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مــــدخـــــــــل
�إن املغرب ،املنخرط يف �سياق داخلي وخارجي يت�سم بتحوالت عميقة ،يق ّدر ويتحمل ما يرتتب عن هذا
ال�سياق من �إ�صالحات اقت�صادية و�سيا�سية وم�ؤ�س�ساتية ،ويعرب عن ا�ستعداده لتحقيق م�رشوع املجتمع
الذي تتوق �إليه نخبه على املدى البعيد.
على ال�صعيد اخلارجي ،وع�شية دخوله يف منطقة التبادل احلر مع أ�وروبا ،يف أ�وج قيادتها إلنعا�ش
منوذج �رشاكة أ�ورومتو�سطية متجددة ،وعلى مرمى حجر من منطقة التبادل احلر مع الواليات املتحدة
أ� ألمريكية ،ين�شط املغرب ،بعزم و�إ�رصار ،ت�ضامنه التقليدي ،اقت�صاديا واجتماعيا و�سيا�سيا مع بلدان
املغرب العربي والعامل العربي و أ�فريقيا ،التي يقت�سم مع �شعوبها عددا من االنتماءات اجلغرافية
والتاريخية والب�رشية .وب�صفة عامة ،يبلور املغرب �سيا�سة �إرادية ،للتعاون جنوب-جنوب مع آ��سيا
و أ�مريكا الالتينية .وت�شكل بلدان هذه أالخرية وجهة متميزة.
على ال�صعيد الداخلي ،يعرف املغرب ،عموما ،دينامية تطور وتنمية ب�رشية ا�ستطاع التحكم فيها،
تدريجيا على الرغم من ا إلكراهات الناجمة عن انتقال ثالثي دميغرايف واقت�صادي ودميقراطي ،مع
ما ي�صاحب �سريوراتها املعقدة من حتوالت اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية وم�ؤ�س�ساتية يتحمل
تداعياتها .بعزم ثابت ،ح�سب امل�ستطاع (ويف غالب أالحيان بح�سب ما يجب) ملواجهة املخاطر أالمنية
التي تهدد حميطه اجلهوي والدويل ،رغم ا آلثار ال�سلبية التي ترتكها مثل هذه امل�س�ؤوليات على موارده
الوطنية ،وذلك على ح�ساب أ�هدافه االقت�صادية واالجتماعية ذات أالولوية.
ومن أ�جل ا�ستغالل فر�ص العوملة ،التي كان أ�حد البلدان النامية ال�سباقة لال�ستعداد لها ،ف�إن املغرب
يواجه حتدياتها متحمال �إكراهات االنتقال من اقت�صاد حممي ،ملدة طويلة� ،إىل اقت�صاد ليربايل مفتوح
على املناف�سة الدولية والقيم امل�ضافة التي توفرها اجلهوية املفتوحة .ويف هذا ا إلطار ،يعبئ دينامية
�رشاكات بني القطاع العمومي والقطاع اخلا�ص ،من أ�جل انخراط حيوي يف املدارج أالكرث �إفادة من
املنظومات القيمية العامة .ولهذه الغاية ،عمل املغرب على تطوير أ�قطاب للتميز ،يف جماالت البنيات
التحتية والن�شاطات ذات القيمة امل�ضافة العالية ،وخ�صو�صا الهند�سة املالية والتكنولوجيات اجلديدة
وال�صناعات والفالحة .ومن مت ،ف�إن طريقة العمل املتبعة تعتمد على عقود-برامج قطاعية مع الفاعلني
االقت�صاديني ،وهيئات ال�ضبط امل�ستقلة ،وي�سلك مع ال�رشكاء االجتماعيني طريق احلوار املنتظم ،دون
أ�ن يغفل ،يف جميع احلاالت ،حر�صه الدائم على التوازنات أال�سا�سية ل إلطار املاكرو اقت�صادي.
ويف طموحه جلعل التنمية الب�رشية غاية وعامال من عوامل النمو االقت�صادي ،ف�إن املغرب يخ�ص�ص حوايل
 %55من امليزانية الوطنية للربامج االجتماعية .ولدعم هذه الربامج أ�عطيت االنطالقة حتت ا إل�رشاف
ال�شخ�صي جلاللة امللك ،مل�رشوع كبري أ�طلق عليه «املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية» ،التي متثل تعبريا
قويا عن هذا الطموح ،وتكت�سي بعد ور�ش وطني حقيقي .ويعتمد هذا امل�رشوع يف تطبيقه ،املتوفر على
�إطار خ�صو�صي من الربجمة والتتبع والتقييم ،وعلى ميزانية متعددة ال�سنوات ،على مقاربة ت�شاركية
وتعاقدية تنخرط فيها ا إلدارات املحلية واملنتخبون واملجتمع املدين .وقد انطلق هذا امل�رشوع منذ �سنة
 2005حيث يندرج يف �إطار منهجية أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية ،وي�سعى ،باخل�صو�ص� ،إىل حت�سني
ظروف معي�شة ال�سكان عن طريق تنمية البنيات التحتية االجتماعية و�إىل ت�شجيع �إحداث م�شاريع
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�صغرى وعلى �صعيد الوحدات اجلغرافية أال�سا�سية ومدرة للدخل� .إنه م�رشوع ي�سعى �إىل الت�شجيع
والتحفيز على �صيغ ت�آزر تراكمية ،مع برامج حماربة ال�سكن غري الالئق ،و�إنعا�ش ال�سكن االقت�صادي
وانعكا�سات ا إل�صالحات املجتمعية ،اجلريئة بالن�سبة لبلد م�سلم ،وخ�صو�صا منها ا إل�صالحات املت�صلة
مبدونة أال�رسة والتدبري الفعال للحقل الديني.
أ�كيد أ�ن املغرب ورث وراءه ثقال تاريخيا �سلبيا ،على ال�صعيد االقت�صادي وعلى �صعيد التنمية الب�رشية.
انكب ب�إ�رصار على التخفيف من هذا ا إلرث بفتحه للعديد من أ�ورا�ش ا إل�صالحات .وتدل املجهودات
لكنه ّ
احلالية ،على اال�ستقرار املاكرو-اقت�صادي والنمو واال�ستثمارات والت�شغيل ،وكذا م�ستوى حت�سني
ظروف معي�شة ال�سكان .وبالفعل ،فكل امل�ؤ�رشات تعك�س اليوم �صورة بالد يف طور حت�سني منوها،
ودينامية تنميتها الب�رشية.
ويف هذا ال�سياق ،تعرف البطالة تراجعا ملحوظا حيث انتقل معدلها من � %13,8سنة � 1999إىل %9,8
�سنة  ،2007و�إىل  %9,6خالل الف�صل أ
الول من �سنة  .2008فبف�ضل انح�صارمعدل الت�ضخم يف %1,8
خالل فرتة  2006-1998وحت�سن الدخل املتاح بـ  %4,1أ
بال�سعار اجلارية ،عرفت القدرة ال�رشائية
تطورا حدد يف  %2,3كمعدل �سنوي.
و أ�خْ ذا بعني االعتبار تطور معدل الفقر الذي ميثل ،يف نهاية أالمر ،امل�ؤ�رش الرتكيبي أالكرث داللة يف جمال
التنمية الب�رشية ،ف�إن أالولوية التي أ�عطاها املغرب لهذا املجال بد أ�ت ت�ؤتي أ�كلها .وبالفعل ،فقد انخف�ض
هذا املعدل من � %55,7سنة � 1960إىل � %21سنة  ،1985لينتقل �إىل � %16,3سنة  ،1999ثم �إىل %14,2
�سنة  ،2004و %9كما يت�ضح من البحث حول م�ستويات معي�شة أال�رس املنجز �سنة .2007
فكما هو ال� أش�ن يف كل م�رشوع م�ستقبلي ،هناك ،بطبيعة احلال ،احتمال تقلبات من � أش�نها الت�شوي�ش على
الظرفيات املواتية ب�شكل كبري ،خ�صو�صا يف عامل تطغى عليه النزاعات اجليوا�سرتاتيجية ،واالرتفاع
املهول يف أ��سعار الطاقة واملواد الغذائية ،وت�ضاعف ب�ؤر التوتر ،بل حتى احلروب .فبطبيعة احلال ال
ميكن ا�ستبعاد اخلطر يف أ�ي ميدان من امليادين .غري أ�نه يتعني على املغرب أ�ن يوا�صل �إرادته و أ�ن يجعل
من التقلبات اجلهوية والدولية الغري املتوقعة حافزا �إ�ضافيا يف �سعيه �إىل تعزيز املكت�سبات وتقوية
دينامية ا إل�صالحات املفتوحة ،وحتى ينجح يف التعجيل من التطور و�إعطاء قيمة إلمكاناته املحتملة،
عو�ض اخل�ضوع النعكا�ساته املثبطة للعزمية.
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مــذكــرة مــنهجيــة
يهدف �إعالن أاللفية ،املعتمد من طرف  145رئي�س دولة ،يف �شتنرب من �سنة � ،2000إىل حتقيق عدد من
أالهداف أُ�طلق عليها « أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية» .وت�شمل هذه أالهداف ،املرتبطة مب�ستوى التنمية
الب�رشية  8حماور أ��سا�سية هي :
 التقلي�ص من الفقر املدقع واجلوع ؛ �ضمان توفري التعليم االبتدائي للجميع ؛ النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني وا�ستقاللية الن�ساء ؛ تقلي�ص وفيات أالطفال أ�قل من خم�س �سنوات ؛ حت�سني �صحة أالمومة ؛ حماربة مر�ض نق�ص فقدان املناعة (ال�سيدا) وحمى امل�ستنقعات و أ�مرا�ض أ�خرى ؛ �ضمان بيئة م�ستدامة ؛	�إقامة �رشاكة عاملية من أ�جل التنمية.ينطوي كل واحد من هذه أ
الهداف على عدد من املرامي امل�صحوبة ب أ�رقام يتعينّ بلوغها داخل أ�جل 25
�سنة ،يف الفرتة مابني  1990ك�سنة بداية ،و 2015ك�سنة أ�فق.
�إن املغرب يعمل بجد من أ�جل حتقيق أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية يف أالفق املحدد.
وت�شهد التقارير الدورية ،املنجزة لهذه الغاية ،على �إحراز تقدم كبري يف هذا املجال .ففي هذا ا إلطار مت
انطالق �إعداد التقرير الثالث بر�سم �سنة  ،2007حمرتما بذلك االلتزامات التي أ�خذتها اململكة املغربية
على عاتقها �إزاء أالمم املتحدة .ول�ضمان مزيج من الدقة واملو�ضوعية لتقرير ينبغي له أ�ن يعطي �صورة
أ�مينة عن م�ستوى التنمية الب�رشية باملغرب ،أ��سندت احلكومة املغربية مهمة �إجنازه �إىل املندوبية
ال�سامية للتخطيط.
وهكذا ،وبغاية حتديد أالهداف الثمانية ألللفية من أ�جل التنمية ب أ�ق�صى قدر من املرامي املت�صلة بها،
�سي�شتمل هذا التقرير على الف�صول التالية :
 الف�صل  : 1مقدمة تتناول بالتحليل �سياق التنمية باملغرب و آ�ثارها االقت�صادية واالجتماعية			 والثقافية ؛
 الف�صل  : 2التقلي�ص من الفقر املدقع واجلوع ؛ الف�صل � : 3ضمان توفري التعليم االبتدائي للجميع ؛ الف�صل  : 4النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني وا�ستقاللية الن�ساء ؛ الف�صل  : 5تقلي�ص وفيات أالطفال أ�قل من خم�س �سنوات ؛ الف�صل  : 6حت�سني �صحة أالمومة ؛ الف�صل  : 7حماربة مر�ض فقدان املناعة (ال�سيدا) وحمى امل�ستنقعات و أ�مرا�ض أ�خرى ؛ الف�صل � : 8ضمان بيئة م�ستدامة ؛ الف�صل �	: 9إقامة �رشاكة عاملية من أ�جل التنمية.
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لقد تطلب �إعداد هذا التقرير تهيئ جمموعة من البنيات بهدف توفري ظروف حوار مثمر بني خمتلف
املتدخلني املعنيني ب�إجناز أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية .وبالفعل ،ف�إن البعد الوطني والدويل للتقرير
املغربي ،املتعلق ب أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية ،ي�ستدعي �إعداده يف �إطار من التعاون بني احلكومة
املغربية وبرنامج أالمم املتحدة للتنمية ،ومواكبة مع وكاالت أ�خرى تابعة لها يف املغرب .كما يتطلب هذا
البعد م�شاركة القطاعات الوزارية املعنية ،وممثلي املجتمع املدين.
وهكذا ،أ�ن�شئت جلنة توجيه ت�ض ّم يف ع�ضويتها الهيئات املذكورة ،بهدف مناق�شة التوجهات
اال�سرتاتيجية ،والت�شاور حول �صياغة التقرير .ومن ث ّم ،عمد كل قطاع وزاري على حدة �إىل �إعداد
تقرير قطاعي حول وترية التقدم احلا�صل يف هدف أ�و أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية الداخلة يف �إطار
اخت�صا�صه.
وقد أ��رشفت على �إعداد هذا التقرير جلنة تتبع م�صغرة ،منبثقة عن جلنة التوجيه ،ت�ضم خرباء ميثلون
املندوبية ال�سامية للتخطيط ،وقطاعات الرتبية الوطنية والبيئة و�إعداد الرتاب الوطني وال�صحة
والتنمية االجتماعية وبرنامج أالمم املتحدة للتنمية .ويف النهاية مت اختيار م�ست�شار وطني م�ستقل
إلجناز ال�صياغة النهائية للتقرير.
وعقدت جلنة التوجيه جل�سات عمل وور�شات مو�سعة (ح�رضت خاللها أ�ي�ضا ،يف �سياق روح االنفتاح،
متثيلية القطاع اخلا�ص واجلامعة واملنظمات غري احلكومية) بغاية جتميع خمتلف ا آلراء ،و أ�خذها بعني
االعتبار أ�ثناء ال�صياغة النهائية للتقرير .وجتدر ا إل�شارة �إىل انعقاد ثالث ور�شات جهوية (بكل من مدن
مراك�ش وطنجة وفا�س) ،بهدف تو�سيع النقا�ش حتى ي�شمل املناطق التي مت اختيارها بت�شاور وتن�سيق
مع جلنة التتبع.
وقد حتددت جدولة زمنية إلعداد تقرير  2007ح�سب التحيني الالزم لبع�ض الف�صول التي تتحكم فيها
نتائج البحوث اجلارية (كالبحث املتعلق مب�ستويات معي�شة أال�رس) والتي مل تتوفر �إال عند بداية �سنة
.2008
و�سي�صدر هذا التقرير باللغتني الفرن�سية وا إلجنليزية� ،إ�ضافة �إىل اللغة العربية .كما �ستُعقد ور�شة
من أ�جل تقدميه ،بح�ضور كل أالطراف املعنية .و�ستتوىل املندوبية ال�سامية للتخطيط ،يف وقت الحق،
بتن�سيق مع برنامج أالمم املتحدة للتنمية� ،إعداد التقارير اجلهوية ال�ستة ع�رش.
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ال�سياق االقت�صادي واالجتماعي
يعد التاريخ والثقافة عماد املجتمعات بوجه عام� ،إال أ�ن العامل االقت�صادي ،بالن�سبة للمجتمع الذي
يعنينا ،يتدخل يف جماالت مل يتغلب فيها بعد على ثقافات تتوج�س من جعله وحده �سيد املوقف ،على
غرار أالمم التي كان فيها النظام الر أ��سمايل نظاما مطلقا .وعليه ،ف�إن فهم هذه املجتمعات ال ميكن أ�ن
ُيختزل يف جمرد أ�رقام معزولة عن �سياقها؛ �إذ تتطلب مثل هذه املجتمعات ،بكل ت أ�كيد ،حتليال مو�ضوعيا
ي أ�خذ بعني االعتبار جممل املكونات وفق أ�هميتها ،والتي هي دائما خا�صة بها ،لكن دون ن�سيان
أ�ن هذه املنظمات تنمو يف �سياق �صعب ،أ�ي يف �سياق خارجي للعوملة مع ما ي�صاحبها من �صدامات
وا�ضطرابات ،و�سياق داخلي يتعني عليها تدبري فوارقه و�إكراهاته .لذلك ،ف�إن فهم املعطيات املرقّمة
يف املجتمع املغربي ،مهما كان املجال الذي تعاجله هذه أالرقام ،يتطلب دوما ا�ستح�ضار تعقيد العامل
االجتماعي.
وطن منفتح على امل�ستقبل

