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تقدمي التقريـر
من��ذ ن�ش��ر التقرير الوطن��ي حول �أه��داف الألفي��ة من �أجل
التنمية ل�س��نة  ،2009المغرب يوا�ص��ل م�سل�س��ل �إ�صالحاته
االقت�ص��ادية والم�ؤ�س�س��اتية عل��ى الرغ��م م��ن تداعي��ات
الأزم��ة المالي��ة العالمية .وتن��درج هذه الإ�ص�لاحات في
�إطار م�سل�س��ل تعزيز اندماجه في االقت�ص��اد العالمي .وقد
تمت مواكبة هذه الإ�ص�لاحات بمراجعة �ش��املة للد�س��تور
�س��نة  ،2011وبنهج �سيا�سة ماكرواقت�ص��ادية �أكثر �صرامة
وبت�سريع �إنجاز اال�ستراتيجيات القطاعية للتنمية.
في ه��ذا ال�س��ياق ،تم��ت موا�ص��لة المجه��ود اال�س��تثماري
ليبلغ في المتو�س��ط ثل��ث الثروة الوطنية �س��نة  ،2012وهم
عل��ى الخ�ص��و�ص برامج البني��ات التحتي��ة المهيكلة منها
االقت�ص��ادية واالجتماعي��ة .ال�ش��يء الذي �س��مح بتح�س��ين
جاذبي��ة وتناف�س��ية االقت�ص��اد الوطن��ي وتنوي��ع الن�س��يج
الإنتاج��ي وتوزي��ع جه��وي �أف�ض��ل لخل��ق فر���ص ال�ش��غل
والمداخيل وتقلي�ص الفوارق المجالية واالجتماعية.

وهكـ��ذا� ،أبـ��ان االقت�ص��ـاد الوطن��ي ع��ن مناع��ة ن�س��بية
لل�ص��دمات الناجمة عن الأزم��ة العالمية خـالل ال�س��نوات
الأخي��رة وع��ن ا�س��تمرارية �آثارهـا .حيث ظ��ل المغرب فـي
من���أى ع��ن الأح��داث الت��ي عرفته��ا دول �ش��مـال �إفريقي��ا
وذلك بف�ض��ل تعزيز مكت�س��باته االجتماعية واالقت�صاديـة
والم�ؤ�س�س��اتية .وعل��ى عك���س العدي��د م��ن دول المنطق��ة،
حافـ��ظ المغ��رب ما بي��ن  2009و ،2012على م�س��ار مرتفع
للنم��و يناه��ز  %3,8كمع��دل �س��نوي �أو � %4,7إذا ا�س��تثنينا
القط��اع الأول��ي ،وعل��ى مع��دل بطالة م�س��تقر ن�س��بيا في
ح��دود  .%9وعل��ى تح�س��ن الدخ��ل الوطني الخ��ام المتاح
بن�س��بة � %5سنويا .وبف�ض��ل التحكم في الت�ض��خم الذي لم
يتعدى  ،%1ارتفعت القدرة ال�ش��رائية بمعدل  %4في ال�سنة
ما بين  2009و 2012ال�شيء الذي مكن من تح�سين ملمو�س
ال�ستهالك الأ�سر.

م�ساهمة القطاعات الإنتاجية في تطور الناتج الداخلي الإجمالي (بـ )%
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ف��ي هذا الإط��ار ،حظيت القطاع��ات االجتماعي��ة ب�أولوية
�ض��من ال�سيا�س��ات العمومي��ة ،حي��ث ر�ص��دت له��ا %54
م��ن ميزاني��ة الدول��ة �س��نة  2012مقاب��ل  %41ف��ي بداي��ة
الت�س��عينات .وتعززت ه��ذه الجهود بالبرام��ج االجتماعية
الت��ي تم �إطالقها م��ن طرف جاللة الملك محمد ال�س��اد�س،
والت��ي �أعطت دفع��ة قوية لدينامية التنمية الب�ش��رية .وفي
هذا ال�ص��دد� ،ش��كلت المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية �إلى
جان��ب نظ��ام الم�س��اعدة الطبية لفائ��دة الفئ��ات المعوزة
( )RAMEDبرامج مندمجة ت�ش��اركية تندرج في ر�ؤية طويلة
الأمد لتقلي�ص العجز الموروث في مجال التنمية الب�شرية.
مكن��ت ه��ذه المجه��ودات عل��ى الم�س��توى االقت�ص��ادي
واالجتماع��ي م��ن تحقي��ق معظم �أه��داف الألفي��ة للتنمية
ليكون المغرب من بين الدول ال�سائرة في طريق النمو التي
�س��توفي بالتزاماته��ا في �أفق  .2015فخ�لال العقد الأخير،
تمكن المغرب من الق�ض��اء على الفقر المدقع والجوع ومن
التقلي���ص من الفق��ر المطلق والفقر المتع��دد الأبعاد ب�أكثر
م��ن الن�ص��ف .كم��ا تمكن م��ن تح�س��ين م�س��توى التمدر�س
وم�س��توى محو الأمية ب�ش��كل �س��ريع ،حيث انتق��ل المعدل
ال�ص��افي لتمدر���س الأطفال م��ا بين  6و� 11س��نة من %60
�سنة � 1994إلى �أكثر من � %96سنة  ،2012وتم تقلي�ص معدل
وفيات الأطفال �أقل من � 5سنوات من � 76إلى  30,5في الألف
ما بين  1991-1987و ،2011-2007ومعدل وفيات الأمهات
من  332وفاة �إل��ى  112وفاة لكل  100.000والدة حية بين
 1991-1985و .2009كم��ا تم التقلي�ص من ت�أثير داء ال�س��ل
من � 113إلى  82حالة جديدة لكل  100.000ن�سمة ،والق�ضاء
على المالريا ب�صفة نهائية .وبهذا ،تح�سن �أمل الحياة عند
الوالدة ب�شكل ملمو�س ليبلغ � 74٫8سنة.

من جهة �أخرى ،عرف ولوج ال�سكان للخدمات االجتماعية
الأ�سا�سية وتيرة �أ�سرع ،حيث تم تعميمه بالو�سط الح�ضري
وف��ي طري��ق التعمي��م بالو�س��ط الق��روي ،وناه��زت ن�س��بة
الم�س��تفيدين م��ن الكهربة القروية � %97س��نة  2012مقابل
� %9,7س��نة  ،1994بينما بلغت ن�س��بة اال�ستفادة من التزود
بالماء ال�صالح لل�شرب  %93مقابل .%14
وبالرغ��م من الإنجازات التي ت��م تحقيقها ،يواجه المغرب
اخت�لاالت في توازنات��ه الماكرواقت�ص��ادية نتيجة للآثار
ال�س��لبية للأزم��ة العالمي��ة عل��ى �أه��م �ش��ركائه بالخارج،
ال�شيء الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على وتيرة التقدم المن�شودة
بالرغم من البرامج الم�سطرة في مجال النهو�ض بال�شباب
والم�ساواة بين الجن�سين ،وتح�سين جودة التعليم ،وانخراط
مكونات المجتمع المدني في م�سل�سل التنمية وكذا الحفاظ
على البيئة.
وتكت�س��ي هذه البرامج �أهمية خا�ص��ة ف��ي وقت تعي�ش فيه
بالدنا انتقاال ديموغرافيا و�سيا�سيا واقت�صاديا ،في �سياق
دولي يت�س��م بتحوالت عميقة لم�ص��ادر النمو االقت�صادي،
التي �س��ترتكز �أ�سا�س��ا في الم�س��تقبل على اقت�صاد المعرفة
والتنمي��ة الم�س��تدامة .ومن �ش���أن هذه التح��والت القائمة
�أن تزي��د م��ن ح��دة التغي��رات الديموغرافي��ة وم��ن ارتفاع
الحاجيات االجتماعية� ،س��واء على م�س��توى �س��وق ال�شغل
�أو ف��ي المج��ال االجتماع��ي ،وال�س��يما التعلي��م وال�ص��حة
والحماية االجتماعية.
ف��ي ه��ذا الإط��ار� ،س��يواجه المغرب م��ا بع��د  ،2015ظهور
حاجي��ات جدي��دة و�أورا���ش هام��ة للإ�ص�لاح االجتماعي
والم�ؤ�س�س��اتي ،م��ن �ش���أن ه��ذه الأخي��رة الرف��ع م��ن �أداء

تطور معدل الفقر الن�سبي ح�سب و�سط الإقامة (بـ )%
القروي

الح�ضري

الوطني

30

26,9

25,1

25
21
20
15,3

14,4

13,3

10

8,9
6,2
3,5

15
10

7,6

4,8

5
0

2011

الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط.
6

2007

2001

1985

التقـريـر الوطنـي 2012

�سيا�ساته العمومية .فقطاع التعليم والتكوين وبالرغم من
�أهمية الموارد العمومية المر�صودة له والتي تقدر بحوالي
 %6م��ن الناتج الداخلي الإجمالي ،ف�إنه ال يزال يعاني من
اختالالت على الم�س��توى الكمي والنوعي :م�س��توى مرتفع
للأمية� ،ض��عف جودة التعليم ومردوديته الداخلية (ن�س��بة
مرتفعة للهدر المدر�س��ي) والخارجية (ن�سبة بطالة مرتفعة
لدى حاملي �شهادات التعليم العالي).

رغم الإنجا زات التي تم تحقيقها في مجال الم�س��اواة بين
الجن�س��ين خا�ص��ة بتعديل مدونة الأ�س��رة و�إ�ص��دار قانون
الجن�سية و�إ�صالح مدونة ال�شغل ومراجعة القانون الجنائي
بهدف تعديل الن�ص��و�ص التمييزية ،تبقى �إ�شكالية التمييز
ح�س��ب الن��وع من �أه��م التحديات المطروح��ة على المغرب
بالن�س��بة لل�س��نوات المقبلة .ويتبين ذلك م��ن خالل العجز
الم�س��جل بين �ص��فوف الن�س��اء في مجال التنمية الب�شرية،
حيث تبقى ن�س��بة الأمية لدى الن�ساء القرويات جد مرتفعة
حي��ث بلغ��ت � %64,7س��نة � ،2012أي ما يمث��ل فارقا زمنيا
يفوق � 30س��نة مقارنة مع المع��دل الوطني .كما ال تتجاوز
م�ش��اركة المر�أة في �س��وق ال�شغل ن�س��بة  .%24وعلى الرغم
من ح�صولها على �شهادة ،تعاني المر�أة من م�شكل البطالة
بن�سبة تبلغ �ضعف ن�سبة الرجال ( %28مقابل .)%14

و�إذا كان التعلي��م االبتدائ��ي ق��د تمك��ن م��ن تحقيق هدف
التعميم ،ف�إن م�ش��كل الهدر المدر�س��ي مازال ي�ش��كل عائقا
حقيقي��ا .وتكم��ن �أح��د �أ�س��باب ه��ذه المردودية ال�ض��عيفة
ف��ي �ض��عف الولوج �إل��ى التعلي��م الأولي .فقد تبي��ن �أن كل
تلميذ ا�س��تفاد من التعلي��م الأولي له الحظ في تجنب الهدر
المدر�سي بن�سبة �ست مرات �أكثر ممن لم يتلقى هذا التعليم.
يكت�س��ي التعلي��م الأول��ي في ه��ذا ال�ص��دد� ،أهمية ق�ص��وى
ت�س��تلزم �إدراجه �ضمن �أهداف ما بعد �سنة  ،2015باعتباره
عامال �أ�سا�سيا للحد من الهدر المدر�سي.

وقد �أكدت نتائج الدرا�س��ة ح��ول الحركية االجتماعية التي
�أنجزتها المندوبية ال�س��امية للتخطيط �س��نة � ،2012ضعف
�إدماج المر�أة في االقت�صاد .فبالرغم من الحركية البنيوية
القوية التي عرفها المغرب ،ف�إن �ضعف الولوج �إلى حركية
اجتماعية مت�صاعدة والتي تقارب  %18يرجع ب�شكل كبير
�إل��ى التمييز ح�س��ب الن��وع .وهكذا ،ف���إذا قارن��ا بين رجل
وامر�أة من نف�س ال�س��ن وو�س��ط الإقامة والم�ستوى الدرا�سي
والو�ضع ال�سو�سيومهني للأب ،ف�إن حظ الرجل لتبوء مكانة
اجتماعي��ة �أعل��ى م��ن مكانة وال��ده يفوق ب��ـ  7,1مرة حظ
المر�أة.

�أما في المجال ال�ص��حي ،فقد مكن تقييم الو�ض��عية ال�صحية
لل�س��كان من الوقوف على مكت�س��بات ي�ستلزم دعمها ،ويتعلق
الأم��ر بالتحك��م ف��ي النم��و الديموغراف��ي ،وتعمي��م التغطية
ال�صحية والتقلي�ص من معدالت الوفيات .كما مكن من قيا�س
العج��ز وكذا الجهود التي يتعين بذلها م��ن �أجل �إيجاد حلول
للم�شاكل ال�صحية التي تعاني منها ال�ساكنة حاليا والتي من
الممك��ن �أن تظهر م�س��تقبال ،ومن بينها التف��اوت في الولوج
للعالج و�إ�شكالية التمويل والنق�ص في الموارد الب�شرية.
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�إن ال�ش��باب المغرب��ي ،ب�ص��فته مكونا مهما ف��ي المجتمع،
م��ازال يعان��ي من م�ش��كل ع��دم مالءمة تكوينه مع �س��وق
ال�ش��غل وم��ع متطلب��ات المعرف��ة الجدي��دة له��ذه الألفي��ة.
ويظل التحدي الرئي�س��ي هو تقوي��ة �إدماجه المجتمعي من
خالل خلق فر�ص ال�ش��غل والدخ��ل والرفع من حظوظه في
االرتقاء االجتماعي ،والم�ش��اركة ال�سيا�س��ية ،وكذا بتعزيز
االنتم��اء �إل��ى مجتمع وطن��ي غني بتقالي��ده ومنفتح على
الحداث��ة .وته��م الأولويات الت��ي عبر عنها ال�ش��باب خالل
البح��ث النوع��ي الأخير الذي قامت به المندوبية ال�س��امية
للتخطيط �س��نة  ،2012الت�ش��غيل وتكاف�ؤ الفر�ص و�إ�ص�لاح
التعليم واحترام حقوق الإن�س��ان وتو�س��يع حري��ة التعبير.
ويظل غالء المعي�شة ( )%84وم�شكل البطالة ( )%78من �أهم
ان�شغاالت ال�شباب الم�ستقبلية.
و�س��يطبع الم�ش��هد االجتماعي والم�ؤ�س�س��اتي ما بعد 2015

وزن المجتم��ع المدني وبنيته وحركيته ،و�س��يكون مطالبا
ب���أن يلع��ب دورا طالئعي��ا ف��ي تطوي��ر نم��وذج التنمي��ة
بالمغ��رب ،فيم��ا يتعل��ق بالأه��داف المرتبط��ة بالنهو�ض
بالم�ساواة ح�س��ب النوع والم�شاركة الديموقراطية لل�شباب
في الم�ؤ�س�سات الوطنية والمحلية.

ال�ش��ك �أن الإ�ش��كاليات المرتبطة بالتغير المناخي �ست�شكل
�إح��دى �أه��م تحديات ما بعد  ،2015خا�ص��ة تل��ك التي تهم
الم��وارد المائي��ة ،وتراج��ع المردودية الزراعي��ة ،وتدهور
8

التن��وع البيولوجي وم��دى ت�أثيره��ا على الأم��ن الغذائي.
كم��ا يتعين على هذه الإ�ش��كاليات �أن تدم��ج �أبعاد الهجرة
المكثفة �إلى المدن وت�س��ارع موج��ات الهجرة نحو المغرب
وما ي�ص��احبها ،ف��ي حالة ع��دم التحكم فيه��ا ،من تدهور
للم�ش��هد الح�ض��ري ،وغي��اب للأم��ن وظه��ور لحاجي��ات
م�ستعجلة تهم الخدمات الأ�سا�سية والإ�سكان والت�شغيل.
وتبق��ى الحاجة �إلى دعم دولي م��ن �أجل التخفيف من �آثار
التغي��رات المناخية كظاهرة كونية� ،أمرا �ض��روريا للغاية.
ولك��ن يتعي��ن على المغ��رب من جانب��ه ،مالءم��ة هياكله
الإنتاجية على هذا الأ�س��ا�س .وهي فر�ص��ة يجب اغتنامها
ف��ي وقت يع��رف فيه المغرب تحوال في ن�س��يجه الإنتاجي
المرتك��ز عل��ى تثمي��ن م��وارده الطبيعية ،خا�ص��ة بف�ض��ل
ت�ش��جيع الطاق��ات المتج��ددة وبمقارب��ة �إرادية القت�ص��اد
�أخ�ضر.
وق��د بين��ت التجرب��ة الت��ي راكمته��ا المندوبي��ة ال�س��امية
للتخطي��ط في مجال تتب��ع وتقييم �أه��داف الألفية للتنمية
�أن م�س��تويات الفعالي��ة تبق��ى رهينة بتجان���س والتقائية
البرام��ج القطاعية .وفي ه��ذا الإطار ،ف�إن��ه يتعين برمجة
�أه��داف م��ا بع��د �س��نة  2015ف��ي ر�ؤي��ة �ش��مولية تتجاوز
المقاربات القطاعية مع �ض��رورة دمجها في �إطار الحفاظ
عل��ى التوازن��ات الماك��رو اقت�ص��ادية ل�ض��مان التوزي��ع
الأنج��ع للموارد المالي��ة وتعبئة م�ص��ادر التمويل البديلة
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الل��ذان ي�ش��كالن اليوم تحديا كبي��را ،يتعين رفع��ه بالنظر
لل�ضغط المفرو�ض على المالية العمومية بفعل الحاجيات
االجتماعية المتنامية.
و�س��تبقى �أجندة ما بع��د  ،2015مرتبطة حتما بمدى تفعيل
المقت�ض��يات االقت�صادية واالجتماعية والم�ؤ�س�ساتية التي
كر�سها الإ�صالح الد�ستوري الذي د�شن ،تحت قيادة جاللة
الملك ،عهدا جديدا في م�س��ار التح��والت الديمقراطية التي
ت�شهدها بالدنا منذ تربع جاللته على العر�ش.
يعتب��ر المغ��رب حالي��ا نظام��ا ملكي��ا د�س��توريا ،يكر���س
بالم��وازاة مع الديمقراطية واحت��رام دولة الحق والقانون،
جهوي��ة متقدمة من �ش���أنها �أن تغير الم�ش��هد الم�ؤ�س�س��اتي
للدولة ب�ش��كل �شامل ،لتفتح �آفاقا وا�سعة للنهو�ض بالتعدد
اللغ��وي والثقافي ومكافحة كل �أ�ش��كال التميي��ز .كما �أنها
تدعم تو�س��يع مجاالت اخت�صا�ص��ات وم�ش��اركة المجتمع
المدني وخا�صة جمعيات الن�ساء وال�شباب .في هذا الإطار،
ين�ص الد�ستور على �إحداث هيئة للم�ساواة ومكافحة جميع
�أ�ش��كال التمييز ،و�إحداث مجل�س ا�ست�شاري لل�شباب والعمل
الجمع��وي ،والمجل���س الأعل��ى للتربية والتكوي��ن والبحث
العلمي.

�إن تنفيذ مقت�ض��يات الد�س��تور التي تكر�س �إلزامية �إر�س��اء
التوازن��ات الماكرو اقت�ص��ادية على الم��دى البعيد ،والتي
تم اعتمادها م�ؤخرا في ال�سيا�س��ات العمومية ،من �ش���أنها
تي�س��ير الإ�ص�لاحات المتعلق��ة بالنظام الجبائ��ي و�أنظمة
التقاعد ونظام المقا�ص��ة ،والتي �س��تمكن بف�ض��ل ت�س��ريع
اال�س��تراتيجيات القطاعية في مجاالت الفالحة وال�صناعة
والبني��ات التحتي��ة والطاق��ات المتجددة من دع��م تنويع
وتناف�سية الن�سيج االقت�صادي الوطني.
في ختام هذا التقديم ،تجدر الإ�شارة �أن المندوبية ال�سامية
للتخطيط �ست�شرع �سنة  2015في �إعداد الح�صيلة الإجمالية
لأه��داف الألفية م��ن �أجل التنمي��ة .وفي هذا الإط��ار ،ف�إن
نتائ��ج الإح�ص��اء الع��ام لل�س��كان وال�س��كنى ل�س��نة 2014
ونتائ��ج البح��ث الوطن��ي ح��ول ا�س��تهالك ونفقات الأ�س��ر
� ،2014-2013س��يمكنان لأول مرة من ر�صد و�ضعية �أهداف
الألفي��ة للتنمي��ة عل��ى ال�ص��عيد الوطن��ي والجه��وي .وفي
نف�س ال�ص��دد� ،سيت�ض��من التقرير �أهدافا �أخرى تهم مرحلة
ما بعد  2015وتحليال معمقا لميزات وخ�ص��ائ�ص م�سل�س��ل
التنمية بالمغرب.
ال�سيد �أحمد احلليمي علمي
املندوب ال�سامي للتخطيط
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منهجيـة �إعـداد التقريــر

من��ذ اعتم��اد المغرب لإع�لان الألفي��ة �س��نة � ،2000أنيطت
المندوبية ال�س��امية للتخطيط بمهمة تن�سيق �إعداد التقارير
الوطنية حول �أهداف الألفية للتنمية ( 2003و 2005و2007
و )2009ك�أداة لتتب��ع التزام��ات المغ��رب في ه��ذا المجال.
ويت��م �إعداد ه��ذا التقرير التقييمي وفق منهجية ت�ش��اركية
وبتعاون مع جميع ال�ش��ركاء االجتماعيين واالقت�صاديين
ووكاالت منظوم��ة الأم��م المتح��دة المعتم��دة بالمغ��رب
وجمعيات المجتمع المدني وممثلي الأو�ساط االقت�صادية
واالجتماعية والجامعية.
ويت��م تح�س��ين منهجي��ة المندوبية ال�س��امية للتخطيط من
تقري��ر لآخ��ر وال يتم االقت�ص��ار على المرامي والم�ؤ�ش��رات
المت�ض��منة في �إعالن الألفية� .إذ تمت �إ�ضافة �أهداف �أخرى
حول تطور الو�ضعية االجتماعية واالقت�صادية ت�أخذ بعين
االعتبار خ�صو�ص��يات ومميزات م�س��ار التنمية بالمغرب.
وتم�ش��يا م��ع ه��ذا النه��ج� ،أدرج��ت المندوبي��ة ال�س��امية
للتخطي��ط في تقري��ر  2012م�ؤ�ش��رات �أخ��رى لقيا�س الفقر
ومقارنة جهوية لمختلف �أهداف التنمية ،لت�س��ليط ال�ض��وء
عل��ى م�س��توى ووتيرة تطور مختلف الم�ؤ�ش��رات الخا�ص��ة
ب�أهداف الألفية على الم�ستوى المحلي.
ويكت�س��ي تقرير �س��نة � 2012أهمية خا�صة ،حيث �أنه يدخل
ف��ي �إطار تنفيذ البرنامج الم�ش��ترك الذي يرب��ط المندوبية
ال�س��امية للتخطيط و�س��بع وكاالت تابع��ة لمنظومة الأمم
المتح��دة (برنامج الأم��م المتحدة للتنمي��ة ،برنامج الأمم
المتح��دة لل�س��كان و�ص��ندوق الأم��م المتح��دة للطفول��ة
والمنظمة العالمية لل�ص��حة واللجنة االقت�صادية لإفريقيا
وبرنامج الأمم المتحدة للن�ساء والبرنامج الأممي لمكافحة
داء ال�سيدا) وي�ستند هذا البرنامج على �أربع ركائز :
–تن�ش��يط الحوار على الم�س��تويين الوطني والجهوي حول
م�ستقبل �أهداف الألفية لما بعد 2015؛
– تقييم �إنجاز الأهداف على الم�ستويين الوطني والجهوي؛

–تقوي��ة قدرات الفاعلين المحليي��ن في مجال �آليات تتبع
وتقييم �أهداف الألفية؛
–تنفيذ �أن�ش��طة التوا�ص��ل والمرافعة حول �أه��داف الألفية
للتنمية.
وتميز �إعداد هذا التقرير بتنظيم ثالث ور�شات جهوية (مراك�ش
وطنجة ومكنا�س) بهدف تو�سيع الحوار والت�شاور مع ال�شركاء
الجهويي��ن عل��ى �ض��رورة توطي��ن عملي��ة تتب��ع التق��دم نحو
الأهداف على الم�س��توى المحلي ،ب�ش��كل ي�أخ��ذ بعين االعتبار
الحقائق المحلية مع اال�ش��ارة الى �ضرورة تطوير المعلومات
الإح�صائية على الم�ستويات الجغرافية الأ�سا�سية.
وقد انبثقت عن ور�ش��ة الم�ص��ادقة على التقري��ر ،المنظمة
من ط��رف المندوبي��ة ال�س��امية للتخطيط بم�ش��اركة كافة
ال�ش��ركاء االقت�ص��اديين واالجتماعيين ،تو�صيات وجيهة.
ويتعل��ق الأم��ر ب�ض��رورة �إع��داد تقاري��ر جهوي��ة و�إدم��اج
�أه��داف ال يت�ض��منها �إع�لان الألفي��ة ،خ�صو�ص��ا منه��ا
المتعلقة بالأ�ش��خا�ص ذوي االحتياجات الخا�صة والعنف
�ضد الن�س��اء وتعزيز حقوق الإن�سان والعمل الالئق وجودة
التعلي��م والتكوي��ن المهن��ي� ،إ�ض��افة �إلى التفاع�لات بين
مختل��ف مكونات �أه��داف الألفي��ة وترتي��ب �أولوياتها في
الزمان والمكان.
في هذا ال�سياق ،ومن �أجل �إغناء عملية تتبع وتقييم �إنجاز
�أه��داف الألفية على الم�س��توى الترابي� ،أطلق��ت المندوبية
ال�س��امية للتخطي��ط ب�ش��راكة م��ع وكاالت الأم��م المتحدة،
عملية �إعداد �أربع تقارير جهوية (بالدار البي�ض��اء الكبرى،
�سو�س–ما�سة–درعة ،الجهة ال�شرقية وجهة فا�س–بولمان)
بهدف تو�سيع الم�شاركة �أمام الفاعلين المحليين ولت�سليط
ال�ضوء على الفوارق المجالية واقتراح �سيا�سات ال ممركزة
من �أجل بلوغ تظافر الجهود في هذا المجال.
وبالإ�ض��افة �إل��ى ذلك ،تم �إعداد خطة توا�ص��لية تهدف �إلى
تح�سي�س وا�ض��عي ال�سيا�س��ات ومنظمات المجتمع المدني
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�أهــــداف الألفيـــة
مــن �أجــل التنميــة

وعام��ة النا�س حول �أهمية �أهداف الألفية و�ض��رورة تعبئة
الجمي��ع لربح رهان موع��د  .2015وفي هذا الإطار� ،س��يتم
ن�ش��ر هذا التقرير باللغتين الفرن�س��ية والإنجليزية �إ�ض��افة
ال��ى اللغ��ة العربي��ة وعل��ى �أو�س��ع نط��اق ال�س��تفادة كافة
المعنيين والم�ستعملين من الخال�صات التي �ستنبثق منه.
وت�ض��م ف�صول هذا التقرير الإنجازات في مجاالت تقلي�ص
الفق��ر وتعمي��م التعلي��م االبتدائ��ي وتعزي��ز الم�س��اواة بين
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الجن�س��ين وا�س��تقاللية الن�س��اء وتقلي�ص وفي��ات الأطفال
وتح�سين �صحة الأم ومحاربة داء فقدان المناعة المكت�سبة
والمالريا و�أمرا�ض �أخرى والتنمية الم�س��تدامة وال�ش��راكة
العالمي��ة من �أجل التنمية .كما �سي�ض��م هذا التقرير ولأول
مرة في الملحقات مقارنة جهوية لبع�ض م�ؤ�ش��رات �أهداف
الألفية للتنمية.

الهدف 1

التقليـ�ص من الفقــر املدقــع واجلـــوع

�أهــــداف الألفيـــة
مــن �أجــل التنميــة

الهدف 1

التقلي�ص من الفقـر املدقـع واجلــوع
ت�شكل مكافحة الفقر محورا �أ�سا�سيا لل�سيا�سة التي تنهجها
الحكوم��ة .ويتج�س��د ذلك من خ�لال �أهمي��ة الميزانية التي
تر�ص��دها الدول��ة للقطاع��ات االجتماعي��ة وتدعي��م �آليات
الحماية والم�س��اعدة االجتماعي��ة .كما �أن لهذه ال�سيا�س��ة
ت�أثي��ر �إيجابي على تط��ور الفقر بكل �أبعاده ،ومع ذلك ف�إن
تقلي���ص الف��وارق ال ي��زال ي�ش��كل تحديا حقيقي��ا من �أجل
تحقيق الأهداف المتوخاة للتما�سك االجتماعي.

 .1اتج��اه الفق��ر النق��دي �سن��ة

2011-1990

من بدايات الت�س��عينات �إلى نهاية العقد الأول من �س��نوات
� ،2000أي خالل � 20س��نة ،و�ضع المغرب حدا للفقر المطلق
وقلَّ���ص بن�س��ب قوية الفقر الن�س��بي قيا�س��ا بالعتبات التي
حددتها كل من المندوبية ال�س��امية للتخطيط والم�ؤ�س�سات
الدولية على حد �سواء (الر�سم البياني .)1

الر�سم البياني 1

تطور ن�سبة ال�سكان الذين يتوفرون على �أقل من دوالر �أمريكي واحد في اليوم ح�سب من�سوب القدرة ال�شرائية ()%
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الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط.

الفقـر المدقع
الق�ضاء على الفقر المدقع :قل�ص المغرب ن�س��بة الفقر ،التي
تقا���س بـ  1دوالر �أمريكي ح�س��ب من�س��وب القدرة ال�ش��رائية
ف��ي الي��وم الواحد ل��كل فرد ،م��ن � % 3,5س��نة � 1985إلى �أقل
م��ن � % 0,3س��نة  ،2011مقابل قيم��ة م�س��تهدفة تبلغ % 1,8
في �أفق �س��نة  2015لأهداف الألفية من �أجل التنمية (الر�سم
البياني  .)1وهكذا ف�إن �أقل من مغربي واحد من �أ�ص��ل ،100
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ف��ي كل م��ن الو�س��ط الح�ض��ري ( ،)% 0,1والو�س��ط الق��روي
( )% 0,5كان يعي���ش �س��نة  2011بدخ��ل يق��ل ع��ن  1دوالر
�أمريكي ح�س��ب من�س��وب القدرة ال�ش��رائية في اليوم .وبعتبة
 1,25دوالر �أمريكي ح�سب من�سوب القدرة ال�شرائية في اليوم
الواحد لكل فرد ،لم يكن الفقر يم�س �س��نة � 2011سوى % 0,9
من المغاربة % 0,3 ،من الح�ضريين و % 1,6من القرويين.
الق�ض���اء على الجوع :تم كذلك تقلي�ص ن�س��بة الأ�ش��خا�ص
الذين ال يتوفرون على الحد الأدنى من ال�سعرات الحرارية،
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الت��ي تقا�س بوا�س��طة مع��دل الفق��ر الغذائ��ي ( ،)1من % 4,6

�س��نة � 1985إلى � % 0,5س��نة  ،2011بالن�سبة لقيمة م�ستهدفة
�س��نة  2015تبل��غ % 2,3؛ حي��ث نج��د �أن  % 0,2من ال�س��كان
الح�ضريين و % 1تقريبا من ال�سكان القرويين كانوا يعانون
من الفقر الغذائي �سنة .2011
التقلي���ص بن�س��بة  % 65,6م��ن ت�أثير النق�ص ف��ي الوزن :تم
تقلي�ص ت�أثير النق�ص في الوزن في �صفوف الأطفال الذين
يقل عمرهم عن � 5سنوات (وهو م�ؤ�شر نق�ص الوزن بالن�سبة
لل�س��ن) ،بـالثلثين تقريبا بين  1992و .2011وقد تم الوقوف
عل��ى ه��ذا التقلي�ص ب�ش��كل كل��ي بي��ن  2003و .2011حيث
ارتفعت ن�س��بة الأطفال الذين يعان��ون من نق�ص في الوزن
م��ن � % 9,0إل��ى  % 10,2بين  1992و ،2003وانخف�ض��ت بين
 2003و� 2011إلى م�ستوى  % 3,1متجاوزة بذلك هدف الألفية
م��ن �أجل التنمية في �أف��ق  ،2015والذي يناه��ز  .% 4,5وقد
ا�ستفاد من هذا االنخفا�ض ال�سكان القرويون والح�ضريون،
والفتيان والفتيات على حد �سواء (الجدول .)1
ون�س��تخل�ص م��ن ذل��ك �أن م�ؤ�ش��رات الفقر المدقع خا�ص��ة
م�ؤ�ش��رات الج��وع ،بلغ��ت �س��نة  ،2011م�س��تويات �ض��عيفة
للغاي��ة من الناحية الإح�ص��ائية ( .)2بمعنى �أن تتبع الفقر
ينبغ��ي �أن يرتك��ز عل��ى العتب��ة الوطني��ة ( 2,15( )3دوالر
�أمريكي يوميا لكل فرد �س��نة  )2007ح�س��ب من�سوب القدرة
ال�ش��رائية ،وينبغي �أن يقوم �أي�ض��ا على خطوط فقر جديدة
تقا�س ب�أجزاء من متو�سط نفقات اال�ستهالك.
 11عتب��ة الفق��ر الغذائي ه��ي تكلفة مجموع��ة من الم��واد والخدمات
الغذائية التي ت�ض��من توفير الحد الأدنى من ال�سعرات الحرارية التي
يتطلبه��ا المعيار الذي تو�ص��ي به كل من منظم��ة التغذية والزراعة
ومنظمة ال�ص��حة العالمية .وقد تم و�ض��ع الح��د الأدنى المطلوب من
ال�سعرات الحرارية لكل فرد يوميا بتطبيق قائمة الحاجيات الطاقية
المو�ص��ى بها (منظمة العالمي��ة للتغذية والزراعة ومنظمة ال�ص��حة
العالمية) على بنية ال�س��كان ح�س��ب الجن�س وال�س��ن وو�ضعية الن�ساء
خ�لال الحمل والر�ض��اعة .وي�س��اوي هذا الح��د الأدنى � 2 444س��عرة
حرارية /بالن�س��بة للإن�س��ان البالغ ،وفق م��ا ورد في البحث الوطني
حول ا�ستهالك ونفقات الأ�سر .2001/2000
 22ل��م يعد بالإمكان �أن يعتمد التتبع الإح�ص��ائي لم�ؤ�ش��رات من هذا
الم�ستوى على عينات مطابقة لعينات الأبحاث حول م�ستوى العي�ش
(� 7000أ�س��رة) �أو اال�س��تهالك (� 14500أ�س��رة) .ذل��ك �أن��ه كلم��ا كان��ت
الن�س��بة المقدرة �ص��غيرة كان هام�ش الخط�أ (االمتداد الذي يمكن �أن
يك��ون للنتائج �إذا ما قمنا بالبحث من جدي��د) �أكبر ،وقلت ثقتنا في
الم�ؤ�شرات المقدرة وفي التغيرات التي ت�شهدها في الزمن.
 33تفوق العتبة الوطنية العتبة الدولية بقليل والمحددة �سنة  2005في
 2دوالر �أمريكي في اليوم لكل فرد ح�سب من�سوب القدرة ال�شرائية.

الفقر المطلق

تقلي���ص الفق��ر المقا���س بالعتب��ة الوطني��ة �إل��ى الن�ص��ف:
ميز الفقر المطلقُ ،مقا�س��ا بالعتب��ة الوطنية المغربية (،)4
َت َّ
باالرتفاع خالل �سنوات الت�سعينات .ولم يعك�س هذا االتجاه
�إال ابتداء من  ،1999/1998فا�سحا المجال النخفا�ض الفقر
ب�شكل متوا�صل طيلة �سنوات .2000
وبالفعل ،فخالل � 10سنوات ،بين  2001و ،2011تحقق ما يلي:
– تقل�ص معدل الفقر المطلق ب�أزيد من الن�صف:
•بـ  % 59,5على ال�صعيد الوطني ،حيث انتقل من % 15,3
�إلى % 6,2؛
•بـ  % 53,9في الو�سط الح�ضري ،من � % 7,6إلى % 3,5؛
•و بـ  % 54,5في الو�سط القروي ،من � % 22,0إلى .% 10,0
– انخف�ض معدل اله�شا�شة ( )5ب�أزيد من :% 40
•بـ  % 41,7على ال�صعيد الوطني ،حيث انتقل من % 22,8
�إلى % 13,3؛
•بـ  % 43,4في الو�سط الح�ضري ،من � % 16,6إلى % 9,4؛
•و بـ  % 38,7في الو�سط القروي ،من � % 30,5إلى .% 18,7
خالل �س��نة  6,3 ،2011مليون من المغاربة كانوا يعانون من
الفقر المطلق ( 2,0مليون) �أو من اله�شا�شة ( 4,3مليون) .وي�ضم
الو�سط القروي ،الذي يمثل  % 41,8كوزن ديموغرافي% 67,5 ،
من الفقراء و % 58,8من ال�سكان الذين يعي�شون و�ضعية ه�شة.
وم��ن جانبه ،انخف�ض الفقر الن�س��بي مقا�س��ا ب��ـ  % 60من
متو�س��ط نفقات اال�س��تهالك لكل ف��رد ،بي��ن  1990و،2007
من � % 22,0إلى  % 19,4على ال�ص��عيد الوطني .و�شهد ركودا
يق��ارب  % 10,0في الو�س��ط الح�ض��ري ،لكن��ه انخف�ض في
الو�س��ط القروي م��ن � % 32,6إلى  .% 31,2ون�س��جل �أن عتبة
الفقر المحددة على هذا النحو ترتفع بارتفاع دخل الأ�سر.
وخال�صة يمكن �أن نقول �أن الفقر بالمغرب ،مهما كانت عتبته،
فقد تقل�ص ب�شكل مهم ،نظرا لتقل�ص الفقر متعدد الأبعاد.
 44تق��وم المندوبية ال�س��امية للتخطيط  -المغرب بقيا���س عتبة الفقر
الن�س��بي طبق��ا لمعايي��ر منظمة التغذي��ة والزراعة  -منظمة ال�ص��حة
العالمي��ة (المكِّون��ة الغذائية) ومنهجية التقدير ،التي و�ض��عها البنك
الدول��ي
للمكون��ة غي��ر الغذائية له��ذه العتبة .وفي �س��نة  ،2007بلغت
ِّ
ن�س��بة الفق��ر لكل ف��رد و�س��نويا  3834درهما في الو�س��ط الح�ض��ري
و 3569درهم��ا ف��ي الو�س��ط الق��روي .وه��ي ت�س��اوي ف��ي المتو�س��ط
 2,15دوالر �أمريكي  PPAيوميا لكل فرد ( 1دوالر �أمريكي PPAد= 4,88
درهم) .وتعتبر ه�ش��ة كل �أ�س��رة تقع نفقاتها لكل �شخ�ص بين العتبة
و�ض��عف ه��ذه العتبة ون�ص��ف ،ويتعلق الأمر
الوطنية للفقر الن�س��بي ِ
ب�سكان لي�سوا فقراء ،لكنهم معر�ضون ب�شكل كبير للفقر.
 55نذكِّر ب�أنها ن�سبة ال�سكان الذين يتراوح ا�ستهالك كل فرد منهم بين
 1و 5,1مرة العتبة الوطنية للفقر الن�سبي.
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تطور الفقر متعدد الأبعاد ح�سب نوعية المقاربة
55
45

25

معدل الفقر بـ %

35

15
5
)*( 2011

2000

1990

12,1

23,9

36,5

مقاربة المندوبية ال�سامية للتخطيط

9,8

28,5

58,3

مقاربة �ألكير فو�ستير

(*) مالحظة :ال�سنة المرجعية لمقاربة المندوبية ال�سامية للتخطيط هي �سنة .2007

الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط.

