �أنه ،يف مقابل
ذلك ،كلما مال الفقر �إىل االنخفا�ض كان هناك ميل �إىل
انت�شار ال�شعور بالفقر و�إدراك مبالغ فيه للفوارق بني �صفوف
عدة فئات اجتماعية ،وخ�صو�صا الفئات الو�سطية.
ينبغي �أن يرتقي تقلي�ص الفوارق ،باعتبارها م�صدرا رئي�سيا
لدوام انخفا�ض الفقر وعامال حا�سما للتما�سك االجتماعي،
�إىل نف�س مرتبة الأولوية التي يحظى بها النمو االقت�صادي.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن هذا الهدف �أ�صبح �إلزاما د�ستوريا
توجه بانتظام
ويندرج يف التوجيهات امللكية ال�سامية التي َّ
�إىل احلكومة ،خ�صو�صا تلك املتعلقة بالنهو�ض بالطبقات
املتو�سطة �أو الداعية �إىل توزيع عادل لثمار منو الر�سمال
غري املادي للأمة التي كانت على التوايل مو�ضوع اخلطابني
امللكيني بتاريخ  30يوليوز  2008و 30يوليوز .2014
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وتندرج الدعوة امللكية �إىل اعتماد ال�سيا�سات العمومية ،من
�أجل تفعيل الربامج االجتماعية لطريقة عمل املبادرة الوطنية
للتنمية الب�رشية وتو�سيعها لت�شمل الـ  29.000وحدة ترابية
وقع االختيار عليها ب�سبب �ضعف م�ستوى تنميتها الب�رشية
يف نف�س هذه املقاربة .وقد مت �إبراز العديد من �أبعادها
خالل اللقاءات العمومية التي مت تنظيمها من �أجل مناق�شة
�أهداف التنمية بعد �سنة  .2015وهذه الأبعاد معرو�ضة يف
ملحق هذا التقرير .ومت الت�أكيد ب�صفة خا�صة على تلك
املتعلقة بالفوارق بني الرجال والن�ساء وبني الو�سط احل�رضي
والو�سط القروي .ومت حتليلها بنف�س م�ستوى تلك التي تخ�ص
الفئات االجتماعية يف و�ضعية ه�شة ،وهي حالة  1,4مليون
�شخ�ص من ذوي االحتياجات اخلا�صة� ،أو  3,3مليون �شخ�ص
من البالغني � 60سنة وما فوق وال ي�ستفيد  % 84منهم من
معا�شات التقاعد و % 85منهم ال ي�ستفيدون من التغطية
الطبية .ومت اعتبار حماربة اله�شا�شة التي تعاين منها هذه
الفئات االجتماعية مبثابة �إلزام دائم تتحمله ال�سلطات
العمومية يف املجال االجتماعي .ومن جانبها ،اعتُبرِ ت
الفوارق بني الرجال والن�ساء وبني الو�سط احل�رضي والو�سط
القروي ،املوروثة عن الهياكل واملعايري االجتماعية مبثابة
مناذج ينبغي العمل على ا�ستفادتها من �أعمال خا�صة ومن
متييزات �إيجابية يف �إطار برامج �إرادوية للن�ضال من �أجل
امل�ساواة يف املوقع وتكاف�ؤ الفر�ص �أمام كافة املواطنني.
يجب �أن ي�شكل تقلي�ص الفوارق ،بكافة �أ�شكالها ويف كل
احلاالت ،عامال حا�سما لتعزيز التما�سك االجتماعي يف
و�سلوكات ال�شباب
قيم
ُ
جمتمع ذي تقاليد عريقة ت�شهد فيه ُ
تغريات عميقة.
الذي يهيمن
ٍ
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هاج�س االقت�صاد الأخ�رض
�أمام «الفو�ضى العارمة» التي تثريها التغريات املناخية،
املغرب مدعو من جهة �أخرى ،مهما كان م�ستوى خطورة
ال�سيناريوهات التي �أعدها اخلرباء بالن�سبة له يف هذا
املجال� ،إىل االن�ضمام �إىل جهود املجموعة الدولية للتخفيف