لقد ا�ستطاع املوقع اجلغرايف أ�ن يطبع تاريخ املغرب بعمق ،كما أ��ضفى عليه �شخ�صية ثقافية خا�صة.
وبحكم أ�نه بلد أ�طل�سي ومتو�سطي ،ف�إنه ينخرط ب�صورة عميقة يف الف�ضاء التاريخي املتو�سطي ،مع
ا�ستفادته ،بف�ضل واجهته أالطل�سية ،من نافذة على العامل اجلديد تقوي من طموحاته يف االنفتاح.
واملغرب بلد م�سلم ذو ثقافة عربية و أ�مازيغية ،وهو كذلك بلد �إفريقي لي�س فقط بانتمائه �إىل القارة،
بل بف�ضل املالمح الثقافية العميقة ملجتمعه ،وهي مالمح تربز وتتجلى بقوة أ�كرب مع مرور الوقت.
�إن املغرب الذي اعترب ملدة طويلة �صلة و�صل بني �إفريقيا ال�سوداء الغربية و أ�وربا ،مازال يحمل آ�ثار
وخملفات هذه الو�ضعية يف �ساكنته وثقافته .والنفتاحه ،بف�ضل واجهاته البحرية التي تبلغ م�سافتها
 3500كلم ،ف�إنه منفتح أ�ي�ضا يف اجتاه ال�رشق نحو بلدان املغرب العربي وامل�رشق وعلى جنوب �إفريقيا،
حيث مل ت�شكل ال�صحراء أ�بدا حاجزا يف وجه تنقالت النا�س ،ويف وجه انتقال أالفكار وال�سلع.
واملغرب كبلد تعود ح�ضارته �إىل آ�الف ال�سنني تواجدت به دائما �إدارة مركزية ويعد ف�ضاء مالئما جدا
لتحقيق تنمية الدولة احلديثة .وبالفعل ،فقد حتققت فيه الالمركزية بف�ضل اعتماد �سيا�سة جهوية،
هي ثمرة جهود اقت�صادية ومتطلبات تهيئة املجال ،جتر وراءها ،يف ا آلن نف�سه ،موروثا تاريخيا يدمج
ال�سمات الثقافية .هذه االعتبارات �رضورية من أ�جل فهم املجتمع املغربي وفهم �إكراهاته و�إيجابياته،
وباخل�صو�ص يف مظاهره املرتبطة بالعالقات القائمة ما بني ا إلدارة املركزية واملواطنني ،أ�ي فيما يتعلق
بالق�ضايا املرتبطة مب�شاركتهم.
لقد بلغ عدد ال�سكان  29,8مليون يف �سنة  ،2004بن�سبة مت ّدن ت�صل �إىل  .%55وهكذا ف�إن التح ّول
الدميغرايف يف أ�وج حركيته ،مبعدل منو انتقل من  %2,1ما بني  1982و� 1994إىل  %1,3ما بني 1994
و .2007ويحمل توزيع ال�ساكنة عالمة التطور التاريخي للبالد وملعطياتها الطبيعية .ومن ثم ،فالواجهة
أالطل�سية ت�ضم حوايل ثلث هذه ال�ساكنة ،هي نتيجة نزوح طبيعي لهجرة ال�سكان من اجلنوب يف اجتاه
ال�شمال ،ومن ال�رشق يف اجتاه الغرب .وقد زاد من حدة هذه الهجرة االنفتاح على التجارة أالطل�سية
املرتبط بالتو�سع البحري أالوربي.
عندما يقال �إن املغرب بلد منفتح ،ف�إن هذه الكلمة لي�ست فارغة من معناها .ذلك أ�ن هذه ال�صفة املميزة
اكت�سبها بف�ضل و�ضعيته كملتقى ما بني أ�وربا ،من ناحية ،و�إفريقيا والعامل ا إل�سالمي ،من ناحية
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أ�خرى .ورغم كونه ملتقى ،ف�إنه يرتبط �إىل حد بعيد بالعامل القدمي و أ�بواب أ�وربا ،وبالتايل فهو يوجد
يف منطقة حدودية مالئمة ب�شكل طبيعي للتبادل رالرتكيب .ت�ضفي هذه امل�ؤهالت على املجتمع املغربي
قابلية أ�كيدة للدخول يف احلداثة ،مع حفاظه على ال�سمات اخلا�صة ب�إفريقيا وباملجتمعات االنق�سامية
التي مت�س خمتلف أ��شكال الت�ضامن التي تلعب دورا كبريا يف احلماية من ا إلق�صاء .وهو أالمر الذي
يف�رس وجود العديد من نقط الت�شابه مع أ�وربا داخل املدن ،والعديد من ال�سمات امل�ستمرة واخل�صائ�ص
العربية أ�و أالمازيغية اخل�صو�صية .وهو ما يف�رس كذلك ال�سال�سة التي يدبر بها املجتمع املغربي دخوله
�إىل احلداثة.
جمتمع مركب ودينامي