الفقر متعدد الأبعاد خالل فترة 2011-1990
�شهد الفقر متعدد الأبعاد ،على غرار الفقر النقدي ،انخفا�ضا
�س��ريعا في المغرب .وتبين االتجاهات التي �سجلها والتي
يت��م تقديره��ا اعتمادا عل��ى مقارب��ة المندوبية ال�س��امية
للتخطيط–المغرب ( )6وعلى مقاربة �ألكير–فو�س��تر Alkire-
 )7( Fosterع��ن �إح��راز تقدم مهم في مج��ال ظروف العي�ش
(الر�سم البياني .)2
فح�سب مقاربة المندوبية ال�سامية للتخطيط انخف�ض معدل
الفقر متعدد الأبعاد بين �سنتي  1991و 2007بما يلي:

 66ه��ذه المقاربة �أكثر تما�س��كا م��ن مقارب��ة  Alkire-Fosterمن حيث
�أبعاد الفقر والترجيح المو�ضوعي للمتغيرات .فهي تقيم قيا�س الفقر
على م�ؤ�ش��رات التعليم وال�ص��حة وظروف العي�ش والت�شغيل وو�سائل
االت�ص��ال والولوج �إلى الخدمات االجتماعية وظروف ال�س��كن ورتبة
م�س��توى العي���ش والف��وارق بي��ن الجن�س��ين ف��ي م��ا يخ���ص التعليم
وال�صحة� .أنظر المندوبية ال�سامية للتخطيط ( ،)2010دفاتر التخطيط
 ،Les Cahiers du Planعدد .30
 77الم�صدر� :سابينا �ألكير وجم�س فو�ستر (:)2008
“Counting and Multidimensional Poverty Measurement”. OPHI,
working paper series.
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––بـ  % 66,8على ال�ص��عيد الوطني ،حيث انتقل من % 36,5

�إلى % 12,1؛
––بـ  % 28,8في الو�سط الح�ضري ،من � % 10,4إلى % 7,4؛
––وبـ  % 67,1في الو�سط القروي ،من � % 55,7إلى .% 18,3

وانخف�ض بين �س��نتي  1991و ،2007ح�س��ب مقاربة �ألكير–

فو�ستر ،بما يلي:
––بـ  % 83,2على ال�ص��عيد الوطني ،حيث انتقل من % 58,3
�إلى % 9,8؛
––بـ  % 91,1في الو�سط الح�ضري ،من � % 25,8إلى % 2,3؛
––و بـ  % 76,0في الو�سط القروي ،من � % 84,3إلى .% 20,2
انخفا�ض الفقر
انخفا�ض الفقر متعدد الأبعاد �إلى
وقد �أدى
ِ
ُ
النقدي .حيث �أن انخفا�ض الفقر متعدد الأبعاد بن�س��بة % 1
خالل فترة  1992و� 2011ص��وحب بانخفا�ض معادل لتلك
الن�سبة في الفقر النقدي (.)8
 88يقا�س الفقر النقدي بعتبة  2دوالر �أمريكي ح�س��ب من�س��وب القدرة
ال�ش��رائية؛ والفقر متعدد الأبعاد بالعتبة الت��ي تقدمها مقاربة �ألكير
فو�ستير.

التقـريـر الوطنـي 2012

وخال�ص��ة يمك��ن �أن نق��ول �أن المغرب يتجه نحو الق�ض��اء
عل��ى الفق��ر متع��دد الأبع��اد ف��ي الو�س��ط الح�ض��ري .وفي
الو�سط القروي ما زال يعاني منه �شخ�صا من �أ�صل  .5ففي
�س��نة  2011كان هن��اك  3,145مليون مغربي يعي�ش��ون في
�أ�س��ر تعاني من الفقر متعدد الأبعاد % 86,3 ،منهم ينتمون
�إلى الو�سط القروي.

الفقـر الذاتــي
منذ �س��نة  ،2007تعتم��د المندوبية ال�س��امية للتخطيط ،في
قيا���س الفق��ر الذي يت��م الإح�س��ا�س ب��ه والم�س��مى بالفقر
الذاتي ،على ُ�سـلم الرفاه ( ،)9حيث يتم ت�صنيف الأ�سر ح�سب
اعتباره��ا الذاتي ،جد غنية �أو غنية ن�س��بيا �أو متو�س��طة �أو
فقيرة ن�سبيا �أو فقيرة للغاية.
في �س��نة  ،2011اعتبر  % 39,7من المغاربة �أنف�س��هم فقراء،
 % 33,1منه��م ف��ي الو�س��ط الح�ض��ري و % 51,5في الو�س��ط
الق��روي .وفي �س��نة � ،2007أي �أربع �س��نوات قبل ذلك ،كان
مع��دل الفق��ر الذات��ي ف��ي نف���س الم�س��توى ( )% 39,4عل��ى
ال�ص��عيد الوطني % 37,4 ،في الو�سط الح�ضري و % 42,0في
الو�سط القروي.
تعاني من الفقر الذاتي مجموع الطبقات االجتماعية ،لكن
بم�س��تويات مختلفة ( .)10ويكون ت�أثيره �أكبر بين �صفوف
الأ�س��ر الت��ي تعاني م��ن الفق��ر النق��دي و�/أو الفق��ر متعدد
الأبعاد ،خا�ص��ة تلك الأ�س��ر الت��ي يرعاها عام��ل �أو عامل
يدوي فالحي �أو غير فالحي (الر�سم البياني .)3

ال�ش��عور بالأمان المالي واالجتماعي في �أ�صل الفقر الذي
يتم الإح�سا�س به (.)11

 .2اتجاهات الفوارق خالل فترة

2011-1990

نتج انخفا�ض الفق��ر النقدي في المغرب بين  1990و2011

�أ�سا�سا عن النمو االقت�صادي وتو�سيع الولوج �إلى الخدمات
والتجهي��زات االجتماعي��ة .وكان ال ب��د و�أن ي���ؤدي ع��دم
انخفا�ض
انخفا�ض الف��وارق خالل تلك الفترة �إل��ى تباط�ؤ
َ
الفقر النقدي.

خالل ع�شرين �س��نة ،من � 1991إلى  ،2011عرف اال�ستهالك
الف��ردي ارتفاعا مهما ؛ حيث انتق��ل ،بالدرهم الثابت ،من
 8096درهم �إلى  12090درهم .وي�ش��كل هذا االرتفاع (،)12
�إلى جانب انخفا�ض الفقر متعدد الأبعاد ،العامل الرئي�س��ي
لتقلي�ص الفقر النقدي خالل نف�س الفترة.
وعل��ى العك�س م��ن ذلك ،تميزتط��ور الف��وارق االجتماعية،
التي يتم قيا�سها اعتمادا على م�ؤ�شر جيني  ،Giniطيلة تلك
الفترة ،بت�ص��لب لم ي�س��اعد على انخفا�ض الفقر .وقد يكون
ه��ذا الت�ص��لب ،كما يو�ض��ح ذلك (الر�س��م البيان��ي  ،)3وراء
�إرجاع م�ؤ�ش��ر جيني �إلى م�س��توى � 0,408س��نة  ،2011وهو
م�س��توى �أعلى من الذي تم ت�س��جيله �س��نة � )0,393( 1991أو
�سنة .)0,406( 2001

�إل��ى جانب ج��ودة الت�ش��غيل والف��وارق االجتماعية ،توجد
ع��دم كفاية ر�أ�س المال الدرا�س��ي وما يرتب��ط بها من عدم

يوجه �إلى �أرباب الأ�سر:
 99يرتكز هذا ال�سلم على ال�س�ؤال التالي ،الذي َّ
«في �أي م�ستوى اجتماعي ت�صنفون �أ�سرتكم ،مقارنة مع ما هو �سائد
في بيئتكم االجتماعية ،هل ت�ص��نفونها �ض��من الأ�س��ر الغنية للغاية
�أو الغنية ن�سبيا �أو المتو�سطة �أو الفقيرة ن�سبيا �أو الفقيرة للغاية؟»
 110في �س��نة  ،2007بلغ معدل الفقر الذي يتم الإح�س��ا�س به �أو الذاتي
 % 56,3بي��ن �ص��فوف الطبق��ات المتوا�ض��عة (الت��ي تقل نفق��ة الفرد
فيها عن  % 75من متو�س��ط نفقات اال�ستهالك لكل فرد) و % 39,5بين
�صفوف الطبقات المتو�سطة (التي تتراوح فيها نفقة الفرد بين % 75
و 2,5مرة متو�س��ط نفقات اال�س��تهالك لكل فرد) و % 22,7بين �صفوف
الطبق��ات المي�س��ورة (الت��ي تفوق فيها نفق��ة الفرد  2,5مرة متو�س��ط
نفقات اال�ستهالك لكل فرد).

 111يبي��ن تحلي��ل العوامل المح��ددة للفقر الذاتي – م��ع بقاء الأمور
الأخ��رى عل��ى ما هي علي��ه – �أن التعمير ي�ؤدي �إل��ى الرفع من خطر
الفقر الذي يتم الإح�س��ا�س به �أو الذاتي بـ  % 13,5وب�أن تقلي�ص حجم
الأ�س��ر بوحدة يرفع خطر الفقر الذات��ي بـ  .% 3,5ونف�س هذه التغيرات
تقل���ص ،في مقابل ذل��ك ،الفقر النقدي بـ  % 33,3و % 2,4على التوالي.
ونجد كذلك �أن ُ�ض��عف ر�أ�س المال الدرا�س��ي �أو و�ضعية البطالة تزيد
في نف�س الوقت من حدة خطر الفقر الذاتي وخطر الفقر النقدي .وعلى
العك���س م��ن ذلك ف�إن التعليم في الم�س��تويين الدرا�س��يين المتو�س��ط
والعال��ي ي���ؤدي ف��ي نف�س الوق��ت �إلى تقلي���ص الفقر الذات��ي والفقر
المو�ضوعي�( .أنظر .)http://www.oecd.org/site/progresskorea
 112كانت مرونة -نمو الفقر في �س��نوات � 2000أكبر منها في �سنوات
الت�س��عينات� :أدى النمو االقت�ص��ادي بن�س��بة � % 1إل��ى تقلي�ص معدل
الفق��ر بـ � % 2,3س��نة  1985وبن�س��بة � % 2,7س��نة  2001وبن�س��بة % 2,9
�سنة .2007
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الفئات ال�سو�سيو-مهنية ح�سب ن�سب الفقر النقدي والذاتي
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الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط ،البحث الوطني حول م�ستوى معي�شة الأ�سر ل�سنة

كان اتج��اه الف��وارق نح��و االرتف��اع م�ص��حوبا م��ن جهة
�أخ��رى بزي��ادة في ت�أثيره��ا على الفقر ( .)13وفي �س��نوات
� ،2000أدى ارتف��اع الفوارق بـ � % 1إلى �إلغاء ت�أثير نقطتين
من الن�س��بة المئوية للنمو االقت�ص��ادي على الفقر؛ ومن ثم
يت�أتى �أهمية دور انخفا�ض الفوارق� ،أو على الأقل ا�ستقرار
م�ستواها ،في محاربة الفقر.
والواق��ع �أن  % 10م��ن الأ�س��ر الأكث��ر ثراء ا�س��تهلكت طيلة
الفت��رة � ،2011-1990أزي��د من  % 30من مجموع ا�س��تهالك
الأ�سر ،مقابل  % 2,6بالن�سبة للـ  % 10من الأ�سر الأكثر فقرا.
ويتطل��ب تخفيف م�س��توى الفوارق هذا ،عل��ى الأمد البعيد،
توفي��ر تكاف���ؤ الفر�ص ف��ي ما يخ���ص التعلي��م والتكوين.
وترجع ن�سبة  31,3%من مجموع تفاوت نفقات اال�ستهالك
الت��ي ت��م ت�س��جيلها خ�لال �س��نة � ،2007إل��ى الف��رق بي��ن
الم�س��تويات الدرا�س��ية لأرباب الأ�س��ر،وكذا قطاع الن�ش��اط
( )% 18,7وو�سط الإقامة (.)% 11,6

� 113أدى ارتف��اع الفوارق بـ � % 1إلى ارتفاع الفقر بـ � % 2,6س��نة 1985

وبـ � % 4,1سنة  2001وبـ � % 5,9سنة .2007
18

.2007

على ال�ص��عيد الترابي� ،س��جل ال�س��كان القرويون �سنة ،2011
ن�سبة فقر �أعلى بكثير من ن�سبة الفقر لدى ال�سكان الح�ضريين،
بلغت  8,8مرة بالن�سبة للفقر متعدد الأبعاد و 3,5مرة بالن�سبة
للفق��ر النقدي ( .)14وبالرغم من �أن ه��ذه التفاوتات ما تزال
مهمة ،ف�إنها �ش��هدت منذ �س��نة  1990تقل�صا متوا�صال ،يجب
ت�سريعه خالل ال�سنوات القادمة (الر�سم البياني .)4

 .3التحدي��ات الكبرى في مجال
محاربة الفقر والفوارق
تبي��ن االتجاه��ات الوازنة لظروف عي�ش ال�س��كان �أن الفقر
النق��دي ومتع��دد الأبع��اد يتج��ه �إل��ى ال��زوال في الو�س��ط
الح�ض��ري ،ويظل حا�ض��را في الو�س��ط القروي بالرغم من
انخفا�ض��ه الكبير .وذلك في �إط��ار يتميز بانخفا�ض بطيء
ف��ي الف��وارق االجتماعي��ة وت�أثي��ر مه��م للفق��ر ال��ذي يتم
الإح�سا�س به .وتترتب عن ذلك ثالثة تحديات كبرى:
 114يقا�س الفقر النقدي بعتبة  2دوالر �أمريكي ؛ والفقر متعدد الأبعاد
بالعتبة التي تقدمها مقاربة �ألكير فو�ستير.
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الر�سم البياني 4

الفرق (الو�سط القروي–الو�سط الح�ضري) ما بين معدالت الفقر النقدي والمتعدد الأبعاد
الفرق بالفقر النقدي

58,5

60
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الفرق بنقط الن�سبة المئوية
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––يتمثل التح���دي الأول في قلب اتج���اه ارتفاع الفوارق
االجتماعية  :ذلك �أن ا�ستمرار ارتفاع الفوارق التي ُ�س ِّجلت
بين �سنتي  1990و 2011ي�شكل تهديدا لمكت�سبات المغرب
ف��ي مجال مكافحة الفقر النقدي .وم��ن تم تت�أتى �أهمية
قل��ب اتجاه الف��وارق ،ال لدع��م انخفا�ض الفقر وح�س��ب،
و�إنما لتو�سيع قاعدة الطبقات المتو�سطة كذلك (.)15
––ويتمثل التح���دي الثاني في التخفيف م���ن حدة الفقر
الذي يتم الإح�س���ا�س به من خالل تخفيف �أ�سبابه ،ومن
�ضمنها تلك التي تعزى �إلى م�ستويات التعليم والتكوين
ال�ضعيف���ة و�إلى ه�شا�شة منا�ص���ب ال�شغل ،ومن ثم �إلى
عدم ال�شعور بالأمان المالي واالجتماعي� :أ�صبحت ن�سبة
المغارب��ة الذين يح�س��ون ب�أنه��م فقراء ،خالل ال�س��نوات
الأخيرة ،ت��كاد ال تت�أثر بالتغيرات الكمية والنوعية التي
يعرفها البل��د في مجال ظروف العي���ش ،ومن بينها تلك
التي يتم قيا�سها بمقيا�س الفقر النقدي �أو متعدد الأبعاد.
ومن تم تتبين الفائدة من �إ�ص�لاح �شامل لمحاربة الفقر
م��ع �إيالء الأهمي��ة� ،إلى جان��ب نظام الم�س��اعدة الطبية
 115يبين التقرير الوطني الرابع حول �أهداف الألفية للتنمية بالمغرب
(المندوبية ال�س��امية للتخطي��ط )2009 ،ب��دوره �أن التخفيف من حدة
الفوارق االجتماعية والترابية قد ال ينجم عن اال�س��تهداف الجغرافي
للموارد العمومية وح�سب ،و�إنما �أي�ضا عن حركية اجتماعية �صاعدة،
تركز على ال�شطر الأ�سفل وال�شطر الو�سطي من المداخيل.

المخ�ص���ص للمحرومين اقت�ص��اديا والمب��ادرة الوطنية
للتنمي��ة الب�ش��رية ،لتكاف���ؤ الفر���ص في تنمي��ة القدرات
الب�ش��رية والعمل الالئ��ق والحماي��ة االجتماعية والأمن
المالي.
––ويتمثل التحدى الثالث في الحفاظ على وتيرة انخفا�ض
الفقر ،النقدي ومتعدد الأبعاد ،الح�ضري وت�سريع وتيرة
انخفا����ض الفقر الق���روي بكيفية ي�ص��بح معه��ا الفارق
الح�ضري/القروي في مجال ظروف العي�ش فارقا مقبوال
من الناحية االجتماعية.

َ .4محاور محاربة الفقر والفوارق
ُي ْع��زى تراجع الفق��ر ،النق��دي ومتعدد الأبع��اد ،بين 1990

و 2011ع��ن تقوي��ة اال�س��تثمارات العمومي��ة ف��ي التنمي��ة
االجتماعية ،وكذا عن اال�س��تهداف الجغرافي واالجتماعي
للبرام��ج ال�سو�سيو-اقت�ص��ادية المخ�ص�ص��ة لل�س��كان
وللمناطق الفقيرة.

هذا و�ش��هدت ح�ص��ة القطاعات االجتماعية ف��ي الميزانية
العامة ،على م�ستوى اال�س��تثمارات العمومية ،ارتفاعا بلغ
 % 52,8بي��ن  1994و ،2011حيث انتقل من � % 36إلى .% 55
وقد ا�س��تفاد م��ن ه��ذا االرتفاع قطاع��ا التعليم وال�ص��حة
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الل��ذان ت�ض��اعفت ميزانيتهم��ا �أكثر من ث�لاث مرات خالل
هذه الفترة (.)16
على م�س��توى البرامج ال�سو�سيو-اقت�صادية التي ت�ستهدف
المناطق الفقيرة وال�س��كان المحرومين ،هناك� ،ضمن �أمور
�أخرى ،المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية ونظام الم�ساعدة
الطبية للمحتاجين .وقد ُخ�ص�صت لهما �سنة  2012ميزانية
بلغ��ت حوالي  5مليار درهم .وهو ما يرفع ح�ص��ة ميزانية
القطاع��ات االجتماعي��ة �إلى  % 57م��ن الميزاني��ة العامة.
ون�شير �إلى �أن  5ماليين �شخ�ص تقريبا ا�ستفادوا من هذين
البرنامجين.
وبالفع��ل ،ف�إن انطالق المبادرة الوطنية للتنمية الب�ش��رية
�س��نة  2005وتعمي��م نظ��ام الم�س��اعدة الطبية �س��نة 2013
�أعطي��ا دفعة جدي��دة لدينامية التنمية ولم�سل�س��ل محاربة
الفق��ر النقدي والب�ش��ري .وتوج��د اليوم المب��ادرة الوطنية
للتنمية الب�شرية في مرحلتها الثانية )17( 2015-2011؛

 116مثَّل هذان القطاعان �س��نة  % 90 2012من الميزانية المخ�ص�ص��ة
للقطاعات ذات الطابع االجتماعي و % 49من الميزانية المخ�ص�ص��ة
للقطاع��ات االجتماعي��ة (�ص��ندوق المقا�ص��ة وال�ص��ندوق المغربي
للتقاعد واالحتياط االجتماعي).
� 117أنج��زت في مرحلته��ا الأولى � 2010-2005أزيد من � 22ألف م�ش��روع
وعمل تنموي ،من �ضمنها  3700من الأن�شطة المدرة للدخل لفائدة �أزيد
من  5,2مليون م�ستفيد بمبلغ ا�ستثمار �إجمالي ق ْد ُره  14,1مليار درهم.
20

حيث تم ت�صورها ،اعتمادا على خرائطية الفقر (المندوبية
ال�س��امية للتخطي��ط  ،)2007-2004م��ن �أج��ل تقوي��ة عم��ل
الدول��ة والجماع��ات المحلي��ة وا�س��تهداف الجماع��ات
القروية والأحياء الح�ض��رية الأكث��ر حرمانا .ومن جانبه،
يتمثل نظام الم�س��اعدة الطبية الذي �أُحدث �س��نة  2002وتم
تعميمه �س��نة  ،2013ف��ي تكفل الم�ست�ش��فيات وم�ؤ�س�س��ات
ال�ص��حة العمومي��ة ،كليا �أو جزئي��ا ،بخدم��ات طبية تقدم
للفقراء ولمن يعانون من اله�شا�ش��ة ،بالمعنى الذي حددته
المندوبية ال�سامية للتخطيط.
و�ست�س��اهم البرامج الأخ��رى واال�س��تراتيجيات القطاعية،
الي��وم ،ف��ي الحد من ظاه��رة الفقر .نذكر ،في ه��ذا الإطار،
مخطط المغرب الأخ�ض��ر خا�ص��ة عن�ص��ره الثاني المتعلق
بالزراع��ة الت�ض��امنية ،ينه��ج مقارب��ة الرف��ع م��ن الدخل
الفالحي لأ�ضعف الم�ستثمرين الم�ستغلين من �أجل مكافحة
الفقر ،ال�س��يما بالمناطق ال�ضعيفة التي تعتمد على ت�ساقط
الأمطار.
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الجدول 1

تطور م�ؤ�شرات الهدف الأول «التقلي�ص من الفقر المدقع والجوع»2011-1990 ،

المرامي

الم�ؤ�شرات

المرمى 1
ن�سبة ال�سكان الذين
ن�سبة
بتقلي�ص
القيام
يتوفرون على �أقل عن
دخلهم
يقل
الذين
ال�سكان
دوالر �أمريكي واحد في
عن دوالر �أمريكي واحد اليوم ح�سب من�سوب
في اليوم ح�سب من�سوب
القدرة ال�شرائية ()%
القدرة ال�شرائية ()%
�إلى الن�صف بين 1990
م�ؤ�شر هوة الفقر
و2015
ح�صة الخم�س الأكثر
فقرا �ضمن ال�سكان ،في
اال�ستهالك النهائي
المرمى  1مكرر
معدل النمو المتو�سط
الح�صول على �شغل منتِج ال�سنوي للناتج الداخلي
الإجمالي لكل فرد م�ستخدم
وعمل الئق بالن�سبة
للجميع بمن فيهم الن�ساء
وال�شباب
معدل ن�شاط ال�سكان
البالغين � 15سنة فما فوق

التق�سيم

1990

2001

2007

2011

المجموع
الذكور
الإناث
الو�سط الح�ضري
الو�سط القروي
المجموع

القيمة
الم�ستهدفة
في 2015

3,5

2,0

0,6

0,28

1,8

3,5

2,0

0,5

0,28

—

3,5

2,0

0,6

0,28

—

1,2

0,3

0,1

0,09

—

5,7

4,0

1,2

0,54

—

0,0271

0,0346

0,0192

0,0130

—

المجموع

6,6

6,46

6,51

6,55

—

المجموع

—

8,2

2,3

4,3

—

المجموع
الذكور
الإناث

—

51,3

51,0

49,9

—

—

77,9

76,1

74,3

—

—

25,2

27,1

25,5

—

ن�سبة ال�سكان الأجراء الذين
يعي�شون ب�أقل من دوالر
المجموع
�أمريكي في اليوم ح�سب
من�سوب القدرة ال�شرائية ()%
المجموع
ن�سبة الم�ستقلين من
الذكور
ال�سكان الن�شيطين
الم�شتغلين بـ %
الإناث
ن�سبة الم�ساعدين العائليين المجموع
من ال�سكان الن�شيطين
الذكور
الم�شتغلين بـ %
الإناث
المرمى 2
القيام ،بتقلي�ص ن�سبة
ال�سكان الذين يعانون
من الجوع �إلى الن�صف
بين  1990و2015

المجموع
الذكور
ن�سبة الأطفال دون �سن
من
يعانون
الخام�سة الذين
الإناث
نق�ص في الوزن ()%
الو�سط الح�ضري
الو�سط القروي
ن�سبة ال�سكان الذين
ال يتوفرون على الحد
الأدنى من ال�سعرات
الحرارية ()%

المجموع
الذكور
الإناث
الو�سط الح�ضري
الو�سط القروي

2,4

1,2

0,3

0,2

—

—

25,8

24,4

28,5

—

—

30,6

29,0

33,3

—

—

12,1

12,2

15,2

—

—

31,1

26,8

23,5

—

—

22,9

16,8

13,8

—

—

54,5

53,1

50,3

—

()1992
9,0

()2003
10,2

—

3,1

4,5

9,5

10,4

—

3,6

—

8,4

10,0

—

2,6

—

3,3

6,5

—

1,7

—

12,0

14,0

—

4,5

—

()1985
4,6

1,8

0,9

0,52

2,3

4,6

1,8

0,8

—

—

4,6

1,8

1,0

—

—

2,4

0,3

0,1

0,17

—

6,2

3,7

2,0

1,00
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المرامي

الم�ؤ�شرات

التق�سيم

المرمى 3
ن�سبة ال�سكان الذين
القيام بتقلي�ص ن�سبة
ال�سكان الذين يقل دخلهم يك�سبون �أقل من دوالرين
عن دوالرين �أمريكيين في �أمريكيين في اليوم
الح�ضري
اليوم ح�سب من�سوب القدرة ح�سب من�سوب القدرة
ال�شرائية ()%
ال�شرائية (� )%إلى الن�صف
القروي
بين  1990و2015
المرمى 4
المجموع
القيام بتقلي�ص ن�سبة
ال�سكان الذين يعي�شون
معدل الفقر المطلق ( )%الو�سط الح�ضري
في الفقر المطلق
الو�سط القروي
والن�سبي ويعانون من
المجموع
اله�شا�شة �إلى الن�صف
بين  1990و2015
معدل الفقر الن�سبي ( )%الو�سط الح�ضري
الو�سط القروي

المجموع

المجموع

المرمى  4مكرر
القيام بتقلي�ص ن�سبة
ال�سكان الذين هم في
و�ضعية الفقر متعدد
الأبعاد �أو الذاتي �إلى
الن�صف بين 1990
و2015

معدل اله�شا�شة ()%
الو�سط الح�ضري
الو�سط القروي
معدل الفقر بعتبة  % 60المجموع
من متو�سط نفقات
الو�سط الح�ضري
فرد.
اال�ستهالك لكل
الو�سط القروي
معدل الفقر متعدد الأبعاد المجموع
– ح�سب مقاربة المندوبية الو�سط الح�ضري
ال�سامية للتخطيط
الو�سط القروي

معدل الفقر متعدد الأبعاد المجموع
– ح�سب مقاربة �ألكير-
الو�سط الح�ضري
فو�ستير Alkire-Foster
الو�سط القروي
المجموع
ن�سبة الفقر الذاتي
الو�سط الح�ضري
الو�سط القروي
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1990

2001

2007

2011

القيمة
الم�ستهدفة
في 2015

()1985
30,4

20,2

8,2

5,7

15,2

13,3

8,7

3,6

2,5

—

54,5

34,2

14,3

8,4

—

()1985
12,5

6,7

3,9

2,5

6,2

6,8

2,3

1,3

1,1

—

18,8

12,3

7,2

4,5

—

21,0

15,3

8,9

6,2

10,5

13,3

7,6

4,8

3,5

—

26,8

22,0

14,4

10,0

—

()1985
24,1

22,8

17,5

13,3

12,05

17,6

16,6

12,7

9,4

—

29,2

30,5

23,6

18,7

—

22,0

20,4

19,4

—

—

10,0

8,9

10,3

—

—

32,6

35,0

31,2

—

—

36,5

23,9

12,1

—

—

10,4

9,4

7,4

—

—

55,7

42,3

18,3

—

—

()1992
58,3

()2004
28,5

—

8,9

25,8

8,4

—

2,3

—

84,3

54,2

—

20,2

—

—

—

39,4

39,7

—

—

—

37,4

33,1

—

—

—

42,0

51,5

—
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المرامي
المرمى 5

القيام بتقلي�ص الفوارق
في نفقات اال�ستهالك
�إلى الن�صف بين 1990
و2015

الم�ؤ�شرات
ح�صة  % 50من ال�سكان
الأقل غنى في النفقات
الإجمالية ()%
ح�صة  % 10من ال�سكان
الأكثر غنى في النفقات
الإجمالية ()%
ح�صة  % 10من ال�سكان
الأقل غنى في النفقات
الإجمالية ()%

التق�سيم
المجموع
الو�سط الح�ضري
الو�سط القروي
المجموع
الو�سط الح�ضري
الو�سط القروي
المجموع
الو�سط الح�ضري
الو�سط القروي

1990

2001

2007

2011

القيمة
الم�ستهدفة
في 2015

()1985
24,2

23,4

23,6

23,7

—

23,5

24,2

23,7

23,4

—

28,8

28,7

27,7

27,1

—

()1985
31,7

32,1

33,1

33,8

—

31,8

30,9

33,7

35,7

—

25,3

25,9

25,9

25,9

—

()1985
2,6

2,6

2,6

2,6

—

2,4

2,8

2,7

2,6

3,2

3,4

3,2

3,1

—
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القدرة على التتبع والتقييم
قوية
القدرة على جمع المعطيات

X

جودة المعلومات حديثة العهد

X

القدرة على تتبع المعلومات
الإح�صائية

X

القدرات على التحليل الإح�صائي

X

القدرة على �إدماج التحليل
الإح�صائي في �آليات �إعداد
�سيا�سات التخطيط وتخ�صي�ص
الموارد

X

�آليات التتبع والتقييم

X

لمحة عن الو�ضعية
هل �سيتم تحقيق الهدف في �أفق �سنة 2015؟

متو�سطة �ضعيفة

من الممكن

من المحتمل

من الم�ستبعد
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الهدف 2

�ضمــان توفيـر التعليـم االبتدائــي للجميــع
و�ض��عت وزارة التربي��ة الوطنية ،ف��ي �سيا�س��تها القطاعية،
م�ش��اريع لإح��داث مدار���س وتو�س��يعها ،بهدف تقوية �س��عة
ا�س��تقبال التالميذ ودع��م التمدر�س وك��ذا الدعم االجتماعي
والبيداغوجي للتالميذ المعوزين عبر اعتماد برنامج طموح.
وي�شكل تقلي�ص ن�سبة الهدر المدر�سي والتكرار والإ�صالحات
المتخ��ذة في المجال البيداغوجي ونظام التقييم والتكوين
الأ�سا�سي والم�ستمر للمدر�سين وتقوية �إدخال تكنولوجيات
الإعالم واالت�ص��ال ،عوامل عديدة تعك�س الجهود المبذولة
لتح�سين الجودة والتعلم في كافة م�ستويات التعليم.
وفي م��ا يتعلق بتح�س��ين �أنم��اط حكامة النظ��ام التعليمي،
ان�صبت الجهود على تح�سين القدرة في تدبير الموارد الب�شرية
والإدارية والمالية لكافة م�ستويات النظام التعليمي.

 .1الو�ضعية الحالية
 .1.1التعليم الأولي
يتبي��ن من خ�لال تطور �أع��داد الأطف��ال الم�س��تفيدين من
التعليم الأول��ي ما بي��ن  2009-2008و 2012-2011اتجاها
نح��و االنخفا���ض بن�س��بة  .% 5,4كم��ا ت��م ت�س��جيل نف���س
االتجاه ،ح�س��ب الجن�س ،حيث �أن هذه الن�سبة تراجعت لدى
الفتيات بـ  % 5,0خالل هذه الفترة� .أما في الو�سط القروي،
فق��د كان االتجاه �أكثر حدة بتراجع في �أعداد التالميذ بلغ
 % 8,9خالل نف�س الفترة.
ومع ذلك ،ف�إن ت�أثير هذا االنخفا�ض على الن�س��بة ال�صافية
لما قبل التمدر�س (الأطفال الذين يبلغ عمرهم � 5-4سنوات)
يظ��ل مح��دودا ،لأن ه��ذه الن�س��بة انتقلت من � % 48,2س��نة
� 2009-2008إل��ى � % 53,9س��نة  .2012-2011ويب��دو �أن
المناط��ق القروي��ة هي الأقل ا�س��تفادة ،خا�ص��ة بالن�س��بة
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للفتي��ات اللوات��ي انتقلت ن�س��بتهن خالل نف���س الفترة من
� % 20,4إلى  % 22,3فقط.
وتبق��ى العوام��ل المف�س��رة لهذا التط��ور البطيء لن�س��ب ما
قبل التمدر���س متعددة .فهي تخ�ص ج��ودة التعليم الموفَّر
وتغطيت��ه المجالي��ة وطابع��ه الخا�ص ال��ذي يفر�ض على
الآب��اء �أداء ر�س��وم الول��وج �إلى ه��ذا التعليم .كم��ا �أن الفقر
الذي ي�س��ود الو�سط القروي يعيق النهو�ض بالتعليم الأولي
ويعك�س المجهود الجبار الذي يجب بذله لجعل هذا ال�صنف
من التعليم في متناول الجميع.

 .2.1التعليم االبتدائي
�سجلت �أعداد تالميذ التعليم االبتدائي نموا متوا�صال ،حيث
انتقلت م��ا بي��ن  2009-2008و 2012-2011من 3.863.838
تلمي��ذا �إل��ى  4.016.934تلمي��ذا� ،أي بن�س��بة نم��و �إجمال��ي
تعادل .% 3,9
وبلغ��ت الن�س��بة ال�ص��افية للتمدر���س �س��نة  2012-2011ما
ويترجم
يناه��ز  % 96,6مقاب��ل � % 90,5س��نة .2009-2008
ِ
ه��ذا التط��ور الجهود المبذول��ة في مج��ال التمدر�س خالل
هذه الفترة ،والتي ا�س��تفاد منها الو�س��ط القروي ،والفتيات
على وجه الخ�صو�ص.
لق��د ت��م بالفع��ل تخفيف ف��ارق التمدر���س بين الجن�س��ين
ف��ي الو�س��ط الق��روي ،حي��ث انتقل م��ن  5,3نقط��ة �إلى 1,1
نقط��ة ما بي��ن �س��نة  2009-2008و ،2012-2011مقابل 2,9
و 1,3نقط��ة عل��ى التوالي عل��ى ال�ص��عيد الوطن��ي .ذلك �أن
الدعم االجتماعي ،خ�صو�ص��ا برنامج الم�س��اعدات المالية
«تي�س��ير» والمب��ادرة الملكي��ة «ملي��ون محفظ��ة» وتقوية
وتو�س��يع �ش��بكة الم�ؤ�س�س��ات المدر�س��ية العمومي��ة ،كله��ا
عمليات �أثرت ت�أثيرا �إيجابيا على ارتياد المدار�س.
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في مجال البني��ات التحتية التعليمي��ة ،انتقل عدد قاعات
الدرا�س��ة م��ن � 85.173إل��ى  88.644م��ا بي��ن 2009-2008
و ،2012-2011م�س��جال عل��ى ه��ذا النحو ن�س��بة نم��و بلغت
 .% 4,1وق��د تم من جهة �أخرى ،في �إطار الهدف الرامي �إلى

تح�س��ين ظروف التمدر�س ،تزويد عدد كبير من الم�ؤ�س�سات
المدر�س��ية بالمراحي�ض والماء ال�ص��الح لل�شرب والكهرباء
والخزانات المدر�سية.
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 .3.1التعليم الثانوي الإعدادي
�س��هل تح�س��ين ظ��روف التمدر���س ف��ي الط��ور الإع��دادي،
خ�صو�ص��ا في الو�سط القروي ،انتقال تالميذ االبتدائي �إلى
الإعدادي .ويتجلى هذا �أ�سا�س��ا بربط الم�ؤ�س�س��ات ب�شبكات
التطهير والماء ال�ص��الح لل�شرب والكهرباء وتو�سيع تغطية
الو�سط القروي بالإعداديات.
وهكذا ا�ستفاد الو�س��ط القروي ب�شكل �أكبر من هذا التو�سيع
لأن ن�س��بة تغطية الجماعات القروي��ة بالإعداديات انتقلت
من � % 53,9إلى  % 57,5م��ا بين  2009-2008و.2012-2011
وبالتال��ي� ،س��جل تمدر���س الفتي��ات تح�س��نا ملحوظا لأن
�أعدادهن �س��جلت زيادة �إجمالية بلغت  ،% 8,5حيث انتقلت
من � 128.264إلى  139.110تلميذة خالل هذه الفترة.
وعرف تطور الن�سبة ال�صافية للتمدر�س في التعليم الثانوي
الإعدادي �أي�ض��ا تح�سنا مهما ،حيث انتقلت هذه الن�سبة من
� % 42,7س��نة � 2009-2008إل��ى � % 53,9س��نة .2012-2011
ويعك���س هذا التط��ور الجه��ود المبذولة ،خ�صو�ص��ا لفائدة

الفتي��ات اللوات��ي بلغ��ت ن�س��بتهن  % 78,7بر�س��م ال�س��نة
الدرا�س��ية  2012-2011في الو�سط الح�ضري ،مقابل % 76,1
ل��دى الفتي��ان ،لكن تظ��ل هذه الن�س��بة في الو�س��ط القروي
�ض��عيفة لأنها بلغ��ت  % 23,6لدى الفتي��ات مقابل % 31,3
لدى الفتيان.

 .4.1معدل �إتمام التعليم االبتدائي
انتقـ��ل معـ��دل �إتمـ��ام التعلي��م االبتدائـي مـن � % 76س��ـنة
� 2009-2008إل��ى � % 86,2س��نة  ،2012-2011مم��ا يدل على
�أنه من �أ�ص��ل  100من الم�س��جلين الجدد في ال�س��نة الأولى
ابتدائ��ي  86تلمي��ذا فقط تمكنوا من �إنه��اء الطور االبتدائي
�س��نة  ،2012-2011ف��ي حين �أن الميث��اق ن�ص على تحقيق
مع��دل �إتم��ام ي�ص��ل �إل��ى  % 90في ه��ذا الأفق� .أم��ا بجمع
التعلي��م االبتدائ��ي والإع��دادي فقد انتقل ه��ذا المعدل ،من
� % 52س��نة � 2009-2008إل��ى � % 65,3س��نة .2012-2011
�أو بعب��ارة �أخ��رى ،يمك��ن الق��ول �أنه م��ن �أ�ص��ل  100تلميذ
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منه��م  % 62ينحدرون من الو�س��ط القروي .كما �أن برنامج
الم�ساعدة النقدية «تي�سير» �ساهم كذلك في هذا التعميم.

م�سجل في ال�سنة الأولى من الطور االبتدائي  65تلميذ فقط
يتمكنون من �إنهاء الطور الإعدادي.
�إن التطورات التي عرفها كل من م�ستوى التعليم االبتدائي
والثان��وي ،ترجع جزئي��ا �إلى الدع��م االجتماعي للتالميذ،
الذي ي�ؤثر ب�ص��فة مبا�ش��رة على فعالية النظ��ام التعليمي.
وق��د نتج عن مجم��وع خدمات الدع��م االجتماعي التي تم
و�ضعها ،تزايد متوا�صل لأعداد التالميذ.

 .5.1محاربة الأمية
ع��رف مع��دل محارب��ة الأمي��ة بين �ص��فوف ال�ش��باب من
� 24-15س��نة تح�سنا كبيرا؛ حيث انتقل من � % 58سنة 1994
�إلى � % 84,6سنة  .2012وكان هذا التح�سن �أهم لدى الإناث
اللوات��ي انتقلت ن�س��بتهن خالل نف�س الفت��رة من � % 46إلى
 % 79مقاب��ل  % 71و % 90,1عل��ى التوال��ي بالن�س��بة �إل��ى
الذك��ور .و ُيع��زى ه��ذا االرتفاع �أ�سا�س��ا �إلى تح�س��ن ارتياد
المدار�س و�إلى انخفا�ض معدالت الهدر المدر�سي.