من حدة الت�أثريات من خالل تقلي�ص انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري ولتعزيز العامل املتعلق با�ستدامة منوه
وتنميته الب�رشية.
مبا �أن املغرب بلد ن�سبة انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري
فيه �ضئيلة للغاية ،ف�إنه لن يكون ملجهوده بكل ت�أكيد �سوى
ت�أثري هام�شي على م�ستوى التلوث العاملي .ويف مقابل
ذلك ،ي�شكل اختيار منوذج �إنتاج يعتمد على الطاقة النظيفة
وتكييف اال�سرتاتيجيات القطاعية مع ت�أثريات التغريات
املناخية ،بالن�سبة له ،الطريق ل ُيد ِرج منوذجه التنموي يف
منظور ذي طابع م�ستدام� ،إىل جانب التزامه بامل�شاركة يف
جهود املجموعة الدولية.
لهذا الغر�ض ،متت �صياغة ا�سرتاتيجيات لل�رشوع يف بناء
منو �أخ�رض يف قطاعات الطاقة والنقل وال�صناعة والبناء
والنفايات ال�صلبة ،وبد�أت ت�شهد �رشوعا يف �إجنازها .وعلى
�سبيل املثال ،ينبغي �أن ت�ستهدف ا�سرتاتيجية الطاقات
املتجددة �إنتاج  6000ميغا واط ونق�ص  18مليون طن من
غاز ثاين �أوك�سيد الكربون من الآن و�إىل غاية  2020من
خالل �إجناز  % 42من الطاقة الكهربائية املن�ش�أة انطالقا
من م�صادر متجددة� ،شم�سية وريحية ومائية من الآن و�إىل
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غاية  .2020فاقت�صاد الطاقة بن�سبة  % 12من الآن و�إىل
غاية  2020و % 15من الآن و�إىل غاية  2030بالنظر اىل
اجتاه التطور يف قطاعات البناء وال�صناعة والنقل ي�شكل
اليوم هدفا قد يندرج يف �أهداف التنمية امل�ستدامة.
يف هذا الإطار ،قد يكون التحدي الأكرب الذي ينبغي �أن يرفعه
املغرب يكمن يف قدرته على الرفع من م�ستوى تكيفه مع
ت�أثريات التغريات املناخية .وينبغي �أن يرتكز هذا الهدف
حول تدبري مندمج للموارد املائية به َدف حتقيق ت�ضامن
جمايل بني العالية وال�سافلة وما بني الأجيال يف�ضل الزمن
الإيكولوجي يف التخطيط .ومن املفرت�ض �أن يتم �إدراج عك�س
اجتاهات التدهور من خالل تقلي�ص �ضياع الرتبة بـ 30
�إىل  % 50واحلد من توحل ال�سدود الذي قد ميكِّن من ربح
خمزون ل�سقي حوايل  10.000هكتار يف ال�سنة ،يف خطة
العمل الوطنية لتهيئة الأحوا�ض املائية واملخطط الوطني
للماء واملخطط الوطني القت�صاد مياه الري.
كما �أن القيام بتوجيه كبري لنماذج اال�ستغالل الفالحي نحو
احرتام �أكرب لطبيعة الأرا�ضي و�إمكانيات الأنظمة الإيكولوجية
الطبيعية يقت�ضي القيام ب�إعادة توجيه املخططات القطاعية
للتنمية ،مع اهتمام �أكرب بالتنمية امل�ستدامة.
�أخريا ،ينبغي �أن ي�شهد التدبري امل�ستدام للأنظمة الإيكولوجية
الغابوية املن�صو�ص عليه يف توجهات املخطط املديري
لإعادة الت�شجري ويف املخطط املديري ملحاربة احلرائق� ،أو يف
اال�سرتاتيجية الوطنية ل�صحة الغابات ،وترية �أ�رسع يف جمال
التفعيل لتعزيز التوجه احلايل الرامي �إىل �إعادة تكوين تلك
الأنظمة الإيكولوجية وبلوغ  % 5من الآن و�إىل غاية .2030
قد ي�شكل التكيف مع ت�أثريات اجلفاف بذلك �صيغة �إجرائية
كربى للحفاظ على ميل �إىل فوارق �أقل ممكنة بني اجلهات
والأجيال.