ت�شمل ر�سملة هذه امل�ؤهالت حتديا كبريا يف ال�سياق احلايل للعوملة ،لكنه حتد ميكن جتاوزه بف�ضل
العالقات التي ولدت �رسيعا ،والناجتة عن في�ض اقت�صاد العامل الر أ��سمايل أالوربي الذي انبتق
أ�مام أ�عني املغرب .وهكذا ف�إن هذا التحدي يقوم على احلفاظ على التوازنات القائمة ما بني الهيئات
االقت�صادية وال�سيا�سية بف�ضل الدور الكبري للثقافة يف املجتمع املغربي.
وبخ�صو�ص تنظيم ال�سلطة ،يعترب املغرب «مملكة دميوقراطية واجتماعية» ح�سب ن�ص الد�ستور الذي يقر
احلريات الدميوقراطية وحقوق ا إلن�سان املتفق عليها عامليا .ويخول الد�ستور ال�سلطة الت�رشيعية للربملان
املتكون من غرفتني  :غرفة جمل�س النواب وغرفة امل�ست�شارين .أ
فالوىل منتخبة عن طريق االقرتاع املبا�رش
والثانية عن طريق الهيئات املنتخبة واملتكونة من ممثلي اجلماعات والغرف املهنية وهي�آة امل أ�جورين.
كما ين�ص الد�ستور على ا�ستقاللية العدالة ،فمهنة الق�ضاء يحكمها املجل�س أالعلى للق�ضاء املنتخب من
طرف الق�ضاة والذي يرت أ��سه امللك.
أ�ما احلكومة فهي م�س�ؤولة أ�مام جاللة امللك والربملان .وتقوم مبهامها الد�ستورية بقيادة جاللته ،الذي
يتمتع مب�رشوعية تاريخية و�شعبية وب�سلط حمددة يف الد�ستور .ويعترب جاللة امللك أ�مريا للم�ؤمنني ،مما
يخول له �سلطة روحية ودينية والتي تعترب باملغرب ،الذي جل �سكانه مت�شبثون با إل�سالم ،أ��س�س ترا�ض
وطني حقيقي ودائم حول تف�ضيل �إ�سالم مييل �إىل مبد أ� الو�سطية وقيم الت�سامح واالنفتاح على احلداثة.
�إن املغرب واحد من البلدان العربية وا إلفريقية التي تعترب املكت�سبات الدميقراطية التي حققها مو�ضع
اعرتاف وتثمني يف العامل ب أ��رسه .فالتعدد ال�سيا�سي هو القاعدة املعمول بها ،وحرية التعبري باتت أ�مرا
واقعا وملمو�سا .امللكية يف املغرب حتظى مبكانة رفيعة ،وبعالقات رفيعة مع خمتلف مكونات املجتمع.
ذلك أ�ن الدور التاريخي الذي لعبته يف احلفاظ على الوحدة الوطنية م ّكنه من �رشعية ال غبار عليها.
ومنذ ا�ستقالل املغرب ،و�ضع امللوك الذين تعاقبوا على احلكم أ��س�س اقت�صاد حديث .هذه الو�ضعية
جتد تربيرها يف ال�سياق نف�سه لتك ّون امللكية املغربية ،التي ظهرت خالل مرحلة أ�زمة عميقة وطويلة
أ�مام التو�سع أالوربي .هذا ال�سياق التاريخي و ّلد عالقة ثقة متينة مع املجتمع .فقد جعل من هذه
امل�ؤ�س�سة عامال مركزيا لتحقيق التوازن ،وخ�صو�صا فيما يت�صل بالعمل من أ�جل الق�ضاء على الفوارق
االجتماعية ،كما هو ال� أش�ن اليوم مع املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية.
فبف�ضل هذه ال�رشعية التاريخية حتظى امللكية ب�إجماع خمتلف الفاعلني ال�سيا�سيني ،كما جنحت يف
حتقيق االلتفاف حولها لت�سيري البالد يف ظرفية تاريخية تهدد فيها اله�شا�شة وانعدام التوازنات منطقة
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البحر أالبي�ض املتو�سط على وجه اخل�صو�ص .واحلقل ال�سيا�سي مفتوح على كل االجتاهات بدءا من
الي�سار اال�شرتاكي �إىل اليمني الليربايل ،مرورا با إل�سالم ال�سيا�سي� .إن هذا ا إلجماع حول امللكية ،ورغم
االختالفات املذهبية ،هو �صمام أ�مان �ضد املنزلقات ،وهو يف ا آلن نف�سه بوابة لنقا�ش مفتوح على درب
احلداثة.
�إن حرية التعبري ي�ضمنها القانون ،وهي متا َر�س ب�صورة فعلية على أ�ر�ض الواقع .وبالفعل ،يعرف
املغرب انفجارا حقيقيا يف عدد املن�شورات امل�ستقلة التي تغطي خمتلف امليادين ،من ال�سيا�سي �إىل
االقت�صادي واالجتماعي .وال بد من ت�سجيل العدد املتزايد للمن�شورات املخ�ص�صة لق�ضية املر أ�ة
وح�ضورها القوي يف خمتلف املجاالت وخا�صة يف املجال ال�سيا�سي حيث حت�رض الن�ساء ب أ�عداد هامة
ب�صفتهن برملانيات ووزيرات .ويف هذا ال�صدد جتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن املغرب أ��ضحى اليوم منوذجا
طليعيا يف العامل ا إل�سالمي من خالل ما أ�جنزه من �إيجابيات بخ�صو�ص حقوق الن�ساء.
وبالفعل ،فقد حقق قانون أال�رسة ،املعتمد منذ �سنة  ،2004خطوة جبارة أ�حدثت قطيعة مع التخوفات
ال�سابقة يف هذا املجال .وقد كر�ست هذه املبادرة مقاربة جديدة تعتمد على املجتمع املدين باعتباره
�رشيكا أ��سا�سيا ،وت�سمح للن�ساء النظر �إىل و�ضعيتهن ب�صورة خمتلفة من خالل متكينهن من الو�سائل
حقوقهن .بناء على هذا أ��صبح االعتقاد بوجود حواجز ال ميكن جتاوزها،
الكفيلة بالدفاع عن
ّ
بخ�صو�ص و�ضعية املر أ�ة ،اعتقادا خاطئا� .إن املقت�ضيات القانونية اجلديدة تفتح آ�فاقا واعدة على
م�ستوى املكت�سبات االجتماعية للمر أ�ة ،ومن � أش�نها أ�ن تلعب دورا �إيجابيا يف حت�سني ظروفها املادية،
وخ�صو�صا بتوفري عدد من ال�ضمانات.
ُيعترب ا إل�سالم دين الدولة ،وحرية ممار�سة ال�شعائر الدينية ي�ضمنها الد�ستور .وال �شك أ�ن و�ضعية
املغرب كف�ضاء للتقاطع قد جعلت منه منطقة جد م�ستح ّبة للتعاي�ش .فمثل هذه االعتبارات هي التي
تبو�ؤه مكانة خا�صة وموقعا مريحا لكي يطمح �إىل احتالل و�ضعية متميزة �إزاء أ�وربا .وعلى م�ستوى
آ�خر ،ف�إن و�ضع امللك ،بو�صفه أ�مريا للم�ؤمنني ،يدعم العمل االجتماعي الذي يقوم به؛ وذلك بحكم أ�نه
ال�ضامن للتعاليم الدينية الداعية �إىل امل�ساواة التي ي�شدد عليها الدين ا إل�سالمي.
انتقال حقيقي نحو احلداثة

�إن ف�ضاء التقاطع هذا لي�س جمرد و ْهم .ذلك أ�ننا ن�ستطيع أ�ن نلم�سه يف االلتزامات االقت�صادية للمغرب
على ال�صعيد الدويل ،وكذا يف التوجهات التي يعتمدها .ففي هذا االجتاه ينبغي أ�ن نفهم الدخول الو�شيك
للمغرب يف منطقة التبادل احلر مع أ�وربا ،والبحث عن �صيغ جديدة مثمرة أ�كرث ق�صد حتقيق �رشاكة
مدرو�سة يف ا إلطار املتو�سطي ،وربط عالقات أ�منت عرب املحيط تد�شنها اتفاقية التبادل احلر ،املربمة
مع الواليات املتحدة أالمريكية ،واجلهود املتوا�صلة واملتجددة لتقوية الت�ضامن يف جنوب املتو�سط ،يف
الف�ضاء الثقايف الذي منا فيه املغرب وترعرع.
�إن هذا التقاطع وا�ضح يف التدبري امل�ستقبلي للعالقات باخلارج ،غري أ�نه يتجلى أ�كرث يف التحوالت التي
تخرتق امليدان االقت�صادي وامليدان االجتماعي .ويتجلى هذا يف وجود من ّو دميغرايف يف أ�وج حتوله،
وجمتمع ما فتئ يتالءم مع املمار�سات الدميقراطية ،واقت�صاد يدخل �إىل الليربالية من بابها الوا�سع بعد
مرحلة طويلة من التقومي الهيكلي ،ق�صد ت أ�هيله المتالك م�ؤهالت تناف�سية يف مواجهة متطلبات العوملة.
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�إن أالهداف التناف�سية املن�شودة ،التي جتعلها �إكراهات االقت�صاد املعومل أ�مرا ال حميد عنه ،مل تغفل
يف �شيء االن�شغال باجلانب االجتماعي يف املغرب .وهكذا ،ف�إن املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية التي
انطلقت �سنة  ،2005حتمل يف طياتها هذا االن�شغال ،وتتخذ على أ�ر�ض الواقع التدابري الالزمة ب�إ�رشاك
الفاعلني املعنيني ،مبا فيهم اجلماعات املحلية واملجتمع املدين .فمن � أش�ن مثل هذا ا إلطار للعمل� ،إذا
توفرت فيه املرونة ال�رضورية ،أ�ن ي�سمح ب�ضبط التدخالت ،وجتنب البطء ا إلداري حتقيقا لفاعلية
أ�كرب ،والعرتاف أ�ف�ضل لل�سكان املعنيني .ذلك أ�ن ال�شفافية التي تتجلى عرب ح�ضور ال�سلطات العليا
للبالد يف امليدان االجتماعي تزيد ،يف فعالية أالعمال ،وتقنع ال�ساكنة باالهتمام الذي حتظى به ق�ضاياهم
يف جمتمع تهدده املنزلقات الظالمية.
مع ذلك يبقى حتقيق جناح م�شاريع التنمية االجتماعية ،يف املدى املتو�سط والبعيد ،رهينا يف نهاية
املطاف با إلجنازات االقت�صادية للبالد .ويف هذا ال� أش�ن تبدو الو�ضعية ،يف احلقيقة ،واعدة؛ ذلك أ�ن
النمو االقت�صادي ظل م�ستقرا منذ  1998بن�سبة  ،%4,2ومنذ  2004بن�سبة  .%4,6هذا يف الوقت الذي
تربز فيه باقي امل�ؤ�رشات جتددا فعاال يف تطورها ا�ستمر بعد الفرتة ال�صعبة التي عرفت ا إل�صالحات
والتطهري بهدف احلفاظ على التوازنات املاكرو-اقت�صادية .وقد انتقل معدل اال�ستثمار من %23,4
�سنة � 1998إىل � %31,3سنة  ،2007بينما بلغ الت�ضخم ن�سبة  %1,8كمعدل �سنوي.
وبعيدا عن كونها نتيجة لظرفية معينة ،ف�إن هذه الن�سب جتد تف�سريها يف التحوالت البنيوية التي عرفها
الن�سيج االقت�صادي .وفعال ،ال يبدو أ�ن النم ّو بات رهينا فالحة مرتبطة بالت�ساقطات املطرية� .إن القطاع
غري الفالحي ،الذي ي�سجل منجزات ال ي�ستهان بها ،ارتفعت �إنتاجيته بن�سبة  %2,3من �سنة � 1998إىل
�سنة  ،2006م�ؤثرا ت أ�ثريا كبريا على الناجت الداخلي اخلام ،وحمققا بذلك ن�سبة منو �شمولية ال ي�ستهان
بها .ويتعلق أالمر هنا� ،إذا ما تر�سخ هذا االجتاه وتقوى على املدى البعيد ،بدخول املغرب يف عهد جديد,
بكلمة واحدة ببداية انتقال .هكذا تك�شف بنية الناجت الداخلي اخلام عن مالمح اقت�صاد �صاعد ي�ؤهل
البالد لتعزيز مكانتها على ال�صعيد الدويل ،والرفع من ا�ستقطاب اال�ستثمارات اخلارجية ،التي انتقل
حجمها من  474مليون دوالركمعدل �سنوي ،ما بني �سنة  1990و� ،1998إىل  1,86مليار دوالر ما بني
�سنة  1999و.2006
امليدان االجتماعي ،ان�شغال مركزي