ف��ي هذا االتجاه� ،ش��ملت �إجراءات دع��م التمدر�س الجوانب
التالية:
––تو�سيع �ش��بكة المطاعم المدر�س��ية والداخليات والزيادة
في عدد الم�ستفيدين من المنح؛
––تطوير النقل المدر�س��ي لفائدة التالمي��ذ القاطنين بعيدا
عن الم�ؤ�س�سات المدر�سية؛
––تح�س��ين خدم��ات ال�ص��حة المدر�س��ية م��ن خالل و�ض��ع
برنامج تعاون مع مختلف ال�ش��ركاء العاملين في مجال
ال�صحة والطفولة؛
––وموا�صلة حمالت التح�سي�س لت�شجيع التمدر�س.

وبلغت ن�س��بة �أمية ال�س��كان الذين يبلغ عمرهم � 10س��نوات
و�أكث��ر ،على الم�س��توى الوطني� % 36,7 ،س��نة  2012مقابل
� % 55س��نة � .1994أما في الو�س��ط الق��روي ،فقد عرفت هذه
الن�س��بة تح�س��نا ملحوظ��ا بانتقالها م��ن � % 75إلى % 51,2
خ�لال نف�س الفترة .وهذا التح�س��ن هو ثمرة اال�س��تراتيجية
الحكومية التي تج�س��دت في الزيادة في عدد الم�س��تفيدين
من برام��ج محاربة الأمي��ة الذي انتقل م��ن ( 655.478من
بينهم  517.985امر�أة) �س��نة � 2006إلى ( 702.119من بينهم
 587.088امر�أة) �سنة .2011

وفي هذا ال�سياق� ،أعطت المبادرة الملكية «مليون محفظة»
نف�س��ا كبي��را لتعمي��م التعلي��م الإجب��اري ،حي��ث ا�س��تفاد
 1.224.300تلمي��ذا �س��نة  2012-2011م��ن ه��ذه المب��ادرة
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تطور ن�سب التعلم الم�سجلة والمتوقعة لل�سكان المتراوح �أعمارهم ما بين  15و� 24سنة
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 .2الإكراهـات
بالرغ��م من الجه��ود المبذولة والتقدم الذي ي�ش��هده قطاع
التعلي��م ،م��ا زال ه��ذا الأخي��ر يواج��ه ع��دة عراقي��ل ُتعيق
تنميته .وبالفعل� ،إذا كان الهدف المتمثل في تعميم التعليم
االبتدائ��ي في المتن��اول ،ف�إنه قد يتعر���ض لتعثرات جراء
الم�ستوى ال�ضعيف الرتياد التعليم الأولي ول�ضعف تغطية
الو�سط القروي بالم�ؤ�س�سات الثانوية وبالداخليات .ويمثل
الفقر والعزلة عوامل خارجية ُت�شكل العوائق الرئي�سية التي
تحد من تمدر�س التالميذ ومن موا�صلة تعليمهم.

 .3اال�ستراتيجية المعتمدة
تم و�ض��ع النظام التعليمي على ر�أ���س الأولويات الوطنية،
وذلك في �أعقاب التوجيهات الملكية ال�س��امية المت�ض��منة
في خطاب �ص��احب الجاللة الملك محمد ال�س��اد�س بتاريخ
 20غ�ش��ت  2012الذي �ألق��اه جاللته بمنا�س��بة ذكرى ثورة
المل��ك وال�ش��عب .وف��ي ه��ذا الإط��ار ،تعت��زم وزارة التربية
الوطنية اعتماد �أربعة اختيارات ا�ستراتيجية :

�أ .دعم التمدر�س ب�إعطاء الأولوية للإن�صاف وتكاف�ؤ
الفر�ص
وذل��ك من خ�لال تفعيل �إج��راءات ملمو�س��ة وفعالة تهدف
�إل��ى تعمي��م التمدر�س ،م��ع �أخ��ذ الخ�صو�ص��يات الجهوية
والإقليمي��ة والجماعي��ة ،وانتظ��ارات ال�س��كان المحليي��ن
بعين االعتبار .ويتعل��ق الأمر كذلك ب�إعطاء الأولوية لمبد�أ
الإن�صاف وتكاف�ؤ الفر�ص ولحل �إ�شكاليات الهدر المدر�سي
عل��ى ح��د �س��واء ،م��ن خ�لال تقلي���ص ت�أثي��رات العوام��ل
ال�سو�سيو–االقت�ص��ادية والجغرافي��ة الت��ي تع��وق ول��وج
التالميذ �إلى النظام المدر�سي.

ب .تح�سين جودة التعلم
وذل��ك من خ�لال تح�س��ين ج��ودة التعلي��م بالتركي��ز على
الكفاءات ال�ض��رورية واكت�س��اب المعارف الأ�سا�س��ية التي
ت�ساهم في تنمية ا�ستقاللية المتعلم ،وفي �إلمامه بمفاهيم
ومناهج التفكير والتعبير والتوا�صل .وهو الأمر الذي يمكِّن
التالميذ من �أن ي�ص��بحوا �أ�شخا�ص��ا مفيدين وقادرين على

التطور والتعلم ب�ش��كل م�س��تمر طيلة حياتهم ،في ان�س��جام
وتفاعل مع بيئاتهم المحلية والوطنية والعالمية.

ج .تطوير حكامة النظام التربوي
وذل��ك من خ�لال الحكامة الجي��دة التي تمكن م��ن تطوير
ق��درات الريادة ومن تح�س��ين فعالية ونجاع��ة النظام في
التدبير الم�ؤ�س�ساتي والإداري والمالي.
ي�س��تمد هذا االختي��ار وجاهته و�أولويته ف��ي �إطار مواكبة
الالمركزي��ة والالتمرك��ز ،وذلك من خالل ربط الم�س��ئولية
بالمحا�س��بة .ويتعل��ق الأم��ر �أي�ض��ا ب�إعط��اء الم�ؤ�س�س��ات
المدر�س��ية ا�س��تقاللية �أكبر ف��ي مجاالت التدبي��ر التربوي
والإداري والمالي .وذلك ق�صد تمكينها من تح�سين قدراتها
في هذه المجاالت وت�ش��غيل هياكلها ومجال�سها التدبيرية
وم�ساعدتها على تقوية تدبير الم�شاريع وعلى تقييم �أدائها
بكيفية منتظمة.

د .التدبير الناجع للموارد الب�شرية وتقوية قدراتها
وكفاءاتها
وذل��ك من خالل اال�س��تعمال الجي��د لهذه الم��وارد و�إعادة
انت�شارها ،في �إطار تقوية الالمركزية وعلى �أ�سا�س التدبير
المندم��ج والم�س��تمر للت��وازن ،بي��ن العر���ض والطل��ب في
كاف��ة المواد .ويتعل��ق الأمر كذلك بتح�س��ين ظروف العمل
وتطوير التكوين الأ�سا�سي والم�ستمر بهدف تح�سين قدرات
الفاعلين وكفاءاتهم والرفع من مردوديتهم.
وم��ن جه��ة �أخرى ،تق��وم الر�ؤي��ة العام��ة لقط��اع التربية
غي��ر النظامي��ة على تو�س��يع العر�ض المدر�س��ي وتح�س��ين
نجاعت��ه الإداري��ة والتربوية من خالل خط��ة عمل تتكون
من مرحلتين:
ع��دم تمدر���س الأطف��ال الذي��ن يوج��دون خارج
ت��دارك ِ
–– ُ
المدر�سة ،في �أفق �سنة 2015؛
––�إدم��اج التربية غير النظامية في المهمة اليومية للنظام
التعليم��ي ،ف��ي �إط��ار المقارب��ة الم�س��تقبلية واليقظ��ة
البيداغوجي��ة ،بهدف الك�ش��ف ع��ن التالميذ المعر�ض��ين
للخط��ر وم�س��اعدتهم وتقدي��م الدع��م البيداغوج��ي
والبيداغوجي-ال�س��يكولوجي واالجتماع��ي له��م بهدف
تحقيق ا�ستمرارهم في الدرا�سة.
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الجدول 2

تطور م�ؤ�شرات الهدف الثاني
المرامي

الم�ؤ�شرات

1994

2004

2012

المعدالت ال�صافية للتمدر�س في التعليم االبتدائي (� 11-6سنة)
المرمى 6
المجموع
96,6
87,0
60,2
توفير الو�سائل لكل الأطفال،
تمكنهم
فتيات وفتيانا ،التي
الذكور في الو�سط الح�ضري
98,9
91,2
84,2
من �إتمام �سلك كامل من التعليم
االبتدائي ،في �أفق �سنة  .2015الإناث في الو�سط الح�ضري
97,3
89,8
79,8
الذكور في الو�سط القروي
95,5
88,5
55,7
الإناث في الو�سط القروي
94,4
78,5
30,1
ن�سبة التالميذ الذين يبد�أون ال�سنة الأولى من
الدرا�سة في التعليم االبتدائي وينهون ال�سنة
()2011
()2005
ال�ساد�سة منه
المجموع
86,2
68,6
الذكور
86,0
68,8
الإناث
86,2
68,1
ن�سبة محو الأمية في �صفوف ال�سكان الذين تتراوح �أعمارهم بين  15و� 24سنة
المجموع
84,6
70,5
58
الذكور
90,1
80,8
71
الإناث
79,0
60,5
46
الن�سب ال�صافية للتمدر�س في التعليم الأولي (� 5-4سنوات)
المرمى 7
الفتيات
تمدر�س
تعميم
المجموع
53,9
50,1
39,4
والفتيان في التعليم الأولي،
الذكور
60,2
60,2
54,5
في �أفق �سنة .2015
الإناث
47,2
39,6
23,6
ن�سب التمدر�س ال�صافية في التعليم الثانوي الإعدادي (� 14-12سنة)
المرمى 8
أطفال،
ل
ا
لكل
الو�سائل
توفير
المجموع
53,9
31,9
20,2
فتيات وفتيانا ،التي تمكنهم
الذكور في الو�سط الح�ضري
76,1
51,4
43,1
من �إتمام �سلك كامل من
الإناث في الو�سط الح�ضري
78,7
52,3
37,5
التعليم الثانوي الإعدادي،
في �أفق �سنة .2015
الذكور في الو�سط القروي
31,3
14,3
4,6
الإناث في الو�سط القروي
23,6
8,9
1,6
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في �صفوف ال�سكان الذين يبلغ عمرهم � 10سنوات ف�أكثر
المرمى 9
تقلي�ص المعدل الإجمالي
المجموع
63,3
57
45
للأمية بالن�صف (� 10سنوات
الذكور
74,7
69,2
59
فما فوق) ،مقارنة مع
الإناث
52,4
45,3
33
�سنة  ،1990في �أفق .2015
الو�سط الح�ضري
73,0
70,6
63
الو�سط القروي
48,8
39,5
25
الم�صدر :وزارة التربية الوطنية ،المندوبية ال�سامية للتخطيط.
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2015

100

100

100

100

100

80
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القدرة على التتبع والتقييم
قوية
القدرة على جمع المعطيات

X

جودة المعلومات حديثة العهد

X

القدرة على تتبع المعلومات
الإح�صائية

X

القدرات على التحليل الإح�صائي

X

القدرة على �إدماج التحليل
الإح�صائي في �آليات �إعداد
�سيا�سات التخطيط وتخ�صي�ص
الموارد

X

�آليات التتبع والتقييم

X

لمحة عن الو�ضعية
هل �سيتم تحقيق الهدف في �أفق �سنة 2015؟

متو�سطة �ضعيفة

من الممكن

من المحتمل

من الم�ستبعد

حالة البيئة المواتية
قوية

متو�سطة

�ضعيفة لكنها
في تح�سن

�ضعيفة
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الهدف 3

النهو�ض بالم�ساواة بين الجن�سين وا�ستقاللية الن�ساء
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الهدف 3

النهـو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سـني وا�ستقالليـة الن�سـاء
�س��جلت الدينامية التي عرفها المغرب من �أجل الم�س��اواة بين
الن�س��اء والرج��ال ،تقدم��ا مهما فيم��ا يخ�ص التمت��ع بحقوق
الإن�سان ،والولوج المت�ساوي للخدمات العمومية .ويتجلى ذلك
بالخ�صو�ص على م�ستوى تح�سين الولوج للتعليم وكذا م�سل�سل
الم�ش��اركة ال�سيا�س��ية و�أخذ القرار .وقد دعم��ت هذه الخطوات
ب�إ�صالحات قانونية تهدف �إلى االعتراف بالحقوق الأ�سا�سية
للن�س��اء .ونخ�ص بالذكر :تعديل مدونة ال�ش��غل � ،2003إ�صالح
مدون��ة الأ�س��رة � ،2004إ�ص�لاح جهاز قانون الجن�س��ية ،2007
و�أخي��را رف��ع التحفظ��ات عل��ى اتفاقية الق�ض��اء عل��ى جميع
�أ�شكال التمييز �ضد الن�ساء (� )CEDAWسنة .2011
وق��د ترجم��ت �إرادة المغ��رب لمحارب��ة التميي��ز القائ��م
عل��ى الن��وع ،وتعزي��ز مكت�س��بات الم�س��اواة ،على م�س��توى
د�ستور  2011الذي يمنع التمييز القائم على النوع (مقدمة)
ويكر���س مب��د�أ الم�س��اواة بي��ن الرجل والم��ر�أة ف��ي التمتع
بالحق��وق والحري��ات ذات الطاب��ع المدن��ي وال�سيا�س��ي
واالقت�صادي واالجتماعي والثقافي والبيئي (ف�صل .)19
ويقر الد�ستور كذلك تمركز الم�ساواة الملمو�سة والفعلية في
حقوق الن�ساء والرجال المعترف بها ،ويعطي طابعا ر�سميا
لم�س�ؤولية الدولة في الف�صل « :31تعمل الدولة والم�ؤ�س�سات
العمومي��ة والجماع��ات الترابي��ة عل��ى تعبئة كل الو�س��ائل
المتاحة ،لتي�سير ا�ستفادة المواطنات والمواطنين ،على قدم
الم�ساواة من التكوين المهني وال�شغل والتنمية الم�ستدامة».

 .1الو�ضعية الحالية

في مجال التعليم

على الم�ستوى الوطني ،بلغ م�ؤ�شر المنا�صفة بين الجن�سين
ال��ذي يقا�س بع��دد الفتيات على عدد الفتي��ان في التعليم،
�س��نة  ،2012-2011ما يناهز  % 91في االبتدائي و % 78في

34

الثان��وي الإع��دادي و % 92ف��ي الثان��وي الت�أهيلي و% 91

ف��ي التعلي��م العال��ي .وقد ارتفع ه��ذا الم�ؤ�ش��ر ،مقارنة مع
ال�سنة الدرا�سية  ،1991-1990بـ  34نقطة في التعليم العالي
و 25نقط��ة في االبتدائي و 27نقطة ف��ي الثانوي الت�أهيلي
و 8نقط فقط في الثانوي الإعدادي.
وفي الو�سط القروي ،ارتفع هذا الم�ؤ�شر في التعليم االبتدائي
ب�أكثر من ال�ض��عف ،حي��ث انتقل من � % 42س��نة � 1991إلى
� % 89س��نة  ،2012ف��ي حي��ن انتقل في الو�س��ط الح�ض��ري
م��ن � % 87إل��ى  .% 93ويدل هذا �أن التح�س��ينات كانت �أكثر
�أهمية في الو�سط القروي .وفي ما يتعلق بالتعليم الثانوي
الإعدادي ،ارتفع هذا الم�ؤ�شر من � % 74إلى  % 88في الو�سط
الح�ض��ري ،وم��ن � % 30إل��ى  % 56بالو�س��ط الق��روي بي��ن
 1991و ،2012بوتيرة منخف�ض��ة ن�سبيا تناهز  41نقطة في
البوادي مقاب��ل  16نقطة فقط في المدن .وفي مقابل ذلك،
بلغ م�ؤ�ش��ر المنا�ص��فة في التعليم الثانوي الت�أهيلي % 92
�س��نة  ،2012-2011بفارق مهم بين و�سطي الإقامة ،يعادل
 % 96ف��ي الو�س��ط الح�ض��ري و % 64ف��ي الو�س��ط الق��روي.
ويبدو �أنه يجب بدل مجهودات على م�ستوى الو�سط القروي
م��ن �أجل تدعي��م ولوج الفتي��ات للتعليم الثان��وي ،وتدارك
الفوارق والرفع من ن�سبة الم�ؤ�شر �إلى هدف .% 100
وف��ي م��ا يتعل��ق بالتعلي��م العالي� ،س��جل هذا الم�ؤ�ش��ر كذلك
تح�س��نا ملحوظا ،في ظرف � 21س��نة ،بين  1991و 2012حيث
انتق��ل م��ن � % 56س��نة � 1991إل��ى � % 91س��نة  .2012وتج��در
الإ�شارة �إلى �أن نِ�سب الن�ساء تجاوزت  % 50في بع�ض ميادين
درا�س��ات التعليم العموم��ي خالل �س��نة  .2010-2009ويتعلق
الأمر خا�صة بطب الأ�سنان ( )% 73والتجارة والتدبير ()% 64
والطب وال�صيدلة ( )% 57والتكنولوجيا بـ (.)% 51
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الر�سم البياني 7

تطور م�ؤ�شر المنا�صفة في التعليم االبتدائي الم�سجل والمتوقع
100,0
95,0
91,0

90,0

87,0

85,0
80,0
75,0
66,0

70,0
65,0
60,0
55,0
50,0

2015

2010

االتجاه الخطي

2000

2005

االتجاه نحو المرمى

1995

1990

القيم الم�سجلة

الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط.

في مجال الت�شغيل
يبين تحليل تطور م�شاركة المر�أة ،من خالل معدل الن�شاط،
�أن م�ش��اركتها في الن�ش��اط االقت�ص��ادي الم�ؤدى عنه تظل
محدودة .وبالفعل ف�إن ن�س��بة ن�شاط الن�ساء على الم�ستوى
الوطن��ي �س��نة  2012بلغت  % 24,7مقابل  % 73,6بالن�س��بة
للرج��ال .وق��د بلغت هذه الن�س��ب �س��نة  2000عل��ى التوالي
 % 27,9و.% 78,8
وف��ي الو�س��ط الح�ض��ري ،ا�س��تمرت م�ش��اركة الم��ر�أة ف��ي
االنخفا���ض بي��ن  2000و 2012حي��ث �أن نِ�س��ب الن�ش��اط
انتقلت من � % 21,3س��نة � 2000إلى � % 17,6س��نة  .2012في
حي��ن عرفت ن�س��ب ن�ش��اط الن�س��اء بي��ن  2000و ،2006في
الو�س��ط القروي ،ارتفاع��ا طفيفا حيث انتقل��ت من % 37,5
�إل��ى  % 38,4نتيج��ة الم�س��اهمة القوي��ة للم��ر�أة ف��ي العمل
بال�ض��يعات الفالحية .ولم تبد�أ هذه الن�سب في االنخفا�ض
�إال ابتداء من �سنة  2007لتبلغ � % 35,6سنة .2012
يبين تحليل م�ؤ�ش��رات ت�ش��غيل الن�س��اء �س��نة � 2012أن
كما ِّ
طبيعة م�ش��اركة الن�ساء تك�ش��ف عن ه�شا�شة ت�شغيل المر�أة.
وبالفعل ف�إن ن�س��بة الن�س��اء �ضمن الم�س��اعدات العائليات

بلغ��ت  % 57,3مقاب��ل  % 20,3بالن�س��بة للن�س��اء الأجي��رات
و % 8فقط بالن�س��بة للم�ش��غلين .وفي �سنة  2000كانت هذه
الن�سب تبلغ على التوالي  % 48,7و % 21,9و.% 6,6
في �سنة  ،2012تم تقدير ن�سبة البطالة لدى الن�ساء بـ % 9,9

مقاب��ل  % 8,7ل��دى الرجال و % 9بالن�س��بة للجن�س��ين على
الم�س��توى الوطني .وتبلغ ن�س��بة بطالة الن�ساء الحا�صالت
عل��ى �ش��هادة علي��ا  % 27,4مقاب��ل  % 14فق��ط بالن�س��بة
للرج��ال .مم��ا يبين �أن البطال��ة تم�س الن�س��اء بكيفية �أكثر
حدة من الرجال مهما كان م�ستواهن التعليمي.
تطلب تطبيق مجموع االلتزامات التي قطعها المغرب على
نف�س��ه لي�ض��من للن�س��اء والرجال التمتع الكامل بحقوقهم
االقت�ص��ادية ،و�ضع عدة برامج ُت�شرك في نف�س الوقت عدة
قطاع��ات وزاري��ة والقط��اع الخا�ص ومنظم��ات المجتمع
التح��والت االجتماعية،
المدن��ي .ومع ذل��ك ،وبالرغم م��ن
ُّ
ف�إن ن�سبة الن�شاط لدى الن�ساء بالمغرب عرفت ركودا خالل
ال�سنوات الأخيرة وتبقى �أقل بثالث مرات من ن�سبة الن�شاط
لدى الرج��ال .وما يزال العمل ح�س��ب الجن�س قائما (تعمل
الم��ر�أة غالبا في �أن�ش��طة غير م�ؤدى عنها ،خا�ص��ة «العمل
غي��ر الم�ؤدى تق�س��يم عن��ه» بالبيت وكم�س��اعدة عائلية ثم
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ك�أجيرة) وظروف العمل وكذا الرواتب �أقل مالءمة بالن�سبة
للن�ساء مقارنة مع بالرجال.
وبالفعل ،ف�إن الن�ش��اط لدى الن�س��اء يظل يطبعه العمل غير
الم�أج��ور ال��ذي ال ي�ؤخذ بعي��ن االعتبار ،مما ي�ش��كل عائقا
لتقييم م�ساهمتهن في االقت�صاد الوطني ،حيث يعتبر العمل
المنزلي والأ�سري للمر�أة غير منتج (المر�أة غير الن�شيطة).
وم��ن جه��ة �أخ��رى ،يعتبر تطور خدم��ات اال�س��تقبال التي
تفع��ل الحق في رعاية الأطفال ال�ص��غار والم�س��نين ،وكذا
اتخاذ تدابير مالئمة ك�إجازة الأبوة ،والمرونة في �ساعات
العم��ل� ،إجراءات �أ�سا�س��ية لدعم الآب��اء الموظفين ،للتوفيق
بين م�س�ؤوليتهم المهنية وال�شخ�صية .ال�شيء �سي�ساعد على
تعزيز الم�س��اواة في تقا�س��م الم�س���ؤوليات الأ�سرية والرفع
من م�ساهمة الن�ساء في �سوق ال�شغل.
تهدف المرحلة  IIمن البرنامج مندمج الوحدات �إلى تح�سين
تناف�س��ية ال�ص��ناعة ف��ي مج��ال تثمي��ن الإنت��اج المحلي
وتنمي��ة المداخي��ل لفائدة الن�س��اء المنحدرات من الو�س��ط
القروي وال�ش��به ح�ضري ب�ش��مال المغرب .ويندرج ذلك في
�إط��ار االهتمام بالن�س��اء القروي��ات اللوات��ي يتوفرن على
الإمكانيات الكفيلة ب�إقامة �أ�س�س تنمية قروية م�ستدامة.
وفي ما يتعلق بولوج الن�س��اء �إل��ى مجال المقاولة ،يقارب
المق��اوالت اللوات��ي يملك��ن �أو
ع��دد الن�س��اء المغربي��ات
ِ
�س��ي ْرن �ش��ركة � 9000إلى � ،10.000أي ما يناهز  % 10فقط
ُي ِّ
من مجم��وع المق��اوالت .والمقاوالت الت��ي �أحدثتها و� /أو
ت�س��يرها الن�س��اء في المغرب ،هي �أ�سا�سا مقاوالت �صغرى
ومتو�سطة وذات �صناعات �صغيرة ومتو�سطة ت�شمل قطاع
الخدم��ات ( )% 37والتجارة ( )% 31وال�ص��ناعة ( )% 21في
قطاع الن�سيج �أ�سا�سا.
وللت�ص��دي له��ذه الو�ض��عية ،ت��م �إحداث �ص��ندوق �ض��مان
«�إلي��ك» �س��نة  ،2013يه��دف �إل��ى ت�ش��جيع ومواكب��ة تطور
المقاولة الخا�ص��ة بالن�ساء ،وذلك بتمكين الن�ساء رئي�سات
المقاوالت من الولوج �إلى القرو�ض لتنمية م�شاريعهن.
في هذا الإطار ،مكنت ال�سيا�سات العمومية واال�ستراتيجيات
والبرام��ج الت��ي اعتمدها المغ��رب ،من تدعيم اال�س��تقاللية
االقت�ص��ادية للن�س��اء و�إدم��اج �أكب��ر للم��ر�أة المغربي��ة في
ويمكِ��ن �أن نذك��ر عل��ى �س��بيل المثال ال الح�ص��ر،
التنميةْ .
مب��ادرات االقت�ص��اد االجتماع��ي والت�ض��امني التي توفر
مزي��دا م��ن الفر�ص لإ�ش��راك الم��ر�أة ف��ي الحياة الن�ش��يطة
من خالل ممار�س��ة ن�ش��اط ُمد ٍِّر للدخل ولمنا�ص��ب ال�شغل،
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واال�س��تراتيجية الوطنية  2020-2010الرامية �إلى النهو�ض
بتنمي��ة االقت�ص��اد االجتماع��ي والت�ض��امني باعتب��اره
اقت�ص��ا َد قرب من خالل �إحداث وتنمية �أن�شطة مدرة للدخل
على الم�ستوى الترابي.

على م�ستوى الم�شاركة في اتخاذ القرار
التزم المغرب بالتحقي��ق التدريجي للتمتع التام بالحقوق
المعت��رف به��ا من خالل �ض��مان �أكب��ر للم��وارد المتوفرة
م��ع القيام في نف�س الوقت بقب��ول �أي مبادرة �إيجابية من
�ش���أنها التخفيف �أو الق�ض��اء على الف��وارق التي ت�ؤدي �إلى
ا�ستمرار التمييز القائم على النوع .وقد تعززت تلك الجهود
باعتم��اد الد�س��تور الجدي��د ل�س��نة  2011ال��ذي يه��دف �إلى
م�أ�س�س��ة مبد�أ الم�س��اواة والإن�ص��اف في التمتع بالحقوق،
خ�صو�صا المدنية وال�سيا�سية منها.
وبالفعل ،ف�إن الح�ص��يلة االجتماعي��ة للموظفين والأعوان
المدنيين التابعين لإدارة الدولة وللجماعات المحلية ،التي
�أعدتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالن�س��بة
ل�س��نة  ،2010ت�ؤكد على �أن ن�س��بة الن�ساء �ض��من الموظفين
ف��ي ال��وزارات بلغت قراب��ة � % 37س��نة  ،2010مقابل % 34
�س��نة � ،2002أي بزيادة  3نقط خالل � 8سنوات .وبخ�صو�ص
ولوج الن�س��اء الموظفات �إلى منا�ص��ب الم�س�ؤولية ،ارتفعت
هذه الن�س��بة بـ  5,3نقطة حيث انتقلت من � % 10س��نة 2001
�إلى � % 15,3سنة .2010
وف��ي م��ا يتعل��ق بالتعيي��ن ف��ي منا�ص��ب الم�س���ؤوليات
ال�س��امية ،تم �إ�ص��دار قانون �سنة  2012ي�ش��جع على تفعيل
مبد�أ المنا�ص��فة وتقوية و�ضعية المر�أة في منا�صب اتخاذ
القرار على الم�ستوى الإداري .وقد مكن تطبيق هذا القانون
من تعيين  16امر�أة فقط في منا�ص��ب الم�س���ؤولية ال�سامية
مقاب��ل  140رج��ل� ،أي م��ا يعادل  % 11,4في مدة � 3أ�ش��هر،
منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
بالن�سبة لح�ضور الن�ساء في منا�صب هيئات اتخاذ القرارات
ح�� َّدد اعتم��اد القان��ون التنظيم��ي رق��م 11-27
ال�سيا�س��يةَ ،
الم���ؤرخ في � 14أكتوبر  ،2011المتعل��ق بالولوج �إلى مجل�س
النواب ،ن�س��بة  60مقعدا ( )% 15بالن�س��بة للن�س��اء من �أ�ص��ل
 ،395وه��و يهدف �إلى تح�س��ين تمثيلية الن�س��اء في الم�ش��هد
ال�سيا�سي الوطني .وعلى هذا النحو ،بلغ مجموع عدد الن�ساء
المنتخب��ات في االنتخابات البرلماني��ة لنونبر  2011قرابة
 67برلماني��ة� ،أي قراب��ة  % 12٫5م��ن مجم��وع البرلمانيي��ن
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مقاب��ل  % 10في انتخابات �ش��تنبر  .2007لكن هذه الن�س��بة
تبقى بعيدة عن عتبة الت�أثير الحا�س��م لم�سل�س��ل القرار ،الذي
تم تحديده في الثلث كمرمى يجب تحقيقه في �أفق .2013
ت��م كذلك اعتم��اد مبد�أ م�س��اواة النوع االجتماع��ي في تدبير
المجال���س البلدية من خالل �إحداث لجنة ا�ست�ش��ارية لدى كل
مجل�س جماعي ت�سمى لجنة المنا�صفة وتكاف�ؤ الفر�ص ت�شمل
القان��ون المتعلق بالميثاق الجماع��ي و�إدماج مقاربة النوع
االجتماعي عند تحديد المخطط الجماعي للتنمية �سنة .2009
كم��ا تم م��ن جهة �أخ��رى �إحداث نظ��ام تحفيزي بالن�س��بة
للأح��زاب ال�سيا�س��ية و�ص��ندوق دع��م بمبل��غ  10ملي��ون
درهم في ال�س��نة ،ق�صد ت�ش��جيع تمثيلية الن�ساء والرفع من
ن�س��بتها .وهذا ال�ص��ندوق مخ�ص���ص لتقوية قدرات الن�ساء
ف��ي االنتخاب��ات الت�ش��ريعية والبلدي��ة العام��ة .وقد بلغت
الح�ص��يلة الأولية لم�ش��اريع دعم تقوية قدرات الن�ساء ،في
نهاية �شهر دجنبر  119 ،2012م�شروعا بمبلغ  28,84مليون
دره��م .وانعك�س��ت الت�أثيرات على م�س��توى تغطي��ة الدائرة
الإ�ضافية عند �إجراء االنتخابات الت�شريعية الأخيرة.

على م�ستوى التر�سانة القانونية
�ش��هد المغرب م�سل�س��ل �إ�صالحات التر�س��انة القانونية من
خالل تعديل عدة قوانين (مدونة الأ�سرة ،القانون الجنائي،
مدون��ة ال�ش��غل ،مدون��ة الجن�س��ية ،مدون��ة االنتخاب��ات،
الميث��اق الجماعي .)...وت��م تتويج هذا الم�سل�س��ل باعتماد
د�ستور جديد في يوليوز .2011
ين�ص الد�س��تور الجديد ل�س��نة  2011عل��ى �أن المر�أة تتمتع،
عل��ى قدم الم�س��اواة م��ع الرجل ،ب��كل الحق��وق والحريات
ذات الطابع المدني وال�سيا�س��ي واالقت�صادي واالجتماعي
والبيئي ،و ُيلح في ديباجته على حظر ومكافحة كل �أ�شكال
التميي��ز ،ب�س��بب الجن�س �أو الل��ون �أو المعتق��د �أو الثقافة �أو
االنتم��اء االجتماعي �أو الجهوي �أو اللغ��ة �أو الإعاقة �أو �أي
و�ضع �شخ�صي ،مهما كان.
يع��د الد�س��تور نموذج��ا جدي��دا ،يعم��ل �إل��ى �إدم��اج مب��د�أ
المنا�صفة ك�أداة لتحقيق الم�ساواة الجوهرية بين المواطنين
والمواطن��ات .له��ذا الغر���ض ت��م �إح��داث هيئ��ة المنا�ص��فة
ومكافحة كل �أ�شكال التمييز (المادتان  19و.)164
وله��ذا ،ف���إن الم��ادة  30من الد�س��تور تن�ص على �ض��رورة
�أن ت��درج ف��ي القان��ون�« ،أح��كام لتعزيز فر�ص مت�س��اوية

للن�س��اء وللرجال في المنا�ص��ب االنتخابية» .بينما تن�ص
الم��ادة  146المتعلقة بالجهات والجماع��ات الترابية على
قان��ون تنظيمي يح��دد «التدابي��ر التي تهدف �إلى �ض��مان
تمثيلية �أكبر في المجال�س الترابية».
وقد رفع المغرب �أي�ض��ا تحفظاته على المادتين  )2( 9و16

لالتفاقية الدولية للق�ض��اء على جميع �أ�ش��كال التمييز �ضد
الن�س��اء وذلك على �ض��وء الإ�ص�لاحات التي هم��ت مدونة
الأ�سرة وقانون الجن�سية.
في مجال العنف �ض��د الن�س��اء� ،إن وزارة الت�ضامن والمر�أة
والأ�سرة والتنمية االجتماعية ،حاليا ،ب�صدد �إعداد م�شروع
قان��ون لمحاربة العنف �ض��د الن�س��اء ،ب�ش��راكة م��ع وزارة
العدل وبت�ش��اور مع جميع الفاعلين .ويهدف هذا الم�شروع
لتجريم مرتكبي العنف و�إلى �ضمان وقاية وحماية الن�ساء
من جميع �أ�شكاله.

وكان القانون الجنائي ل�س��نة  ،1962مو�ض��وعا للعديد من
التعدي�لات ،والبع���ض �أدى �إل��ى التق��دم في مج��ال حقوق
الإن�سان الخا�صة بالن�ساء .وتجدر الإ�شارة ،في هذا ال�صدد،
�إلى �إ�ش��راك المجتمع المدن��ي والبرلم��ان المغربي لتعديل
الف�ص��ل  475من القانون الجنائ��ي المتعلق بزواج الفتيات
القا�ص��رات �ض��حايا االغت�ص��اب .ويهدف هذا التعديل الى
�إزال��ة حق المغت�ص��ب ،من ال��زواج من �ض��حيته ومتابعته
ق�ض��ائيا ،وك��ذا الرفع م��ن عقوبات ال�س��جن من �س��نة �إلى
خم�س �سنوات في حالة تهريب قا�صر دون عالقة جن�سية.
كما تم فتح �أورا�ش �أخرى ل�ض��مان حماية جنائية �ش��املة
وفعلية لمحاربة العنف وتمتع الن�ساء المغربيات بحقوقهن
الأ�سا�سية.
وم��ن �أج��ل دع��م الأمه��ات المطلقات ف��ي حالة ه�شا�ش��ة،
وتوفي��ر حل��ول فعال��ة لت�أخير تنفي��ذ الأح��كام التي تحدد
النفق��ة �أو ف��ي حال��ة عدم �إ�ص��دارها ،ن�ص قان��ون المالية
ل�س��نة  2011عل��ى �إحداث ح�س��اب خا���ص �أطلق عليه �إ�س��م
«�ص��ندوق التكافل العائل��ي» ،لم يتم �إدخال��ه حيز التنفيذ
�إال في �س��نة 2012؛ كما تم �إ�ص��دار قانون لتحديد ال�ش��روط
والم�ساطر لال�ستفادة من ال�صندوق المذكور والتي يجب �أن
تتوفر في الم�س��تفيدات وكذا الو�س��ائل لتغطية االعتمادات
المالية للأ�ش��خا�ص الذين يتعي��ن عليهم �أداء النفقات .وقد
�أ�س��ند ت�س��يير ه��ذا ال�ص��ندوق ل�ص��ندوق الإي��داع والتدبير.
وبالرغ��م م��ن ذلك ف�إن عدد الن�س��اء الم�س��تفيدات بلغ 562
فقط في �أكتوبر .2012
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 .2الإكراهات
عل��ى الرغم م��ن الجهود الت��ي تبذلها ال�س��لطات العمومية
للنهو���ض بالم�س��اواة بي��ن الجن�س��ين وتحقيق ا�س��تقاللية
الن�ساء ،يمكن ت�سجيل عدة �إكراهات كبرى:
––تر�س��يخ العقلي��ات ال�س��لبية المرتكز على النوع .تكت�س��ي
ف��ي هذا الإط��ار ،كل من ا�س��تراتيجيات النهو�ض بثقافة
الم�س��اواة وحقوق الإن�س��ان ،في القوانين والممار�س��ات
وفي ال�س��لوكيات والمواقف وو�س��ائل الإع�لام والتعليم
وداخل المنظمات� ،أهمية كبرى.
––�إن ا�س��تمرارية التمييز والعنف �ض��د الن�ساء وكذا التمييز
والعن��ف القائ��م على الن��وع ،ت�ش��كل انته��اكات خطيرة
للحق��وق الأ�سا�س��ية للم��ر�أة وت�س��توجب توطي��د �آلي��ات
للحماية ،خا�ص��ة عن طري��ق مالءمة القواني��ن الوطنية
مع االتفاقيات الدولية وتدعيم ولوج ال�ضحايا لخدمات
م�صالح العدالة والتكفل.
––اله�شا�ش��ة االقت�ص��ادية� .إن تقييم م�س��اهمة الن�س��اء في
االقت�ص��اد الوطن��ي رهي��ن بتقدي��ر العمل غي��ر الم�أجور
للمر�أة بالمن��زل ،حتى يتم اتخاذ تدابير لتمكين الن�س��اء
والرجال من دمج هذا العمل بالعمل الم�أجور.
––تمثيلي��ة الن�س��اء ف��ي قن��وات الإع�لام وهيئ��ات اتخ��اذ
القرارات المتعلقة بت�سيير ال�ش�ؤون االقت�صادية.

 .3اال�ستراتيجيات المعتمدة
الخطة الحكومية للم�ساواة في �أفق المنا�صفة
(�« )2016-2012إكرام»
�أع��دت وزارة الت�ض��امن والم��ر�أة والأ�س��رة والتنمي��ة
االجتماعي��ة ،بت�ش��اور مع قطاع��ات وزارية �أخ��رى ،خطة
حكومي��ة للم�س��اواة (�« )2016-2012إك��رام» ،ت�ش��كل �إطارا
لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة بهدف �إدماج
ُبع��د الن��وع االجتماعي ف��ي ال�سيا�س��ات العمومية وبرامج
التنمي��ة ،ولترجم��ة االلتزام��ات ال��واردة ف��ي البرنام��ج
الحكومي بالن�س��بة للفترة  .2016-2012وذلك با�ستح�ض��ار
التحدي��ات المرتبط��ة بالتفعي��ل الديمقراطي لمقت�ض��يات
الد�س��تور الجديد والتزامات المغرب لبل��وغ �أهداف الألفية
للتنمي��ة ،مع الأخ��ذ بعين االعتبار البع��د الجهوي/المحلي
لل�سيا�سات والبرامج.
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ت�ش��رك ه��ذه الخطة كافة ال��وزارات وته��م الثمان مجاالت
الآتية:
––م�أ�س�س��ة مبادئ الإن�صاف والم�س��اواة ون�شرها وال�شروع
في و�ضع قواعد المنا�صفة؛
––محاربة كافة �أ�شكال العنف �ضد المر�أة؛
––ت�أهي��ل نظ��ام التعليم والتكوين على �أ�س��ا�س الإن�ص��اف
والم�ساواة؛
��ف ومت�س��اوي �إل��ى الخدمات
ولوج ُم ِ
ن�ص ٍ
––الت�ش��جيع على ٍ
ال�صحية؛
––تطوير البنيات التحتية الأ�سا�سية لتح�سين ظروف عي�ش
الن�ساء والفتيات؛
––تحقيق ا�ستقاللية الن�ساء االجتماعية واالقت�صادية؛
والم ْن ِ�صف �إلى منا�صب اتخاذ
––�ض��مان الولوج المت�ساوي ُ
القرار على الم�ستويين الإداري وال�سيا�سي؛
––وتحقيق تكاف�ؤ الفر�ص بين الجن�سين في �سوق ال�شغل.