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

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

التنمية امل�ستدامة .ولذلك يجب �أن يجد التما�سك االجتماعي،
يف م�سل�سل مزدوج النخفا�ض التفاوتات يف املوقع وتكاف�ؤ
الفر�ص ،قاعدة ل�صالبته وعامال ال�ستدامته .ذلك �أن
انخفا�ض التفاوتات يف املوقع يجب �أن يجد تعبريه يف �إطار
منط ُمن�صف لتوزيع ثمار النمو وت�سيري دميقراطي للحوار
االجتماعي الذي �أ�صبح �أي�ضا من املتطلبات الد�ستورية.
ما زال انخفا�ض التفاوتات املتعلقة بتكاف�ؤ الفر�ص رهينا
با�سرتاتيجية متكني جميع املواطنني مهما كان انتما�ؤهم
الطبقي �أو جن�سهم �أو مكان �سكناهم من قدرة متكافئة
للولوج �إىل املعرفة والتملك وال�سلطة.
وبهذا ال�صدد ،ف�إن جميع الدرا�سات التي �أجنزتها املندوبية
ال�سامية للتخطيط حول الفقر واله�شا�شة والتفاوتات واحلركية
االجتماعية قد �أقرت �أن عدم امل�ساواة يف الولوج �إىل التعليم
والتكوين ُيوجد يف ُ�صلب عدم امل�ساواة يف تكاف�ؤ الفر�ص.
�إنها تعوق االندماج االقت�صادي وتقوي �إعادة �إنتاج الفقر
والتفاوتات وتقل�ص من امليل �إىل امل�شاركة يف امل�ؤ�س�سات
ومن الثقة يف فعالية �صالحياتها .وعلى ال�صعيد االقت�صادي،
يتبني �أن �سنة �إ�ضافية من الدرا�سة ت�ؤدي �إىل حت�سني دخل
الأجري بن�سبة  % 9,6يف املتو�سط مع ن�سبة  % 2,4فيما يخ�ص
الأجري من م�ستوى الإعدادي ون�سبة  % 9,6للأجري من م�ستوى
الثانوي ون�سبة  % 11للأجري من م�ستوى التعليم العايل
(الر�سم البياين رقم  .)11وعلى �صعيد احلركية االجتماعية
ففي نف�س ال�سن ومكان الإقامة وامل�ستوى الدرا�سي والأ�صل
االجتماعي يكون ل�شخ�ص ن�شيط من م�ستوى التعليم الأ�سا�سي
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املردودية املتو�سطة يف ال�سنة ح�سب امل�ستوى الدرا�سي والتكوين �سنة 2013
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االبتدائي

 1,6مرة من احلظوظ �أكرث من مثيله الذي يكون «بدون
م�ستوى درا�سي» لكي ُيحقق حركية اجتماعية �صاعدة .وهذه
العالقة التي تخ�ص احلظوظ ترتفع لتبلغ  4,6مرة بالن�سبة
للأ�شخا�ص الذين يتوفرون على م�ستوى التعليم الثانوي
و 16,2مرة بالن�سبة للأ�شخا�ص ذوي م�ستوى التعليم العايل.
يف ظل هذه الظروف ،ف�إن الإ�صالح الكبري لنظام التعليم
والتكوين ،من خالل �إقرار �إلزامية التعليم ما قبل املدر�سي
والتمييز الإيجابي فيما يخ�ص ولوج التعليم من طرف
الأطفال املنحدرين من الأو�ساط املحرومة والأ�شخا�ص يف
و�ضعية �إعاقة �أو يف و�ضعية ه�شا�شة وتقوية م�ساهمة القطاع
اخلا�ص يف املجهودات الرامية �إىل التعميم املن�صف للتعليم،

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

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

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

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