ومع هذه االنطالقة� ،رسعان ما ظهرت ا آلثار االجتماعية ،فمعدل البطالة انتقل من � %13,8سنة 1999

�إىل  %9,6خالل الف�صل أالول من �سنة  .2008أ�ما م�ؤ�رش التنمية الب�رشية ،الذي عرف ن�سبة ارتفاع
بلغت  %1ما بني  1995و ،2000فقد �سجل منوا بن�سبة  %1,6ما بني  2000و ،2006م�ؤكدا بذلك
حيوية الدينامية احلالية وانعكا�ساتها االجتماعية� .إن أ��س�س ح�ساب م�ؤ�رش التنمية الب�رشية ال ت�سمح
باالنتباه ،مبا يكفي� ،إىل خمتلف أ��شكال التح�سن امل�سجلة يف ظروف معي�شة أال�رس املغربية ،وال حتى
بغنى أالعمال املنجزة لهذه الغاية .ومن ثم ف�إن جمتمعا واقت�صادا معقدين وخا�ضعني للعديد من
ا إلكراهات ،وال يتوفران على عائدات الريع ،تتم معاقبتهما لكون احل�ساب ال ي أ�خذ يف االعتبار خمتلف
اجلهود املبذولة ،وال جمموع نتائجها املتحققة .من هنا تبدو أ�همية اعتماد مقاربة من�شغلة أ�كرث بهذه
اخل�صائ�ص.
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�أهــــــــــــــــــداف ا أللــــــــــــفــــــــــــيـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن �أجــــــــــــــــــل الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــمــــــــــــيــــــــــــــــــة

يف هذا االجتاه ،من املفيد ا إل�شارة� ،إىل أ�ن املغرب يخ�ص�ص  %55من ميزانيته للربامج االجتماعية .لذلك
لي�س من الغرابة يف �شيء أ�ن تربز قراءة امل�ؤ�رشات االجتماعية اجلهود اجلبارة املبذولة ،وخا�صة �إذا
ما مت النظر �إليها من زاوية الدينامية التي يعرفها املجتمع املغربي .وتفرت�ض مثل هذه القراءة أ�ن ي أ�خذ
املرء بعني االعتبار جملة من املعطيات ال تخفي هذه الدينامية يف حقيقتها املعقدة.
وهكذا ف�إن املعطيات أالولية حول الفقر تربز أ�ن هذا أالخري قد عرف تراجعا ي�سري بو�ضوح يف اجتاه
أ�هداف أاللفية .ولقد انتقل الفقر ،الذي يقا�س بن�سبة املواطنني الذين ال يتجاوز دخلهم الفردي دوالرا
واحدا يف اليوم الواحد ،من � %3,5سنة � 1990إىل � %0,6سنة  2007؛ مع العلم أ�ن معدل أ�هداف أاللفية
من أ�جل التنمية ،املحددة يف �سنة  ،2015هو  .%1,75و�إذا أ�خذنا بعني االعتبار عدد ال�سكان الذين لهم
دخل فردي أ�قل من دوالرين اثنني يف اليوم الواحد ،ف�إن الرتاجع بارز مع ذلك ،حيث �إن هذا العدد ميثل
ن�سبة � %8,2سنة  ،2007بينما ي�صل معدل أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية �إىل  %15,2يف أ�فق .2015
�إن نهج �سيا�سة اجتماعية أ�كرث متا�سكا ،أ�ثمر نتائج وا�ضحة � ،إ ْن على م�ستوى املنجزات امل�ضبوطة
أ
بالرقام ،أ�و على �صعيد تراجع وترية اله�شا�شة.
�إن أ��شكال التقدم وا�ضحة ،كما ت�ؤكدها بو�ضوح نتائج البحث حول ا�ستهالك أال�رس ،وقد أ�برزت وجود
تراجع وا�ضح يف فئة ال�سكان الذين يعانون من اجلوع� .إنه تطور يت�صل باال�سرتاتيجية الفالحية
القائمة على ال�سقي الكبري ،لكنها تويل ،مع ذلك ،بوعي متزايد ،أ�همية أ�كرب لل�سقي ال�صغري واملتو�سط،
التي ي�ضاف �إليها نهج �سيا�سة حمائية اجتماعية تتجلى يف دعم الدولة للمواد أال�سا�سية .وتختلف هذه
ال�سيا�سة كذلك من مكان آلخر بح�سب م�ستويات الفقر ،مع �إيالء اهتمام أ�كرب للمناطق أالكرث ت�رضرا.
وعموما ،ينبغي ا إل�شارة �إىل أ�ن  1,7مليون ن�سمة من املغاربة ا�ستطاعوا اخلروج من دائرة الفقر و1,2
مليون من اله�شا�شة وذلك منذ �سنة .2001
حت�سن فعلي مل�ستويات املعي�شة

من � أش�ن القيام بتثمني كيفي ل إلح�صائيات أ�ن ي�سمح مبقاربة أ�كرث دقة وان�شغاال بحالة الفقر .وهناك
حت�سن عام ملحوظ مل�ستويات العي�ش لدى خمتلف الفئات االجتماعية ،وخ�صو�صا داخل أال�رس التي
تعي�ش أ�و�ضاعا متقلبة .وتك�شف املعطيات املتعلقة بهذا التح�سن أ�ن الفوارق تتقل�ص �شيئا ف�شيئا بني �سكان
البوادي و�سكان املدن .ورغم �ضعفه ،ف�إن هذا التقلي�ص للهوة بني املدن والبوادي هو خطوة أ��سا�سية
نحو توحيد الف�ضاء االجتماعي ،وهو ثمرة �إدماج كبري للبادية يف الن�شاط االقت�صادي واالجتماعي.
�إن التحوالت الطارئة على منط العي�ش ت�ؤ�رش على هذا التطور .ويعترب اقتناء أال�رس اله�شة ملنتوجات
أ�خرى غري املواد الغذائية التقليدية التي تغلب عليها املنتوجات املرتبطة باحلبوب ،م�ؤ�رشا على ذلك .كما
أ�ن كون و�سائل النقل وو�سائط االت�صال واملواد الثقافية ،أ��صبحت تندرج �ضمن ميزانية وم�صاريف
البيوت يعترب عنوان انفتاح كبري ،واندماج هام لهذه الفئة من املجتمع .وال بد من التذكري أ�ن التح�سن
احلا�صل يف م�ستوى املعي�شة ،والذي ي�صعب حتديد كمه ،ناجت عن التقدم امل�سجل يف ميدان التجهيزات.
وهكذا انتقل معدل الكهربة من � ،%50,2سنة � 1994إىل � %83,7سنة  2006على ال�صعيد الوطني ،ومت
حتقيق قفزة نوعية أ�كرث بالو�سط القروي ،حيث انتقل هذا املعدل من � %9,7إىل  .%64,8كما قفز عدد
أال�رس التي ا�ستفادت من املاء ال�رشوب ،من جهته ،من � %44,1إىل  %72خالل نف�س الفرتة.
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مثل هذه املقدمات ،متثل م�ؤ�رشات ثمينة عن منطق التطور الذي يجب دعمه م�ستقبال� .إنه منطق
ت�شاركي ،منطق يقوم على تدخل ال�سلطات العمومية واجلماعات املحلية ،والذي من � أش�نه أ�ن يجد دعما
وحافزا أ��سا�سيينْ من خالل م�شاركة فعالة و�إرادية أ�كرث للفئات اله�شة .و�إن وعي خمتلف ال�رشكاء
االجتماعيني بهذه التوقعات لكفيل مب�ضاعفة آ�فاق وفر�ص النجاح.
تبقى الفوارق ،بطبيعة احلال ،قائمة عمليا ،وال يبدو أ�ن ال�سيا�سات املتبعة اليوم قد أ�ولتها ما يلزم
من اهتمام� .إن حترير االقت�صاد وت أ�هيله للدخول �إىل التبادل احلر مع أ�وربا ،مل ي�سهال عمل ال�سلطات
العمومية للق�ضاء على الفوارق .لكن يت�ضح أ�ن ت أ�هيل النمو االقت�صادي ،ومن خالله ت أ�هيل اال�ستثمارات
والت�شغيل ،على املدى املتو�سط والبعيد ،هو مفتاح هذه املع�ضلة يف نهاية أالمر؛ وذلك بتمكني الفئات
املحرومة من عمل م�رشف بدخل كاف .لكن با إلمكان ،حتى على املدى الق�صري ،الرفع من وترية حت�سني
م�ستوى عي�ش هذه الفئات ،وخ�صو�صا حتديد أ�ف�ضل لدعم املواد أال�سا�سية لفائدتها .ومادام أ�ن م�ستوى
الدخل واال�ستهالك لي�س هو العن�رص الوحيد الذي يحدد �إدماج الفئات االجتماعية اله�شة ،فالبد من
بدل جهود جبارة بخ�صو�ص باقي أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية ،أ
وبالخ�ص يف جمال التعليم.
الرتبية ،تقدم حقيقي وانتظارات يتعني اال�ستجابة لها

يعترب التعليم قطاعا م�ؤ�رشا أ��سا�سيا على التقدم ،وم�ؤ�رشا ،يف الوقت ذاته ،على ال�صعوبات التي يعرفها
املغرب يف امليدان االجتماعي� .إنه قطاع رائد ،مبعنى أ�نه �رشط أ��سا�سي للتقدم الذي تعرفه القطاعات
موجهة،
أالخرى ،من خالل توعيته للمواطنني وتوفريه لظروف مالئمة مل�شاركة �سليمة ولي�ست م�شاركة ّ
وفتح آ�فاق احلداثة ،وخ�صو�صا بتوفري احلق يف الكرامة للمواطنني .هذه االعتبارات �رضورية �إذا �شئنا
جتاوز أالرقام ،واالنتباه بعمق �إىل مفعول التحوالت التي تعرفها البالد� .إن التحوالت العميقة التي
عرفتها ال�سلوكات الدميغرافية والبنيات االجتماعية ،بدافع فقط من املدى البعيد لوحده يف الغرب،
قد عرفها املغرب أ�ي�ضا ،وعدد من دول اجلنوب بوترية أ��رسع ن�سبيا ،بف�ضل متدر�س أ�عداد كبرية،
وباخل�صو�ص متدر�س الفتيات .وتعترب الرتبية ،اليوم ،م�صدرا رئي�سيا لتقدم البلدان التي ال تكفيها
املوارد الطبيعية دائما ،وتتطلب ت أ�هيال قويا مفتاحه الر أ��سمال الب�رشي.
يح�ضى قطاع الرتبية والتعليم لوحده باملغرب بـ  %26من امليزانية ال�سنوية للدولة .وقد مت اعتماد
ميثاق وطني للرتبية والتكوين بهدف �إعطاء َن َف�س جديد لهذا القطاع احليوي ،من خالل الرتكيز على
حق اجلميع يف الرتبية ،وحتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني يف ولوج املدر�سة .وف�ضال عن الو�سائل التي
توفرها ال�سلطات العمومية ،ف�إن املقاولة اخل�صو�صية ،املطلوبة والتي تتلقى ت�سهيالت من الدولة،
ترت�سخ يوما عن يوم ب�صفتها �رشيكا كامال يف تطوير قطاع الرتبية والتعليم.
لذلك مل تت أ�خر نتائج هذه اجلهود يف الظهور .فقد ات�سع حجم أ�عداد املتمدر�سني ،وحت�سنت املردودية
النوعية ب�صورة ملمو�سة .وهكذا فاملعدل ال�صايف للتمدر�س ،رغم بع�ض التذبذبات ،انتقل من %79,1
�سنة � 1999إىل � %93,5سنة  .2007أ�ما تكاف� ؤ الفر�ص بني الذكور وا إلناث ،ف�إنه �شبه كلي باملدن ،لكنه
ال زال متعرثا بالو�سط القروي .وقد جتاوزت ن�سبة تزايد عدد الفتيات ،يف التعليم االبتدائي ،ن�سبة
تزايد عدد الذكور ،أ�ما يف التعليم ا إلعدادي ،فاحل�ضور الن�سوي أ�قوى بكل ت أ�كيد ،مبعدل ارتفاع �سنوي
يقارب  %15يف الو�سط القروي مما أ�ف�ضى �إىل م�ضاعفة العدد ما بني  2000و .2007لكن هنالك ،بكل
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ت أ�كيد ،م�ؤ�رشات أ�خرى تربز وجود قيود حتول با�ستمرار دون انت�شار املنظومة الرتبوية ك ًّما وكي ًفا.
أ�ما التعليم أالويل فما يزال ال يتوفر على �شبكة جديرة بهذا اال�سم يف الو�سط القروي .ومن ال�رضوري
التفكري يف تعميم تعليم نوعي �سواء يف �ضواحي املدن أ�و يف القرى.
�إن هذا الت�شخي�ص ،بقدر ما هو �إيجابي عموما ،وينخرط يف اجتاه أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية ل�سنة
 ،2015بقدر ما يبينّ الطريق التي ما تزال أ�مامنا ،واملثبطات التي ينبغي التغلب عليها� .صحيح أ�ن
املغرب يخ�ص�ص جزءا هاما من ناجته الداخلي اخلام للرتبية ،و�صحيح أ�ن هناك جتهيزات توفرت
خ ّولت باخل�صو�ص ألعداد كبرية من الفتيات ولوج املدر�سة ،و�صحيح كذلك أ�ن املاء ال�رشوب وكهربة
العامل القروي قد خلقا �إطارا مالئما للزيادة يف ال�شبكة املدر�سية ،لكن ما زالت هناك تدابري هيكلية
ينبغي القيام بها يف �إطار أ��شمل� .إن املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية من � أش�نها ت�صحيح هذا االنعدام
يف التوازن ،واال�ستجابة حلاجيات جتد �سيا�سة الدولة عنتا يف مواجهتها داخل آ�جال منا�سبة .و�ستكون
النتائج املح�صل عليها ثمرة كل هذه اجلهود املت�ضافرة.
�إكراهات وعوائق يتعني �أخذها بعني االعتبار