على م�ستوى محاربة العنف �ضد المر�أة
في �إطار تفعيل الإ�ستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف �ضد
الن�ساء ومخططها الإجرائي ( ،)2004قامت الوزارة بتفعيل
برنام��ج «تمكين» خالل الفت��رة  .2011-2008وهو برنامج
متع��دد القطاع��ات لمحارب��ة العن��ف القائ��م عل��ى الن��وع
االجتماعي من خالل تحقيق ا�س��تقاللية الن�ساء والفتيات.
وق��د �أدى ه��ذا البرنام��ج �إل��ى توحي��د مب��ادرات  13وزارة
وثم��ان وكاالت بالمغ��رب تابعة للأمم المتح��دة في �إطار
�صندوق ت�سريع م�سل�سل تحقيق �أهداف الألفية للتنمية.
�إ�ض��افة �إلى ه��ذا البرنامج ،تعمل وزارة الت�ض��امن والمر�أة
والأ�س��رة والتنمية االجتماعية حاليا ،على �إحداث مر�ص��د
وطني لأ�ش��كال العنف �ضد الن�س��اء ومرا�صد جهوية لف�ضح
حاالت العنف والتمييز التي ت�ضر بالن�ساء والفتيات ب�صفة
خا�صة .و�ستعتمد هذه الم�ؤ�س�سات ،في مهامها ،على نظام
الإعالم الم�ؤ�س�س��اتي بخ�صو�ص �أنماط العنف القائمة على
الن��وع االجتماع��ي ،التي ترد عليها م��ن مختلف الوزارات
المعنية.
وف��ي هذا االتجاه وقعت الوزارة على اتفاقيات �ش��راكة مع
وزارة التربي��ة الوطني��ة ووزارة االت�ص��ال ووزارة الثقافة
بهدف تفعيل برنامج مندمج للتح�سي�س في مجال محاربة
العنف �ضد الن�ساء والفتيات ال�صغيرات.
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كم��ا اعتم��دت وزارة الت�ض��امن والمر�أة والأ�س��رة والتنمية
االجتماعي��ة ،من��ذ �س��نة  ،2005مقارب��ة ت�ش��اركية بهدف
تقديم دعم مالي وم�ؤ�س�س��اتي للجمعيات الن�سائية ومراكز
الإن�ص��ات والتوجي��ه القانوني ،لمواكبة الن�س��اء �ض��حايا
العنف .وفي هذا االتجاه� ،أطلقت الوزارة �سنة  2012دينامية
جديدة ،طبقا لدليل م�س��اطر ال�شراكة مع الجمعيات ،ترمي
�إلى النهو�ض بمبادئ ال�ش��فافية والحكامة وتكاف�ؤ الفر�ص
بين ال�ش��ركاء والأطراف الم�ش��اركة ،مع تزويد تلك المراكز
بالو�س��ائل ال�ض��رورية لتتمك��ن م��ن القي��ام بدوره��ا ف��ي
مواكبة الن�ساء �ضحايا العنف.
لذل��ك �أطلقت وزارة الت�ض��امن والم��ر�أة والأ�س��رة والتنمية
االجتماعي��ة �س��نة  2013برنامج �إ�ص�لاح وت�أهيل المراكز

االجتماعي��ة ،وم��ن بينه��ا عل��ى وج��ه الخ�ص��و�ص مرك��ز
ا�س��تقبال الن�س��اء �ض��حايا العن��ف والإق�ص��اء .وه��و �أداة
لمواكبة مختلف الفاعلين والأطراف الم�شاركة والجمعيات
المرتبط��ة بم�ؤ�س�س��ات الحماي��ة االجتماعي��ة (مواكب��ة
 375م�ؤ�س�س��ة �س��نة  )2013وذل��ك بالم��وازاة م��ع مراجع��ة
القانون  14-05الذي ي�ؤطر عمل تلك الم�ؤ�س�سات.
واعتبارا للأهمية التي تكت�س��يها و�سائل الإعالم في تغيير
العقليات والتح�س��ي�س الجماعي بحقوق الإن�سان ،وبحقوق
الم��ر�أة ب�ص��فة خا�ص��ة ،تبذل جه��ود كبرى ،وتق��وم وزارة
الت�ض��امن والمر�أة والأ�س��رة والتنمية االجتماعية ،ب�شراكة
مع وزارة االت�ص��ال ،ب�إن�شاء مر�صد وطني لتح�سين �صورة
الن�ساء في و�سائل الإعالم.
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الجدول 3

تطور م�ؤ�شرات الهدف الثالث
المرامي
المرمى 10
الق�ضاء على الفوارق
بين الجن�سين في التعليم
االبتدائي والثانوي من الآن
وحتى �سنة � 2015إن �أمكن
ذلك ،وفي جميع �أ�سالك
التعليم في �أفق �سنة 2015
على �أبعد تقدير.

المرمى 11
الق�ضاء على الفوارق بين
الرجال والن�ساء في مجال
الولوج �إلى مختلف منا�صب
ال�شغل.

المرمى 12

بلوغ معدل الثلث في
ما يخ�ص تمثيلية المر�أة في
هيئات الت�سيير :ال�سلطات
الت�شريعية والتنفيذية
والق�ضائية وفي كل هيئات
اتخاذ القرار
المرمى 14
تقلي�ص العنف �ضد المر�أة �إلى
م�ستوى الن�صف

الم�ؤ�شرات
معدل الفتيات /الفتيان في التعليم ()1

االبتدائي
الثانوي الإعدادي
الثانوي الت�أهيلي
العالي
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الن�ساء
من  15الى � 24سنة مقارنة بالرجال
ن�سبة الن�ساء الأجيرات في القطاع غير الفالحي :
• الو�سط الح�ضري
• الو�سط القروي
• المجموع
معدل ت�أنيث ال�ساكنة الن�شيطة الم�شتغلة ح�سب
مختلف فروع الن�شاط:
• الفالحة ،الغابة وال�صيد
• ال�صناعة
• البناء والأ�شغال العمومية
• الخدمات
معدل ت�أنيث ال�ساكنة الن�شيطة الم�شتغلة ح�سب
الو�ضعية في المهنة
• الأجراء
• الم�ستقلون
• الم�شغلون
• الم�ساعدات العائليات
• المتعلمون
• ع�ضو في التعاونية� ،شريك

()1991-1990
66

91

100

70

78

100

65

92

100

56

91

100

64,8

87,7

100

()2000
26,2
8,3
23,5

24,8
7,3
21,5

()2000

()2012

35,1

39,9

37,7

26,7

0,7

0,7

17,5

18,5

()2000

()2012

21,9

20,3

14,3

14,7

6,6

8,0

48,7

57,3

16,0

11,2

7,3

12,0

ن�سبة المقاعد التي ت�شغلها الن�ساء في البرلمان ()%

()1997
0,7

()2011
12,5

معدل الن�ساء �ضمن الوزراء ()%

()1994
5,1

()2011
3,2

9,8

()2009
14,6

()2001
29,5

()2009
35

—

()2009
62,8

معدل الن�ساء �ضمن المديرين في الإدارة العمومية
()%

معدل الن�ساء �ضمن الأطر العليا في الإدارة
العمومية ()%
الن�سبة العامة لتف�شي العنف �ضد المر�أة ()%

الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط.
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القدرة على التتبع والتقييم
قوية
القدرة على جمع المعطيات

X

جودة المعلومات حديثة العهد

X

القدرة على تتبع المعلومات
الإح�صائية

X

القدرات على التحليل الإح�صائي

X

القدرة على �إدماج التحليل
الإح�صائي في �آليات �إعداد
�سيا�سات التخطيط وتخ�صي�ص
الموارد

X

�آليات التتبع والتقييم

X

لمحة عن الو�ضعية
هل �سيتم تحقيق الهدف في �أفق �سنة 2015؟

متو�سطة �ضعيفة

من الممكن

من المحتمل

من الم�ستبعد

حالة البيئة المواتية
قوية

متو�سطة

�ضعيفة لكنها
في تح�سن

�ضعيفة
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الهدف 4

تقلي�ص وفيات الأطفال دون �سن الخام�سة

�أهــــداف الألفيـــة
مــن �أجــل التنميــة

الهدف 4

تقلي�ص وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة
حق��ق المغ��رب عموم��ا ،في فج��ر الألفي��ة الثالث��ة ،تقدما
ملحوظ��ا في مج��ال ال�ص��حة وتمكن من التحك��م في عدد
والر َّ�ضع
من الم�شاكل ال�صحية ،خ�صو�صا وفيات الأمهات ُّ
والأطفال ال�ص��غار ب�ش��كل كبي��ر ،وذلك بف�ض��ل المقاربات
المعتم��دة الت��ي �أعطت نتائج ُمر�ض��ية �س��واء على �ص��عيد
الوقاية والعالج �أو على �ص��عيد النهو�ض بال�ص��حة .ي�شهد
على ذلك متو�س��ط العم��ر المتوقع عند ال��والدة الذي ارتفع
من � 65,5سنة � 1988إلى  74,8في �سنة .2011
الت��زم المغ��رب ،بانخراط��ه ف��ي �أه��داف الألفية م��ن �أجل
التنمية ،بتقلي�ص وفيات الأطفال دون الخام�س��ة بالثلثين
في �أفق �س��نة  .2015وفي هذا الإط��ار ،حقق المغرب تقدما
مهم��ا بف�ض��ل الجه��ود المبذولة من��ذ الت�س��عينات وخالل
الخم�س �سنوات الأخيرة ب�صفة خا�صة.

 .1الو�ضعية الحالية

انخف�ض��ت ن�س��بة وفيات الأطفال دون خم�س �سنوات (التي
يعبر عنها بعدد الوفيات لكل  1000والدة حية) في المغرب
انخفا�ضا قويا خالل العقود الثالثة الأخيرة ،حيث انتقلت
م��ن � 143س��نة � 1980إل��ى  47خالل الفت��رة  2003-1999ثم
�إل��ى  30,5خ�لال الفترة ( 2011-2007البح��ث الوطني حول
ال�س��كان وال�ص��حة العائلية  .)2011في حين يتمثل الهدف
الراب��ع م��ن �أه��داف الألفي��ة بالن�س��بة للمغ��رب ف��ي بلوغ
انخفا���ض من  76وفاة �س��نة � 1991-1987إلى  25وفاة لكل
 1000والدة حية �سنة .2015
�أما ن�س��بة وفيات الأطفال �أقل من �س��نة ،ف�إنها انتقلت من
 57وفاة لكل  1000والدة حية خالل الفترة � 1991-1987إلى
 40خالل الفترة  2003-1999ثم �إلى  28,8وفاة خالل الفترة
� ،2011-2007أي بتراجع بلغ  % 30و % 49على التوالي .وقد
انخف�ض��ت وفيات ال�ص��غار (ما بين �س��نة و� 5سنوات) على
التوالي من  20بالن�سبة لكل  1000والدة حية �إلى  7ثم �إلى
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 1,7وف��اة� ،أي بانخفا�ض��ين متتالين بلغ��ا  % 65و.% 91,5
وم��وازاة مع ذلك� ،ش��هدت وفيات الأطف��ال حديثي الوالدة
(�أقل من �ش��هر) انخفا�ضا ن�س��بيا حيث انتقلت من  31وفاة
بالن�س��بة ل��كل  1000والدة حية خالل الفت��رة 1991-1987
�إل��ى � 21,7س��نة ( 2011تغي��ر ن�س��بي ب  ،)% 30لكنها بقيت
تمثل قرابة  % 71من وفيات الأطفال وال�ص��غار التي تعود
�أ�س��بابها الرئي�س��ية �إلى الوالدة قبل الأوان والوزن الهزيل
عن��د ال��والدة واختن��اق الولي��د حدي��ث الوالدة والإ�ص��ابة
بالتعفن .ي�ض��اف �إلى ذلك� ،أن وفيات الأطفال بعد الوالدة
(� 12-1ش��هرا) انتقل��ت على التوالي م��ن  26وفاة لكل 1000
م�سجلة انخفا�ضا بن�سبة .% 73
والدة حية �إلى ِّ ،7,1
�أ�ص��بح تقلي�ص وفي��ات الأطفال وال�ص��غار خالل الثالثين
�س��نة الأخيرة ممكنا بف�ضل تو�س��يع الولوج �إلى العالجات
الأولي��ة و�إل��ى تنفي��ذ ع��دة برامج �ص��حية وطني��ة موجهة
للأطفال دون الخام�سة.

يمك��ن �أن نذك��ر بهذا ال�ص��دد ،البرنام��ج الوطن��ي للتلقيح
وبرنامج محارب��ة النق�ص في جزيئات التغذية والنهو�ض
بتغذي��ة الر�ض��يع والطف��ل ال�ص��غير بالحماي��ة عل��ى وجه
الخ�ص��و�ص ،والنهو���ض بالر�ض��اعة الطبيعي��ة ودعمه��ا
والتكف��ل المندمج بالطفل من خ�لال التقلي�ص من وفيات
و�أمرا���ض الأطف��ال في نف�س الوق��ت ،وكذا الت�ش��جيع على
التنمية المن�سجمة للأطفال في مراحل العمر الأولى.
في مج��ال التلقيح ،توفر وزارة ال�ص��حة  12لقاحا مجانا،
م��ن بينه��ا �أحد ع�ش��ر لقاح��ا لحماية �ص��حة الطفل ق�ص��د
التقلي���ص من الأمرا�ض التي ي�س��تهدفها البرنامج الوطني
للتلقيح ،ولقاحا واحدا �ض��د الكزاز بالن�سبة للمر�أة في �سن
الإنج��اب به��دف الوقاي��ة من الك��زاز الذي ي�ص��يب الطفل
الوليد والأم .وقد تم ،منذ �سنة � ،2010إدماج اللقاح الم�ضاد
للفيرو�س ال َّدوراني واللقاح الم�ض��اد للمكَّورات الرئوية في
الجدول الزمني للتلقيح.
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الر�سم البياني 8

تطور معدالت وفيات الأطفال دون �سن الخام�سة و�أقل من �سنة ووفيات المواليد �أقل من �شهر (لكل �ألف والدة حية)
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وفيات الأطفال دون �سن الخام�سة

الم�صدر :البحث الوطني حول ال�سكان وال�صحة ( 1985و ،)1992البحث الوطني حول �صحة الأم
والطفل ( ،)1997البحث الوطني حول ال�سكان وال�صحة العائلية ( ،)2004-2003البحث الوطني حول ال�سكان
وال�صحة العائلية ل�سنة  ،2011المندوبية ال�سامية للتخطيط ،البحث الوطني الديمغرافي ل�سنة .2010-2009

تمكن المغرب ،بف�ضل التغطية التلقيحية التي تتجاوز
 % 90لدى الأطفال الذين يقل عمرهم عن �سنة ،من
الق�ضاء منذ �سنة  1987على �شلل الأطفال ومنذ �سنة 1961
على ال ِّدفْتريا (الخناق) .وقد تمت �أي�ضا الم�صادقة على
الم ْولدي وفق بروتوكول
الق�ضاء على مر�ض الكزاز َ
المنظمة العالمية لل�صحة-اليوني�سيف في مار�س .2002
في �أفق الق�ض��اء على بع�ض الأمرا���ض ،قاد المغرب خالل
الف�ص��ل الأول م��ن �س��نة  ،2013حملة وطنية للتلقيح �ض��د
والحميراء.
الح�صبة ُ
ولتقوي��ة محارب��ة النق�ص في المغذيات الدقيقة ،ح�ص��لت
الوزارة على رخ�صة طرح �أمالح تمييه الج�سم ذات � ْأ�س ُمول َِّية
ُمنخف�ض��ة في ال�سوق منذ �سنة  2012والموافقة على اقتناء
الزنك وحم���ض الفوليك عبر منظمة اليوني�س��يف في بداية
�سنة .2013
�شهدت حالة تغذية الأطفال ،ح�سب البحث الوطني لل�سكان
وال�ص��حة الأ�س��رية ،تح�س��نا ملحوظا كما يبين ذلك تراجع
ن�س��بة �س��وء التغذية المزم��ن (ت�أخر النمو) ال��ذي انتقل من
� % 18,9س��نة � 2004إل��ى � % 14,9س��نة  2011والنق���ص ف��ي
ال��وزن ال��ذي تقل�ص من � % 9,3س��نة � 2004إلى � % 3,1س��نة
 2011بين �ص��فوف الأطفال دون الخام�سة .وي�ؤكد الجدول

الزمن��ي الوطن��ي للمكم�لات م��ن المغذي��ات الدقيقة ،على
القي��ام ب�إ�ض��افة ممنهجة وقائي��ة للحديد لفائدة الن�س��اء
الحوامل ،وفيتامين �أ بالن�سبة للن�ساء المر�ضعات والأطفال
الذين يقل عمرهم عن �سنتين.
وعيا منها ب�أهمية تح�سين جودة العناية ال�صحية الأولية،
اعتم��دت وزارة ال�ص��حة ا�س��تراتيجية التكف��ل المندم��ج
ب�أمرا���ض الطف��ل باعتباره��ا مقارب��ة فعالة ت�س��اهم في
تحقيق الهدف الرابع من �أهداف الألفية من �أجل التنمية.

 .2الإكراهات
بالرغ��م من التقدم ال��ذي تحقق ،ما ت��زال هنالك تفاوتات
بالن�س��بة للولوج �إلى عالج الأطفال وال�صغار بين الجهات
وبي��ن الو�س��طين الح�ض��ري والق��روي وبي��ن الم�س��تويات
ال�سو�سيو-اقت�ص��ادية .وبالفعل ف�إن الأطف��ال المنحدرين
من العائالت الأكثر ثراء هم الذين ا�س��تفادوا من انخفا�ض
وفيات الأطفال وال�ص��غار .فهذه الن�سبة هي � 2,5أعلى لدى
الخ ُم�س الأكثر فقرا ( 37,9لكل  1000والدة حية)
�أطفال �أُ َ�سر ُ
الخ ُم�س الأكثر ث��راء ( 15,2لكل 1000
مقارنة ب�أطفال �أ�س��ر ُ
والدة حية).
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�أهــــداف الألفيـــة
مــن �أجــل التنميــة

والواق��ع �أن م�ش��اكل الول��وج الم��ادي والمال��ي �إلى عالج
هيكل للتكفل بالأطفال
الأطفال وال�صغار وغياب َم ْ�س��لك ُم ْ
حديث��ي الوالدة ،وكذا ج��ودة الخدمات ال�ص��حية للأطفال
غير الكافية ،ت�ش��كل الإكراهات الرئي�س��ية التي ي�س��تهدفها
مخط��ط العم��ل  .2016-2012وم��ن ال�ض��روري �أن نب��رز �أن
المح ِّددات االجتماعية ت�ش��كل العديد م��ن الإكراهات �أمام
الول��وج �إلى عالج الأطفال وال�ص��غار التي يتطلب تن�س��يقا
بين عدة قطاعات.

 .3اال�ستراتيجية المعتمدة
ف��ي ال�س��ياق الحال��ي المتمي��ز بالعد العك�س��ي نح��و 2015

لتحقي��ق �أه��داف الألفي��ة م��ن �أج��ل التنمية وتطوي��ر �إطار
�أف�ض��ل بالن�س��بة ل�ص��حة الأم والطفل ،على نحو ما تو�صي
به منظمة ال�ص��حة العالمية ،اعتمدت وزارة ال�ص��حة خطة
عمل لت�س��ريع تقلي�ص وفيات الأطفال وال�ص��غار بالن�س��بة
للفترة  2016-2012ت�س��تهدف فترة م��ا قبل الوالدة .وتقوم
خط��ة العمل هذه عل��ى التدخالت الفعالة الت��ي تهدف �إلى
�ض��مان الإن�ص��اف ف��ي عر���ض العالج��ات بي��ن الجهات
وبين الو�س��طين الح�ض��ري والق��روي و�إلى تي�س��ير الولوج
�إلى العالج لل�س��اكنة الأكث��ر احتياجا ،ولل�س��اكنة القروية
ب�صفة خا�ص��ة .وتتجاوز �أهداف خطة العمل الهدف الرابع
م��ن �أهداف الألفية من �أجل التنمي��ة لأنها تهدف ،من الآن
و�إل��ى غاية �س��نة � ،2016إلى تقلي�ص وفي��ات الأطفال دون
الخام�س��ة �إل��ى  20وف��اة بالن�س��بة ل��كل  1000والدة حي��ة
ووفي��ات الأطفال (�أقل من �س��نة) �إل��ى  19ووفيات حديثي
الوالدة �إلى  12وفـاة.
تتمح��ور خط��ة العم��ل ه��ذه ح��ول �س��ت مح��اور للتدخ��ل
إج��راء لتقلي���ص وفي��ات الأطف��ال حديث��ي ال��والدة
و� 24
ً
وت�سريع تقلي�ص وفيات الأطفال وال�صغار .وترتكز محاور
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التدخل عل��ى تنظيم وتقوية عر�ض الخدمات العالجية من
خ�لال ت�أهيل م�ؤ�س�س��ات ال��والدة وتقوية مراقب��ة الأطفال
حديثي الوالدة خالل فترة ما بعد الو�ضع ،وتح�سين جودة
التكفل بالمولود الجديد من خالل و�ض��ع نظام معلوماتي
مالئم وتطوي��ر البحث في مجال ال�ص��حة التي تهم الفترة
المحيطة بالوالدة ،قبلها وبعدها .وت�ش��كل تقوية التوا�صل
والتعبئة االجتماعية �إجراء ،يواكب خطة العمل.
�إ�ضافة �إلى خطة العمل هذه� ،أطلقت وزارة ال�صحة مجموعة
من البرامج واال�س��تراتيجيات الوطنية ت�ستهدف على وجه
الخ�ص��و�ص الو�سط القروي ق�ص��د تحقيق الهدف الرابع من
�أهداف الألفية من �أجل التنمية ،ويتعلق الأمر بـ :
––تعميم الم�س��اعدة الطبية ،كنظام موجه �إلى الأ�ش��خا�ص
المحتاجي��ن اقت�ص��اديا .ويعط��ي هذا النظ��ام الحق في
تكف��ل الم�ست�ش��فيات العمومية مجانا ب�أزي��د من ثمانية
ماليي��ن مواطن .وقد �أت��ى ليعزز الت�أمي��ن الإجباري عن
المر�ض ال��ذي �أُطلق منذ �س��نة  2005والذي يغطي حاليا
�أزيد من  % 34من ال�سكان المغاربة.
––الإ�س��تراتيجية الوطني��ة للتغذي��ة ( )2019-2011بمثاب��ة
رافعة كبرى لتح�سين الحالة ال�صحية لل�سكان.
––مخطط ال�صحة القروية لك�سب رهان الإن�صاف وتح�سين
ا�س��تعمال الخدمات ال�صحية في الو�س��ط القروي و�إعادة
انت�شار الفريق المتنقل و�إ�شراك الجماعة ،مع و�ضع نظام
ل�ضبط م�ستعجالت التوليد �أو «م�صلحة الم�ساعدة الطبية
الم�ستعجلة» التوليدية.
––البرنامج الوطني للتلقيح ال��ذي يتوخى تغطية تلقيحية
تع��ادل � % 95أو تفوقه��ا ،موزع��ة توزيع��ا متكافئا على
الم�ستوى الوطني.
––تعمي��م ا�س��تراتيجية التكف��ل المندم��ج ب�أمرا���ض الطفل
باعتباره��ا مقارب��ة للعناي��ة ال�ص��حية الأولي��ة للتكفل
بالطفل.
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الجدول 4

تطــور م�ؤ�شـرات الهدف الرابـع
المرامي

الم�ؤ�شرات

المرمى 13
التقلي�ص بن�سبة
الثلثين من معدل
وفيات الأطفال
دون �سن الخام�سة
ما بين 1990
و2015

التق�سيم

معدل وفيات الأطفال دون �سن المجموع
الخام�سة (لكل  1000والدة حية) الذكور
الإناث
الو�سط الح�ضري
الو�سط القروي
المجموع
معدل وفيات الأطفال
الذكور
�أقل من �سنة (لكل  1000والدة
الإناث
حية)
الو�سط الح�ضري
الو�سط القروي
المجموع
معدل وفيات الأطفال حديثي
الوالدة (لكل  1000والدة حية) الذكور
الإناث
الو�سط الح�ضري
الو�سط القروي
المجموع
معدل وفيات ال�صغار (�أقل من
الذكور
�سنة) (لكل  1000والدة حية)
الإناث
الو�سط الح�ضري
الو�سط القروي

معدل الأطفال الذين تلقوا جميع
التلقيحات ()%
(�أقل من �سنتين)
معدل الأطفال الملقحين �ضد
الح�صبة ()%

المجموع
الذكور
الإناث
المجموع
الذكور
الإناث

معدل الر�ضاعة الطبيعية دون

اال�ستعانة بالحليب ال�صناعي ()%

المجموع

1991-1982

2003-1994

2011-2002

2015

)#( 76
88
80
59
98
)#( 57
69
57
52
69
)#( 31
39
29
30
36
)#( 20
20
24
7
31
()1992
75,7
75,5
76,0
()1992
79,8
79,7
79,9
()1992
51

)•( 47
59
48
38
69
)*( 40
51
37
33
55
)•( 27
33
23
24
33
)•( 7
8
11
5
15
()2004-2003
89,1
86,8
91,2
()2004-2003
90,4
88,2
91,2
()2004-2003
31

)**( 30,5
35,2
25,5
25,4
35
)**( 28,8
33,8
23,5
23,6
33,5
)**( 21,7
28,3
14,9
18,3
24,7
)**( 1,7
1,4
2
1,9
1,6

25
29
27
20
33
19
23
19
17
23
10
13
10
10
12
7
7
8
–
10

87,7
88,7
86,8

95,0
95,0
95,0

89,3
90,6
88,1

95,0
95,0
95,0

27,8

الم�صادر :وزارة ال�صحة؛ البحث الوطني حول ال�سكان وال�صحة ( 1985و ،)1992البحث الوطني ل�صحة الأم والطفل ( ،)1997البحث الوطني حول
ال�سكان وال�صحة الأ�سرية ()2004/2003؛ المندوبية ال�سامية للتخطيط ،البحث الوطني الديموغرافي 2010-2009
(**)  )*( ; 2003-1999 )•( ; 1991-1987 )#( ; 2011-2007البحث الوطني الديموغرافي ،المندوبية ال�سامية للتخطيط .2010-2009

القدرة على التتبع والتقييم
قوية
القدرة على جمع المعطيات
جودة المعلومات حديثة العهد

X

القدرة على تتبع المعلومات
الإح�صائية

X

القدرات على التحليل الإح�صائي
القدرة على �إدماج التحليل
الإح�صائي في �آليات �إعداد
�سيا�سات التخطيط وتخ�صي�ص
الموارد

X

�آليات التتبع والتقييم

هل �سيتم تحقيق الهدف في �أفق �سنة 2015؟

متو�سطة �ضعيفة
X

X

لمحة عن الو�ضعية
من الممكن

من المحتمل

من الم�ستبعد

حالة البيئة المواتية
قوية

متو�سطة

�ضعيفة لكنها
في تح�سن

�ضعيفة

X
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تح�سيـــن �صحـــة الأم

�أهــــداف الألفيـــة
مــن �أجــل التنميــة

الهدف 5

حت�سيــن �صحـــة الأم
عندم��ا ان�ض��م المغرب �إلى �إع�لان الألفية ،الت��زم بتقلي�ص
وفي��ات الأمه��ات (الهدف الخام�س من �أه��داف الألفية من
�أج��ل التنمي��ة) بثالثة �أرباع في �أفق �س��نة  .2015و�ض��من
ه��ذا المنظور ،حق��ق المغرب تقدم��ا مهما بف�ض��ل الجهود
المبذولة منذ الت�سعينات ،وخالل ال�سنوات الخم�س الأخيرة
ب�صفة خا�صة؛ وذلك بف�ض��ل المقاربات المعتمدة� ،إن على
م�س��توى الوقاية �أو على م�س��توى �أ�ص��ناف العالج �أو على
م�ستوى النهو�ض بال�صحة.
وبالفعل ف�إن وزارة ال�صحة �أطلقت ،منذ نهاية الت�سعينات،
�سل�س��لة من الأعمال لت�سريع تقلي�ص وفيات الأمهات ،كان
لها ت�أثير �إيجابي على الحالة ال�صحية للأم .ومن بين هذه
البرام��ج الوطني��ة ،يمكن �أن نذك��رُ :خطَ ط العم��ل لتقلي�ص
وفيات الأمهات وبرنامج مراقبة الحمل والو�ض��ع وما بعد
ال��والدة وبرنام��ج التخطي��ط العائل��ي وبرنام��ج محاربة
النق�ص في المغذيات الدقيقة وت�شجيع الر�ضاعة الطبيعية
والبرنامج الوطني للتلقيح.
بالرغ��م م��ن التق��دم الذي ت��م تحقيقه في ه��ذا المي��دان ،ف�إن
المغ��رب مطال��ب بم�ض��اعفة المجهودات لك�س��ب ره��ان موعد
�س��نة  .2015فخالل ال�سنتين القادمتين اللتين تف�صلنا عن هذا
الأجل ،يجب التركيز على تح�سين ولوج جميع ال�شباب والن�ساء
لمعلوم��ات وخدمات ال�ص��حة الإنجابية ،من جه��ة ،وتقلي�ص
الف��وارق التي ما ت��زال قائمة في هذا المجال ،من جهة �أخرى،
خا�صة بين الو�سطين والجهات والفئات ال�سو�سيو اقت�صادية.

 .1الو�ضعية الحالية
�أظهر البحث الديموغرافي الذي �أجرته المندوبية ال�س��امية
للتخطيط � 2010-2009أن ن�س��بة وفيات الأمهات انخف�ضت
بـ  % 66تقريبا في ع�شرين �سنة ،حيث انتقلت من  332وفاة
50

ل��كل  100.000والدة حي��ة �س��نة � 1991-1985إل��ى
�س��نة  .2010علما ب�أن الهدف الخام�س م��ن �أهداف الألفية
بالن�س��بة للمغرب يتمثل في التقلي�ص بثالث �أرباع ن�س��بة
وفيات الأمهات ،بين  1990و ،2015وبلوغ ن�س��بة  83وفاة
لكل  100.000والدة حية.
112

يرتبط ه��ذا االنخفا�ض في وفيات الأمه��ات ارتباطا قويا
بالتطور المنا�س��ب ال�س��تعمال الخدمات ال�صحية المقدمة
�إل��ى الأمهات .وعل��ى هذا النحو ،ف�إن معدل انت�ش��ار موانع
الحم��ل ع��رف ارتفاعا جليا ،ح�س��ب البح��ث الوطني حول
ال�س��كان وال�ص��حة الأ�س��رية ( ،)2011حيث انتقل من % 42
�س��نة � 1992إلى � % 67,4س��نة  .2011وبلغ �سنة  2011م�ؤ�شر
الخ�ص��وبة التركيب��ي  2,59طفال لكل امر�أة ون�س��بة الن�س��اء
الحوام��ل ف��ي ال�ش��هر الثامن اللوات��ي لج�أن �إلى ا�ست�ش��ارة
طبي��ة قب��ل ال��والدة  % 77,1كم��ا ُق�� ِّدرت ن�س��بة ال��والدات
بم�ساعدة مهنيين م�ؤهلين بـ � % 73,6سنة .2011
يجب �أن ن�س��جل �أن و�ض��ع نظام لمراقبة وفي��ات الأمهات
�س��نة  ،2009بتع��اون م��ع وزارة الداخلية ،مكَّن من و�ض��ع
ت�ش��خي�ص دقيق للو�ض��عية بالمغرب ،ومكن ب�صفة خا�صة
من �ضبط الأ�س��باب الرئي�س��ية لوفيات الأمهات والمتمثلة
في النزيف بعد الوالدة مبا�ش��رة والت�شنج النفا�سي/الت�شنج
النفا�س��ي القبلي والتعفن بعد الو�ض��ع .وقد تم الأخذ بعين
االعتبار هذه المعاينة عن��د �إعداد خطة العمل 2016-2012
لت�سريع وتيرة تقلي�ص وفيات الأمهات.

التقـريـر الوطنـي 2012

الر�سم البياني 9

تطور معدالت وفيات الأمهات ح�سب و�سط الإقامة (لكل  100000والدة حية)
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�أهـم �أ�سبـاب وفيـات الأمهـات (بـ )%
الت�شنج/الت�شنج
القبلي )% 18( 55

تعفن )% 8( 23
تمزق الرحم )% 7( 22

�سبب غير مبا�شر
)% 13( 41

نزيف )% 33( 99

�سبب توليدي غير

م�صنف )% 6( 17

�أ�سباب �أخرى )% 15( 46

الم�صدر :التقرير الوطني للبحث ال�سري حول �أ�سباب وفيات الأمهات بالمغرب ،دجنبر .2010

�إ�ض��افة �إلى و�ض��ع التدابير التي من �ش���أنها الحد من عبء
الم�ض��اعفات ووفيات الأمهات الناجمة عن هذه الأ�سباب،
يجب الت�أكي��د على �أهمية تنفيذ الإجراءات التي ت�س��تهدف
عل��ى وج��ه التحدي��د مكافح��ة الأموم��ة ل��دى المراهق��ات
والتعمي��م الفعلي لحق الولوج لخدم��ات التخطيط العائلي.
وتجدر الإ�شارة في هذا ال�صدد �إلى �أن معدل الخ�صوبة عند
المراهق��ات اللوات��ي تت��راوح �أعمارهن بين  15و� 19س��نة،

يبق��ى مرتفع��ا ن�س��بيا  ،‰ 32ح�س��ب البحث الأخي��ر الذي
قام��ت ب��ه وزارة ال�ص��حة (البح��ث الوطني حول ال�س��كان
و�ص��حة الأ�س��رة  ،)ENPSF 2011مما يزي��د من خطر مر�ض
ووف��اة الأمه��ات عند ه��ذه الفئ��ة العمري��ة ،وي�ؤثر �س��لبيا
على ن�س��بة تمدر�س الفتي��ات .ومن جهة �أخرى ف�إن ن�س��بة
االحتياج��ات غي��ر الملب��اة لتنظي��م الأ�س��رة ،تبق��ى دائما
مرتفعة ن�سبيا (ما يقارب % 11ح�سب نف�س البحث).
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�أهــــداف الألفيـــة
مــن �أجــل التنميــة

وع�لاوة على ذلك ،ف�إن اال�ست�ش��ارة الطبية ما بعد الوالدة،
تبق��ى بدوره��ا ،بعيدة ع��ن التعميم ل��دى الن�س��اء .بالفعل،
ف�إن  % 22,3فقط من الن�س��اء غير العازبات اللواتي تتراوح
�أعمارهن بين  15و� 49سنة� ،أعلنوا خالل نف�س البحث� ،أنهم
تلقوا عالجات بعد والدتهم الأخيرة .وتنخف�ض هذه الن�سبة
�إلى % 7,9عندما يتعلق الأمر بـ  % 20من الأ�سر الأكثر فقرا.
علم��ا �أن الهدف في �أفق  2015هو تحقيق ن�س��بة  % 80على
الم�س��توى الوطني ،ويبدو وا�ض��حا �أن هذا الهدف �سيتطلب
بذل مجهود كبير.

 .2الإكراهات
بالرغم من التقدم الذي تم تحقيقه ،ما زالت هناك تفاوتات
ف��ي الولوج �إل��ى العناية الطبي��ة �أثناء التولي��د والمعلومة
وخدمات ال�صحة الإنجابية ،ح�سب الجهات وو�سط الإقامة
وح�س��ب الم�س��تويات ال�سو�سيو-اقت�ص��ادية .وبالفعل ف�إن
ن�س��بة وفيات الأمهات في الو�س��ط القروي ت�ض��اعف ن�سبة
وفيات الأمهات في الو�سط الح�ضري ( 148مقابل  73وفاة
بالن�س��بة ل��كل  100 000والدة حي��ة) ون�س��بة ال��والدة ف��ي
الو�س��ط الخا�ض��ع للمراقب��ة ال تتجاوز  % 55بين �ص��فوف
الن�س��اء القرويات .كما �أن ن�سبة الخ�صوبة لدى المراهقات
من � 15إلى � 19س��نة بالو�س��ط القروي ت�ضاعف هذه الن�سبة
بالو�س��ط الح�ض��ري ( 46مقاب��ل  21في الأل��ف) .ولهذا ف�إن
تحقيق الهدف الخام�س من �أهداف الألفية من �أجل التنمية
ي�س��تلزم �أكثر من �أي وقت م�ض��ى �إدم��اج الأعمال الهادفة
�إل��ى تح�س��ين العوام��ل االجتماعي��ة المحددة لل�ص��حة مع
اعتماد مقاربة متعددة القطاعات في نف�س الوقت.