بالمر الهينّ  ،وبالتايل فتحديد أ�هداف أ
�إن �إجناز أ�عمال يف الو�سط القروي لي�س أ
بالرقام ال يجب أ�ن
يحجب حقيقة أ�ن اتخاذ القرار يف مثل هذا الو�سط م�س أ�لة معقدة� .إن البنيات ال�سائدة تفرز عنا�رص
مقاومة �شديدة حتول دون التغيري حني ال يتم من زاوية خا�صة ،أ�ي عندما الت�ؤخذ بعني االعتبار املعطيات
اخلا�صة بالو�سط الطبيعي والب�رشي .فمعظم الفالحني املغاربة ي�ستقرون يف جماالت زراعية تعتمد على
الت�ساقطات املطرية ،وال تتوفر على التجهيزات أال�سا�سية مثل ال�سقي الع�رصي ،مما يجربهم على
االنتقال �إىل جماالت أ�خرى� .إن امللكية الفالحية ال�صغرية واملجز أ�ة ،والتي هي من �سمات هذه املجاالت،
جتعل من و�ضعية الفالح و�ضعية ه�شة ،ف�ضال عن أالعداد الهامة من الفالحني غري املالكني .هذه
الو�ضعية الغري م�ستقرة ،يف �إطار فالحة مرتبطة بالتقلبات املناخية ،تدفع ه�ؤالء �إىل م�ضاعفة أ�ن�شطتهم
وتنويعها .لذلك يطرح متدر�س أالبناء م�شكلة بالن�سبة لهذه أال�رس حني ال تكون له انعكا�سات ملمو�سة
على دخل أ��رسة تتحرك يف أ�كرث من واجهة من أ�جل حت�سني مواردها .ومن ثم تكون هناك أ�ولويات
أ�خرى لها مردودية أ�كرث على املدى الق�صري أ�مام امل�ستقبل الغام�ض الذي يوفره التمدر�س.
هذه م�شاكل عميقة ال ح ّل لها خارج ا�سرتاتيجية تنموية �شمولية للعامل القروي� .صحيح أ�ن م ّد املدار�س
القروية بالتجهيزات ال�رضورية من � أش�نه الرفع من ن�سبة �إقبال ال�شباب القروي عليها ،غري أ�ن هذه
التجهيزات ال�رضورية التي تنخرط فيها الدولة ،اليوم ،واجلماعات املحلية واملجتمع املدين ،هي �رشط
�رضوري لكنه غري كاف ل�ضمان ن�سبة متدر�س ت�صل �إىل  ،%100ومتابعة الدرا�سة بدون انقطاع .هذه
املظاهر ،مثلما هو ال� أش�ن بالن�سبة للتعليم أالويل الذي مل يتجذر بعد يف الو�سط القروي ،تندرج يف �سياق
منظور �شمويل ي أ�خذ بعني االعتبار تهيئة املجال ،وتقلي�ص الفوارق املتوارثة عن التاريخ ،عالوة على
حكامة جيدة أل�شكال النمو االقت�صادي وتقا�سم خرياته� .إن هيكلة املجال ،و أ��شكال ا�ستغالل أالر�ض،
وظاهرة ن�صف الرتحال ،التي كانت منت�رشة على أ�و�سع نطاق ،واملرتبطة بالظروف البيئية وبالبنيات
االجتماعية ،كلها عوامل جتعل من معاجلة هذه امل�شاكل ،يف احلقيقة ،م�س أ�لة �شاقة .فالتحكم يف هذا
املجال ،واعتماد ا�سرتاتيجية تنموية ذات طابع خ�صو�صي ،هما اللذان من � أش�نهما و�ضع حد نهائي
14
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للفوارق بني املدن والقرى يف الق�ضايا املرتبطة بالرتبية .ويف ما يتعلق بتحقيق أ�هداف أاللفية من أ�جل
التنمية ،على م�ستويات أ�خرى ،ف�إن هذا املظهر يربز بقوة حني نهتم ،على �سبيل املثال ،بوفيات أالطفال
التي تظل ،رغم التقدم احلا�صل ،راكدة ،كما هو ال� أش�ن بالن�سبة لتطور �صحة أالمومة� .إن خمتلف
برامج وزارة ال�صحة ،رغم مراجعتها ،ال ميكنها لوحدها الق�ضاء على ن�سبة الوفيات التي تظل مقلقة،
والتي يرتبط الق�ضاء عليها ارتباطا وثيقا بتح�سني ظروف العي�ش ،وبحجم التجهيزات الطبية وغري
الطبية ،من �شبكة طرقية ،والقيام بعمل جبار على امل�ستوى الثقايف عرب املدر�سة بوجه خا�ص� .إنها
عنا�رص ت�ؤكد الدور املركزي ل�ضبط جمال العمل ،من خالل �إعداد مدرو�س ومفكر فيه .ذلك أ�ن أ�هداف
أاللفية من أ�جل التنمية ،مهما كانت التدابري اخلا�صة التي تتطلبها ،لي�ست ،يف نهاية التحليل� ،سوى
مر آ�ة تعك�س م�ستوى تطور بالد ما.
هذا ال�ضبط يجب أ�ن يندرج يف �إطار تنمية م�ستدامة ،و أ�ن يدمج يف تطبيقها حماية املوارد البيئية .ورغم
كونه حديث العهد باملغرب ن�سبيا ،ف�إن الوعي به�شا�شة الو�سط البيئي ،وبندرة أالرا�ضي اخل�صبة
واملاء ،قد ن ّبه ال�سلطات و أ�دى �إىل �إحداث تغيري يف ا�سرتاتيجية املقاربة التي باتت تعطي أالولوية
أللرا�ضي .لقد عانى املغرب طويال من هذه الندرة يف املوارد ،التي كانت تاريخيا مبثابة عائق كبري يقف
يف وجه حتقيق االنطالقة االقت�صادية املطلوبة .واليوم ،هناك عناية خا�صة توىل حلماية هذه اخلريات
جت�سد عمليا ،منذ  ،1997يف اعتماد
الطبيعية .وهي حماية جتري يف مناخ يطبعه التن�سيق وامل�شاركةّ ،
«خمطط العمل الوطني للبيئة» ،وهو يهم كل اجلوانب املتعلقة بحماية البيئة ،من بينها �صحة و�سالمة
ال�سكن احل�رضي ،الت أ�هيل البيئي للمدار�س القروية ،وتوفري املاء ال�رشوب.
املر�أة ،فاعل �أ�سا�سي للتنمية

مثل هذه االعتبارات �رضورية للوعي بال�صعوبات املت�صلة بق�ضية التمدر�س ،وبق�ضايا أ�خرى يف
العامل القروي ،وكذا ،لقيا�س مدى أ�همية املنجزات التي حتققت حلد ا آلن ،وخ�صو�صا تلك املتعلقة
بتزايد أ�عداد التالميذ املتمدر�سني ،وكذا التقدم احلا�صل يف متدر�س الفتيات� .إن أالرقام تفقد حمتواها
وداللتها حني ال تتم قراءتها وتدقيقها يف �سياقها اخلا�ص بها .لذا ف�إنه وراء التدابري الهامة ،على املدى
املتو�سط والق�صري ،من أ�جل ت�رسيع وترية حتقيق أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية واملتمثلة يف الو�صول
�إىل نتائج مثمرة ،ف�إن تنفيذ اال�سرتاتيجيات الفالحية والقروية ،التي تويل أ�همية كبرية لل�سقي ال�صغري
واملتو�سط ،وتعيد التفكري يف مكانة املناطق الفالحية املعتمدة على أالمطار ،وخا�صة يف املناطق اجلافة
و�شبه اجلافة ،والتي تعترب أ�ن التنمية القروية ذات ارتباط وطيد بالفالحة والقطاعات أالخرى ،ينطوي
على أ�همية كبرية لتحقيق جناح أ�كيد لهذه أالهداف.
هذه املقاربة بال�سياق ،واجلوانب البنيوية ،ن�صادفها أ�ي�ضا حني يتعلق أالمر بامل�ساواة بني اجلن�سني
وت أ�هيل املر أ�ة .ومن ثم ف�إن أ��شكال التقدم وا�ضحة ب� أش�ن العالقة �إناث/ذكور ،يف خمتلف امل�ستويات
الدرا�سية ،متجاوزة بذلك ن�سبة  %80يف جميع أال�سالك ،وت�صل �إىل  %94يف الثانوي خالل مو�سم
 .2007أ�كيد أ�ن الن�شاط االقت�صادي يعرف تعرثات ينبغي تداركها ،غري أ�ن هذا الو�ضع مرتبط لي�س
فقط ب�آثار الفوارق ،بل بتقلبات النمو االقت�صادي .كما أ�ن أالمية تظل مرتفعة يف �صفوف الن�ساء بن�سبة
� ،%52,6سنة  ،2007وتزيد بالو�سط القروي .وبغية �ضبط خ�صو�صية مثل هذه الو�ضعية ،ينبغي أالخذ
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بعني االعتبار احل�ضور املتزايد للن�ساء يف الربملان (� %0,7سنة  1997و� %10,5سنة  ،)2007وعدد
الن�ساء الوزيرات يف احلكومات أالخرية.
حني ن�ستح�رض أ�ن البنيات االجتماعية والفكرية تعترب تاريخيا ،أ�كرث بطئا يف احلركة ،ف�إننا نعي
التحوالت احلا�صلة داخل مدة ال ت�سمح عادة بتحقيق حتوالت كبرية� .إن قوة هذه التحوالت تتجلى
على �صعيد عدة م�ستويات ،وتعود أ�هميتها �إىل التدخالت املت�ضافرة لعدة عوامل .وهكذا ،ف�إن امل�ؤ�رش
الرتكيبي للخ�صوبة ،الذي �سجل ن�سبة  2,5طفل لكل امر أ�ة ،و�سن الزواج الذي يت أ�خر ن�سبيا ،ويعود،
�إىل التمدر�س و�إىل البنيات االجتماعية اجلديدة ،ويدل على احل�ضور الن�سوي يف خمتلف مرافق احلياة
االجتماعية� .إن البنية الفوقية ،وخ�صو�صا عرب قناعات حداثية تتقوى با�ستمرار ،تنجم عنها آ�ثار قوية
على �إطار مادي يتعرث يف انفتاحه الكلي� .إن املدر�سة ،واحلركة اجلمعوية ،واالنتقال القوي أللفكار
أ
وال�شخا�ص بف�ضل العوملة والهجرة� ،إ�ضافة �إىل و�سائط االت�صال ،كلها عوامل فر�ضت على ال�سيا�سي،
يف مكوناته التقليدية ذاتها ،وترية تغيري متوا�صلة .وقد و�ضعت الدولة �إطارا قانونيا منا�سبا ملثل هذه
أالعمال .كما أ�ن مدونة أال�رسة ،املعتمدة منذ  ،2004قد فتحت طريقا �سيت�سع ،بدون �شك ،ويرت�سخ
با�ستمرار .وهكذا انبثقت احلاجة القوية �إىل احلداثة من جمتمع من�شغل أ�كرث بكرامة مواطنيه .ومن
جهة أ�خرى ،ف�إن حرية التعبري امل�س�ؤول قد جتاوزت الطابوهات ،وجعلت الطليعة احلداثية ،ومن بينها
العديد من الن�ساء اللواتي يتوفرن على م�ؤهالت و�إرادة ،ت�شكل قاطرة قوية للدفاع عن حقوق الن�ساء.
وتف�رس مثل هذه الدينامية كيف أ�نه يف جمتمع الزالت حماربة أالمية فيه عمال م�ستمرا ،توجد حركة
فعالة تعمل من أ�جل امل�ساواة بني اجلن�سني ،وهي حركة ترجمت ،بالفعل ،بظهور نتائج �إيجابية جد
معبرّ ة ،ويف جميع أالحوال بوعي الفت ملواجهة امل�ستقبل.
ما وراء ا ألرقام ،حقل اجتماعي يف حت ّول

لنذ ّكر مرة أ�خرى� ،إىل أ�ي حد ميكن أللرقام أ�ن تفقد املو�ضوعية ،و�إىل أ�ي ح ّد يبعد معدل أالمية ،الذي
ينتمي �إىل م�ؤ�رش التنمية الب�رشية يف مقاربة �ساكنة نوعا ما ،عن �ضبط جمتمع معقد يبدو راكدا حني
ال يتم �إدراكه يف حركيته ،بينما هو يف احلقيقة ج ّد حيوي ودينامي ب�شكل �إيجابي رغم درجة أالمية
التي ال زالت مرتفعة بني الن�ساء .ذلك أ�ن أالمية لي�ست باجلهل� .إن أالمر جد خمتلف فالن�ساء ملغرب
اليوم ،حتى يف املناطق النائية ،تعني بحقوقهن ببطء لكن بثبات وجتدن دعما من ن�ساء أ�خريات من أ�جل
توعيتهن بق�ضيتهن .وبدون مبالغة ،ف�إن أالمية الن�شيطة باتت تنتمي ،مبعنى من املعاين� ،إىل التاريخ،
يف بلد ي�شكل فيه ال�شباب القوة احلركية للم�ستقبل .وهو أالمر الذي ال مينع من القول أ�ن الق�ضاء على
هذه ا آلفة مل يحظ باهتمام خا�ص من طرف ال�سلطات العمومية التي توفر الو�سائل ال�رضورية لهذه
الغاية ،مع دعم فعال أ�كرث من املجتمع املدين .لكن باملقابل من الالزم �ضمان انخراط الن�ساء يف الن�شاط
االقت�صادي امل�ؤدى عنه ،و�إيالء أ�همية أ�كرث لتمدر�س الفتيات .هذان العن�رصان يرتبطان ،يف احلقيقة،
ارتباطا وثيقا ،وي�شكالن أال�سا�س القوي والدائم للدفاع عن حقوق الن�ساء.
�إن ال�سلطات العمومية ،يف واقع أالمر ،ال تدخر جهدا من أ�جل حتقيق أ�هداف أاللفية .وب�صفة عامة،
مثلما يتبينّ من العر�ض التف�صيلي أللهداف ،ف�إن التوجهات املحددة ملختلف املرامي ،ت�ؤكد بامللمو�س،
يف غالب أالحيان ،ب أ�ن هذه أالهداف �ستتحقق �سنة  .2015هذا ما يتعلق باخل�صو�ص مبختلف أ��شكال
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الفقر ،وبتعميم التعليم أال�سا�سي ،والتقلي�ص من وفيات أالطفال ،و�ضمان والدة يف و�سط مراقب،
والق�ضاء على أالمرا�ض املعدية ،وتو�سيع �شبكة الربط باملاء ال�رشوب .ويف جماالت أ�خرى أ
كالمية،
وخ�صو�صا يف �صفوف ال�شباب القروي ،وتكاف� ؤ فر�ص التمدر�س بني اجلن�سني ،وتوزيع أ�كرث عدال ،ف�إن
التوجهات بطيئة ،مما يتطلب القيام مبجهودات أ�كرب يف �سبيل حتقيق أالهداف املرتقبة.
هناك ،بكل ت أ�كيد ،أ��سباب مرتبطة بانعدام فعالية امل�شاريع اجلارية ،وبغياب التن�سيق بني ال�رشكاء،
وبالتوظيف غري الكايف للو�سائل املتوفرة ،عالوة على وجود معرفة �ضعيفة بالو�سط .لكن ال يجب �إغفال
أال�سباب البنوية ،مثلما أ�برزنا يف أ�كرث من مكان ،ومنها فك العزلة عن املناطق الفقرية وتهيئة املجال
الذي يتعني تعميقه .هذا املظهر بال�ضبط هو الذي من � أش�نه �إبطاء وترية حتقيق أ�هداف أاللفية .هذه
أالهداف ،يف احلقيقة ،لي�ست جمرد أ�هداف مرقّمة ،ميكن أ�ن حتققها تعبئة ميكانيكية للو�سائل ،بل
م�ؤ�رشات عن فعالية ال�سيا�سات املتبعة ،م�ؤ�رشات بنيوية �إذا �صح القول .ومن هنا ف�إنها ذات أ�همية
ق�صوى ،ويتعني أ�ن حتظى بانتباه كبري.
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�أهــــــــــــــــــداف ا أللــــــــــــفــــــــــــيـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن �أجــــــــــــــــــل الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــمــــــــــــيــــــــــــــــــة

الــــمــــ ؤ��شــــرات االقت�صــــاديــــة

امل�ؤ�شرات

القيم

ال�سنة املرجعية

1099
2497

1990
2007

معدل النمو ال�سنوي للناجت الداخلي اخلام للفرد الواحد (باحلجم)

1,1
3,5

1999-1990
2007-2000

ن�سبة النمو ال�سنوي لال�ستهالك النهائي (باحلجم)

2,4
4,1

1999-1990
2007-2000

ن�سبة النمو ال�سنوي لال�ستهالك الفردي (باحلجم)

0,7
2,9

1999-1990
2007-2000

ن�سبة النمو ال�سنوي للدخل الوطني اخلام املتوفر (بال�سعر اجلاري)

6,5
6,0

1999-1990
2007-2000

التطور ال�سنوي مل�ؤ�رش كلفة املعي�شة ()%

4,5
1,8

1999-1990
2007-2000

ن�سبة اال�ستثمار (بالن�سبة املئوية من الناجت الداخلي اخلام)

22,1
28,1

1999-1990
2007-2000

حجم اال�ستثمارات املبا�رشة اخلارجية (بالن�سبة املئوية من الناجت
الداخلي اخلام)

2,7
4,6

1999-1990
2007-2000

النفقات العمومية للتعليم (بالن�سبة املئوية من الناجت الداخلي اخلام)

5,3
5,7

1990
2007

النفقات العمومية لل�صحة (بالن�سبة املئوية من الناجت الداخلي اخلام)

0,9
1,2

1990
2007

الد ْين العمومي اخلارجي ن�سبة حتمالت (بن�سبة مئوية من الناجت
الداخلي اخلام)
خدمة الدين العمومي اخلارجي (بن�سبة مئوية من الناجت
الداخلي اخلام)

79
20,3

1990
2007

14,8
8,9

1990
2007

-3,5
0,3

1990
2007

الناجت الداخلي اخلام للفرد الواحد بالدوالر

الر�صيد ا إلجمايل للخزينة (بن�سبة مئوية من الناجت الداخلي اخلام)
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امل ؤ��رشات الدميغرافية وال�سو�سيو اقت�صادية

امل�ؤ�شرات

القيم

ال�سنة املرجعية

عدد ال�سكان (باملليون)

26,1
30,8

1994
2007

ن�سبة ال�سكان البالغني أ�قل من � 15سنة (بالن�سبة املئوية)

37,3
29,1

1994
2007

معدل التزايد ال�سنوي املتو�سط لل�سكان )(%

2,1
1,3

1994-1982
2007-1994

معدل التمدن )(%

51,5
56,4

1994
2007

أ�مد احلياة عند الوالدة (بال�سنوات)

67,9
72,5

1994
2007

معدل الن�شاط (� 15سنة فما فوق)

51,3
51,0

2001
2007

معدل البطالة ()%

12,5
9,8

2001
2007

معدل التعلم لل�سكان البالغني � 10سنوات فما فوق ()%

45,6
58,8

1994
2007

املعدل ال�صايف لتمدر�س أالطفال ما بني � 11-6سنة

60,2
93,5

1994
2007

71,9
94,3
36,2

2006

85,6

2006

83,7
95,7
64,8

2006

57
40

1991-1987
2003-1999

معدل أال�رس املرتبطة ب�شبكة املاء ال�رشوب :
 الوطني احل�رضي القرويمعدل الربط بالتطهري ال�سائل (احل�رضي)
الولوج �إىل الكهربة (الن�سبة املئوية أ
لل�رس) :
 الوطني احل�رضي القرويمعدل وفيات أالطفال (لكل أ�لف مولود حي)
معدل وفيات أالمهات عند الوالدة (لكل  100.000مولود حي)
 الوطني احل�رضي -القروي

227
187
267

2003-1995

عدد ال�سكان لكل طبيب

2933
1688

1994
يـونـيــو 2007
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الـــهـــــدف
املرمى : 1
		
		