 .3الإ�ستراتيجية المعتمدة
بلورت وزارة ال�ص��حة خطة عمل للفت��رة  2016-2012تقوم
عل��ى تدخالت فعالة ته��دف �إلى تحقيق �إن�ص��اف العر�ض
المتعل��ق بالع�لاج والعناية ال�ص��حية بين الجه��ات وبين
الو�س��ط الح�ض��ري والو�س��ط الق��روي و�إل��ى تي�س��ير الولوج
لل�سكان الأكثر احتياجا ولل�سكان القرويين ب�صفة خا�صة.
ويج��ب �أن ت�س��تهدف ه��ذه الخط��ة الجه��ات ذات التغطي��ة
ال�ض��عيفة من خالل �سل�سلة من التدخالت المو�ضوعة �سلفا
ت�ضمن ا�ستمرارية العناية ال�صحية.
52

تتج��اوز �أهداف خط��ة العم��ل  2016-2012مرام��ي الهدف
الخام�س من �أهداف الألفية من �أجل التنمية ،خ�صو�ص��ا ما
يتعلق بتقلي�ص وفيات الأمهات �إلى  50وفاة لكل 100 000
والدة حية في �أفق .2016
لذلك تعتزم وزارة ال�صحة الزيادة في تغطية الوالدات التي
تتم في الو�س��ط الخا�ض��ع للمراقبة من � % 73إلى ( % 90من
� % 55إلى  % 75بالو�س��ط الق��روي) ،والتغطية في ما يتعلق
باال�ست�شارة قبل الوالدة من � % 77٫1إلى  ،% 90وبلوغ معدل
الوالدة القي�صرية �إلى  ،% 10والتغطية من خالل اال�ست�شارة
الطبي��ة بع��د ال��والدة بن�س��بة  % 95والمحافظ��ة على معدل
انت�شار و�سائل منع الحمل بن�سبة تعادل �أو تفوق .% 67
ترتك��ز خط��ة العم��ل  2016-2012لت�س��ريع وتي��رة تقلي�ص
وفيات الأمهات على  4محاور للتدخل التالية:
.1تعزي��ز مجاني��ة العناية ال�ص��حية المتعلق��ة بالوالدة
والمتعلقة بالوالدات التي تكت�سي طابع اال�ستعجال؛
.2تح�س��ين جودة التكف��ل بالتعقيدات التي قد ت�ص��احب
الوالدة؛
.3تقوي��ة م�س���ؤولية ال ُق��رب بخ�ص��و�ص مراقب��ة الحم��ل
والوالدة؛
 .4تح�سين القيادة الجهوية للبرنامج.
وت�س��تجيب خط��ة العمل ه��ذه لمتطلب��ات التزام��ات بلدنا
على الم�س��تويين الوطن��ي والدولي .قررت وزارة ال�ص��حة،
من��ذ �س��نة  ،2008العم��ل بمجاني��ة ال��والدات ف��ي كاف��ة
م�ؤ�س�س��ات الوالدات العمومية لتحرير الأ�س��ر م��ن العوائق
المالي��ة المرتبطة بالولوج �إلى العناية ال�ص��حية المرتبطة
بالوالدات التي تكت�س��ي طابع اال�س��تعجال .وقد تم تو�سيع
ه��ذه المجانية� ،إ�ض��افة �إلى الو�ض��ع والعملية القي�ص��رية،
�إل��ى التعقي��دات الت��ي قد ت�ص��احب الوالدة والتي ت�س��تلزم
القيام بك�شف حيوي للتعقيدات الملمة بالأم وبالتحليالت
البيولوجية لما بعد الوالدة ،وكذا التحويل من م�ؤ�س�سة �إلى
�أخرى �إذا دعت ال�ضرورة �إلى ذلك.
اعتمدت الوزارة �إجراءات �أخرى .ويتعلق الأمر بما يلي:
––�إع��داد وتفعيل الإ�س��تراتيجية الوطنية لل�ص��حة الإنجابية
 2020-2011الت��ي ته��دف �إل��ى تح�س��ين التن�س��يق بي��ن
التخطيط و�إدماج مكونات ال�ص��حة الإنجابية على جميع
م�ستويات النظام ال�صحي وتدعيم توفير خدمات مندمجة
وذات جودة بالن�س��بة لل�ص��حة الإنجابية ل�صالح ال�سكان
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الم�ستهدفين وت�شجيع البحث في ميدان ال�صحة الإنجابية.
––تزوي��د م�ؤ�س�س��ات التولي��د بتجهي��زات التوليد و�س��يارات
الإ�سعاف و�أجهزة التخطيط بال�صدى وال ُمحلِّالت ال�صغرى،
وم�س��تلزمات التولي��د والمع��دات الكاملة لإج��راء العملية
القي�صرية بالن�سبة لم�ؤ�س�سات الوالدة اال�ست�شفائية؛
(�س��لْفات
––تح�س��ين توف��ر ال��دم و�أدوي��ة التولي��د الحيوية ُ
المغنزيوم� ،أقرا�ص الميزوبرو�س��تول )...على م�ستوى كل
المراكز اال�ست�شفائية الإقليمية؛
––�إ�ض��فاء الطابع الطب��ي على اال�ست�ش��ارة الأولى والثالثة
وتعزي��ز الوقاي��ة بو�ض��ـع �أربع ا�ست�ش��ارات قب��ل الوالدة
وث�لاث ا�ست�ش��ارات بعده��ا والإقام��ة الإجباري��ة لم��دة
� 48ساعة بعد الو�ضع لمراقبة الأم والمولود الجديد؛
––�إحداث م�ص��لحة الم�س��اعدة الطبية الم�س��تعجلة ()SAMU
التوليدي��ة على م�س��توى المناط��ق المعزولة في الو�س��ط
القروي ل�ضمان نقل الن�ساء اللواتي ُيعانين من �صعوبات
�أثناء الو�ضع �إلى الم�ست�شفيات؛
––ت�أهي��ل م�ؤ�س�س��ات التولي��د اال�ست�ش��فائية ودور ال��والدة
و�إ�ض��فاء الطابع الإن�س��اني عليها لتدارك العجز الهيكلي
والتنظيم��ي .وق��د ت��م التركي��ز عل��ى م�ؤ�س�س��ات التوليد
بالو�سط القروي وفي المناطق المعزولة؛

––و�ضع خطة للتكوين الم�س��تمر لفائدة الأطباء والقابالت
لتح�سين كفاءاتهم في مجال العناية التوليدية والعناية
اال�ستعجالية بالمواليد الجدد؛
––الزيادة في �أعداد المتكونات في م�سلك القِبالة وفي عدد
المنا�صب المخ�ص�صة لتكوين �أطباء التوليد والإنعا�ش؛
––القي��ام بافتحا���ص م�ؤ�س�س��ات التولي��د وو�ض��ع خط��ط
لتح�س��ين وتدارك االختالالت المحتمل��ة وظروف تنظيم
الم�صالح ،والتكفل بالأم وبالمولود الجديد؛
––تعمي��م مقاربة ف�ص��ل الأمهات لإعطاء الن�س��اء الحوامل
ن�ص��ائح ف��ي مج��ال التع��رف عل��ى عالم��ات الإن��ذار،
والنظاف��ة والتغذية والتهي�ؤ للو�ض��ع والعناية ال�ص��حية
لما بعد الو�ضع...؛
––�إ�ش��راك الجماعة وال�ش��ركاء ف��ي الأعمال ال�ص��حية التي
ت�ستهدف الو�س��ط القروي :تو�سيع مفهوم «دار الأمومة»،
النهو���ض بالتربية الأبوية؛ �إ�ش��راك م�س��تخدمي التنمية
المحلي��ة ف��ي النهو���ض بالتولي��د في الو�س��ط الخا�ض��ع
للمراقبة؛
––�إعداد وتفعيل خطة عمل جهوية لتقلي�ص وفيات الأمهات
والأطفال حديثي الوالدة تنبثق من خطة العمل الوطنية؛
––تقوية نظام مراقبة وفيات الأمهات؛
––التعبئة االجتماعية المرافقة لتح�سين �صحة الأمهات.
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الجدول 5

تطور م�ؤ�شرات الهدف الخام�س
المرامي
المرمى
التقلي�ص بثالثة �أرباع
وفيات الأمهات ما بين
 1990و2015
14

الم�ؤ�شرات
معدل وفيات الأمهات
(لكل  100 000مولود حي)
معدل الوالدات التي تمت

بم�ساعدة مهني م�ؤهل ()%

المرمى
التو�صل في �أفق 2015
�إلى اال�ستفادة الكاملة
من ال�صحة الإنجابية
15

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

الو�سط

1991-1987

2003-1999

2011

2015

المجموع
الح�ضري
القروي

()1991-1985
332
284
362

()2003-1994
227
186
267

()2010
* 112
73
148

83

المجموع
الح�ضري
القروي

31
64
14

63
85
40

()2011
**73,6
92,1
55,0

المجموع
الح�ضري
القروي

33
61
18

68
85
48

()2011
**77,1
91,6
62,7

المجموع
الح�ضري
القروي

()1994
28,6
20,7
36,4

()2004
19,1
13,5
25,2

()2011
32
21
46

(#)1992
19,7

()2004-2003
10

10,9

()2003-1999
5,4

()2008
6,4

()2011
***11,7

8,9

6,6
16,3
3,6

22,3
31,1
13,6

80
95
60

()2004-2003
63
66
60

**67,4
68٫9
65,5

65
65
65

حاجيات التخطيط العائلي التي
لم يتم �إر�ضا�ؤها ()%
المرمى 16
ال�سهر على توفير �صحة معدل العمليات القي�صرية (بـ )%
�إنجابية يتم بموجبها معدل الن�ساء اللواتي خ�ضعن
اتخاذ القرارات ب�شكل
ال�ست�شارة طبية واحدة على
م�شترك بين الن�ساء
الأقل بعد الو�ضع (بـ )%
والرجال.
معدل ا�ستعمال موانع
الحمل (بـ )%

المجموع
الح�ضري
القروي
المجموع
الح�ضري
القروي

()1992
42
55
32

الم�صادر : )*( :البحث الديموغرافي للمندوبية ال�سامية للتخطيط
(**) البحث الوطني لل�سكان وال�صحة والأ�سرة .2011
( )#ال�صحة والإنجاب في المغرب :العوامل الديموغرافية والثقافية واالجتماعية  ،1998مركز الدرا�سات والأبحاث الديموغرافية.
(***) ال�صحة بالأرقام.
.2010-2009
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القدرة على التتبع والتقييم
قوية

هل �سيتم تحقيق الهدف في �أفق �سنة

متو�سطة �ضعيفة

القدرة على جمع المعطيات

X

جودة المعلومات حديثة العهد

X

القدرة على تتبع المعلومات
الإح�صائية

X

القدرات على التحليل الإح�صائي
القدرة على �إدماج التحليل
الإح�صائي في �آليات �إعداد
�سيا�سات التخطيط وتخ�صي�ص
الموارد
�آليات التتبع والتقييم

لمحة عن الو�ضعية
من الممكن

من المحتمل

2015؟

من الم�ستبعد

حالة البيئة المواتية
قوية

متو�سطة

�ضعيفة لكنها
في تح�سن

�ضعيفة

X
X
X
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الهدف 6

حماربــ��ة داء فقـ��دان املناعــ��ة املكت�سبـة/ال�سي��دا
وحمى امل�ستنقعات (املالريا) و�أمرا�ض �أخرى
ب��ذل المغ��رب جهودا كبرى به��دف تحقيق �أه��داف الألفية
م��ن �أجل التنمية �س��نة  .2015وقد كان��ت مواجهة وباء داء
المناعة المكت�سبة/ال�سيدا ومر�ض ال�سل وحمى الم�ستنقعات
ُمهيكل��ة ومن�س��جمة ،ت�س��تجيب لاللتزام��ات الدولي��ة م��ن
خالل اال�س��تراتيجيات الوطنية ومعززة من خالل االلتزام
ال�سيا�س��ي بو�ض��ع الو�س��ائل ال�ض��رورية لمحارب��ة ه��ذه
الأمرا�ض.
بف�ض��ل الخب��رة الوطني��ة المتط��ورة و�إ�ش��راك مختل��ف
القطاعات� ،أبانت مختلف اال�س��تراتيجيات عن فعالياتها.
وي�ش��هد على ذلك الق�ض��اء على المالريا المحلية وب�شهادة
منظم��ة ال�ص��حة العالمي��ة �س��نة  2010والتق��دم الحا�ص��ل
ف��ي مج��ال محارب��ة ال�س��يدا ودينامي��ة المجتم��ع المدني
لتح�س��ين ولوج ال�س��كان الأكثر عر�ضة للخطر� ،إلى مختلف
الخدمات و�إلى العالجات الم�ض��ادة للفيرو�س��ات القهقرية
( )Antirétrovirauxوكذا الحفاظ على ن�سبة الك�شف في �أزيد
من  ،% 95وعلى ن�س��بة العالج في �أزيد من  % 85في مجال
محاربة داء ال�سل.

 .1الو�ضعية الحالية
داء فقدان المناعة المكت�سبة/ال�سيدا

يظ��ل تف�ش��ي داء فق��دان المناع��ة المكت�س��بة بين ال�س��كان
�ض��عيفا بالمغرب ،خ�صو�صا بين �صفوف الن�ساء الحوامل،
حي��ث يبل��غ حوال��ي � ،% 0,11أي امر�أة �إل��ى امر�أتين حاملة
للفيرو�س من �أ�ص��ل  1000من الن�س��اء الحوام��ل .وقد تبين
خ�لال ال�س��نوات الأخي��رة وجود ح��االت تف��وق قليال هذه
الن�سبة في بع�ض الجهات .كما تم ،من جهة �أخرى ،ت�سجيل
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م�س��توى وب��ا ٍء مركَّ ��ز بي��ن ال�س��اكنة الأكثر عر�ض��ة لخطر
الإ�ص��ابة ف��ي بع���ض الجه��ات مثل جه��ة �سو�س–ما�س��ة–
درع��ة بن�س��بة تبلغ حوال��ي  % 5بي��ن محترف��ات الجن�س،
ول��دى الرج��ال الذي��ن له��م عالقات جن�س��ية م��ع الرجال،
والجهة ال�شرقية ،خ�صو�صا �إقليم الناظور بن�سبة  % 25لدى
بالح ْقن.
م�ستعملي المخدرات َ
بل��غ مجموع ح��االت داء فق��دان المناعة المكت�سبة/ال�س��يدا
المعل��ن عنه��ا ،من��ذ بداي��ة ظه��وره �س��نة � 1986إل��ى مت��م
دجنبر  7360 ،2012حالة من بينها  )% 62( 4570في مرحلة
ال�س��يدا و 2786حام�لا للفيرو���س بدون �أعرا���ض داء فقدان
المناعة المكت�سبة .كما �أن النمط ال�سائد النتقال العدوى هو
العالق��ة بين جن�س��ين مختلفين ( .)% 82وم��ن بين الحاالت
المعلن عنها % 48 ،هم من الن�ساء (تتراوح �أعمارهن بين 15
و� 49سنة) و 2%من الأطفال الذين يقل عمرهم عن � 15سنة.
ُيق�� َّدر عدد الأ�ش��خا�ص حاملي فيرو���س داء فقدان المناعة
في المغرب بـ  30000في نهاية �سنة  ،2012من بينهم 500
�إل��ى  1000من الأطف��ال الذين تقل �أعمارهم عن � 15س��نة.
وتبين هذه التقديرات ،اعتبارا لـعدد  7360حالة معلن عنها
وبغ�ض النظر عن الوفيات� ،أن  % 76من الأ�شخا�ص حاملي
الفيرو�س لم يكونوا يعرفون �إ�ص��ابتهم بالفيرو�س و�أنه من
الممكن حدوث � 10إ�ص��ابات جدي��دة بالفيرو�س و 4وفيات
كل يوم ناتجة عن ال�س��يدا .ويولد ،ح�س��ب نف�س التقديرات،
 70م�ص��ابا بفيرو�س داء فقدان المناعة المكت�سبة كل �سنة
بالمغرب.
م��ن بين الأطفال الذي��ن تقل �أعمارهم عن � 15س��نة ،الذين
يعي�ش��ون بفيرو���س داء فق��دان المناع��ة المكت�س��بة خ�لال
الخم���س �س��نوات الأخي��رة ( % 90 ،)2012-2008ه��م م��ن
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الر�ضع الذين تقل �أعمارهم عن �سنتين .ويبين ذلك �أن �أغلب
الإ�ص��ابات الجديدة لدى الطف��ل ناتج عن انتقال الفيرو�س
من الأم �إلى الطفل.

ومقايي���س
المعر�ض��ين لله�شا�ش��ة ،ب�إع��داد دلي��ل معايي��ر
ِ
َت َد ُّخ�لات القرب بين �ص��فوف محترف��ات الجن�س والرجال
الذين لهم عالقات جن�سية مع الرجال.

ي�ش��خ�ص �أزي��د م��ن  % 60م��ن الأطف��ال الذي��ن يعي�ش��ون
بفيرو���س داء المناع��ة المكت�س��بة في مرحل��ة متقدمة من
المر���ض ،وتك�ش��ف  % 80من الحاالت عن �إ�ص��ابة الأبوين.
ويعود ت�أخر ت�شخي�ص الإ�صابة لدى الأم �إلى �ضعف اللجوء
�إلى اال�ست�شارات الطبية واال�ستفادة منها.

كان من المتوقع �س��نة � 2012أن ت�شمل هذه العملية 60000

ي�ضاف �إلى ذلك �أن نمذجة ت�أثير فيرو�س داء فقدان المناعة
المكت�س��بة بالمغرب تبين �أن  % 67من الإ�صابات الجديدة
قد تحدث في �شبكات ال�سكان الأكثر عر�ضة لخطر الإ�صابة
و % 70من الن�ساء ُي َ�ص ْب َن من لدن �أزواجهن.

ت�س��تمر الدينامي��ة المحلية للوب��اء في التف�ش��ي على نف�س
جمعت
المن��وال .وهكذا ف�إن جهة �س��و�س– ما�س��ة– درع��ة َّ
خ�لال الفترة  2012-2008قرابة  % 25م��ن الحاالت المبلَّغ
عنها ،تليه��ا جهة مراك�ش– تان�س��يفت– الحوز بـ  % 21من
الح��االت وجه��ة الدار البي�ض��اء الكبرى بـ  .% 11وت�ش��تمل
ه��ذه الجه��ات الث�لاث بمفرده��ا �أزيد من ن�ص��ف الحاالت
المبلغ عنها في المغرب خالل الخم�س �سنوات الأخيرة.

من جه��ة �أخرى يظ��ل انت�ش��ار الأمرا�ض المنقولة جن�س��يا
مرتفعا� ،إذ تعتبر من بين الأ�س��باب الرئي�س��ية لال�ست�ش��ارة
على م�ستوى الم�ؤ�س�سات ال�ص��حية الأ�سا�سية .ويتم التبليغ
�س��نويا ،ابتداء من �س��نة  ،2001عن �أزيد من  350000حالة
جدي��دة م��ن الأمرا�ض المنقولة جن�س��يا .وفي �س��نة ،2012
ت��م التبلي��غ ع��ن  439000حالة م��ن بينها ن�س��بة مرتفعة
( )% 72ت��م ت�شخي�ص��ها ل��دى الن�س��اء عل��ى �ش��كل �س��يالن
مهبل��ي ،م��ن بينها  % 59من الحاالت ق��د ال تكون مرتبطة
ب�إ�ص��ابة منقولة جن�س��يا حقيقية .ومن بين هذه الأمرا�ض
المنقولة جن�س��يا ،تم التبليغ عن  67279حالة من ال�سيالن
الإحليلي (الم�سالك البولية) لدى الرجال و 14610حالة من
التقرحات التنا�س��لية لدى الرجال والن�ساء� ،أي  % 15و% 3
من الحاالت على التوالي.
في �إطار بلوغ الهدف ال�س��اد�س من �أهداف الألفية من �أجل
التنمي��ة ،تم تحقيق تقدم كبير ف��ي مجال الوقاية والتكفل
بالأ�ش��خا�ص الذين يعي�ش��ون بفيرو�س داء فق��دان المناعة
المكت�سبة ودعمهم.
ف��ي مج��ال الوقاية ،ت��م تو�س��يع برامج الوقاي��ة الموجهة
لل�س��كان الأكث��ر عر�ض��ة لمخاط��ر الإ�ص��ابة وال�س��كان

�ش��خ�ص من بين ال�س��كان الأكثر عر�ض��ة لمخاطر الإ�صابة
و 80000من الأ�ش��خا�ص المعر�ض��ين لله�شا�ش��ة من بينهم
ال�ش��باب والن�س��اء .ومن بين ال�س��كان الآخرين المعر�ضين
لله�شا�ش��ة ،تم��ت تغطي��ة  15000مهاج��ر و� 10000س��جين
و 27000من �س��ائقي ال�ش��احنات والحافالت و 18000من
العمال والعامالت.

كم��ا مكنت مختلف البرامج التي تم القيام بها بتعاون مع
المنظمات غير الحكومية من تغطية  49200من محترفات
الجن�س و 19800من الرجال الذين لهم عالقات جن�سية مع
بالح ْقن من بينهم
الرجال و 835من م�س��تعملي المخدرات َ
 293م�ستفيدا من العالج البديل بالميتادون.
ف��ي م��ا يتعلق ببرنام��ج تقلي���ص المخاطر لدى م�س��تعملي
بالح ْقن ،تم نق��ل البرنامج المطب��ق بطنجة �إلى
المخ��درات َ
تط��وان والناظ��ور .وقد بد�أ الع�لاج البدي��ل بالميتادون في
يونيو  2010على م�س��توى  3مراكز ،بطنجة والدار البي�ض��اء
و�سال .ومن المتوقع �أن يتم �ضمان الح�صول على الميتادون
على م�ستوى تطوان والناظور �سنة  2013و�أن يتم تعميم ذلك
على كل مواقع اال�ستهالك وعلى م�ستوى بع�ض ال�سجون.
وف��ي �أبري��ل � 2012أطلق��ت وزارة ال�ص��حة حمل��ة �إعالمية
لمحاربة تحقير وتمييز الأ�شخا�ص الذين يعي�شون بفيرو�س
داء فقدان المناعة المكت�سبة.
لقد تم تو�س��يع الفح�ص على م�ستوى بنيات المنظمات غير
الحكومي��ة (التي يبل��غ عددها  56مرك��زا ثابتا و 5وحدات
متحركة) وعلى م�س��توى الم�ؤ�س�س��ات ال�ص��حية الأ�سا�س��ية
التي انتقل عددها من � 110س��نة � 2011إلى � 250سنة .2012
كما تم �إدخال الفح�ص كذلك �إلى  55/52مركزا لت�ش��خي�ص
الممنهج عن
داء ال�سل والأمرا�ض التنف�سية من �أجل الك�شف ُ
الم�ص��ابين بداء ال�س��ل ،وفي  52م�ست�شفى للوالدة في �إطار
انط�لاق الخطة الوطنية للق�ض��اء على نق��ل فيرو�س فقدان
المناع��ة المكت�س��بة م��ن الأم �إل��ى الطفل .وقد ت��م على هذا
النح��و �إنجاز  222000اختبار للك�ش��ف ع��ن فيرو�س فقدان
المناع��ة المكت�س��بة لدى متطوعين ،م��ن بينهم  38000من
الن�س��اء الحوامل و 5827من الم�ص��ابين بداء ال�س��ل مقابل
� 1856سنة .2011
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وعي��ا ب�ض��عف ن�س��بة لجوء ال�س��كان �إل��ى الك�ش��ف المبكر،
نظمت وزارة ال�صحة بتعاون مع المنظمات غير الحكومية
حملتي��ن وطنيتي��ن للك�ش��ف عن فيرو���س فق��دان المناعة
المكت�سبة ،الأولى من � 20إلى  30يونيو والثانية من � 27إلى
 28دجنبر .2012
ُخ�ص�ص��ت الحمل��ة الأولى لعامة ال�س��كان؛ وق��د مكنت من
�إنج��از  76000اختب��ار ،م��ن بينه��م  198حام�لا لفيرو�س
فقدان المناعة المكت�سبة.
وا�س��تهدفت الثانية ب�صفة خا�صة الن�ساء الحوامل والن�ساء
في �س��ن الإنجاب في �إطار انطالق الخطة الوطنية للق�ضاء
عل��ى نقل فيرو���س فقدان المناعة المكت�س��بة م��ن الأم �إلى
الطف��ل .وقد مكنت هذه الأخي��رة من �إنجاز  43000اختبار،
من �ضمنهم  11000بين �صفوف الن�ساء الحوامل .ومن بين
الن�س��اء اللواتي خ�ضعن لالختبار تبين �أن  69كُ َّن حامالت
لفيرو�س فقدان المناعة المكت�س��بة ومن �ض��منهن  10ن�ساء
من الحوامل.
وف��ي �إط��ار تفعي��ل الخط��ة الوطني��ة للق�ض��اء عل��ى نق��ل
الفيرو���س من الأم �إلى الطفل ،من المتوقع الزيادة في عدد
الن�س��اء الحوامل حام�لات الفيرو�س اللواتي ي�س��تفدن من
التتب��ع ومن الوقاية الم�ض��ادة للفيرو�س الرجعي تح�س��با
لنقل الفيرو�س من الأم �إلى الطفل .وقد انتقلت هذه التغطية
من � % 33س��نة � 2011إلى  % 48في نهاي��ة  2012متجاوزة
بكثير الهدف الم�سطر.
تع��زز التكفل بالأمرا�ض المنقولة جن�س��يا في الم�ؤ�س�س��ات
ال�ص��حية الأ�سا�س��ية ومراك��ز المنظم��ات غي��ر الحكومي��ة
المو�ض��وعاتية بالولوج �إلى العالج وتح�سين توفر العازل
الطبي ،وكذا و�ض��ع الإجراءات ال�ض��رورية ل�ضمان الوقاية
الم�ض��ادة للفيرو���س الرجعي ف��ي حالة ح��وادث التعر�ض
للإ�ص��ابة بال��دم الملوث والإ�ص��ابات الجن�س��ية في حالة
العنف ،وذلك ب�إقامة وحدات للتكفل بالإ�ص��ابات الجن�سية
على م�ستوى م�صالح الم�ستعجالت بالم�ست�شفيات.
تم تعمي��م الولوج �إلى الع�لاج الم�ض��اد للفيرو�س الرجعي
منذ �س��نة  2003على كل �شخ�ص يعي�ش بفيرو�س داء فقدان
المناعة المكت�سبة وم�ؤهل للح�صول على للعالج.
ف��ي نهاية �س��نة  ،2012تم التكفل بـ  5301من الأ�ش��خا�ص
حامل��ي فيرو�س داء فقدان المناعة المكت�س��بة يتم تتبعهم
في المراكز المرجعية ،من بينهم  244طفال يقل عمرهم عن
� 15سنة و 195من الن�ساء الحوامل.
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م��ن بين  244طف�لا متكفال بهم في �إط��ار الوقاية من نقل
فيرو�س فقدان المناعة المكت�س��بة من الأم �إلى الطفل210 ،
(�أي  )% 86هم ر�ضع يقل عمرهم عن � 24شهرا.
بلغت الن�س��بة المئوية لتغطية الأ�ش��خا�ص الذين يعي�ش��ون
بفيرو���س داء فقدان المناعة المكت�س��بة ،بالعالج الم�ض��اد
للفيرو�س��ات القهقري��ة ،والذين ه��م م�ؤهلون له��ذا العالج
بالمغرب� % 53 ،س��نة � ،2012أي بزيادة تفوق  % 10مقارنة
مع �سنة 2011
ومتجاوزة الهدف المتوقع .% 50
ِ
ت��م اعتم��اد المعالج��ة الوقائي��ة الممنهج��ة من داء ال�س��ل
بالإيزونيازيد ( )Isoniazideلدى الأ�شخا�ص الذين يعي�شون
بفيرو�س فقدان المناعة المكت�س��بة .وقد بلغ عدد المر�ض��ى
الم�ص��ابين ب��كل م��ن داء ال�س��ل وفيرو���س نق���ص المناعة
المكت�س��بة ،والمتكفل بهم بوا�س��طة الم�ضادات للفيرو�سات
القهقرية وم�ضادات ال ُع ِ�صيات� 357 ،سنة .2012
وم��وازاة م��ع ذل��ك ،ا�س��تفاد  3000م��ن الأ�ش��خا�ص الذين
يعي�ش��ون بفيرو�س داء فقدان المناعة المكت�س��بة ،من �أ�صل
 5301المتكفل بهم بالعالج الم�ضاد للفيرو�سات القهقرية،
من دعم �سيكولوجي واجتماعي� ،أي بن�سبة .% 56,5
وم��ن المتوق��ع �إح��داث  4مراك��ز مرجعي��ة جدي��دة للتكفل
بالأ�ش��خا�ص الذين يعي�ش��ون بفيرو�س داء فق��دان المناعة
المكت�س��بة �س��نة  ،2013وذلك في �إطار ا�ستراتيجية تح�سين
الولوج �إلى العالج.

داء ال�ســل
اعتمدت وزارة ال�صحة منذ �سنة  ،1991في �إطار برنامجها
الوطن��ي لمحارب��ة داء ال�س��ل ،الإ�س��تراتيجية العالمي��ة
المعروفة اخت�ص��ارا بـ ( DOTSعالج لمدة ق�ص��يرة خا�ضع
لمراقبة مبا�ش��رة) .وق��د تم تفعيل هذه الإ�س��تراتيجية بكل
مكوناتها ،وت�ضاعفت على هذا النحو الميزانية المخ�ص�صة
م��ن ل��دن وزارة ال�ص��حة لمحارب��ة داء ال�س��ل ث�لاث مرات
ون�ص��ف مقارنة مع ما كانت عليه خالل الثمانينات ،وهو
ما مكن م��ن تنمية �ش��بكات مختبرات الفح���ص المجهري
لداء ال�س��ل و�إدماجها في مراكز الرعاية ال�ص��حية الأولية.
الموحدة المحتوية
وقد تم كذلك اعتماد الأنظمة الق�ص��يرة
َّ
على الريفانبي�سين والإيزونيازيد ،طبقا لتو�صيات منظمة
ال�ص��حة العالمية .ويت��م التزود بكيفية منتظم��ة بالأدوية
الم�ضادة لداء ال�س��ل و�أدوات المختبر ،مما مكن من التكفل
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المجان��ي بكل المر�ض��ى الم�ص��ابين بداء ال�س��ل .وتم كذلك
و�ض��ع نظام لت�س��جيل حاالت داء ال�س��ل والتبليغ عنها من
�أج��ل القيام بتتب��ع التوجه��ات الوبائية ،ويت��م تقييم هذا
النظام بكيفية منتظمة.
و�ض��ع ا�س��تراتيجية ( DOTSالإ�ش��راف المبا�ش��ر
منذ �أن تم
ُ
على العالج) ،ارتفع عدد الحاالت الجديدة المبلغ عنها من
� 25000س��نة � 1990إلى �أزيد من � 30000س��نة  1994ومعدل
نج��اح الع�لاج م��ن � % 70إلى قراب��ة % 90؛ ويبي��ن تحليل
مجم��وع حاالت داء ال�س��ل ،كل �س��نة ،مع��دل نجاح للعالج
يف��وق  % 85من��ذ �إدخ��ال هذه الإ�س��تراتيجية ف��ي خدمات
ويبلُغ ع��ادة معدل
الخط��ة الوطني��ة لمحارب��ة داء ال�س��لْ .
الوفيات بين �ص��فوف الم�ص��ابين بداء ال�س��ل خالل العالج
حوالي .% 2
تعتبر محاربة داء ال�س��ل من الأولويات في كل ال�سيا�س��ات
التي ت�ضعها وزارة ال�صحة .مما مكَّن من تحقيق تقدم كبير
في مجال محاربة هذا الداء بالمحافظة على ن�سبة الك�شف
في م�س��توى يفوق  % 95ون�س��بة نجاح العالج في م�ستوى
يف��وق  % 85منذ �س��نة  .1995وق��د مكنت تل��ك الجهود من
تقلي�ص ت�أثير داء ال�س��ل بكل �أ�ش��كاله بن�سبة  % 30وبن�سبة
 % 36لل�س��ل الرئوي ذي االنت�ش��ار المجهري الإيجابي بين
�سنتي  1996و.2012
ويظ��ل داء ال�س��ل ،بالرغم م��ن ه��ذه المكت�س��بات المتعلقة
بمحاربته ،وهي مكت�س��بات ال ي�س��تهان بها ،م�شكال كبيرا
من م�شاكل ال�ص��حة بالمغرب .وبالفعل ف�إن تقلي�ص ت�أثير
ال�سل الرئوي ذي االنت�شار المجهري الإيجابي في ال�ساكنة
المغربي��ة يظ��ل بطيئا� 2 :إل��ى  ،% 3وبالتالي يظ��ل الت�أثير
مرتفع��ا ن�س��بيا لأنه ف��ي �س��نة  ،2012تم �إح�ص��اء 27.437
حال��ة جديدة .وهو ما يعادل ت�أثيرا �س��نويا يبلغ مجموعه
 83حالة بالن�سبة لكل  100000ن�سمة و 35حالة جديدة من
ال�سل الرئوي الإيجابي بالن�سبة لكل  100000ن�سمة.
كم��ا �أن ال�ش��كل الأكث��ر انت�ش��ارا ه��و ال�س��ل خ��ارج الرئ��ة
بـ  13.122حالة ( )% 47,8مقابل  11572حالة ( )% 42,2من
ال�س��ل الرئوي ذي االنت�ش��ار المجهري ال�س��لبي و 400حالة
( )% 1,5من العدوى الأولية.
وبخ�ص��و�ص المميزات العامة للم�صاب بداء ال�سل ،يالحظ
ال�شاب من الذكور الذي يقطن
�أن هذا الداء ي�صيب ال�شخ�ص
ّ
بالمناط��ق الم�أهولة بال�س��كان ،في المدن الكبرى ب�ص��فة
خا�ص��ة .وهكذا ف�إن  % 65من الحاالت هي ل�شباب تتراوح

�أعمارهم بين  15و� 44سنة و % 80يقل عمرهم عن � 45سنة.
ويمثل الرجال  % 58مقابل  42%من الن�ساء.
ت�ضم �ست جهات بمفردها  % 65من حاالت داء ال�سل المبلغ
عنها على الم�س��توى الوطني ،تمثلها الدار البي�ضاء الكبرى
وتطوان–طنج��ة وفا�س–بولم��ان ،والرباط–�س�لا– زمور–
زعير والغرب–ال�شراردة–بني ح�سن و�سو�س– ما�سة–درعة.
وتتميز خم�س جهات بت�أثير يتجاوز المعدل الوطني.

المالريــا (حمى الم�ستنقعات)
بف�ض��ل الجه��ود المبذول��ة منذ �إط�لاق البرنام��ج الوطني
لمحاربة المالريا �س��نة  ،1965تطورت الو�ض��عية الوبائية
�إيجابا نحو تقلي�ص مهم لن�س��بة المر���ض .وهكذا انخف�ض
عدد الحاالت المحلية الأ�ص��ل من  30893حالة �سنة 1963
�إلى  68حالة فقط �س��نة  .1998وفي �سنة  1999تقرر تفعيل
�إ�س��تراتيجية للق�ضاء على هذا المر�ض �أف�ضت �إلى الإيقاف
النهائي النتقال العدوى �سنة  .2002وابتداء من �سنة ،2005
لم يتم الك�ش��ف عن �أية حالة محلية الأ�ص��ل على الم�ستوى
الوطني.
وخ�لال ال�س��نوات الموالية ،تميزت هذه الو�ض��عية التي تم
تعزيزه��ا بعدم ت�س��جيل �أية حالة جدي��دة .وفي هذا الإطار
�ش��هدت منظم��ة ال�ص��حة العالمي��ة ف��ي ماي��و  2010ب���أن
ت�س��جـل
المغ��رب بلد خال م��ن المالريا المحلية .وما زالت
َّ
ف��ي الوقت الحالي حاالت وافدة من الخارج �إلى بلدنا بلغ
عددها  364حالة في �سنة .2012

 .2الإكراهات
داء فقدان المناعة المكت�سبة/ال�سيدا

من بين الإكراهات وال�صعوبات التي �صادفها المغرب في
محاربة داء فقدان المناعة المكت�سبة/ال�سيدا ،نجد ما يلي:
––التحقي��ر والتميي��ز في التعام��ل مع الأ�ش��خا�ص حاملي
فيرو���س داء فق��دان المناع��ة المكت�س��بة والأ�ش��خا�ص
المعر�ضين للإ�صابة؛
––الف��رق بي��ن الجهات في ما يتعلق بالول��وج �إلى خدمات
الك�ش��ف عن الأ�شخا�ص الذين يحملون الفيرو�س والتكفل
بهم؛
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––الت�أخر في ت�ش��خي�ص حاالت حامل��ي فيرو�س داء فقدان
المناع��ة المكت�س��بة وال��ذي يتم ف��ي �أغلب الح��االت في
مرحلة متقدمة من المر�ض (مرحلة ال�سيدا)؛
––�إدماج الوقاية في برامج التنمية؛
––عدم كفاية الموارد الب�شرية؛
––الحاجة �إلى تقوية الق��درات التدبيرية لبع�ض المنظمات
غير الحكومية.

داء ال�ســل
م��ن بي��ن الإكراه��ات وال�ص��عوبات التي ت��م تحديدها في
محاربة داء ال�سل ،يمكن �أن َنذكُ ر ما يلي:
––الت�أثي��ر القوي لبع�ض العوام��ل على هذا المر�ض ،ونعني
بذل��ك ال�س��كن غي��ر الالئ��ق والكثاف��ة العالي��ة لل�س��كان
واالختالط بالغرباء و�سوء التغذية واله�شا�شة والفقر؛
––النق���ص في التعاون والتن�س��يق بي��ن القطاعات الأخرى
الت��ي يمك��ن له��ا الت�أثي��ر والح��د م��ن عوام��ل التعر�ض
للمر�ض؛
––عدم كفاية المراقبة لداء ال�سل في �أو�ساط ال�سجون؛
––غي��اب الإ�ش��راف عل��ى خدم��ات محارب��ة داء ال�س��ل في
مختلف الم�ستويات؛
––النق�ص الم�ض��طرد لأعداد م�س��تخدمي المختبر الم�ؤهلين
للقيام بالت�شخي�ص المجهري لداء ال�سل ؛
––�ضعف م�ساهمة الن�سيج الجمعوي في مجال محاربة داء
ال�سل؛
––ع��دم تفعي��ل برنامج الدع��م ال�س��يكولوجي واالجتماعي
لحد الآن.

المالريــا (حمى الم�ستنقعات)
م��ن بي��ن الإكراه��ات وال�ص��عوبات التي ت��م تحديدها في
محاربة المالريا ،يمكن �أن َنذكُ ر ما يلي:
––نق�ص في الموارد الب�شرية الم�س�ؤولة عن الت�أطير والتتبع
على م�ستوى الم�ؤ�س�سات الجهوية؛
––عدم كفاية الم�ستخدمين في المناطق القروية والمناطق
ال�صعبة الولوج؛
––ع��دم كفاية التعاون فيما بي��ن القطاعات لتفعيل �أعمال
المراقبة والوقاية من دخول المالريا من جديد.
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 .3الإ�ستراتجية المعتمدة
فيرو�س داء فقدان المناعة المكت�سبة/ال�سيدا

و�ض��عت الخط��ة اال�س��تراتيجية الوطني��ة لمحاربة ال�س��يدا
 2016-2012كه��دف رئي�س��ي تحقيق ول��وج كل المواطنين
�إلى الخدمات المتعلقة بالوقاي��ة والعالج والتكفل والدعم
ف��ي مج��ال فيرو�س داء فق��دان المناعة المكت�س��بة ،ق�ص��د
ال�سير بخطى حثيثة نحو عدم وقوع �أية �إ�صابة جديدة بهذا
الفيرو���س ،وعدم حدوث �أية وفاة ب�س��بب ه��ذا الداء ،وعدم
التمييز خالل التعامل مع الأ�شخا�ص الم�صابين ،وذلك في
�أفق �س��نة  .2016ولتحقي��ق هذا ،من المنتظر الو�ص��ول �إلى
ثالث نتائج:
––نتيج��ة الت�أثي��ر العام��ة  : 1تقلي�ص الإ�ص��ابات الجديدة
بفيرو���س داء فق��دان المناع��ة المكت�س��بة بن�س��بة % 50
�سنة 2016؛
––نتيج��ة الت�أثي��ر العام��ة  : 2تقلي���ص وفيات الأ�ش��خا�ص
الذي��ن يعي�ش��ون بفيرو���س داء فقدان المناعة المكت�س��بة
بن�سبة � % 60سنة 2016؛
––النتيجة العامة  : 3و�ص��ول الحكامة وتدبير الرد الوطني
�إلى م�ستوى �أمثل على ال�صعيد المركزي والالتمركزي.
وتعمل وزارة ال�ص��حة على تح�س��ين التن�سيق بين قطاعات
متعددة ،من خالل لجنة وطنية للتن�سيق لمحاربة فيرو�س
داء فقدان المناعة المكت�س��بة ،وت�ش��كيل لج��ان جهوية من
مختل��ف القطاع��ات لمحارب��ة ال�س��يدا ،م��ع الحر�ص على
تفعي��ل المخطط��ات اال�س��تراتيجية الجهوي��ة المعبر عنها
انطالق��ا م��ن �إط��ار وحيد للعم��ل والذي يتمثل ف��ي الخطة
اال�ستراتيجية الوطنية بان�سجام مع مبد�إ الجهوية ومختلف
تجليات التقدم ال�سيا�سي في �إطار الد�ستور الجديد.
ت�شكل ا�ستراتيجية تو�سيع عر�ض الك�شف ،وتقوية المركزية
التكف��ل الع��ام بالأ�ش��خا�ص حامل��ي فيرو���س داء فق��دان
المناعة المكت�س��بة وبالجهات من حيث القدرات التدبيرية
وم��ن حيث الم��وارد الب�ش��رية ،المح��اور الرئي�س��ية للخطة
اال�ستراتيجية الوطنية .2016-2012
وموازاة مع ذلك ،يت�ض��ح �أنه من ال�ص��واب تنمية ال�ش��راكة
م��ع المجتم��ع المدن��ي وتدخله بكيفي��ة فعلية ،خ�صو�ص��ا
المنظمات الن�س��ائية غي��ر الحكومية ،م��ع الدعم من طرف
ال�ش��ركاء الدوليي��ن ف��ي التنمية ،م��ن �أجل تحقي��ق تغطية
�أف�ضل للأ�شخا�ص الأكثر عر�ضة لخطر الإ�صابة بالداء.
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داء ال�سـل
بل��ورت وزارة ال�ص��حة خطة ا�س��تراتيجية وطنية لمحاربة
داء ال�سل تغطي الفترة  .2015-2006ويتمثل الهدف من هذه
الخطة في �إعادة اعتبار ا�س��تراتيجية �إيقاف داء ال�س��ل في
�أفق �س��نة  2015والتي �أو�صت بها منظمة ال�صحة العالمية
م��ن خالل ت�س��ريع وتيرة التخفي�ض من انت�ش��ار داء ال�س��ل
لبلوغ �أهداف الألفية من �أجل التنمية.
وتتوخ��ى �أهداف هذه الخطة �إل��ى تحقيق ما يلي )i( :البقاء
على ن�سبة ك�شف االنت�شار المجهري الإيجابي تفوق % 90؛
( )iiوتحقيق ن�سبة نجاح العالج تعادل % 90؛ ( )iiiوتقلي�ص
االنت�ش��ار والوفيات الناجمة عن داء ال�سل بين ال�سكان في
�أفق �س��نة � 2015إلى الن�ص��ف ،مقارنة م��ع الأرقام التي تم
تقديرها �سنة �( 1990أهداف الألفية من �أجل التنمية).
ولتحقي��ق ذلك ،تم تفعيل اال�س��تراتيجية العالمية «لنوقف
داء ال�س��ل» ( )Stop TB Strategyف��ي كل مكوناتها .وركزت
الخطة اال�س��تراتيجية الوطنية لمحاربة داء ال�سل �أن�شطتها
عل��ى الأحياء الأكث��ر حرمانا ف��ي المدن الكبرى وب�ص��فة
خا�ص��ة على مجموعات ال�سكان في و�ض��عية ه�شة ،لجعل
خدمات محاربة داء ال�سل في متناول الجميع.
ولت�س��ريع تفعيل اال�ستراتيجية الوطنية لمحاربة داء ال�سل،
قادت وزارة ال�ص��حة تحت �ش��عار «كلنا معنيون بمحاربة
داء ال�س��ل» م�سل�سال لإعداد خارطة طريق محاربة داء ال�سل
للفترة  .2016-2013وتتمثل �أهداف هذه الخارطة في تعبئة
مجموع الفاعلين الأ�سا�سيين وخلق ت�ضافر للجهود بهدف
تعبئ��ة فاعلي��ن �آخرين غير الذين في مجال ال�ص��حة وذلك
للت�أثير في المحددات الأخرى لله�شا�ش��ة ،وتثمين م�ساهمة
كل فاع��ل ف��ي البرنامج الوطن��ي لمحاربة داء ال�س��ل ،من
خالل �إعداد خطط عمل م�ش��تركة �أو عقود–برامج تمكن من
�ضمان تعبئة الجميع لتحقيق االلتزامات.

وتكم��ن النتيج��ة المنتظ��رة ،عل��ى ال�ص��عيد الوطن��ي ،ف��ي
ا�ستقرار �أو ارتفاع طفيف للمعدل ال�سنوي الذي يتم التبليغ
عنه بخ�صو�ص داء ال�سل ،ثم انخفا�ض هذا المعدل بعد ذلك
بـ  % 6على الأقل ابتداء من �سنة .2015

المالريــا (حمى الم�ستنقعات)
م��ن �أج��ل المحافظة على و�ض��ع البلد خاليا م��ن المالريا
محلية الأ�ص��ل ،قامت وزارة ال�صحة ،ابتداء من �سنة ،2011
ب�إع��داد وتفعيل ا�س��تراتيجية اال�س��تمرار في الق�ض��اء على
المالريا والوقاية من ا�ستقدامها �إلى البلد من جديد.
الأهداف العامة
––الوقاية من ا�ستقدام المالريا من جديد �إلى بلدنا؛
––تجنب الوفي��ات الناتجة عن حمى الم�س��تنقعات الوافدة
من الخارج.
الأهداف الخا�صة
––التكفل في وقت مبكر بالحاالت الوافدة من الخارج؛
––تقوي��ة تح�س��ي�س و�إر�ش��اد الم�س��افرين �إلى البل��دان التي
ت�ستوطنها المالريا؛
––ا�ستهداف الأن�شطة المتعلقة بالك�شف؛
––القي��ام بالمراقب��ة العلمي��ة للح�ش��رات ومحارب��ة نقلها
للعدوى على م�ستوى المناطق المعر�ضة للخطر؛
––�إعط��اء دينامي��ة جدي��دة للتع��اون بي��ن القطاع��ات
والم�ش��اركة الجماعاتي��ة ف��ي �إط��ار مقارب��ة «التدبي��ر
المندمج لمحاربة نقل العدوى»؛
––تقوية قدرات المعنيين بتدبير برنامج محاربة المالريا؛
––تقوية مراقبة وتقييم مختلف �أعمال البرنامج.
––يمكننا �أن ن�س��تخل�ص عل��ى هذا النحو �أن اله��دف المح َّدد
للق�ضاء على المالريا محلية الأ�صل ،في �إطار الهدف  6من
�أهداف الألفية هو هدف محقق حاليا .وت�ش��كل المحافظة
على هذا المك�سب �أولوية من �أولويات وزارة ال�صحة.
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الجدول 6

تطور م�ؤ�شرات الهدف ال�ساد�س
المرامي
المرمى 17
من الآن وحتى �سنة ،2015
�إيقاف انت�شار فقدان المناعة
المكت�سبة/ال�سيدا والعمل على
عك�س االتجاه.

الم�ؤ�شرات
 .1معدل حمل فيرو�س فقدان
المناعة المكت�سبة بالن�سبة
للن�ساء الحوامل

1990

1995

2000

2005

—

()1994
0,03

()1999
0,07

0,06

()2012( )2009
% 0,11 0,17

()2001
2,30

2,04

()2009
2,38

()2012
2,02

()1992
42

()1997
58

—

()2004-2003
63

67,4

65

()1992
2

()1997
3

—

()2004-2003
3

1,6

 .2معدل حمل الفيرو�س في
�صفوف محترفات الجن�س
ابتداء من �سنة 2001
 .3ن�سبة ا�ستعمال موانع الحمل
لدى الن�ساء المتزوجات الالئي
تتراوح �أعمارهن بين 15
و� 49سنة
 .4معدل ا�ستعمال العازل

الطبي كو�سيلة لمنع الحمل ()%

2010

2012

2015

 .5توزيع العوازل الطبية

()UNGASS 2008

المرمى 18
من الآن وحتى �سنة ،2015
الق�ضاء على المالريا (حمى
الم�ستنقعات) �سنة .2006

معدل الإ�صابة
بالمالريا (حمى
الم�ستنقعات)
الأ�صلية (بالن�سبة
لـ  100.000ن�سمة)

رجال
ن�ساء
هما
معا

ت�أثير المالريا (حمى
الم�ستنقعات) الواردة من
الخارج (عدد الحاالت الجديدة)
المرمى 19
ن�سبة ت�أثير مر�ض ال�سل
التحكم في مر�ض ال�سل والعمل (بالن�سبة لـ  100.000ن�سمة)
على عك�س االتجاه الحالي.

7,0
5,0
6,2

1,2
1,4
1,3

0,02
0,02
0,02

()2006
0
0
0

0
0
0

0
0
0

()1992
54

33

56

()2006
83

()2011
312

—

113

()1996
118

106

()2006
85

()2012
83

الم�صدر :وزارة ال�صحة.

القدرة على التتبع والتقييم
قوية

القدرة على جمع المعطيات

X

جودة المعلومات حديثة العهد

X

القدرة على تتبع المعلومات
الإح�صائية
القدرات على التحليل الإح�صائي
القدرة على �إدماج التحليل
الإح�صائي في �آليات �إعداد
�سيا�سات التخطيط وتخ�صي�ص
الموارد
�آليات التتبع والتقييم
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X
X

لمحة عن الو�ضعية
هل �سيتم تحقيق الهدف في �أفق �سنة 2015؟

متو�سطة �ضعيفة

من الممكن

من المحتمل

من الم�ستبعد

حالة البيئة المواتية
X

X
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قوية

متو�سطة

�ضعيفة لكنها
في تح�سن

�ضعيفة

الهدف 7

�ضمــان بيئــة م�ستدامــــة

�أهــــداف الألفيـــة
مــن �أجــل التنميــة

الهدف 7

�ضمــان بيئــة م�ستدامــــة
يحظى تحقيق هذا الهدف بالأولوية ويعد حا�سما بالن�سبة
لتحقي��ق �أغل��ب باق��ي �أه��داف الألفي��ة للتنمي��ة الأخ��رى.
فالتدبير الر�ش��يد للموارد الطبيعية وللمجاالت لي�س مجرد
التزام �أخالقي �إزاء الأجيال القادمة وح�سب ،و�إنما �أ�ضحى
كذلك �ضرورة اقت�ص��ادية لأن مجال البيئة �أ�صبح في عدة
بلدان محركا للنمو ولتح�سين ظروف عي�ش ال�ساكنة.
والمغ��رب الواع��ي منذ زم��ن طويل به��ذه الرهانات والذي
تحرك��ه �إرادة �سيا�س��ية على �أعلى م�س��توى من م�س��تويات
الدول��ة والمعززة بالتزام وع��زم المجتمع المدني والقطاع
الخا�ص جد حري�ص على تحقيق هذا الهدف.
وتم��ت ترجم��ة جهوده على الم�س��توى القانون��ي باعتماد
نوعين من الن�صو�ص :قوانين تدعم حماية البيئة – قانون
الماء ،والقانون حول درا�س��ة الت�أثي��ر على البيئة ،وقانون
ح��ول مكافحة تلوث الهواء ،وقانون حول تدبير النفايات،
وقان��ون ح��ول المناطق المحمية ،وقانون ح��ول الأكيا�س
البال�س��تيكية – وقوانين حديثة تن��درج في منظور التنمية
الم�س��تدامة وتهم – القانون المتعل��ق بالطاقات المتجددة،
والقوانين المتعلقة عل��ى التوالي ب�إحداث الوكالة الوطنية
للطاق��ات المتجددة والنجاعة الطاقي��ة والوكالة المغربية
للطاقة ال�شم�سية.
كما ُي�شكل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية الم�ستدامة ،الذي
ت��م �إعداده بف�ض��ل التوجيهات الملكية وال��ذي تم اعتماده
ومهيكِلة
�س��نة  ،2011م��ن الآن ف�ص��اعدا مرجعي��ة عام��ة ُ
لل�سيا�س��ات العمومي��ة القطاعية ومجموع الم�ش��اريع التي
تت��م �إدارتها على م�س��توى التراب الوطن��ي .بالفعل ،يعتبر
هذا الميثاق بمثابة �إعالن عن نية البالد لنهج م�سار النمو
والتنمي��ة الم�س��تدامة ،باتباع مبادئ وقي��م حماية البيئة
والتنمية الم�ستدامة في جميع مجاالت التنمية االجتماعية
واالقت�ص��ادية وتحدي��د حق��وق وواجب��ات وم�س���ؤوليات
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الأف��راد والفاعلي��ن االقت�ص��اديين .كم��ا يل��زم ال�س��لطات
العمومي��ة والفاعلي��ن االقت�ص��اديين واالجتماعيين وكذا
المجتمع المدني ،ب�ضمان تحقيق هدف التنمية الم�ستدامة.
�إن تنفي��ذ مب��ادئ ه��ذا الميثاق �س��يمكن من التن�س��يق بين
اال�س��تراتيجيات القطاعي��ة والأولوي��ات في مج��ال البيئة
والتكيف مع التغيرات المناخية وتدبير المخاطر الطبيعية
والتكنولوجي��ة ،ك��م �س��تدعم الإلتقائي��ة الترابية بالن�س��بة
للجهات وال�سكان الأكثر ه�شا�شة.
وقد تم �إخ�ض��اع م�ش��روع هذا الميثاق لم�سل�س��ل وطني من
الم�ش��اورات م��ع �أه��م الفرقاء والعم��وم ،انبثق��ت عنه عدة
تو�ص��يات ت��م �أخدها بعي��ن الإعتيار في الم�ش��روع .وتمت
الم�ص��ادقة عل��ى ال�ص��يغة النهائي��ة للميث��اق م��ن ط��رف
المجل���س الوطن��ي للبيئة في دورته ال�س��ابعة التي انعقدت
�س��نة  ،2011تح��ت رئا�س��ة ال�س��يد الوزي��ر الأول .وقد بلور
المجل���س ع��دة تو�ص��يات تتعل��ق بو�س��ائل و�س��بل تفعي��ل
الميثاق على الم�ستوى الوطني والمحلي والقطاعي.
وقد �صادق مجل�س الوزراء ،في مار�س  ،2013على م�شروع
قانون–�إط��ار ال��ذي يه��دف �إل��ى �إعط��اء دعام��ة قانوني��ة
للمب��ادئ والحق��وق والواجبات وااللتزام��ات المعلن عنها
في هذا الميثاق.
وبانخ��راط المغ��رب ف��ي التنمية الم�س��تدامة ،ف�إنه ي�ض��م
جهوده �إلى جهود المجموعة الدولية ،غير �أنه يتحمل كذلك
م�س��ئوليته �إزاء �ساكنته من خالل �إ�شرافه على ور�ش لجعل
م�ؤ�س�س��اته االقت�ص��ادية وال�سيا�س��ية والقانونية من�سجمة
تماما مع روح التنمية الم�س��تدامة التي يفر�ض��ها الد�ستور
الجديد والتي تعتبر بمثابة حق لكل مواطن.
وف��ي مج��ال البيئة ،تم تطوير تعاون مثم��ر مع المنظمات
غي��ر الحكومية ،م��ن خالل دعم متوا�ص��ل لتقوي��ة دورها
باعتباره��ا �ش��ريكا ف��ي التنمية ،بوا�س��طة برام��ج لتقوية
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ق��درات الفاعلين ف��ي المجتم��ع المدني وتمويل م�ش��اريع
التنمي��ة الم�س��تدامة ودع��م تب��ادل التج��ارب والمبادرات
بوا�سطة عقد �شراكات وتكوين �شبكات.

 .1الو�ضعيـة الحاليـة
لمواجهة ال�ضغط على الموارد الطبيعية الناتج عن التو�سع
الديمغرافي وطرق ا�س��تعمال المجال واال�س��تغالل المفرط
له��ذه الموارد ،زيادة على ت�أثي��رات التغيرات المناخية ،تم
ب��ذل جهود كبي��رة لتمكين البالد من التوف��ر على الأدوات
الالزمة لتدبي��ر البيئة وحمايتها ،لفائدة الغابات والتنوع
البيولوجي والتربة وكذا الواحات.

الغـابــة
تتوف��ر الغاب��ة المغربي��ة عل��ى ع��دة م�ؤه�لات له��ا عالقة
بتنوعه��ا البيولوج��ي الكبي��ر وت�أثيره��ا عل��ى الت��وازن
االقت�ص��ادي واالجتماع��ي للب�لاد .وت�س��اهم ،زي��ادة على
�أهميته��ا االقت�ص��ادية المبا�ش��رة ،ف��ي االقت�ص��اد الوطني
بقدرته��ا على حماية التن��وع البيولوجي والموارد المائية
وك��ذا حماي��ة التربة م��ن االنج��راف ومكافحة الت�ص��حر.
وتلعب كذلك دورا اجتماعيا من خالل توفيرها لف�ض��اءات
ترفيهي��ة وتربوية ي��زداد الطلب عليها با�س��تمرار من �أجل
تغطية حاجيات ال�سكان.
في �س��نة  ،2011تم تقدير الم�س��احة الغابوية ب��ـ  9,03مليون
هكت��ار (�أي  % 12,7م��ن الم�س��احات الوطني��ة) .و�إذا �أخذن��ا
بعين االعتبار م�س��احة الغطاء الغابوي فقط (دون احت�س��اب
الحلفاء) التي تقارب م�ساحتها  6,4مليون هكتار .ف�إن الن�سبة
المتو�سطة للت�شجير تبلغ  % 8؛ �أقل من الن�سبة المثلى (� 15إلى
 )% 20ال�ضرورية ل�ضمان التوازن الإيكولوجي البيئي.
وفي �إطار المحافظة على ر�ص��يدنا الغابوي ،تم القيام بما
يلي:
––التحدي��د والت�أمي��ن العق��اري ل��ـ  % 98م��ن  9,03مليون
هكتار من الغابات مع القيام ،في نف�س الوقت ،ب�ض��مان
حق ا�ستعمال ال�سكان المجاورين للغابات؛
––العم��ل على عك���س اتج��اه تده��ور الغط��اء الغابوي عن
طري��ق الت�ش��جير والتجدي��د والتح�س��ين الرع��وي -م��ن
خالل الرفع من وتيرة الت�ش��جير التي انتقلت من 20.000
هكتار�/س��نة في � 1992إلى �أزيد من  40.000هكتار�/س��نة

خالل ال�س��نوات الأخيرة م��ع �إعطاء الأولوي��ة للأجنا�س
الأ�ص��لية (العرع��ار ،والبل��وط الفليني ،والأرز ،و�ش��جرة
�أركان) .وتتمث��ل �إح��دى خ�صو�ص��يات ه��ذا البرنام��ج
ف��ي طابعه التحفي��زي الذي يكمن في تعوي�ض ال�س��كان
المعنيين بحماية الغابات الذي تم �إقراره بمر�سوم ابتداء
هم تنظيم الم�ستعملين
من �سنة  .2002وفي �س��نة َّ ،2008
 61جمعي��ة موزعة على � 19إقليم��ا و 5600منخرطا على
م�س��احة بلغ��ت  42.600هكت��ار م��ن الغاب��ات المحمية.
و ُيمكِّ��ن ه��ذا البرنامج ،زي��ادة على الت�أثي��ر على تجديد
الغاب��ات وت�ش��جيرها ،م��ن تنظي��م ال�س��كان المجاورين
له��ا و�إحداث م�ش��اريع اقت�ص��ادية واجتماعي��ة جماعية
ُتدر مداخيل في الو�س��ط الق��روي ،من خالل المبالغ التي
يدره��ا التعوي���ض ع��ن حماي��ة الغاب��ات بقيمة �س��نوية
متو�سطة تبلغ  20مليون درهم؛
––تدبي��ر حرائ��ق الغابات من خالل و�ض��ع جه��از للوقاية
وتدبي��ر المخاطر والإنذار المبكر والتدخل المن�س��ق الذي
مك��ن من تخفي���ض الم�س��احة المتو�س��طة الت��ي يطالها
الحري��ق م��ن  14هكت��ار (� )1995-1960إل��ى  9هكت��ارات
( )2006-1996ثم �إلى  4هكتارات حاليا؛
––تحدي��د �أزيد م��ن  170من الغابات الح�ض��رية والمحيطة
بالمدن التي ت�س��اهم في تح�س��ين ظروف العي�ش لحوالي
 14مليون ن�س��مة في خم�س��ين مدينة بالمملكة ،وو�ض��ع
�إ�س��تراتيجية مخ�ص�ص��ة له��ذه الغاب��ات ،تخ�� ُدم البيئ��ة
والمنظ��ر الطبيع��ي وال�س��اكنة ف��ي نف���س الوق��ت .وذلك
م��ن خالل تنظيم ا�س��تقبال ال��زوار ف��ي  40موقعا مزودا
بتهيئات مالئمة في الهواء الطلق من جهة ،وكذا التربية
على البيئة التي تهدف �إلى تح�س��ين الوعي به�شا�شة تلك
الأو�ساط الغابوية من جهة �أخرى.

التن��وع البيولوجي بالمغ��رب :ثراء وجهود
متوا�صلة لحمايته
يحتل المغرب ،بف�ض��ل تنوع مناخه و�أنظمته الإيكولوجية
الطبيعي��ة ،خا�ص��ة الغابوي��ة منها ،وبف�ض��ل الت�ش��كيالت
النباتية والوحي�شية المرتبطة بها ،مكانة متميزة بحو�ض
البحر الأبي�ض المتو�س��ط .وبالفعل ،ف�إن التنوع البيولوجي
الوطن��ي يكت�س��ي �أهمي��ة �إيكولوجية خا�ص��ة بالتوفر على
�أزيد من  24.000نوعا حيوانيا و 7000نوعا نباتيا ومعدل
ا�س��تيطان �إجمالي ال مثيل له بالن�س��بة لحو�ض المتو�س��ط
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ب�أكمله % 11 :بالن�س��بة للوحي�ش و % 25بالن�سبة للنباتات
القنوية .وتتمي��ز الأنظمة الإيكولوجية بتنوع فريد ،وبثراء
كبي��ر في الم��وارد الجينية ،وبنباتات طبي��ة وعطرية على
ال�س�� ُهبية ومناطق
وجه الخ�ص��و�ص ،موزعة في الأو�س��اط ُّ
جبال الأطل�س وجبال الريف.
بي��د �أن هن��اك تهديدات مهمة ،ت�أتي �أ�سا�س��ا من الأن�ش��طة
الب�ش��رية المتعددة ،ت�ش��كل خط��را على التن��وع البيولوجي
بالمغ��رب وذل��ك بالرغم من المجه��ود الكبير ال��ذي يبذله
مختل��ف الفاعلي��ن المعنيي��ن للمحافظة علي��ه .فالأنظمة
الإيكولوجي��ة تت�أث��ر �إل��ى حد م��ا بالأن�ش��طة المبا�ش��رة �أو
غي��ر المبا�ش��رة المرتبطة بالتنمي��ة االقت�ص��ادية وبالنمو
الديمغرافي الذي تعرفه الب�لاد (الفالحة المكثفة ،والرعي
المفرط ،واال�ستغالل المفرط للموارد الطبيعية ،وال�صناعة،
والتلوث ،والتعمير .)...وفي حاالت ق�صوى ،تف�ضي ت�أثيرات
هذه الأن�ش��طة �إلى نق�ص حاد للأنواع النباتية والحيوانية
ي�ص��عب تداركه ،و�إلى تدهور بع���ض الأنظمة الإيكولوجية
بكيفي��ة ال رجع��ة فيها ف��ي بع���ض الأحوال ،وح��ول �أغلب
المدن التي يتم فيها تعمير م�س��احات مهمة من الأرا�ض��ي
الزراعية الخ�ص��بة .كما تزي��د التغيرات المناخية كذلك من
حدة هذه التوجهات.
هك��ذا ،تم اعتبار � 1700ص��نفا من بين حوال��ي  7000التي
ت�ش��كل �أ�ص��ناف النباتات المغربية ،في الدرا�س��ة الوطنية
ح��ول التن��وع البيولوج��ي ( ،)2009بمثاب��ة �أن��واع ن��ادرة
�أو مه�� َّددة باالنقرا���ض ،وهو م��ا قد يمث��ل فقدانا محتمال
لأزيد من  % 24من هذه الثروة النباتية .والو�ض��عية ال تقل
�س��وءا عن ذلك من ناحية الوحي�ش .ذل��ك �أن عدة حيوانات
انقر�ض��ت �أو �أ�ص��بحت ن��ادرة وهن��اك �أزيد م��ن  600نوعا
مهددة حاليا باالنقرا�ض ،مما يمثل  % 2,5من الوحي�ش.
ويعرف الو�سط البحري كذلك تدهورا كبيرا ناتجا بالأ�سا�س
ع��ن �أ�ش��كال مختلف��ة م��ن التل��وث (المنزل��ي ،والفالح��ي،
والعر�ض��ي) ،مم��ا يترتب عن��ه نتائج خطيرة
وال�ص��ناعي،
َ
�إل��ى حد ما على الأو�س��اط الطبيعية وعلى الأنواع النباتية
والحيوانية.
�أمام هذه الو�ضعية� ،ش��رعت المملكة المغربية ،التي كانت
م��ن �أولى البلدان الموقعة عل��ى اتفاقية التنوع البيولوجي
�س��نة  ،1992ف��ي اتخاذ �إج��راءات �إرادية ته��دف �إلى العمل
على عك�س اتجاه ظاهرة التدهور .وا�س��تجابة لمقت�ض��يات
اتفاقي��ة التن��وع البيولوجي التي تن���ص على حماية % 10
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من الم�س��احة الإجمالي��ة فان المخطط المدي��ري للمناطق
المحمي��ة قد حدد �أزيد من  160موقعا ذي فائدة بيولوجية
و�إيكولوجية على م�ساحة تتجاوز  2,5مليون هكتار.
ف��ي ه��ذا الإط��ار ،ت��م خل��ق  10منتزه��ات وطني��ة تبل��غ
م�س��احتها الإجمالي��ة �أزيد م��ن  800.000هكتار (�س��و�س–
ما�سة ،وتوبقال ،وتازكا ،و�إيفران ،وتال�سنتان ،والح�سيمة،
وخنيفي���س ،والأطل�س الكبير ال�ش��رقي ،و�إيريكي وخنيفرة)
وتزويدها ،ح�س��ب الأولوية ،بمخطط��ات للتهيئة والتدبير.
ولبل��وغ ه��ذا اله��دف ،ت��م �إ�ص��دار قان��ون جدي��د يتعل��ق
بالمناط��ق المحمي��ة ف��ي يولي��وز ُ ،2010يدمِ ��ج الفئ��ات
الخم���س (المنتزه��ات الوطني��ة والطبيعي��ة ،والمحمي��ات
الطبيعي��ة ،والمحمي��ات البيولوجية والمواق��ع الطبيعية).
ويالئ��م المعايير المطبقة عليها مع ال�س��ياق االقت�ص��ادي
واالجتماعي للبالد.
وت��م القي��ام كذلك ب�أن�ش��طة �أخ��رى من �أج��ل الحفاظ على
الم��وارد ،خ�صو�ص��ا م��ا يتعل��ق ب�إع��داد برام��ج لتعوي�ض
الأن��واع المنقر�ض��ة وتجديده��ا و�إعداد مخطط��ات لتهيئة
وتدبي��ر بع�ض الف�ض��اءات والأنواع المه��ددة باالنقرا�ض،
و�إح��داث �أبن��اك للجين��ات وو�ض��ع ا�س��تراتيجية وطني��ة
للتح�سي�س والتربية على البيئة والتنمية الم�ستدامة وتقوية
الإطار الت�ش��ريعي ب�إ�ص��دار و�إعداد عدة قوانين ،خ�صو�صا
القوانين حول المناطق المحمي��ة واالتجار الدولي ب�أنواع
الوحي�ش والنبات المهدد باالنقرا�ض .وهناك �أي�ض��ا ثالثة
ف�ضاءات طبيعية ت�شكل جزءا من ال�شبكة الدولية لمحميات
المحيطات الحيوية لليون�سكو ،ومن بينها الم�ساحات التي
ت�ض��م �أ�ش��جار �أركان وواح��ات الجنوب المغرب��ي والريف
الغربي.

المناطق الرطبة
يتوفر المغ��رب على ثروة مهمة م��ن المناطق الرطبة التي
وم�صبات
تنق�س��م �إلى بحيرات طبيعية وبحيرات �ش��اطئية َ
�أنهار وروافد وم�ستنقعات ،الخ .وقد تم �إح�صاء  120بحيرة
طبيعي��ة مهم��ة عل��ى ال�ص��عيد الوطن��ي ،تق��ع �أغلبه��ا بين
ال�سل�س��لتين الجبليتين للأطل�س المتو�س��ط والأطل�س الكبير.
وعل��ى ال�س��احل ،توج��د بحي��رات �ش��اطئية وم�س��تنقعات
�ساحلية وم�صبات �أنهار.
�ص َّنفت «اتفاقية رام�س��ار ( »RAMSARاتفاقية دولية حول
المحافظة على المناطق الرطبة وتدبيرها تدبيرا م�ستداما.

التقـريـر الوطنـي 2012

ت��م اعتماده��ا �س��نة  ،1972وتن�ص عل��ى تحدي��د المناطق
الرطب��ة المهم��ة و�إدراجه��ا ف��ي ه��ذه القائم��ة و�ض��مان
المحافظ��ة عليها) �أرب��ع مناطق رطبة مغربية �س��نة 1980
بمثابة مواقع ذات �أهمية دولية باعتبارها مواطن للطيور،
وهي :خنيفي�س و�س��يدي بوغابة والمرجة الزرقاء و�أكلمام
�أف ُّنوري��ر .وقد تم في الآونة الأخيرة �إدراج حوالي ع�ش��رين
«رام�سار».
من المواقع الأخرى في الئحة ْ
وتعتب��ر المناط��ق الرطبة القاري��ة مهمة لأكثر من �س��بب،
فهي ت�ساعد على تحقيق ما يلي:
––تزويد الطبقة الجوفية بالمياه؛
––التحكم في الفي�ضانات والتخفيف من ت�أثيرات التغيرات
المناخية؛
––الحفاظ على تنوع بيولوجي نباتي وحيواني كبير؛ ذلك
�أن �آالف الطيور المهاجرة تع ُبر من تلك المناطق الرطبة؛
––�أن�شطة اقت�صادية وترفيهية ،الخ.

الواحـــات
تق��ع واحات المغرب في المناط��ق القاحلة التي ال تتجاوز
فيها الت�س��اقطات المطرية  200ملم�/سنة �إال في النادر من
الأحوال .ويبلغ عدد �س��كان الواحات  1,7مليون ن�س��مة� ،أي
قرابة  % 5من �ساكنة البلد ،على م�ساحة تبلغ  115 563كلم.2
وت�ض��م تل��ك الواح��ات ح�ض��ارة عريق��ة ومه��ارة تقليدية
موروث��ة لتعبئ��ة المياه ولتدبير الم��وارد الطبيعية .وقد تم
تطوي��ر مه��ارات عدة في مجال الفالحة في تلك الأو�س��اط
اله�ش��ة وذل��ك باعتماد نظ��ام مكث��ف يجمع بي��ن الزراعة
والرع��ي ،وبي��ن الفالح��ة وال�ص��ناعة التقليدي��ة وفالح��ة
موجه��ة نحو زراعات و�أ�ص��ناف ذات قيم��ة تجارية عالية
وكذا تنويع الأن�شطة الأخرى.
ويمك��ن تلخي���ص الت�أثير الب�ش��ري على الم��وارد الطبيعية
اله�ش��ة بفعل فترات الجف��اف المتكررة و�إ�ص��ابات النخيل
الم َر�ضية (البيو�ض) ،على النحو التالي:
َ
––�أدى تكاث��ر قنوات �ض��خ المي��اه بكيفية ع�ش��وائية وغير
منظمة �إلى تدهور وا�ضح لبع�ض الواحات.
––تف��كك المجتمع��ات التقليدي��ة :ترتبط الواح��ات ارتباطا
ودبرتها خالل
وثيقا بالهياكل االجتماعية التي �شكلتها َّ
قرون ،بكثير من الدقة واالهتمام وب�إح�سا�س كبير بقيمة
الم��اء� .إال �أن تلك المجتمعات تفكك��ت ولم يتم االهتمام

ب�ص��يانة الواحات .وي�شهد التطور الع�شوائي ل�ضخ المياه
�أي�ضا على تفكك المجتمع التقليدي.
ت�ؤث��ر ه��ذه الم�ش��اكل عل��ى �س�لامة الأنظم��ة الإيكولوجية
للواح��ات ،وتت�س��بب ف��ي النهاي��ة ف��ي تقل�ص م�س��احاتها
وتدني خدماتها ،وبالتالي في تدهور م�س��توى العي�ش بها
و�إلى االختالل االجتماعي والثقافي للمجموعات المحلية.
وللتقلي�ص من تدهور تلك الأو�ساط ،تم �إطالق ثالثة برامج:
––برنام��ج واح��ات تافيالل��ت باعتباره تجرب��ة رائدة في
مجال التنمية الترابية الم�ستدامة.
––مكَّ��ن برنام��ج واحات الجنوب الذي ت�ش��رف عليه وكالة
تنمية �أقاليم الجنوب ،ب�شراكة مع برنامج الأمم المتحدة
الإنمائ��ي ،م��ن تقوي��ة ق��درات الجماع��ات المحلي��ة في
مجال التخطيط والتنمية الم�ستدامة لمناطق الواحات.
––ي�س��اهم البرنامج الإفريقي لتكيي��ف الواحات مع التغير
المناخ��ي ،الذي يمول��ه التعاون الياباني وي�ش��رف عليه
برنام��ج الأم��م المتحدة الإنمائ��ي ،في تدبي��ر وتقلي�ص
المخاط��ر الت��ي يطرحه��ا ارتف��اع درجات الح��رارة في
الأنظم��ة الإنتاجية للواحات بالمغرب ،من خالل �إدخال
مقاربات مج ِّددة للتكي��ف وتقوية القدرات المحلية وفق
مقاربة ترابية.

الولـوج �إلى الماء ال�صالح لل�شـرب
فترات الت�س��اقطات المطرية القوية وموجات
تناوب
ُي ْعت َبر
ِ
ُ
��م ًة غالبة على
الجفاف التي يعرفها المغرب على فترات �سِ َ
�أنظمته الهيدرولوجية .ويترتب عن التفاوت الجهوي الكبير
للت�ساقطات المطرية كذلك تغير كبير في ان�سياب وجريان
المياه ال�س��طحية .وبالفعل ،ف���إن  % 51من الموارد المائية
ال�سطحية تن َتج على م�ستوى �أربعة �أحوا�ض مائية (اللكو�س،
وحو�ض طنجة ،والأحوا�ض ال�ساحلية المتو�سطية ،وحو�ض
�س��بو) ال تغط��ي �س��وى  % 7,1م��ن م�س��احة الب�لاد .وتقدر
الم��وارد المائي��ة الطبيعي��ة المتاحة بالمغرب ،في ال�س��نة
المتو�س��طة ،بحوال��ي  22ملي��ار م� ،3أي ما يع��ادل  700م/3
ن�سمة�/س��نة .وهو مقدار يقل عن عتبة 1000م/3ن�سمة�/سنة،
الت��ي تظهر معه ن��درة و�أزمات الح�ص��ول عل��ى الماء .وقد
تزداد هذه الندرة مع النمو الديمغرافي والمخاطر الناجمة
عن التغيرات المناخية.
ومنذ ح�صوله على اال�ستقالل ،نهج المغرب خططا للتحكم
في موارده المائية لمواكبة تنمية البالد وتلبية الحاجيات
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الت��ي تعب��ر عنها القطاع��ات الم�س��تعمِ لة .وق��د مكنت هذه
ال�سيا�سة ،بالرغم من محدودية الموارد المائية ،من تزويد
الب�لاد ببنيات تحتية مائية مهمة وتزويد ال�س��كان بالماء
ال�ص��الح لل�ش��رب وتوفي��ر الماء ال��ذي تحتاجه ال�ص��ناعة
والزراعة الم�سقية.
كما تم اتخاذ عدة �إ�ص�لاحات �ش��كلت خطوات كبيرة وذلك
م��ن خالل و�ض��ع �إطار ت�ش��ريعي حديث .ويت�ض��من قانون
الماء  ،10-95الذي و�ض��ع لهذا الغر���ض� ،أحكاما تمكن من
تدبير الماء وتر�ش��يد الطلب عليه وو�ض��ع �آليات اقت�صادية
ومالية وقانونية وت�ش��ريعية ت�ض��من التدبير المحكم لهذه
الم��وارد .وق��د حظي قط��اع الماء ال�ص��الح لل�ش��رب ،خالل
العقود الثالث الأخيرة ،باهتمام كبير من طرف ال�س��لطات
الحكومية.
وبالفعل ،مكنت الجهود المبذولة ،في مجال الماء ال�صالح
لل�ش��رب ،منذ انطالق برنامج تزوي��د العالم القروي بالماء
ال�ص��الح لل�ش��رب ( ،)18( )PAGERمن رفع معدل الولوج �إلى
الماء ال�ص��الح لل�ش��رب من � % 14س��نة � 1994إلى  % 85في
نهاي��ة  2007ليبل��غ بعد ذل��ك � % 93س��نة  .2012انتقل عدد
مجموع ال�ساكنة الم�ستفيدة من  3,4مليون ن�سمة �سنة 1995
�إل��ى  12,6ملي��ون �س��نة  .2012وبلغ مجموع اال�س��تثمارات
 13,5ملي��ار دره��م (دون احت�س��اب ال�ض��ريبة عل��ى القيمة
الم�ضافة) وذلك خالل الفترة .2012-1995
وقد تم تعميم الولوج �إلى الماء ال�ص��الح لل�شرب في الو�سط
الح�ض��ري منذ �سنة 2005؛ حيث يتم تزويد  % 94من �سكان
المدن عن طريق الربط بال�ش��بكة و % 6بوا�س��طة الحنفيات
العمومية �سنة .2012
ويتزاي��د طلب ال�س��اكنة القروية من �أجل ربطها بال�ش��بكة،
وذلك بف�ضل بلوغ ن�سبة ُمر�ضية في ما يتعلق بالولوج �إلى
الماء ال�ص��الح لل�ش��رب .واعتبارا لمداخيل الأ�س��ر ال�ضعيفة
في الو�س��ط الق��روي وللتوازن��ات المالية للمكت��ب الوطني
للماء والكهرباء ،تم �إيجاد �ص��يغ لتلبية هذا الطلب بت�شاور
 118وتجدر اال�شارة الى �أنه منذ �سنة  2004تم ا�ستبدال برنامج تزويد
العالم القروي بالماء ال�ص��الح لل�ش��رب ببرنامج تعميم الولوج للماء
ال�ص��الح لل�ش��رب بالو�س��ط القروي الذي �أ�ص��بح فيه المكتب الوطني
للماء ال�ص��الح لل�ش��رب المتدخل الرئي�س��ي في مجال التزويد بالماء
ال�ص��الح لل�ش��رب بالو�س��ط القروي .كما انتقلت ن�س��بة كهربة الو�سط
الق��روي م��ن � % 22س��نة � 1996إل��ى � % 97,9س��نة  2012وذل��ك ح�س��ب
معطيات المكتب الوطني للماء والكهرباء.
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م��ع المديرية العام��ة للجماعات المحلي��ة ،التابعة لوزارة
الداخلية ب�صفتها الوزارة الو�صية على الجماعات القروية.
وتجدر الإ�ش��ارة �إلى �أنه �إذا كانت ن�س��بة الول��وج �إلى الماء
ال�ص��الح لل�ش��رب ف��ي القرى ق��د بلغ��ت � % 93س��نة ،2012
الت��ي ت�ش��كل معدال وطنيا ،ف���إن بع�ض الجه��ات والأقاليم
م��ا زالت ت�س��جل ت�أخ��را مقارنة مع ه��ذا المع��دل .ويتعلق
الأم��ر ب�أقالي��م �آ�س��في واليو�س��فية والناظ��ور ودريو���ش
والجديدة و�سيدي بنور و�شف�شاون ،وفكيك وميدلت والحوز
و�شي�شاوة ،الخ .وتعرف حاليا ،جل هذه الأقاليم برامج في
طور الإنجاز �أو االنطالق وذلك لتح�س��ين ن�سبة الولوج بها
الى الماء ال�صالح لل�شرب.
ون�ش��ير م��ن جه��ة �أخ��رى �إل��ى �أن المحافظة عل��ى الولوج
�إلى الماء ال�ص��الح لل�ش��رب في الو�س��ط القروي يظل رهينا
بت�أمين المن�ش���آت المنج��زة التي تعرف في بع�ض الأحيان
ا�ض��طرابات في الت�س��يير .و�أمام �أهمية اال�س��تثمارات التي
يج��ب تعبئتها لت��دارك هذه الو�ض��عية ،تم القيام بدرا�س��ة
ب�ش��راكة م��ع المكتب الوطن��ي للماء والكهرب��اء وقطاعات
الداخلي��ة (المديرية العامة للجماعات المحلية) وال�ص��حة
والماء من �أجل �إعداد برنامج وطني لت�أهيل هذه المن�ش�آت
وا�ست�صالحها في الو�سط القروي.