املرمى : 2
		
املرمى : 3
		
املرمى : 4
		
		
املرمى : 5
		
املرمى : 6
		

1

التقليــ�ص مــن الفقــر املدقـــع واجلــوع

التقلي�ص �إىل الن�صف من ن�سبة ال�سكان الذين يقل
دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم ما بني 1990
و.2015
التقلي�ص �إىل الن�صف من ن�سبة ال�سكان الذين يعانون
من اجلوع ما بني  1990و.2015
التقلي�ص �إىل الن�صف من ن�سبة ال�سكان الذين يقل
دخلهم عن  2دوالر يف اليوم ما بني  1990و.2015
التقلي�ص �إىل الن�صف من ن�سبة ال�سكان الذين يعي�شون
يف الفقر املطلق والفقر الن�سبي ومن اله�شا�شة ما بني
 1990و.2015
التقلي�ص �إىل الن�صف من عدم امل�ساواة يف النفقات ما
بني  1990و.2015
تقلي�ص بثالثة أ�رباع ا إلق�صاء االجتماعي يف أ�فق
.2015

 .1الو�ضعية احلالية واالجتاهات
�أ .الفقر ح�سب عتبات ا ألمم املتحدة

من املالحظ يف الو�سط احل�رضي ،وكذا يف الو�سط القروي ،أ�ن
اجتاه م�ؤ�رشات الفقر يف انخفا�ض متوا�صل .ذلك أ�ن الفقر الذي
يقل عن دوالر واحد يف اليوم بالن�سبة للفرد الواحد ال وجود له.
فمن معدل � %3,5سنة � 1990إىل � %2سنة  2001على ال�صعيد
الوطني ،انتقل �سنة � 2007إىل  ،%0,6مع ا إل�شارة �إىل أ�ن الهدف
املر�سوم يف �سنة  2015هو .%1,75
أ�ما م�ستوى الفقر البالغ  2دوالر يف اليوم بالن�سبة للفرد الواحد،
ف�إنه يف تراجع م�ستمر ،انتقل من � %30,4سنة  1990مرتاجعا �إىل
� %8,2سنة  ،2007أ�مام الهدف املحدد يف  %15,2يف أ�فق .2015
وبالن�سبة للفقر الغذائي ،ت�ؤكد معطيات البحث الذي أ�جري حول
م�ستويات املعي�شة وا�ستهالك أال�رس �سنة  ،2007أ�ن الهدف
املر�سوم يف هذا الباب قد حتقق منذ أ�وائل أاللفية الثالثة .ذلك
أ�ن ن�سبة أالفراد الذي يعانون من اجلوع بلغت � %1سنة .2007
وحتى يف الو�سط القروي ،ف�إن التطور �إيجابي جدا بن�سبة %2,0
مقابل  %2,3املحددة كهدف يف أ�فق .2015

ب .الفقر ح�سب العتبات الوطنية

بف�ضل معطيات البحث حول م�ستويات املعي�شة وا�ستهالك أال�رس،
جنحت املندوبية ال�سامية للتخطيط يف حتيني خمتلف قيا�سات
الفقر .و�ستمكن مثل هذه املنهجية من و�ضع دينامية عمل خمتلفة
يف املجال ح�سب م�ستوى الفقر ،مما �سيزيد من فعاليتها باالعتماد
على ا�ستهداف أ�كرث دقة.
�إن نتائج البحث حول م�ستويات املعي�شة وا�ستهالك أال�رس
ل�سنة  ،2007تبني أ�ن ارتفاع م�ستويات ا�ستهالك أال�رس املغربية
وا�ستقرار الفوارق ،قد عمال على تقلي�ص الفقر واله�شا�شة ب�صورة
ملحوظة ما بني  2001و: 2007
فمن � 2001إىل  ،2007انتقل الفقر الن�سبي من :
• � %15,3إىل  %9على ال�صعيد الوطني ؛
• � %7,6إىل  %4,8يف الو�سط احل�رضي ؛
• � %25,1إىل  %14,5يف الو�سط القروي.
ومن � 2001إىل  ،2007انتقلت اله�شا�شة من :
• � %22,8إىل  %17,5على ال�صعيد الوطني ؛
• � %16,6إىل  %12,7يف الو�سط احل�رضي ؛
• � %30,5إىل  %23,6يف الو�سط القروي.
خالل �سنة  2,8 ،2007مليون من ال�سكان يعي�شون حتت عتبة
الفقر ،بينما  1,7مليون خرجوا من هذه الو�ضعية ،فيما خرج 1,2
مليون فرد من اله�شا�شة.
تطور معدل الفقر الن�سبي

املجموع
احل�رضي
القروي
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ج .تطور الفوارق املجالية واالجتماعية مل�ستويات املعي�شة

�سجل معدل النفقات للفرد الواحد ،مابني  2001و ،2007ارتفاعا
بلغ  %2,3أ
(بال�سعار الثابثة) مع تقل�ص يف الهوة ما بني الو�سط
القروي والو�سط احل�رضي .وقد ا�ستفادت جمموع أال�رس من
هذا التح�سن يف م�ستوى العي�ش ،وباخل�صو�ص أال�رس الفقرية
واله�شة.
ويع ّد تزايد امل�صاريف م�ؤ�رشا على هذا التطور؛ حيث جند
امل�صاريف الغذائية يف ال�صف أالول ،مع ت�سجيل انخفا�ض ن�سبي
مقابل ارتفاع يف ح�صة النقل واالت�صال والثقافة أ�ي�ضا .وهي
م�ؤ�رشات تعرب عن انفتاح وحركية الفئات الفقرية ،وبالتايل تعترب
م�ؤ�رشا على تراجع العزلة .ين�ضاف �إىل هذا تغري بالغ أالهمية
مي�س حت�سن امل�ستوى املعي�شي ،ويتجلى يف نوعية الغذاء اليومي
الذي عرف ارتفاع ح�صة اللحوم واحلليب وم�شتقاته ،على
ح�ساب احلبوب واملواد ال�سكرية التي ت�شكل بامتياز تغذية أال�رس
املعوزة.
فبكل ت أ�كيد ،من أ�جل حماربة الفقر ،ب�إمكان هذا التقدم امللحوظ،
أ�ن يتعزز بتقلي�ص الفوارق التي ظلت يف امل�ستوى نف�سه الذي كانت
عليه �سنة  .2001ومما ال �شك فيه أ�ن دعم الدولة للمواد أال�سا�سية
من � أش�نه تقلي�ص هذه الفوارق وي�ؤدي �إىل نتائج يف جمال حماربة
الفقر.
 .2التحديات الكربى للق�ضاء على الفقر
ينبغي ،يف هذا املجال ،مواجهة حتديني اثنني :
يتعلق التحدي أ
الول باملحافظة على املكت�سبات املنجزة من
أ�جل حتقيق أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية يف جمايل :
 مكافحة الفقر واجلوع حيث �سبق للمغرب يف  2007أ�ن بلغالقيم امل�ستهدفة من طرف أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية يف
أ�فق  .2015فمنذ أ�واخر الثمانينيات �إىل �سنة  ،2007مت الق�ضاء
تقريبا على الفقر الذي يقل دخل الفرد اليومي فيه عن دوالر
واحد ( %0,6يف �سنة  ،)2007وتقلي�ص الفقر الغذائي ب أ�كرث
من  5,1مرة ( %0,9يف �سنة ،)2007كما تقل�ص الفقر املطلق
بـ  3,4مرة ( %3,9يف �سنة  ،)2007هذا يف الوقت الذي تقل�ص
فيه الفقر الن�سبي أ�كرث من مرتينْ ( %0,9يف �سنة.)2007
 تعميم التعليم أال�سا�سي ،وتقلي�ص وفيات أالطفال ،ورفع ن�سب�ضمان الوالدات يف و�سط مراقب والق�ضاء على أالمرا�ض
n

املعدية وتو�سيع �شبكة الربط باملاء ال�رشوب .وتربز �رسعة
وترية ا إلجنازات املحققة يف هذه املجاالت ،ما بني 1990
و� ،2006إمكانية حتقيق القيم امل�ستهدفة قبل أ�فق .2015
أ�ما التحدي الثاين ،فيتمثل يف مواجهة البطء احلا�صل يف
التوجهات املعلنة يف ميادين أ�خرى :
 حماربة أالمية يف و�سط ال�شباب وحتقيق تكاف� ؤ فر�ص التمدر�سبني اجلن�سني ؛
 وفيات أالمهات عند الوالدة ؛ توزيع اجتماعي عادل مل�ستويات املعي�شة.يف هذه امليادين ،نالحظ انخفا�ض �رسعة وترية ا إلجنازات ما
بني  1990و ،2006مقارنة مع ال�رسعة املطلوبة لتحقيق القيم
امل�ستهدفة التي حددتها أاللفية من أ�جل التنمية يف أ�فق .2015
ويعود ال�سبب �إىل ا�ستمرار وجود �سلبيات هامة يف هذه امليادين
باملناطق القروية املعزولة ،حيث ارتبطت املعايري اجلماعية ملدة
طويلة بالفقر الب�رشي واملايل ،و�إىل عدم ت�شجيع اال�ستثمار يف
الر أ��سمال الب�رشي ،فيما يتعلق باملر أ�ة على وجه اخل�صو�ص ،أالمر
الذي أ�دى اليوم �إىل تعطيل جمموعات ب أ�كملها .ويرتبط احلل� ،إىل
جانب تقوية املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ،مب�آل الور�ش الذي
يفتحه املغرب اليوم ،مع اال�ستهداف اجلغرايف للموارد العمومية
لفائدة أالو�ساط الفقرية ،ومن بينها ال�ساكنة أالكرث احتياجا .هذه
�إحدى الو�سائل أال�سا�سية إلجناز جمموع أ�هداف أاللفية من أ�جل
التنمية باملغرب يف أ�فق .2015
n

الكـــراهـــات
 .3إ
وبغية حتقيق أالهداف يف أ�فق � ،2015إ�ضافة �إىل احلفاظ على
النمو االقت�صادي املثمر ،الذي انطلق مع بداية أاللفية ،من
امل�ستحب أالخذ بعني االعتبار بع�ض اجلوانب املرتبطة باحلكامة.
ّ
هكذا ،وبغية الو�صول �إىل و�ضعية مثالية ،ينبغي ال�سهر على
حتقيق تن�سيق أ�ف�ضل بني خمتلف املتدخلني ،وعلى تتبع وتقييم
أالعمال يف طور ا إلجناز .ومن ناحية أ�خرى ،ف�إن �إدماج املعطيات
املت�صلة بالنوع االجتماعي ،يف مرحلة و�ضع امليزانيات� ،إ�ضافة
�إىل التوظيف الفعال للمبالغ املخ�ص�صة ،من � أش�نهما الو�صول �إىل
الهدف نف�سه .ويت�ضح يف أالخري أ�نه بدون معرفة دقيقة للو�سط ال
ميكننا أ�ن نطمح للح�صول على نتائج ترقى �إىل م�ستوى أالهداف
املن�شودة.
21
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 .4اال�سرتاتيجيات الالزم تقويتها ،وتدابري
يتعني اتخاذها
�إذا كانت خمتلف اال�سرتاتيجيات املتبعة من أ�جل مكافحة الفقر
باملغرب ،منذ الثمانينيات ،قد مكنت مبا ال يدع جماال لل�شك ،من
حت�سني العديد من امل�ؤ�رشات االجتماعية ،ف�إن هناك العديد من
ال�سلبيات التي ما تزال مطروحة �إىل اليوم ،والتي ال ي�ستهان
ب أ�هميتها.
وهو أالمر الذي أ�دى �إىل التفكري يف ت أ�هيل اجتماعي أ�خذ �صيغة
عملية متثلت يف املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية التي أ�علنها
جاللة امللك يف  18ماي من �سنة  .2005هذه املبادرة ،التي متثل
ا�سرتاتيجية ملكافحة الفقر ،تقوم على مفهوم التنمية الب�رشية
وعلى مقاربة ت�شاركية .وميكن الت أ�كيد ب أ�نها تنخرط بقوة يف �إطار
التزامات املغرب خالل قمة أاللفية املنعقدة �سنة .2000

هناك ثالث تو�صيات جوهرية جلعل هذه اال�سرتاتيجية عملية
أ�كرث :
 ينبغي أ�ن تتالءم خمططات العمل وبرامج حماربة الفقر معأ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية .ولهذه الغاية يجب أ�ن تكون
هذه املخططات والربامج مرقمة مرفوقة مبرام وم�ؤ�رشات
حمددة ومرقمة ؛
 أ	�خذ م�س أ�لة النوع االجتماعي بعني االعتبار يف خمططات
العمل ؛
 دعم أالدوات ا إلح�صائية من أ�جل �إعداد تقارير جهوية حولأ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية� .إن الغاية هي جعل أ��صحاب
القرار على بينة من التطور املتباين للم�ؤ�رشات على امل�ستوى
املجايل.