الولـ��وج �إل��ى التطهيـ��ر ال�سائـ��ل ومعالجـة
المياه العادمة الح�ضرية
ُي�ش��كل النق�ص في مجال التطهير ال�س��ائل وت�صفية المياه
العادم��ة �أح��د الأ�س��باب الرئي�س��ية لتده��ور ج��ودة المياه
ال�س��طحية والجوفي��ة .وقد �س��جل قط��اع التطهير ال�س��ائل
بالمغ��رب ،حت��ى �س��نة  ،2005ت�أخ��را مهم��ا .وتتمي��ز هذه
الو�ضعية بما يلي:
––�إيالء اهتمام �ض��عيف لرهانات تدبير المياه الم�س��تعملة
ولحاجيات الفاعلين؛
––تغطي��ة جزئي��ة لل�ش��بكات التي ه��ي في غال��ب الأحيان
�شبكات متقادمة وم�ش َبعة؛
––ع��دد محدود من محطات الت�ص��فية (في �س��نة  ،2005تم
التخل�ص من كمية من المياه الم�ستعملة الح�ضرية بلغت
 600مليون م 3بدون معالجة م�سبقة).
وتمت مراجعة البرنامج الوطني للتطهير ال�سائل �سنة 2008

ق�ص��د تح�سين وتيرة تنفيذه وذلك من خالل تح�سين �آليات

التقـريـر الوطنـي 2012

التموي��ل وتغطية التكالي��ف .وتتوخى الأهداف الرئي�س��ية
للبرنامج ما يلي:
––تخفي�ض التلوث المنزلي بن�س��بة � % 50سنة  2015و% 80
�سنة  2020و� % 100سنة 2030؛
––المعالج��ة الثالثي��ة للمي��اه العادمة و�إعادة ا�س��تعمالها
بن�سبة  % 100في �أفق �سنة .2030
ومن��ذ تفعيل البرنام��ج الوطني للتطهي��ر ومعالجة المياه
العادم��ة ،ت��م �إنج��از عدة م�ش��اريع كم��ا توج��د �أخرى في
مراحلها النهائية .وتتميز الو�ضعية الحالية بما يلي:
––تم تقدير معدل الولوج �إلى التطهير في الو�س��ط الح�ضري
بـ � )19( % 89,8سنة 2012؛
––تبلغ ن�س��بة معالجة المياه العادمة بالميدان الح�ض��ري،
 % 28مقابل  % 5فقط �سنة  2005؛
––ت��م �إنج��از  73محط��ة للت�ص��فية عل��ى ال�ص��عيد الوطني
وتوجد  44محطة �أخرى قيد الإنجاز.

تدبيـر النفايــات ال�صلبـة
�أدى تزايد �أعداد ال�ساكنة الح�ضرية مع تغير �أنماط الإنتاج
واال�س��تهالك وتح�س��ن م�س��توى العي�ش� ،إ�ض��افة �إلى تكاثر
الأحي��اء المحيط��ة بالمدن ،خالل ال�س��نوات الأخي��رة� ،إلى
ارتفاع حجم النفايات ال�ص��لبة الح�ضرية ،وجعل من جمع
النفايات المنزلية وم��ا يماثلها و�إبعادها والتخل�ص منها
�أم��ورا معق��دة؛ حيث يق��در �إنتاجها في الو�س��ط الح�ض��ري
بـ  5ملي��ون طن�/س��نة� ،أي بن�س��بة  0,76كلغ/ن�س��مة/يوم.
وغالب��ا ما يت��م التخل���ص من تل��ك النفايات ف��ي مطارح
ع�ش��وائية �أو ف��ي نقط �س��وداء ،وف��ي مجاري المي��اه بدون
معالجة .وتترتب عن هذه الو�ضعية نتائج خطيرة� ،إن على
م�س��توى ال�ص��حة العمومي��ة �أو على م�س��توى البيئة .وعلى
الم�ستوى االقت�صادي ،يفر�ض ان�ضمام المغرب �إلى ال�سوق
العالمية للتبادل الحر احترام م�ستلزمات المعايير البيئية
وتتبع م�سارات المنتوجات وجودة الخدمات.
وتم �إ�ص��دار القان��ون  28-00المتعلق بتدبي��ر النفايات منذ
�س��نة  .2006ويهدف هذا القانون �إلى وقاية وحماية �صحة
الإن�س��ان والوحي���ش والنب��ات والمي��اه واله��واء والترب��ة
والأنظم��ة الإيكولوجي��ة والمواق��ع والم�ش��اهد الطبيعي��ة
 119ح�س��ب التقرير حول الم�ؤ�ش��رات االجتماعية بالمغرب  2012الذي
ت�صدره المندوبية ال�سامية للتخطيط.

ويعرف
والبيئ��ة عموما م��ن ت�أثي��رات النفايات ال�ض��ارةِّ .
ه��ذا القانون النفايات وي�ص��نفها وي�ض��ع التزامات تتعلق
بتدبيرها والتخل�ص منها .كما ين�ص على وجوب التقلي�ص
من كميتها و�ضررها خالل دورة حياتها.
ولمواجه��ة هذه الإ�ش��كالية ،ت��م �إطالق البرنام��ج الوطني
للنفاي��ات المنزلي��ة �س��نة  2007ق�ص��د بل��وغ ن�س��بة جم��ع
تبل��غ  % 90ف��ي �أفق  2020و % 100في �أف��ق  .2030ويطمح
ه��ذا البرنام��ج كذلك �إل��ى تعمي��م المط��ارح المراقبة على
كل التجمع��ات ال�س��كنية ف��ي �أف��ق  .2020وم��ن المتوق��ع،
تنظيم و�إنعا���ش م�س��لك «الفرز–الر�س��كلة–التثمين» لبلوغ
ن�سبة  % 20من ا�سترداد النفايات التي يتم �إنتاجها .وتبلغ
الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج  40مليار درهم.
وف��ي �إط��ار ه��ذا البرنامج ،حق��ق المغرب بع���ض الأهداف
خ�صو�ص��ا الزي��ادة ف��ي ن�س��بة جم��ع النفاي��ات بكيفي��ة
احترافية �إلى  % 76مقابل  % 44قبل �سنة  2008والرفع من
ن�سبة و�ضع النفايات في المطارح المراقبة لتبلغ  % 32من
النفاي��ات المنزلي��ة المنتجة مقابل  % 10قبل �س��نة .2008
و�ست�ص��ل هذه الن�س��بة �إلى  % 66بعد �إنهاء تهيئة المطارح
المراقبة التي هي قيد الإنجاز.
ويبل��غ ع��دد المط��ارح المراقبة حالي��ا  14مطرح��ا :فا�س
ووج��دة والجدي��دة وال�ص��ويرة والرب��اط وب��ركان وفكيك
وكلميم والح�سيمة و�أكادير والناظور والداخلة والمحمدية
والعي��ون .كم��ا توج��د عدة مط��ارح مراقب��ة قي��د الإنجاز
وخ�صو�ص��ا بمراك���ش و�إيف��ران وخريبك��ة و�آ�س��في وطاطا
وال��دار البي�ض��اء .وت��م ا�ست�ص�لاح وت�أهي��ل  24مطرح��ا
ع�ش��وائيا ،في حين يوجد  84مطرحا �آخرا من هذا ال�ص��نف
في طور الت�أهيل.

ال�سكـن الالئــق
يهدف برنامج «مدن بدون �صفيح» ،الذي �أعطيت انطالقته
ر�س��ميا �سنة � ،2004إلى الق�ضاء على مجموع مدن ال�صفيح،
الت��ي ت���أوي � 362.327أ�س��رة (رق��م يت��م تحيين��ه بكيفي��ة
نج��ز ف��ي البرنام��ج) ف��ي  85مدينة
تدريجي��ة تبع��ا لم��ا ُي َ
ومركز ح�ض��ري ،با�س��تثمار يبل��غ حوالي  25ملي��ار درهم،
منها  10ماليير درهم كم�س��اهمة من طرف الدولة .ويرتكز
ه��ذا البرنامج عل��ى المدينة كوح��دة للبرمج��ة وعلى �إطار
تعاق��دي يح��دد م�س���ؤوليات كل م��ن الدول��ة والجماع��ات
المحلي��ة ،و�آج��ال �إنجاز البرامج وتكثي��ف العر�ض المتعلق
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ب�س��كن الوقاي��ة .وهناك ثالثة �أنماط للق�ض��اء على ال�س��كن
غير الالئق� ،إذ يتعلق الأمر ب�إعادة الهيكلة و�إعادة الإ�سكان
و�إعادة الإيواء.
ومكن برنامج مدن بدون �صفيح ،منذ انطالقته �سنة ،2004
من تحقيق ما يلي:
––تقلي���ص ال��وزن الديمغراف��ي للأ�س��ر القاطن��ة ف��ي مدن
ال�ص��فيح بالم��دن المغربي��ة م��ن � % 9,2س��نة � 1994إل��ى
� )20( % 5,9سنة 2012؛
––ا�س��تفادة � 200.666أ�سرة من م�ش��اريع الق�ضاء على مدن
ال�صفيح من �أ�صل  362327من الأ�سر المعنية بالبرنامج؛
––�إعالن  45مدينة بدون �صفيح من بين  85مدينة معنية.

مكافحـة تلوث الهــواء
�أ�صبح تدهور جودة الهواء في التجمعات ال�سكنية الح�ضرية
الكبرى م�شكال مقلقا يهدد ال�صحة العمومية .وبالفعل ف�إن
تل��وث اله��واء يزداد ،خ�صو�ص��ا عل��ى م�س��توى التجمعات
ال�سكنية الكبرى التي ت�ضم في نف�س الوقت م�صادر التلوث
المتحركة ،ونعني بذلك النقل الح�ض��ري ،وم�صادر التلوث
الثابتة� ،أي المن�ش���آت ال�صناعية والطاقية والتقليدية على
وج��ه الخ�ص��و�ص .وت�س��اهم حظي��رة ال�س��يارات بالمغرب
بـ � %50إلى  % 60من حجم التلوث.
�أمام هذه الو�ض��عية ،ف�إن تح�س��ين المعرف��ة بجودة الهواء
تعد محورا �أ�سا�س��يا للإ�ستراتيجية البيئية ،وذلك من خالل
تقوية ال�ش��بكة الوطني��ة للمراقبة و�إعداد �س��جالت عقارية
خا�صة بانبعاث الغازات على م�ستوى المدن الكبرى.
وع�لاوة على تواج��د  29محطة لمراقبة ج��ودة الهواء ،من
المرتقب تقوية �ش��بكة المراقبة بتعميمها لت�شمل كل المدن
الكبرى ،مما �س��يمكن من تقييم �أح�س��ن و�ض��مان موا�صلة
الجه��ود لمكافحة تلوث اله��واء بكيفية �أف�ض��ل ،وذلك عبر
درا�سة م�سح خرائطي النبعاث الغازات.
فيم��ا يخ���ص انبع��اث الغ��ازات الدفيئ��ة ،فق��د انتقلت من
 48072جيكاغ��رام مع��ادل لغ��از ثان��ي �أوك�س��يد الكربون
�س��نة � 1994إل��ى حوال��ي � 63440س��نة  ،2000لتبلغ 75047
�سنة  ،2004وهو ما يمثل زيادة تفوق .% 56
 220التقرير حول الم�ؤ�ش��رات االجتماعية بالمغ��رب  .2012المندوبية
ال�سامية للتخطيط.
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كما ت�ساهم الطاقة ن�صف الغازات المنبعثة (� % 56سنة 1994

و� % 53سنة  .)2004ويعزى حوالي ثلث الغازات المنبعثة �إلى
الفالحة التي �سجلت زيادة طفيفة بين  1994و.2004

التغيــرات المناخيــة
يتعر���ض المغ��رب ،بحك��م خ�صائ�ص��ه الجوي��ة الأطل�س��ية
والجغرافية ،مبا�ش��رة لت�أثي��رات التغي��رات المناخية ،كما
ت��دل على ذل��ك فت��رات الجف��اف الح��اد والمتوات��رة التي
عرفتها البالد في هذه ال�سنوات الأخيرة .وقد بلغ انخفا�ض
كمي��ات المي��اه بن�س��بة  % 20خ�لال الفت��رة 2005-1940
وارتفعت درجة الحرارة المتو�سطة ب�أزيد من درجة واحدة
مئوية ما بين �سنة  1960و .2000زيادة على ذلك فقد �شهد
المغ��رب ع��دة في�ض��انات على �ش��كل حم��والت خاطفة �أو
كثيفة ت�س��ببت في فقدان �أرواح ب�شرية وخ�سائر اقت�صادية
هامة .فخالل العقد الأخير ،ازدادت حدة الحموالت (�أوريكا
�س��نة  ،1995تطوان �س��نة  ،2000مرزوكة �سنة  ،2006طنجة
والناظ��ور والح�س��يمة والفني��دق �س��نة  ،2008الرا�ش��يدية
والرب��اط �س��نة  ،2009مناطق الغرب و�س��و�س �س��نة ،2010
والدار البي�ضاء �سنة .)2011
�إن تزاي��د الحاجي��ات الفالحي��ة والح�ض��رية وال�س��ياحية
وال�ص��ناعية� ،إ�ض��افة �إل��ى ت�أثي��رات التغي��رات المناخية،
�س��ينتج عنها عجز في المياه يقدر بحوالي  5ماليير م 3في
�أفق �سنة .2030
ولت��دارك العجز في بع���ض الأحوا�ض المائي��ة ،تم التفكير
في تحوي��ل المياه من �أحوا�ض ال�ش��مال �إلى الجنوب لدعم
التنمي��ة ال�سو�سيو–االقت�ص��ادية ب�أحوا�ض �أب��ي رقراق و�أم
الربيع وتان�س��يفت ،وهكذا �س��يمكن من تحويل  800مليون
م 3في المتو�س��ط .ومن المتوقع �أي�ضا �إن�شاء معامل لتحلية
مي��اه البح��ر با�س��تعمال الطاق��ة ال�شم�س��ية �أو الريحية� ،إذ
يمك��ن تعبئة  400مليون م 3في ال�س��نة به��ذه الكيفية .وفي
نف���س الإطار ،من المتوفع �إعادة ا�س��تعمال المياه العادمة
بع��د معالجته��ا ،حي��ث تمثل تل��ك المي��اه �إمكاني��ة توفير
 300مليون م 3في ال�سنة في �أفق .2030
ف��ي مج��ال الوقاية م��ن المخاط��ر ،تن���ص الإ�س��تراتيجية
الوطني��ة للماء عل��ى تقوية المخطط الوطن��ي للحماية من
الفي�ض��انات (قي��د التحيي��ن) ،ق�ص��د تمدي��د الحماي��ة �إلى
 20موقع��ا جديدا في ال�س��نة ،م��ن خالل القي��ام ب�إجراءات
هيكلي��ة (حواج��ز� ،س��دود �أو عتب��ات) �أو ب�إج��راءات غي��ر
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هيكلية (�أنظمة قيا�س بعدي من �أجل الإنذار المبكر بحدوث
الحم��والت ،والح��د م��ن المناطق المعر�ض��ة للفي�ض��انات
وتطوير خطط للإنذار وتقديم الإ�سعافات).
وللتخفي��ف من �آث��ار التغي��رات المناخية ،اعتم��د المغرب
ملوثة� ،إ�ض��افة �إلى �إ�س��تراتيجية طاقية
�أنم��اط �إنتاج غير ِّ
وطني��ة ترج��ح تطوي��ر الطاق��ات المتج��ددة والنجاع��ة
الطاقي��ة و ُتمكِّ��ن م��ن اقت�ص��اد ف��ي الطاق��ة الأحفوري��ة
بـ  2,6مليون طن�/س��نة مقاب��ل النفط .وتم تقدي��ر �إمكانية
التخفي��ف من كمية الغازات الم�س��ببة لالحتبا�س الحراري
بالمغ��رب بـ  57مليون طن من ثاني �أوك�س��يد الكربون في
�أف��ق  2030بكلف��ة تقدر بـ  30ملي��ار دوالر .ويقوم المغرب،
بعد التجربة التي اكت�س��بها في مجال �آلية التنمية النظيفة
وتطوي��ر �أعم��ال تخفي��ف مالئم��ة �أو منا�س��بة للم�س��توى
الوطن��ي ،ب�إع��داد ا�س��تراتيجيات وبرامج وطني��ة ،لإطالق
المرحلة التح�ض��يرية لآلية �س��وق الكاربون (Partnership
.)for Market Readiness :PMR

 .2الإكراهات
رغ��م الجه��ود المبذول��ة ،تبقى هنال��ك ع��دة �إكراهات من
بينها:
––ال�ض��غوط التي تتعر�ض لها الموارد والأو�ساط الطبيعية
والت�أثيرات ال�سلبية على البيئة وعلى االقت�صاد (النفايات
المنزلية وال�صناعية ،واال�ستغالل المفرط للموارد.)...
––الآث��ار المترتب��ة ع��ن التغي��رات المناخية التي ي�ص��عب
التنب�ؤ بها.
––عدم وجود �إطار تنظيمي يتعلق ب�إعادة ا�س��تعمال المياه
العادم��ة المعالج��ة ف��ي ال��ري �أو التخل���ص م��ن �أوحال
محطات الت�ص��فية المت�أتية من عملي��ات معالجة المياه
العادمة.
––بطء في �إ�صدار الن�صو�ص المتعلقة بالبيئة وتطبيقها.
––�أهمي��ة اال�س��تثمارات الالزم��ة لت��دارك بع���ض �أ�ص��ناف
التدهور.
––غياب التوعية والتح�سي�س و�ضعف م�شاركة المواطنين.
––الحاج��ة �إل��ى التمويل للرفع من وتيرة �إنجاز الم�ش��اريع
(التطهي��ر ،والتخفيف من حدة التغيرات المناخية ،الخ،).
ودوام الولوج �إلى الماء ال�ص��الح لل�ش��رب ،وتعميم الربط
ب�شبكة الماء ال�صالح لل�شرب.

––حاجيات نقل التكنولوجيا في �إطار التعاون بين ال�شمال
والجنوب.
––الحاجة لتقوية قدرات الفاعلين الوطنيين.
––كلفة العقار القتناء للأرا�ض��ي النجاز من�ش���آت التطهير
من طرف الجماعات.

 .3اال�ستراتيجية المعتمدة
اعتم��د المغرب مقارب��ة تخطيط للتنمية الم�س��تدامة مبنية
عل��ى الت�أهيل البيئ��ي و�إعداد �إ�س��تراتيجية وطني��ة للبيئة،
وو�ضع �إ�ستراتيجية وطنية للتنمية الم�ستدامة وتفعيلها.
ويعتبر تفعيل نمو �أخ�ض��ر ،على الم�س��توى العالمي ،رهانا
للتنمي��ة الم�س��تدامة يت��م اعتم��اده على وجه الخ�ص��و�ص
باعتباره �أحد موا�ض��يع م�ؤتمر ري��و  20 +في يونيو .2012
ويتمي��ز باعتماد �أنماط جديدة م��ن التنظيم و�أنماط عي�ش
جدي��دة ،خ�صو�ص��ا �أنماط الإنتاج واال�س��تهالك التي تميل
�إل��ى المحافظة على الموارد الطبيعية و�إلى التقائية �أركان
التنمي��ة الم�س��تدامة الثالث��ة (االقت�ص��ادي واالجتماع��ي
والبيئي).
وهك��ذا ت��م ال�ش��روع ،ف��ي ع��دة ا�س��تراتيجيات قطاعي��ة،
خ�صو�ص��ا ما يتعلق ب�إ�س��تراتيجية طاقي��ة طموحة تهدف
�إل��ى النهو���ض بالنجاع��ة الطاقي��ة والتنمي��ة عل��ى نطاق
وا�س��ع للطاق��ات المتج��ددة .وتعت��زم ه��ذه الإ�س��تراتيجية
تقلي�ص ا�ستهالك الطاقة بن�سبة  % 12في �أفق  2020و% 15
ف��ي �أفق  2030ورفع ال�س��عة المن�ش���أة للطاق��ات المتجددة
�إل��ى  % 42م��ن مجم��وع ال�س��عة الكهربائية ف��ي �أفق 2020
(� % 14شم�سية و % 14ريحية و % 14مائية).
وتهدف �إ�ستراتيجية الماء �إلى تر�شيد ا�ستعماالت الماء في
كل القطاعات ،خا�صة في مجال الفالحة.
وبالفعل ،و�ض��ع المغرب البرنامج الوطني القت�ص��اد الماء
ف��ي مج��ال ال�س��قي يه��دف �إل��ى تحوي��ل ال�س��قي بالجذب
وال�س��قي بالر���ش �إل��ى ال�س��قي المو�ض��عي بغية ا�س��تعمال
عقالني وم�ستدام لموارد مياه ال�سقي.
يرم��ي ه��ذا البرنامج �إل��ى تحوي��ل م�س��احة �إجمالية تقدر
ب��ـ  555.000هكت��ار �إل��ى ال�س��قي المو�ض��عي ف��ي �أف��ق
�سنة � ،2020أي بمعدل �إنجاز يناهز  55000هكتار �سنويا.
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وفي ميدان الماء ال�صالح لل�شرب� ،سواءا بالن�سبة لال�ستعمال
المنزلي وال�ص��ناعي وال�س��ياحي ت�ص��ل �إمكانية االقت�صاد
ف��ي الماء �إلى  120مليون م ،3عن طريق تح�س��ين مردودية
ال�شبكة وال�ض��بط ،والتحفيز على ا�س��تعمال التكنولوجيات
المالئم��ة في اقت�ص��اد الماء ،وتح�س��ين نجاعة ا�س��تعمال
الماء في ال�ص��ناعة والوحدات ال�س��ياحية وكذا الأخذ بعين
االعتبار �أح�سن طرق اقت�صاد الماء في معايير البناء.
وتبن��ى المغرب �أي�ض��ا ا�س��تراتيجية فالحية في �أفق �س��نة
 ،2020ويتعلق الأمر بمخطط المغرب الأخ�ض��ر الذي يرتكز
عل��ى دعامتين :الدعامة الأولى ته��دف �إلى تنمية فالحية
ع�صرية وتتوخى الدعامة الثانـية دعم ال�ضيعات الفالحية
ال�صغيرة ذات الطابع الت�ضامني المتواجدة بالمناطق ذات
النـظ��م البيئية الهـ�ش��ة (الواحات ،المناط��ق الجبلية� ،إلخ).
وذلك عن طريق تح�سين دخل الفالحين الأكثر ه�شا�شة.
وته��م المكون��ات المتعلق��ة بالبيئ��ة ال��واردة ف��ي مخطط
المغرب الأخ�ضر �أ�سا�سا:
––المحافظة على الماء؛
––تحوي��ل ما يقارب مليون هكتار م��ن زراعة الحبوب �إلى
زراعة الأ�ش��جار المثمرة ،مما �سي�س��اعد عل��ى المحافظة
على الأرا�ضي الفالحية ؛
––�إدم��اج ق�ض��ايا التغي��رات المناخي��ة ف��ي �إنج��از بع�ض
الم�ش��اريع ذات الطاب��ع المحل��ي الممول��ة م��ن ط��رف
الممولين الدوليين؛
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––�إتاحة ا�س��تعمال الطاقات المتج��ددة في مجال الفالحة
(الطاق��ة ال�شم�س��ية ،الطاق��ة الريحي��ة والغ��از الحي��وي
.)biogaz
و�سيمكن �إنجاز مخطط المغرب الأخ�ضر من:
––الرفع من مردودي��ة زراعة الحبوب بالموازاة مع خف�ض
الم�س��احة المزروعة ب��ـ  ،% 30مما �س��يمكن من تخفيف
ال�ضغط البيئي على الماء والتربة؛
––ت�ش��جيع المبادرات المحلية الهادفة �إلى تنمية الأن�ش��طة
الفالحية التي تحترم البيئة مثل �إنتاج ال�ص��بار والع�سل
وعباد ال�شم�س.
ويجب �أن تخ�ض��ع جميع البرامج والمخططات والم�شاريع
ال��واردة ف��ي مخط��ط المغ��رب الأخ�ض��ر ،لدرا�س��ة الت�أثي��ر
البيئ��ي واالجتماعي و�أن تتوفر على مخطط تدبير يو�ض��ح
�آلي��ات التتبع والتقييم والتكوي��ن ،و�أن تعتمد على مقاربة
ت�شاركية وتتوفر على الميزانية ال�ضرورية لتنفيذ المخطط.
و�سي�س��اهم تر�ش��يد ا�س��تعمال الماء في المج��ال الفالحي،
خا�صة بتنظيم ال�سقي ،في نجاح �إدماج �إ�شكالية التغيرات
المناخية في �إنجاز مخطط المغرب الأخ�ضر.
وق��د و�ض��عت ا�س��تراتيجية ال�س��ياحة ف��ي �أفق �س��نة 2020

بدورها م�س�ألة اال�ستدامة في �صلب اهتماماتها بالمراهنة
على تثمين �إمكانيات كل جهة بالمملكة و�إنعا�ش ال�سياحة
التي تحترم البيئة.
ويه��دف مخط��ط «�أليوتي���س» م��ن جهت��ه �إلى اال�س��تغالل
الم�ستدام للموارد و�إنعا�ش �صيد بحري م�س�ؤول.
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الجدول 7

تطور م�ؤ�شرات الهدف ال�سابع
المرامي

الم�ؤ�شرات

1995

2000

2006

2009

2012

المرمى 21
�إدماج مبادئ التنمية الم�ستدامة
في ال�سيا�سات الوطنية والحر�ص
على المحافظة على التنوع
البيولوجي من خالل القيام
بعك�س االتجاه القائم والمتمثل
في هدر الموارد البيئية

ن�سبة المناطق الغابوية
الم�ساحات ال�سنوية المتو�سطة التي
يتم تجديدها (التي يتم ت�شجيرها
وتجديدها (بالهكتار)
م�ساحات المناطق المحمية للمحافظة
على التنوع البيولوجي (هكتار):
منتزهات وطنية
انبعاث غاز ثاني �أوك�سيد الكربون
بماليين الأطنان
انبعاث المواد التي ُت�ضعِف طبقة
الأوزون (بالأطنان)
الناتج الداخلي الخام لكل وحدة طاقية
م�ستهلكة (تعادل القدرة ال�شرائية بالدوالر
الأمريكي لكل كيلوغرام مقابل النفط)
ن�سبة ال�سكان الذين تم ربطهم بال�شبكة
�أو الذين ب�إمكانهم الولوج �إلى م�صدر
للتزود بالماء ال�صالح لل�شرب:
ح�ضري
قروي
ن�سبة الأ�سر الح�ضريين الذين يلجون
الى التطهير ال�سائل
ن�سبة ال�ساكنة الح�ضرية التي ت�سكن في
دور ال�صفيح وفي ال�سكن غير الالئق

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

20 000

20 000

29 651

39 160

1994

2001

193 380

545 000

606 000

1994

2000

2004

48,07

63,4

75,04

المرمى
الحد من انبعاث الغازات
الم�ضرة بال�صحة وبالبيئة
22

المرمى 23
خف�ض الن�سب المئوية ،بين
 1990و ،2015لل�ساكنة التي
ال تلج�أ ب�صفة دائمة �إلى التزود
بالماء ال�صالح لل�شرب ونظام
�صرف �صحي جيد

المرمى 24
الق�ضاء على كل �أ�شكال ال�سكن
التي ال ت�ستجيب لمعايير
الح�ضري،
ال�سالمة في الو�سط
الأُ َ�سر الح�ضرية التي تمتلك �سكنها (بـ )%
من الآن وحتى �سنة 2020

2015

2011

2008

1996

808 700

2001

814

564

1990

2001

10,2

9,9

435
2008
5,1

1994

6,0

2007

81
14

88

100

100

100

100

43

85

89

93

)96 (2016

1994
74,2
1994

42 469

2001

85,6

88,4

2004

2012

9,2

100

89,8

5,9

1994
48,5

64,5

66,4

الم�صدر :وزارة الطاقة والمعادن الماء والبيئة ،الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن الماء والبيئة المكلفة بالماء ،الوزارة المنتدبة لدى وزارة
الطاقة والمعادن الماء والبيئة المكلفة بالبيئة ،وزارة التعمير و�إعداد التراب الوطني ،وزارة ال�سكنى و�سيا�سة المدينة ،وزارة الداخلية ،المندوبية
ال�سامية للتخطيط ،المندوبية ال�سامية للمياه والغابات ومحاربة الت�صحر ،والمكتب الوطني للماء والكهرباء.

القدرة على التتبع والتقييم
قوية
القدرة على جمع المعطيات
جودة المعلومات حديثة العهد
القدرة على تتبع المعلومات
الإح�صائية
القدرات على التحليل الإح�صائي
القدرة على �إدماج التحليل
الإح�صائي في �آليات �إعداد
�سيا�سات التخطيط وتخ�صي�ص
الموارد
�آليات التتبع والتقييم

X
X
X
X

لمحة عن الو�ضعية
هل �سيتم تحقيق الهدف في �أفق �سنة 2015؟

متو�سطة �ضعيفة

من الممكن

من المحتمل

من الم�ستبعد

حالة البيئة المواتية
قوية

متو�سطة

�ضعيفة لكنها
في تح�سن

�ضعيفة

X
X
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الهدف 8

�إقامـة �رشاكـة عامليـة من �أجـل التنميــة
 .1الدعم العمومي للتنمية
بلغ مجموع الدعم العمومي للتنمية  125,6مليار دوالر �سنة
 ،2012م�س��جال بذلك انخفا�ض��ا بن�سبة  % 4مقارنة مع �سنة
 2011و % 2بي��ن  2011و .2012كم��ا �أن ن�س��بته المئوية من
النات��ج الداخلي الخام ،انتقل��ت من � % 0,32إلى  % 0,29بين
�س��نتي  2010و� .2012أما البلدان الغنية فبد�أت تتمل�ص �أكثر
ف�أكثر من وعدها بتخ�ص��ي�ص  % 0,7من مداخليها الوطنية
للدعم العمومي للتنمية.
حدث��ت �أكب��ر االنخفا�ض��ات ف��ي اليون��ان وف��ي �إ�س��بانيا.
وت�س��تمر كل م��ن النروي��ج والدنمارك واللوك�س��مبورغ في
احت��رام التزاماتها بتخ�ص��ي�ص  % 0,7م��ن الناتج الداخلي
الخ��ام لهذا الدعم ،في حين تحاف��ظ المملكة المتحدة على
هدفه��ا المتمث��ل ف��ي بل��وغ ه��ذه الن�س��بة �س��نة � .2013أما
�أ�ستراليا وال�سويد ف�إنهما رفعتا من ن�سبة دعمهما.
و�إذا ما ا�ستمر االتجاه الحالي ف�إن مجموعة المدعمين ب�أكملها
�ست�ستغرق � 50سنة لبلوغ الهدف المتمثل في تخ�صي�ص % 0,7
من الناتج الداخلي الخام للدعم العمومي للتنمية.

 .2تموي��ل القطاعات االجتماعية
بالمغرب
تول��ي الدول��ة �أهمي��ة خا�ص��ة للقطاع��ات االجتماعية في
برام��ج التنمية الت��ي يتم تفعيلها .وتتج�س��د تل��ك الأهمية
في ح�ص��ة تلك القطاعات من الميزاني��ة العامة التي تمثل
حاليا  % 55مقابل � % 36س��نة  .1994وب�إ�ض��افة الميزانية
المخ�ص�ص��ة لنظام الم�س��اعدة الطبية وللمب��ادرة الوطنية
للتنمي��ة الب�ش��رية� ،أي حوال��ي  5ملي��ار درهم �س��نة ،2012
بلغت ح�ص��ة ميزاني��ة القطاعات االجتماعي��ة في ميزانية
الدولة � % 57سنة  2012و % 16,8من الناتج الداخلي الخام.
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الجدول 8

تطور ميزانيـة القطاعـات االجتماعيـة
بالن�سبـة للميزانيـة العامـة للدولـة وللناتـج الداخلـي الخـام
بالن�سبة المئوية من
الميزانية العامة
بالن�سبة المئوية من
الناتج الداخلي الخام

1994

2001

2008

2012

36,3

47,4

53,0

55,2

8,6

12,0

12,3

16,2

الم�صدر :تم احت�سابها انطالقا من م�صاريف ميزانية الدولة الخا�صة
بقوانين المالية ومن التقرير الوطني حول و�ضعية الخدمات االجتماعية
الأ�سا�سية ،2002 ،الوزارة الأولى-برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

�س��جل قطاعا التعليم وال�ص��حة �أهم تطور خالل هذه الفترة
حي��ث �أن ميزانيتهما ت�ض��اعفت �أكثر من ثالث��ة مرات (3,5
و 3,9عل��ى التوال��ي) بي��ن  1994و .2012وق��د مث��ل ه��ذان
القطاع��ان �س��نة  % 90 ،2012م��ن الميزاني��ة المخ�ص�ص��ة
للقطاع��ات ذات الطاب��ع االجتماع��ي و % 46,2من مجموع
القطاع��ات االجتماعي��ة (م��ع �إ�ض��افة �ص��ندوق المقا�ص��ة
وال�صندوق المغربي للتقاعد واالحتياط االجتماعي) مقابل
 % 87و % 74عل��ى التوال��ي �س��نة  .1994ويع��ود انخفا���ض
ح�ص��ة القطاعين م��ن � % 74إل��ى  ،% 46,2ب�ش��كل كبير� ،إلى
الزيادة في الإعانة المخ�ص�ص��ة ل�ص��ندوق المقا�ص��ة التي
انتقلت من  2,3مليار �إلى  53مليار درهم خالل نف�س الفترة.
الجدول 9

تطور ح�صة الإعانات الممنوحة ل�صندوق المقا�صة
بالن�سبة لميزانية الدولة وللناتج الداخلي الخام
بـ  %من الميزانية العامة
بـ  %من الناتج الداخلي الخام

1994

2001

2008

2012

3,5

5,9

12,5

21,5

1,0

1,5

2,9

6,3

الم�صدر :تم احت�سابها انطالقا من م�صاريف ميزانية الدولة الخا�صة
بقوانين المالية ومن التقرير الوطني حول و�ضعية الخدمات االجتماعية
الأ�سا�سية ،2002 ،الوزارة الأولى -برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
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لقد �أُعطِ يت دفعة جديدة لم�سل�سل محاربة الفقر مع انطالق
المب��ادرة الوطني��ة للتنمي��ة الب�ش��رية .واله��دف م��ن هذه
الأخي��رة هو تقوية عمل الدولة والجماع��ات المحلية ،كما
ت�س��تهدف المناطق والفئات الأكثر حرمانا ،وكذا م�شاركة
ال�س��كان لتحقي��ق تملُّ��ك �أف�ض��ل وا�س��تمرارية للم�ش��اريع
والتدخ�لات .كما تركز على المقاربة التعاقدية وال�ش��راكة
م��ع الن�س��يج الجمع��وي والفاعلي��ن ف��ي التنمي��ة المحلية
والقرب.
بين �سنتي  2005و 2010تم �إطالق  22000م�شروع في �إطار
المبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية لفائدة حوالي  5,2مليون
م�س��تفيد مبا�ش��ر بمبلغ �إجمالي ناهز  14مليار درهم .وقد
�شجع الت�أثير الإيجابي للمبادرة الوطنية للتنمية الب�شرية،
عل��ى �إطالق مرحل��ة ثانية للفت��رة الممتدة م��ن � 2011إلى
 2015بغالف مالي يبلغ  17مليار درهم وبتو�سيع المناطق
الم�ستهدفة بهذه المبادرة.
يجب �أن نذكر بهذا ال�ص��دد �أنه قد تم التوقيع على مخطط–

�إط��ار للأم��م المتحدة للم�س��اعدة عل��ى التنمي��ة )UNDAF

 )2016-2012في  31مار�س  2011من طرف حكومة المملكة
المغربية ومنظومة وكاالت الأمم المتحدة بالمغرب .ويقدم
ه��ذا المخط��ط ر�ؤية م�ش��تركة ومندمجة لدع��م المغرب في
بلوغ �أولوياته الوطنية؛ ونذكر منها على وجه الخ�صو�ص:
––تقوية جودة التعليم والتكوين؛
––تح�سين �صحة ال�سكان وحالتهم في ما يتعلق بالتغذية؛
––تقلي�ص اله�شا�شة والفوارق؛
––تعزي��ز الحكام��ة الديمقراطي��ة الت��ي تراع��ي الن��وع
االجتماعي؛
––حماي��ة البيئ��ة والوقاية م��ن الكوارث وتدبي��ر المخاطر
الطبيعية والتغير المناخي.
ويناه��ز المبل��غ الإجمالي التحفي��زي لتج�س��يد الت�أثيرات
المنتظرة  147,7مليون دوالر �أمريكي.

يم���س التع��اون المغرب��ي م��ع البل��دان الإفريقية ،خا�ص��ة
منه��ا جن��وب ال�ص��حراء ،ع��دة �أن�ش��طة ف��ي مج��االت مثل
الفالح��ة والأ�ش��غال العمومي��ة وال�ص��يد البح��ري والطاقة
والمعادن وال�ص��ناعة التقليدية والتعلي��م العالي والتربية
الوطنية والتكوين المهني وال�ص��حة وال�ش��باب والريا�ض��ة
والتنمية االجتماعية والت�ضامن والنقل وال�سكنى والتعمير
وال�سياحة واالت�صاالت...
ولهذا الغر�ض� ،أحدث المغرب �س��نة  1986الوكالة المغربية
للتعاون الدولي ُب ْغ َية جعلها رافعة حقيقية لهذا ال�شكل من
التعاون .وتقوم الوكالة المغربية للتعاون الدولي ب�أن�شطة
تهم �أ�سا�سا �أربعة قطاعات ،هي:
––تكوين الأطر؛
––التعاون التقني؛
––التعاون االقت�صادي والمالي؛
––العمل الإن�ساني.
نظم المغرب �سنة  2003بمراك�ش (ب�صفته رئي�سا لمجموعة
ال�س��بعة و�س��بعين) م�ؤتمرا رفيع الم�س��توى ح��ول التعاون
جنوب/جنوب حيث توجت �أ�شغاله باعتماد �إعالن مراك�ش.

�أ .تكوين الأطر
�أعطت توجهات ال�سيا�س��ة الخارجية للمملكة دفعة جديدة
وقوي��ة لأعم��ال التع��اون الثنائ��ي ،خ�صو�ص��ا ف��ي مجال
تكوي��ن الأطر الأجنبية في الم�ؤ�س�س��ات المغربية العمومية
للتعليم العالي.
�أخ��ذت هذه الأعمال خالل ال�س��نوات الأخيرة �أبعادا مهمة،
حي��ث �أ�ص��بحت المملك��ة المغربية قبلة مف�ض��لة بالن�س��بة
لع��دد متزاي��د م��ن الطلب��ة الأجان��ب ،الأفارق��ة منهم على
وجه الخ�ص��و�ص ،الذين ي��ودون متابعة درا�س��اتهم العليا
والتخ�ص�صية.

 .3التزام المغرب بالتعاون جنوب/

�ش��هد عدد الدول الم�س��تفيدة م��ن العر�ض المغرب��ي للمنح
زيادة مهمة ابتداء من �سنة  2000ليبلغ  96بلدا �سنة .2013
لكن التر�شيحات التي تم تقديمها لم تهم �إال  83بلدا.

جع��ل المغ��رب م��ن التع��اون جنوب/جن��وب ،خا�ص��ة في
الف�ضاء الإفريقي والعربي� ،أولوية في �سيا�سته الخارجية،
وذلك �إ�ض��افة �إلى الد�ستور المغربي الجديد الذي كر�س في
ديباجته تقوية هذا التعاون.

بلغ العدد الإجمالي للطلبة الم�س��جلين الذين ا�ستفادوا من
هذه المنحة منذ �إح��داث الوكالة المغربية للتعاون الدولي
 16600طالب موزعين ح�سب المناطق الجغرافية كما يلي:
––�إفريقيا جنوب ال�صحراء11200 :؛
––العالم العربي4648 :؛

جنوب وبالتعـاون الثالثـي الأطـراف
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�أهــــداف الألفيـــة
مــن �أجــل التنميــة

––�إفريقيا الجنوبية وجزر الكاريبي186 :؛
––�أوروبا.80 :
يبلغ العدد الإجمالي للخريجين الأجانب بالمغرب ،ح�س��ب
الإح�ص��ائيات المتوف��رة ل��دى الوكالة المغربي��ة للتعاون
الدولي.15173 ،

ب .التعاون التقني وتنمية الكفاءات
�ش��هد جان��ب التع��اون التقن��ي تط��ورا مهم��ا ج��راء تزايد
الطلبات ال�ص��ادرة عن البلدان ال�شريكة من �أجل اال�ستفادة
من التجربة والمهارة المغربيتين في العديد من المجاالت
والتخ�ص�ص��ات .وي�ش��هد المغرب اليوم طلب��ا �أجنبيا قويا،
�إفريقيا على وجه الخ�ص��و�ص ،للح�صول على الخبرة التي
اكت�سبها المهنيون المغاربة في مجاالت متعددة.
هكذا ،ا�س��تفاد � 1136إطارا من �أ�صل حوالي  35بلدا �إفريقيا
م��ن بلدان جنوب ال�ص��حراء وم��ن بع�ض البل��دان العربية،
بر�سم الع�شر �سنوات الأخيرة ،من تداريب تكوينية وتداريب
للتخ�ص���ص والبح��ث ،وم��ن دورات لتنمي��ة الكف��اءات،
ق�ص��يرة ومتو�س��طة المدة ،ومن زيارات درا�سية و�إعالمية
ف��ي حوالي  20مج��اال كالط��ب والتعليم والق�ض��اء والماء
ال�ص��الح لل�ش��رب وال�ص��ناعة التقليدية والتكوي��ن المهني
وال�صيد البحري وتكنولوجيات الف�ضاء وال�صحة والثقافة
والعمل االجتماعي والإدارة والمن�ش���آت المائية وال�سياحة
والدبلوما�سية وال�صحافة واالت�صال والجمارك وال�ضرائب
غير المبا�شرة والمالية ،الخ.

ج .التعاون االقت�صادي والمالي وتقوية القدرات
ي�ش��كل التع��اون االقت�ص��ادي والتج��اري �أح��د دعائ��م
�إ�س��تراتيجية العمل الخارجي للمغ��رب �إزاء �إفريقيا ،جنوب
ال�صحراء ب�صفة خا�صة .ولهذا ،قام المغرب بتطوير تعاون
متنوع مع �ش��ركائه الأفارقة و�أطلق �سل�سلة من المبادرات
لفائدة تلك البلدان ،خ�صو�صا منها البلدان الأقل تقدما.
في �سنة � ،2000ألغى المغرب ديون البع�ض من تلك البلدان،
و�أطل��ق مبادرة الول��وج �إلى ال�س��وق المغربية م��ع الإعفاء
من الر�س��وم الجمركي��ة وعدم التقي��د بالح�ص���ص ،لفائدة
بع���ض البلدان الإفريقي��ة الأقل تقدما ،وقد ت��م تبليغ هذه
المب��ادرة �إلى منظم��ة التج��ارة العالمية �س��نة  .2001وقد
تع��ززت جهود ال�س��لطات العمومية بفعل م�ش��اركة القطاع
80

الخا���ص المغربي الذي �ش��جع على اال�س��تثمار في البلدان
موات لل�شراكة
الإفريقية الأقل تقدما بف�ض��ل �إطار قانوني ٍ
بين المغرب و�إفريقيا.
وبالفع��ل ف���إن المغرب كان ،بر�س��م �س��نة  ،2010الم�س��تثمر
الإفريق��ي الثان��ي في الق��ارة بغالف مالي بل��غ  582مليون
درهم� ،أي قرابة  % 91من اال�س��تثمارات المغربية المبا�شِ ��رة
بالخ��ارج .وت��م �إنج��از  % 56م��ن تل��ك اال�س��تثمارات ف��ي
المجموعة االقت�ص��ادية ل��دول �إفريقيا الغربية ،في قطاعات
المعادن واالت�ص��االت والمالية والبناء والأ�شغال العمومية
�أ�سا�سا .وقد بلغت اال�ستثمارات المغربية المنجزة في �إفريقيا
خ�لال الخم���س �س��نوات الأخيرة �أزي��د من  1,7ملي��ار درهم،
وذلك بالرغم من الظرفية االقت�صادية العالمية ال�صعبة.
ت�شهد اال�ستثمارات المغربية التي ينجزها القطاع الخا�ص
تنوع��ا قطاعي��ا وتخ���ص �أ�سا�س��ا القطاع��ات ذات القيم��ة
الم�ض��افة العالية (الخدمات المالية ،االت�ص��االت ،الطاقة،
المعادن ،البناء والأ�شغال العمومية ،تكنولوجيات الإعالم
واالت�ص��ال ،الكهربة .)...وقد قامت الحكومة المغربية ،من
جهة �أخرى ،بر�س��م ال�س��نة المالي��ة  ،2011بتفعيل �إجراءات
لفائ��دة الم�س��تثمرين المغاربة في �إفريقي��ا تتمثل في رفع
�س��قف اال�ستثمارات المرخ�ص بها في �إفريقيا من  4مليون
�إل��ى  13ملي��ون دوالر ،وذلك بهدف الت�ش��جيع على �إ�ش��راك
القطاع الخا�ص المغربي في م�سل�س��ل بناء االقت�ص��اديات
الإفريقية� .،إ�ضافة �إلى ذلك �أعرب المغرب في عدة منا�سبات
عن ا�س��تعداده للعمل من �أجل �ش��راكة نوعي��ة ومج ِّددة مع
بل��دان الجنوب ف��ي �إطار التعاون الجه��وي وبين الجهات،
خ�صو�ص��ا الدول النامية التي هي عبارة عن جزر �صغرى،
طبقا ال�ستراتيجيات بارباد  Barbadeوموري�س .Maurice
وف��ي ما يخ�ص الوكالة المغربي��ة للتعاون الدوليُ ،يالحظ
�أنه��ا تن�ش��ط �أكث��ر ف�أكثر في مج��ال التعاون االقت�ص��ادي
والمال��ي م��ع بل��دان الق��ارة الإفريقي��ة و�أمريكا الو�س��طى
والجنوبية وجزر الكاريبي وبلدان الأوقيانو�س.
ف��ي ه��ذا الإطار ،ت�س��تفيد ع��دة بلدان م��ن م�س��اعدة مالية
مخ�ص�ص��ة لإنج��از م�ش��اريع التنمي��ة االقت�ص��ادية
واالجتماعي��ة ،خ�صو�ص��ا ف��ي المج��االت التالي��ة :التعليم
وال�ص��حة والفالحة (الجانب الحيواني والنباتي) ،وجوانب
الري الع�صري وجر الماء ال�صالح لل�شرب والتطهير ومعالجة
المي��اه ال�ص��الحة لل�ش��رب والكهرب��ة القروية والح�ض��رية،
وال�شبه ح�ضرية وتقوية القدرات الإجرائية والوظيفية.
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د .الأعمال الإن�سانية

هـ .المغرب والتعاون الثالثي الأطراف

ن�س��جل كذلك عمليات الم�س��اعدة الإن�س��انية التي يمنحها
المغ��رب للبلدان �ض��حايا الكوارث الطبيعية ،والتي ت�ش��كل
ح�ص��ة مهم��ة م��ن تدخ�لات الوكال��ة المغربي��ة للتع��اون
الدول��ي ،الت��ي انتقل��ت ميزانيته��ا المخ�ص�ص��ة لعملي��ات
الم�ساعدة الإن�س��انية من  8.848.200درهم �سنة �( 2001أي
 1.040.964,70دوالرا �أمريكيا) �إلى  81.523.536درهما (�أي
 9.591.004,24دوالر �أمريكي)� ،سنة .2006

�إ�ض��افة �إلى برامج التعاون التي تم تفعيلها على الم�ستوى
الثنائ��ي ،ب��د�أ المغرب مع العديد من البل��دان الإفريقية في
تع��اون متعدد الجوانب �أو ثالثي ،غني ومتنوع ،يقوم على
�ش��راكة حقيقي��ة وت�ض��امن فعل��ي .ويمكن ه��ذا النوع من
التع��اون الذي يتميز بعدة مزايا ،م��ن �إفادة بلدان الجنوب
من المهارات والخبرات التي تم تجريبها �سلفا على التراب
الإفريق��ي .ويمكِّن كذلك من تدارك نق���ص الموارد المالية،
بف�ض��ل م�ش��اركة ط��رف ثال��ث (دول��ة �أو منظم��ة دولي��ة)
باعتباره مانحا.

ي�ش��كل العم��ل الإن�س��اني دائم��ا رافع��ة للت�ض��امن الفعال
للمغ��رب مع البلدان الإفريقية .ويتجل��ى ذلك ،منذ �أزيد من
� 25سنة ،في عمليات ا�ستعجالية تتكون عموما من �إعانات
عل��ى �ش��كل �أدوية ومواد غذائي��ة وتجهيزات .وعلى �س��بيل
المثال ،تم �س��نة  2008منح  23ملي��ون درهم لهذا الجانب،
ا�س��تفادت منها بلدان �إفريقية وبلدان من �أمريكا الالتينية
ومن جنوب �شرق �آ�سيا ،ت�ضررت �أغلبها من كوارث طبيعية.

�أنجز المغرب على هذا النحو عدة م�ش��اريع ،مع بلدان نذكُ ر
منه��ا على وج��ه الخ�ص��و�ص فرن�س��ا والياب��ان وبلجيكا،
ومع �ش��ركاء متعددي الجوانب (المنظمة العالمية للزراعة،
البنك الإ�سالمي للتنمية ،الخ) .وهناك مبادرات مع �شركاء
�آخرين قيد التنفيذ �أو قيد الإعداد.

الجدول 10

تطور م�ؤ�شرات الهدف الثامن
المرامي
المرمى 25
تتبع �إقامة نظام تجاري ومالي
منفتح متعدد االطراف قائم على
قواعد متوقعة وغير تمييزية
المرمى 26
المعالجة ال�شاملة لم�شكل مديونية
البلدان النامية واتخاذ تدابير على
ال�صعيدين الوطني والدولي ل�ضمان
قدرتها على مواجهة المديونية.
المرمى 27
�إعداد وتنفيذ ا�ستراتيجيات ،بتعاون
مع الدول النامية ،تخول لل�شباب
�إيجاد فر�ص ال�شغل المالئمة والنافعة
لهم بالتعاون مع الدول النامية.
المرمى 28
توفير الأدوية الأ�سا�سية ب�أ�سعار مقبولة
للبلدان النامية ،بالتعاون مع الفاعلين
في مجال ال�صناعة ال�صيدالنية
المرمى 29
العمل على ا�ستفادة الجميع من
التكنولوجيا الحديثة ،خا�صة
تكنولوجيات المعلومات واالت�صال،
ب�شراكة مع القطاع الخا�ص

الم�ؤ�شرات

1990

معدل �صافي الإعانات العمومية للتنمية

0,22

عدد خطوط الهاتف لكل  1000ن�سمة
عدد المنخرطين في �شبكات الهاتف
النقال لكل  1000ن�سمة
عدد المنخرطين في �شبكة الإنترنيت
لكل  1000ن�سمة
معدل الأ�سر التي تتوفر على حا�سوب
�شخ�صي

0,30

1996-1990
18,6

2001-1997
14,8

15

5,7

1,4

19,9

17,9

18,6

21,4

18,5

18,4

16,1

16,2

19,2

معدل البطالة (� )24-15سنة
المجموع
الذكور
الإناث
معدل نفقات الأ�سر المخ�ص�صة للأدوية
في مجموع النفقات على ال�صحة ()%

0,29

0,7

)(2008

في الدخل الوطني الخام للدول المانحة ()%

معدل الإعانات العمومية للتنمية
المخ�ص�صة للخدمات االجتماعية
الأ�سا�سية ()%
معدل خدمة الدين الخارجي بالمقارنة
مع �صادرات ال�سلع والخدمات
معدل الإعانات العمومية للتنمية
الممنوحة في �إطار تخفيف عبء الديون

2000

2009

2012

2015

1998-1997

2001

2006

60

59,1

45,6

—

50,5

108,9

110,8

104

804,4

)(2011
1135,7

1,2

33,6

)(2004
11

)(2007
17,2

)(2011
99
)(2011

الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط ،مر�صد تكنولوجيات الإعالم.
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ملحق

1

الفقـر والفـوارق االجتماعـيــة
ت��م تفعي��ل ع��دة ا�س��تراتيجيات قطاعي��ة لتحقي��ق �أهداف
الألفي��ة من �أج��ل التنمية في �أف��ق  .2015و ُتمكِّن ح�ص��يلة
المراح��ل المنج��زة في ه��ذا التقرير على ال�ص��عيد الوطني،
من الت�أكيد على �أن الوتيرة عالية بما فيه الكفاية لتحقيق
الأهداف المتوخاة .لكن ،نظرا للفوارق المجالية التي تميز
الو�ضعية االقت�صادية واالجتماعية للمملكة ،ال تمكن هذه
التقارير من �إبراز م�ستوى ووتيرة تطور مختلف الم�ؤ�شرات
المتعلقة ب�أه��داف الألفية من �أجل التنمية على الم�س��توى
المحلي.
وفي هذا الإطار ،يت�ض��ح �أن �إعداد تقارير جهوية �ض��روري
للتمك��ن م��ن القيام بتتبع فع��ال لأهداف الألفي��ة من �أجل
التنمي��ة عل��ى ال�ص��عيد الترابي .وت�ش��جع كل م��ن التجربة
الرائ��دة الت��ي قام��ت به��ا المندوبي��ة ال�س��امية للتخطي��ط
ب�ش��راكة مع �صندوق الأمم المتحدة لل�سكان ،والمتمثلة في
�إعداد تقرير جهوي بمكنا�س–تافياللت �سنة  2009واهتمام
الفاعلين المحليين بالم�شاركة فيها بفعالية ون�شاط ،على
تو�س��يع مثل هذه العمليات ق�ص��د �إبراز الف��وارق المجالية
والقي��ام بمعالجة ال مركزية لل�سيا�س��ات التي يتم تفعيلها
لبلوغ الت�ض��افر المتوخ��ى في الجهود الت��ي تبذل في هذا
المجال.
يق��دم هذا الملحق مقارنة جهوية لبع�ض م�ؤ�ش��رات �أهداف
الألفي��ة م��ن �أج��ل التنمي��ة (الفق��ر ،مح��و الأمي��ة ،م�ؤ�ش��ر
المنا�ص��فة بين الجن�س��ين ،وفيات الأطفال وال�ص��غار ،داء
ال�سل ،التطهير ،ال�سكن غير الالئق) لإبراز التفاوت الموجود
على الم�س��توى المجالي .ويتمثل الهدف من ذلك في �إثارة
النقا�ش واال�ستجابة ،جزئيا ،النتظارات الفاعلين المحليين
بخ�ص��و�ص و�ضعية الجهة مقارنة مع البلد ب�أكمله .و�سيتم
تعزي��ز هذه المقارن��ة ب�إعداد تقارير جهوية �أكثر تف�ص��يال
مثل تلك التي تم �إعدادها على ال�صعيد الوطني.

 .1تقلي�ص الفقر المدقع والجوع
ي�ش��خ�ص هذا الجزء تغي��رات الفقر والفوارق على ال�ص��عيد
الجهوي ،ح�سب منظور الهدف الأول من �أهداف الألفية من
�أجل التنمية .ويتعلق الأمر بالتفريق بين التغيرات المتعلقة
بالفقر الن�س��بي ومتعدد الأبعاد والفوارق االجتماعية ،بين
�سنة  1990و 2011ح�سب الجهات ،وتقييمها بالن�سبة لوثيرة
التح�س��ن التي تتطلبها �أهداف الألفية من �أجل التنمية ()21
لم تتم الإ�ش��ارة �إلى الفقر المدقع والجوع كمرجع لأ�سباب
تتعلق با�ستئ�ص��الها منذ بداية العقد الأول من �سنة ،2000
في العديد من الجهات (.)22
الفقر الن�سبي الجهوي 2011-1990
تم تقلي�ص الفقر الن�سبي الذي يقا�س ح�سب العتبة الوطنية
بـ  2,15دوالر �أمريكي ح�س��ب من�سوب القدرة ال�شرائية� ،إلى
الن�ص��ف بي��ن �س��نتي  1985و ،2011على م�س��توى مجموع
جه��ات المملك��ة .حي��ث �س��جل �أكب��ر انخفا���ض بالجهات

 221ويتعل��ق الأمر بانخفا�ض الفقر والفوارق �إلى الن�ص��ف بين 1990

و .2015واعتب��رت �س��نة  1985ك�س��نة مرجعية بدل �س��نة  ،1990وذلك
لأ�سباب تتعلق بالتمثيلية الجهوية للبحث الوطني ال�ستهالك ونفقات
الأ�س��ر � .1985-1984أم��ا البح��ث حول م�س��توى المعي�ش��ة 1991-1990
لي�ست له تمثيلية على الم�ستوى الجهوي.
� 222إن الفقر المدقع (عتبة  1دوالر �أمريكي في اليوم ولكل فرد ح�سب
من�س��وب القدرة ال�ش��رائية) لم يفق � % 1إال في الجهة ال�شرقية (.)% 2,8
وفي �سنة  2011كان معدل هذا النوع من الفقر �أقل من  % 1في جميع
الجه��ات الأخرى� .أما الجوع المقا�س بالفقر الغذائي ،فقد عانى منه
�أقل من  % 0,8من ال�س��كان في جميع الجهات �إال جهة غرب �ش��راردة
بني ح�سن التي �سجلت فيها ن�سبة الجوع المدقع .% 1,1
85

�أهــــداف الألفيـــة
مــن �أجــل التنميــة

الخريطة 1

معدل الفقر النقدي ح�سب الجهات بـ ( )%في �سنة 2011

�أقل من % 5,3
من � % 5,3إلى �أقل من % 6,4
من � % 6,4إلى �أقل من % 8,1
�أكثر من % 8,1

الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط ،طريقة الإ�سناد العر�ضاني للأبحاث ،مطبقة على البحث الوطني حول
م�ستوى المعي�شة ل�سنة  2007والبحث الوطني حول الت�شغيل ل�سنة .2011

الجنوبية ( )23متبوعة بجهة �س��و�س ما�سة درعة وطنجة–

تطوان التي تقل�ص الفقر بها ب�أكثر من .% 75

بالن�سبة للجهة ال�شرقية وجهة الدار البي�ضاء الكبرى وجهة
�س�لا–زمور–زعير كان هذا االنخفا�ض مرتفعا �أي�ضا ،لكن
ال يف��وق �إال بقلي��ل االنخفا���ض عل��ى الم�س��توى الوطن��ي
(� .)% 71أما بالن�سبة لجهة ال�شاوية–ورديغة وجهة تادلة–
�أزيالل ومراك�ش–تان�س��يفت–الحوز وجه��ة فا�س–بولمان،
فكان هذا االنخفا�ض �أقل من المعدل الوطني.
 223تتكون هنا الجهة الجنوبية من العيون-بوجدور-ال�ساقية الحمراء
وكلميم�-س��مارة ووادي الذهب-لكوي��رة .وق��د ت��م جمعه��ا لأ�س��باب
التمثيلية الإح�صائية للعينة.
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�س��جلت الجه��ات ال�س��الفة الذك��ر �س��نة  ،2011ن�س��بة للفقر
الن�س��بي �أق��ل م��ن  .% 7حيث �س��جلت جه��ة الدار البي�ض��اء
الكب��رى �أ�ض��عف ن�س��بة للفق��ر �س��نة  )% 2,2( 2011متبوعة
بجهة الجن��وب ( )% 3,5ثم جهة الرباط–�س�لا–زمور–زعير
(.)% 3,9
كما �س��جل �أق��ل انخفا�ض لن�س��بة الفق��ر ،من الن�ص��ف �إلى
الثلثي��ن ،ف��ي جه��ة مكنا���س تافالل��ت وتازة–الح�س��يمة–
تاونات ودكالة–عبدة وغرب–ال�ش��راردة بن ح�س��ن ،بمعدل
للفقر الن�سبي يتراوح بين  % 8و ،% 10حيث تعتبر من �أفقر
الجهات (الخريطة .)1
ونتج هذا االنخفا�ض عن ارتفاع المداخيل وتوزيعهم وكذا
انخفا�ض ن�سبة الفقر متعدد الأبعاد.

التقـريـر الوطنـي 2012

الخريطة 2

معدل الفقر متعدد الأبعاد بـ (( )%مقاربة �ألكير-فو�ستر) ح�سب الجهات في �سنة 2011

�أقل من % 5
من � % 5إلى �أقل من % 10٫5
من � % 10,5إلى �أقل من % 11
�أكثر من % 11

الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط ،البحث الأنثروبولوجي والفقر المتعدد الأبعاد �سنة .2011

الفقر متعدد الأبعاد الجهوي 2011-2001
�إن الفقر متعدد الأبعاد ح�س��ب تعريف  Alkire-fosterمازال
متواجدا بالمناطق القروية ( )24على الخ�ص��و�ص ،ال�ش��يء
ال��ذي جعل ت�أثي��ره �أكبر بالمناط��ق الأقل تمدن��ا .كما هو
الحال بالن�س��بة لجه��ة تازة–الح�س��يمة–تاونات ()%19,3
ومراك�ش–تان�س��يفت–الحوز ( )%18,9ث��م تادلة–�أزي�لال
(( )% 16,9الخريطة .)2

 224لنذك��ر �أن مع��دل الفق��ر متعدد الأبع��اد يناهز � % 20,2س��نة 2011

بالو�سط القروي مقابل  % 2,3بالو�سط الح�ضري.

�إن مع��دل الفق��ر متعدد الأبعاد يق��ارب المعدل الوطني في
جه��ة �سو�س–ما�س��ة–درعة ( )%10,9وغرب �ش��راردة–بني
ح�س��ن ( )%10,8ومكنا�س–تافالل��ت ( )%10,2وفا���س–
بولم��ان ( )%10,5وطنجة–تط��وان ( )% 10ودكالة–عب��دة
( )% 9,3وال�شاوية–ورديغة (.)%7,7
�إن الجهات الأقل ت�أث��را بالفقر متعدد الأبعاد هي الجهات
الجنوبي��ة ( )% 3,5وجه��ة ال��دار البي�ض��اء الكب��رى ()%1,2
والجه��ة ال�ش��رقية ( )% 5,8ث��م جه��ة الرباط–�س�لا–زمور–
زعير (.)%  4,6
�س��جلت �أعلى ن�س��بة النت�ش��ار الفقر متعدد الأبعاد بالمناطق
القروية لجهات مراك�ش–تان�س��يفت–الحوز ( )% 31,2وفا�س–
بولمان ( )% 28,5وتادلة–�أزيالل ( )% 24,7وتازة–الح�سيمة–
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تاون��ات ( )%24,5ومكنا�س–تافاللت ( )%22وطنجة–تطوان
( .)%20,7ففي هذه الجهات� ،أكثر من �شخ�ص قروي من �أ�صل
خم�سة ينتمي �إلى �أ�سرة تعاني من الفقر متعدد الأبعاد.
وعل��ى عك���س ذلك ،تم ا�ستئ�ص��ال الفقر متع��دد الأبعاد من
المناط��ق الح�ض��رية لجهة الدار البي�ض��اء الكب��رى ()%1,2
والجهات الجنوبي��ة ( )%1,7ودكالة–عبدة ( )%1والرباط–
�سال زمور–زعير ( )%1,9وال�شاوية–ورديغة) (.)%1,5
فبي��ن �س��نتي  2001و 2011تقل���ص الفق��ر متع��دد الأبع��اد
�إل��ى الن�ص��ف على ال�ص��عيد الوطن��ي ( .)%59وتج��اوز هذا
االنخفا���ض الثلثي��ن ف��ي جه��ات ال��دار البي�ض��اء الكبرى

وال�ش��اوية–

والرباط–�س�لا–زمور–زعير ودكالة–عب��دة
ورديغة والجهة ال�شرقية وغرب–�شراردة بني ح�سن.

كما تقل�ص �إلى الن�صف بين  %50و %60بالجهة الجنوبية
وجه��ة طنجة–تطوان ومكنا�س–تافاللت و�سو�س–ما�س��ة–
درعة وتازة–الح�س��يمة–تاونات� .إال �أن الجهات التي عرف
فيه��ا الفق��ر متعدد الأبعاد تقل�ص��ا �ض��عيفا خ�لال الفترة
 2011–2001فه��ي فا�س–بولم��ان ومراك�ش–تان�س��يفت–
الحوز وتادلة–�أزيالل ،حي��ث انخف�ض الفقر متعدد الأبعاد
فيها بن�س��بة تتراوح بين  %40و .%50و�ضمن هذه الجهات
توجد تلك التي تعاني �أكثر من الفقر متعدد الأبعاد.

الر�سم البياني 11

الفقر متعدد الأبعاد والنقدي ح�سب الجهات ل�سنة 2011
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 .2الفوارق االجتماعيـة والجهويـة

2007-1985

ارتفع��ت الف��وارق االجتماعي��ة ،المقا�س��ة بم�ؤ�ش��ر جين��ي
( )giniلنفقات ا�س��تهالك الأ�س��ر ،بين  1985و 2007بـ %2,6
على الم�س��توى الوطني و %1,7بالو�س��ط الح�ض��ري و%4,7
بالو�س��ط الق��روي� .إال �أن ه��ذا االرتف��اع ل��م يخ���ص جميع
جهات المملكة.
�إن الجه��ات التي �س��جلت �أكب��ر ارتفاع له��ذه الفوارق ،بين
 1985و 2007ه��ي جه��ة طنجة–تط��وان الت��ي ارتف��ع فيها
88

م�ؤ�ش��ر جيني ( )giniب��ـ  %24,6بي��ن  1985و ،2011متبوعة
بدكالة–عبدة ( )%15,4ومراك�ش–تان�سيفت–الحوز ()%14,9
والرباط–�سال–زمور–زعير (.)%7,8
لم تعرف الفوارق االجتماعية انخفا�ض��ا ملحوظا بين 1985

و� 2007إال في الجهات الجنوبية ( )%19,7وال�شاوية–ورديغة
( )%14,9وال��دار البي�ض��اء الكب��رى ( )%8,8وفا�س–بولم��ان
( .)%4,3ويجعل هذا من ال�شاوية–ورديغة الجهة الأكثر تكافئا
بالمغرب .وقد قل�صت الجهات الجنوبية وجهة الدار البي�ضاء
الكب��رى وجه��ة فا�س–بولمان ،بدورها م�ؤ�ش��ر الف��وارق �إلى
م�ستوى �أ�صغر من الم�ستوى الذي �سجلته �سنة .1985

التقـريـر الوطنـي 2012

�أما الجهات التي عرفت ركودا في الفوارق االجتماعية بين
�سنة  1985و 2007فهي الجهة ال�شرقية وجهة �سو�س–ما�سة–
درعة وجه��ة مكنا�س–تافاللت وجهة غرب ال�ش��راردة بني
ح�س��ن وجهة تادلة–�أزيالل وجهة تازة–الح�سيمة–تاونات.
ففي هذه الجهات ا�س��تقرت هذه الفوارق في م�ستوى �أ�صغر
بقلي��ل من الم�س��توى الوطني� .أما في جه��ات �أخرى كجهة
مراك�ش–تان�سيفت–الحوز التي �شهدت ارتفاعا في الفوارق،
فقد عرفت �أقل انخفا�ض في ن�سبة الفقر.

بالفعل تحدد الفوارق �إلى جانب النمو االقت�ص��ادي ،ن�سبة
الفق��ر المال��ي� .إال �أن انخفا���ض الفقر الجه��وي بين 1985
و 2011ال يعتمد على تقل�ص الفوارق �إال في ن�صف الجهات،
حيث �أن��ه في باقي الجه��ات يرجع انخفا�ض ن�س��بة الفقر
كليا �إلى النمو االقت�ص��ادي� .سجل �أكبر انخفا�ض للفقر في
الجه��ات التي عرف��ت �أكبر تقل�ص للفوارق كجهة ال�ش��اوية
ورديغة والجهات الجنوبية.
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ملحق

2

م�ؤ�رشات �أهداف الألفية من �أجل التنمية ح�سب اجلهات
 .1تقلي�ص الفقر المدقع والجوع
الجدول 11

تطور ن�سبة الفقر الن�سبي ح�سب الجهة بين  1985و2011

الجهــات

1985

2011

الجهات الجنوبية

29,4

3,5

– 88,1

�سو�س–ما�سة–درعة

32,3

6,9

– 78,6

طنجة–تطوان

22,3

5,3

– 76,2

الدار البي�ضاء الكبرى

8,8

2,3

– 73,9

الجهة ال�شرقية

21,8

5,7

– 73,9

الرباط–�سال–زمور–زعير

14,4

3,9

– 72,9

تادلة–�أزيالل

20,7

5,9

– 71,5

�شاوية–ورديغة

22,3

6,5

– 70,9

فا�س–بولمان

20,3

6

– 70,4

مراك�ش–تان�سيفت–الحوز

24,9

7,4

– 70,3

مكنا�س–تافياللت

25,3

8,1

– 68,0

تازة–الح�سيمة–تاونات

19,5

8,3

– 57,4

دكالة–عبدة

17,6

8,2

– 53,4

الغرب–�شراردة–بني ح�سن

21,6

10,7

– 50,5

الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط.
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بـ %

التغيـرات
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الجدول 12
تطور ن�سبة الفقر المتعدد الأبعاد بين  2001و2011
ن�سبة الفقر المتعدد الأبعاد بـ %

الجهــات

2001

الدار البي�ضاء الكبرى
الرباط–�سال–زمور–زعير
دكالة–عبدة
�شاوية–ورديغة
الجهة ال�شرقية
الغرب–�شراردة–بني ح�سن
طنجة–تطوان
الجهات الجنوبية
مكنا�س–تافياللت
�سو�س–ما�سة–درعة
تازة–الح�سيمة–تاونات
فا�س–بولمان
مراك�ش–تان�سيفت–الحوز
تادلة–�أزيالل

2011

التغيرات بـ %

7,6

1,2

– 84,2

15,9

4,6

– 71,1

31,4

9,3

– 70,4

24,4

7,7

– 68,4

18,2

5,8

– 68,1

30,6

10,8

– 64,7

25,7

10

– 61,1

8,8

3,5

– 60,2

25,3

10,2

– 59,7

23,2

10,9

– 53,0

39,5

19,3

– 51,1

20,8

10,5

– 49,5

34,6

18,9

– 45,4

27,8

16,9

– 39,2

الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط.
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الجدول 13

تطور ن�سب محو الأمية ح�سب الجهات (بـ )%
الجهات
واد الذهب–الكويرة–العيون
�سو�س–ما�سة–درعة
الغرب–ال�شراردة–بني ح�سن
ال�شاوية–ورديغة
مراك�ش–تان�سيفت–الحوز
الجهة ال�شرقية
الدار البي�ضاء الكبرى
الرباط–�سال–زمور–زعير
دكالة– عبدة
تادلة–�أزيالل
مكنا�س–تافياللت
فا�س– بولمان
تازة–الح�سيمة–تاونات
طنجة–تطوان
الوطني

2012

2000

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

89,9

69,1

78,5

95,3

88,5

91,7

78,5

41,6

57,6

95,4

79,6

86,9

69,0

39,9

55,3

81,5

67,8

74,8

71,5

49,9

61,4

89,2

79,4

84,7

60,3

37,3

48,5

92,0

73,4

82,6

67,7

51,1

59,7

90,2

81,8

86,3

92,1

85,0

88,5

96,9

94,9

95,9

87,5

75,2

81,4

93,3

89,8

91,6

57,0

37,2

47,3

83,5

68,7

76,6

68,2

41,2

55,1

81,2

62,6

71,6

76,7

54,1

65,4

90,6

82,8

86,8

72,6

55,3

64,1

92,8

84,1

88,4

61,0

31,1

46,7

85,6

64,2

75,4

75,1

52,7

64,4

87,4

79,2

83,6

73,2

51,7

62,5

90,1

79,0

84,6
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 .3م�ؤ�شر المنا�صفة بين الجن�سين ح�سب م�ستوى التعليم
الجدول 14

تطور م�ؤ�شر المنا�صفة بين الجن�سين ح�سب م�ستوى التعليم وح�سب الجهة بين  2000و( 2012بـ )%
الجهات

2000/1999

االبتدائي

الإعدادي

الت�أهيلي

االبتدائي

الإعدادي

الت�أهيلي

واد الذهب–لكويرة

86,6

74,9

91,4

92,8

91,0

102,8

العيون–بوجدور

88,4

89,9

86,3

92,8

92,0

106,2

كلميم–ال�سمارة

84,7

63,9

57,0

90,9

80,3

88,7

�سو�س–ما�سة–درعة

78,5

53,4

54,8

90,8

68,7

76,6

الغرب–ال�شراردة–بني ح�سن

79,9

66,8

75,2

91,5

74,8

92,1

ال�شاوية–ورديغة

78,0

76,1

81,8

89,2

77,7

93,6

مراك�ش–تان�سيفت–الحوز

77,4

72,0

80,2

89,1

69,0

86,7

الجهة ال�شرقية

81,0

73,6

82,3

88,5

77,6

92,1

الدار البي�ضاء الكبرى

92,2

98,7

106,0

94,0

93,5

103,2

الرباط–�سال–زمور–زعير

86,2

90,0

90,6

91,4

88,2

100,3

دكالة–عبدة

73,3

76,0

88,5

88,3

74,6

97,4

تادلة–�أزيالل

74,6

62,1

62,7

88,6

68,5

77,3

مكنا�س–تافياللت

81,8

67,5

67,4

91,0

79,5

84,1

فا�س–بولمان

81,4

79,3

99,1

91,3

82,6

97,4

تازة–الح�سيمة–تاونات

68,9

50,4

58,3

88,3

61,2

72,8

طنجة–تطوان

93,1

82,7

102,9

93,8

84,7

100,7

الوطني

81,1

75,3

82,6

90,7

78,2

91,9
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 .4معدالت وفيات الأطفال �أقل من � 5سنوات و�أقل من �سنة
الجدول 15

معدالت وفيات الأطفال �أقل من � 5سنوات و�أقل من �سنة ح�سب الجهات �سنة ( 2009لكل  1000والدة حية)
الجهات

معدل وفيات الأطفال
�أقل من �سنة

معدل وفيات الأطفال
�أقل من خم�س �سنوات

واد الذهب– الكويرة
العيون– بوجدور

23,9

28,8

كلميم–ال�سمارة
�سو�س–ما�سة–درعة

33,0

39,7

الغرب–ال�شراردة–بني ح�سن

26,9

33,8

ال�شاوية–ورديغة

27,9

34,9

مراك�ش–تان�سيفت–الحوز

31,1

38,4

الجهة ال�شرقية

25,3

31,0

الدار البي�ضاء الكبرى

19,0

23,5

الرباط–�سال–زمور–زعير

25,1

31,1

دكالة–عبدة

32,7

40,9

تادلة–�أزيالل

37,3

45,9

مكنا�س–تافياللت

33,0

41,3

فا�س–بولمان

32,9

40,6

تازة– الح�سيمة–تاونات

35,1

45,3

طنجة– تطوان

24,1

30,4

الوطني

30,1

36,2
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 .5معدل ت�أثير داء ال�سل
الجدول 16

تطور معدل ت�أثير مر�ض ال�سل ح�سب الجهة ،بين  2000و( 2011لكل  100.000ن�سمة)
الجهات

2000

2011

63

18,3

العيون– بوجدور–ال�ساقية الحمراء

110,9

51,1

كلميم–ال�سمارة

82,5

57,7

�سو�س–ما�سة–درعة

64,7

56,6

الغرب–ال�شراردة–بني ح�سن

127,1

99,9

ال�شاوية–ورديغة

101,2

78,4

مراك�ش–تان�سيفت–الحوز

71,2

53,5

الجهة ال�شرقية

80,8

66,7

الدار البي�ضاء الكبرى

154,4

134,3

الرباط–�سال–زمور–زعير

161,7

108,5

دكالة–عبدة

92,9

75,0

تادلة–�أزيالل

72,6

53,7

مكنا�س–تافياللت

81,6

66,3

فا�س–بولمان

160,6

118,6

تازة–الح�سيمة–تاونات

65,2

62,7

طنجة–تطوان

136,8

121,6

المجموع

105,8

85,2

واد الدهب–الكويرة

الم�صدر :وزارة ال�صحة.
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 .6معدل التطهير

الجدول 17

تطور ن�سبة ال�سكان الم�ستفيدين من �شبكة التطهير ح�سب و�سط الإقامة وح�سب الجهة (بـ )%
الجهات

2012

2000

الح�ضري

القروي

المجموع

الح�ضري

القروي

المجموع

واد الدهب–الكويرة–العيون

56,2

0,2

44,1

82,4

0,6

64,4

�سو�س–ما�سة–درعة

65,8

2,6

30,8

76,5

0,2

37,3

الغرب–ال�شراردة–بني ح�سن

78,8

0,1

38,5

81,4

2,7

44,1

ال�شاوية–ورديغة

96,3

1,0

45,9

90,9

1,2

49,6

مراك�ش–تان�سيفت–الحوز

84,2

1,5

36,2

91,9

1,7

43,4

الجهة ال�شرقية

76,3

4,1

50,2

88,1

11,0

63,2

الدار البي�ضاء الكبرى

90,7

4,7

87,5

92,5

0,6

86,5

الرباط–�سال–زمور–زعير

87,3

7,5

75,9

92,9

29,2

83,8

دكالة–عبدة

79,9

0,1

33,5

86,0

0,7

39,8

تادلة–�أزيالل

68,0

2,2

31,2

83,6

2,5

38,2

مكنا�س–تافياللت

84,3

4,5

51,5

93,1

16,7

66,3

فا�س–بولمان

91,7

0,7

71,8

97,4

1,9

75,9

تازة–الح�سيمة–تاونات

80,8

1,6

23,1

76,4

1,6

24,0

طنجة–تطوان

92,2

0,6

58,7

94,3

6,7

65,7

المجموع

83,7

1,9

51,1

89,8

4,5

59,5

الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط.
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 .7ال�سكن غير الالئق
الجدول 18

تطور ن�سبة ال�سكان المقيمين في �سكن غير الئق ح�سب و�سط الإقامة وح�سب الجهة (بـ )%
الجهات

2007

الح�ضري

المجموع

الح�ضري

واد الذهب–الكويرة–العيون

8,8

6,6

2,4

8,4

�سو�س–ما�سة–درعة

6,4

3,4

1,1

1,0

الغرب–ال�شراردة–بني ح�سن

11,3

15,6

11,0

20,4

ال�شاوية–ورديغة

2,6

2,8

4,7

4,4

مراك�ش–تان�سيفت–الحوز

4,6

2,1

2,0

1,2

الجهة ال�شرقية

1,2

0,8

0,1

0,1

الدار البي�ضاء الكبرى

14,1

17,3

14,0

16,0

الرباط–�سال–زمور–زعير

8,9

12,2

7,8

10,8

دكالة–عبدة

1,9

1,9

0,8

0,5

تادلة–�أزيالل

1,8

1,5

5,0

5,0

مكنا�س–تافياللت

3,3

3,7

2,8

2,9

فا�س–بولمان

2,2

4,0

0,3

2,6

تازة–الح�سيمة–تاونات

16,2

6,0

9,1

3,1

طنجة–تطوان

3,1

2,1

3,0

2,5

المجموع

7,0

6,4

5,9

6,2

الم�صدر :المندوبية ال�سامية للتخطيط.
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المجموع