22
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الـــتـــقـــريــــــر الـــوطــــنــــــي 2007

تــطــور امل ؤ��شــرات

املرامي
املرمى : 1
التقلي�ص �إىل الن�صف من ن�سبة
ال�سكان الذين يقل دخلهم عن
دوالر واحد يف اليوم ما بني 1990
و.2015

امل�ؤ�شرات
ن�سبة ال�سكان ذوي الدخل اقل
من دوالر يف اليوم ح�سب من�سوب
القدرة ال�رشائية ()%
م�ؤ�رش هوة الفقر
ح�صة اخلام�س أالكرث فقرا من
ال�ساكنة يف اال�ستهالك النهائي.

املرمى  1مكرر :
الولوج �إىل عمل منتج و�شغل
�رشيف للجميع مبا فيهم الن�ساء
وال�شباب

التق�سيم
املجموع
الذكور
ا إلناث
احل�رضي
القروي
املجموع

1990

2001

2007

2015

3,5
3,5
3,5
1,2
5,7

2,0
2,0
2,0
0,3
4,0

0,6
0,5
0,6
0,1
1,2

1,75

0,0271

0,0346

0,0192

0,0135

املجموع

6,6

6,5

6,5

املعدل املتو�سط للتطور ال�سنوي
للناجت الداخلي اخلام لكل ن�شيط
م�شتغل ()%

)(2007-2000) (2004-2000
3,72
4,3

ن�سبة ن�شاط ال�سكان (� 15سنة فما املجموع
ا إلناث
فوق) ()%
الذكور
ن�سبة أالجراء الذين يعي�شون ب أ�قل
من دوالر واحد يف اليوم ()%
املجموع
ن�سبة امل�ستقلني �ضمن ال�سكان
ا إلناث
الن�شيطني امل�شتغلني ()%
الذكور
ن�سبة امل�ساعدين العائليني �ضمن املجموع
ا إلناث
ال�سكان الن�شيطني امل�شتغلني ( )%الذكور

املرمى : 2
أ
أ
التقلي�ص �إىل الن�صف من ن�سبة ن�سبة الطفال �قل من � 5سنوات
ال�سكان الذين يعانون من اجلوع الذين يعانون من نق�ص يف الوزن
()%
ما بني  1990و.2015

ن�سبة ال�سكان الذين ال يتوفرون
على احلد أالدنى من الوحدات
احلرارية ()%
املرمى : 3
التقلي�ص �إىل الن�صف من ن�سبة
ال�سكان الذين يقل دخلهم عن
 2دوالر يف اليوم ما بني 1990
و.2015

51,3
25,5
77,9

51,0
27,1
76,1

)(2001
0,3

0,2

25,8
12,1
30,5

28,3
13,4
33,9

30,4
53,5
22,4

25,4
51,5
15,6

املجموع
الذكور
ا إلناث
احل�رضي
القروي

)(1992
9,0
9,5
8,4
3,3
12,0

)(2003
10,2
10,4
10,0
6,5
14,0

املجموع
الذكور
ا إلناث
احل�رضي
القروي

ن�سبة ال�سكان ذوي الدخل اقل من املجموع
 2دوالر يف اليوم ح�سب من�سوب احل�رضي
القروي
القدرة ال�رشائية ()%

4,5

)(1985
4,6
4,6
4,6
2,4
6,2

1,8
1,8
1,8
0,3
3,7

0,9
0,8
1,0
0,1
2,0

2,3

30,4
13,3
54,5

20,2
8,7
34,2

8,2
3,6
14,3

15,2
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�أهــــــــــــــــــداف ا أللــــــــــــفــــــــــــيـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن �أجــــــــــــــــــل الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــمــــــــــــيــــــــــــــــــة

املرامي
املرمى : 4
التقلي�ص �إىل الن�صف من ن�سبة
ال�سكان الذين يعانون يف الفقر
املطلق والفقر الن�سبي ومن
اله�شا�شة ما بني  1990و.2015

املرمى : 5
التقلي�ص �إىل الن�صف من عدم
امل�ساواة يف النفقات ما بني
 1990و.2015

املرمى : 6
تقلي�ص ا إلق�صاء االجتماعي
بثالثة أ�رباع يف أ�فق .2015

تــطــور امل ؤ��شــرات

امل�ؤ�شرات

التق�سيم

1990

2001

2007

معدل الفقر املطلق ()%

املجموع
احل�رضي
القروي

)(1985
12,5
6,8
18,8

)(2004
7,7
3,5
12,8

3,9
1,3
7,2

6,2

معدل الفقر الن�سبي ()%

املجموع
احل�رضي
القروي

)(1985
21,0
13,3
26,8

)(2004
14,2
7,9
22,0

9,0
4,8
14,5

10,5

ح�صة  %50من ال�سكان أالقل
ي�رسا يف النفقات العامة.

املجموع
احل�رضي
القروي

)(1985
24,2
23,5
28,8

23,4
24,2
28,7

23,6
27,7
23,7

ح�صة  %10من ال�سكان أالكرث
ي�رسا يف النفقات العامة.

املجموع
احل�رضي
القروي

)(1985
31,7
31,8
25,3

32,1
30,9
25,9

33,1
33,7
25,9

ح�صة  %10من ال�سكان أالقل
ي�رسا يف النفقات العامة

املجموع
احل�رضي
القروي

)(1985
2,6
2,4
3,2

)(2004
2,6
2,8
3,4

2,6
2,7
3,2

)(1994
9,2

)(2004
8,2

6,5

15,8

19,5

15,4

-

)(2000
16,2

33,0

-

)(2004
5

ن�سبة ال�سكان احل�رضيني القاطنني
مبدن ال�صفيح أ�و يف �سكن ع�شوائي
ن�سبة البطالة بالو�سط احل�رضي
ن�سبة الولوج �إىل الت أ�مني
عن املر�ض
ح�صة أال�شخا�ص املعاقني من
ال�ساكنة ()%

-

القدرة على التتبع والتقييم

القدرة على جتميع املعطيات
نوعية املعلومة اجلديدة
القدرة على تتبع املعلومة
ا إلح�صائية
القدرة على التحليل ا إلح�صائي
القدرة على �إدماج التحليل
ا إلح�صائي يف آ�ليات و�ضع
ال�سيا�سات والتخطيط
وتخ�صي�ص املوارد
آ�ليات التتبع والتقييم

قوي
×
×
×

2015

ملحـــــة عــن الو�ضعيــة

هل �سيتم بلوغ الهدف يف أ�فق 2015

متو�سط �ضعيف

من املحتمل

على أالرجح

من امل�ستبعد

حالة البيئة املالئمة
قوية

متو�سطة

�ضعيفة لكنها يف حت�سن

�ضعيفة

×
×
×
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الـــهـــــدف

2

�ضمان توفري التعليم االبتدائي للجميع

املرمى  : 7تعميم متدر�س الفتيات والفتيان بالتعليم أالويل يف
أ
		�فق .2015
املرمى  : 8منح جميع أالطفال ،فتيات وفتيان ،الو�سائل من أ�جل
		�إمتام �سلك كامل من التعليم االبتدائي يف أ�فق .2015
املرمى  : 9منح جميع أالطفال ،فتيات وفتيان ،الو�سائل من أ�جل
		�إمتام �سلك كامل من التعليم الثانوي ا إلعدادي يف أ�فق
		 .2015
املرمى  : 10حمو أ�مية الن�ساء والرجال الذين تزيد أ�عمارهم عن
		 � 10سنوات.
ت�سعى أالهداف امل�سطرة ،يف قطاع الرتبية الوطنية� ،إىل تعميم
التعليم االبتدائي وا إلعدادي ،وحت�سني جودته ،وت أ�هيل القطاع
اخلا�ص ،وحتقيق حكامة جيدة.
ويتطلب حتقيق هذه أالهداف تو�سيع البنية املدر�سية التحتية
املوجودة ،وتعزيز �إجراءات دعم التمدر�س ،والدعم االجتماعي
والبيداغوجي للتالميذ املحتاجني.
وبغية �ضمان توفري تعليم جيد للجميع ،فقد ان�صبت املجهودات
على حت�سني التعلمات يف جميع م�ستويات التعليم ،وعلى تقلي�ص
ن�سبة الهدر املدر�سي ون�سبة التكرار .و�سوف تتابع ا إل�صالحات
اجلارية يف امليدان البيداغوجي يف نظام التقومي والتكوين أال�سا�سي
وامل�ستمر للمدر�سني ،مع تعزيز تكنولوجيات ا إلعالم واالت�صال،
و�سيعطى اهتمام خا�ص للنهو�ض بجودة التعليم على �صعيد
امل�ؤ�س�سات املدر�سية.
وبخ�صو�ص حت�سني أ��شكال حكامة املنظومة الرتبوية ،فقد ان�صبت
اجلهود على حت�سني القدرة على تدبري املوارد الب�رشية وا إلدارية
واملالية يف جميع م�ستويات املنظومة الرتبوية ،وفقا للتوزيع
اجلديد للم�س�ؤوليات بني امل�صالح املركزية لقطاع التعليم املدر�سي
أ
والكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين والنيابات وامل�ؤ�س�سات
املدر�سية.
 .1الو�ضعية احلالية

�أ .التعليم ا ألويل

متيز تطور أ�عداد التالميذ الذين تابعوا تعليما أ�وليا ما بني
 2000-1999و 2007-2006مبرحلتني خمتلفتني .فمن 2000-1999
�إىل  ،2004-2003عرف عدد التالميذ امل�ستفيدين من هذا التعليم
تراجعا طفيفا مر ّده أ��سا�سا �إىل :
 انخفا�ض عدد أالطفال الذين ترتاوح أ�عمارهم ما بني 5-4
�سنوات ب�سبب التحول الدميغرايف ؛
 القرار ال�صادر �سنة  1998القا�ضي بتحديد �سن التمدر�س يف 5�سنوات ون�صف بالن�سبة للتعليم االبتدائي ؛
 بطء وترية �إحداث م�ؤ�س�سات التعليم أالويل يف أالو�ساط القرويةأ
والو�ساط املحيطة باملدن.
وقد عرفت الفرتة املمتدة من � 2004-2003إىل 2007-2006
ارتفاعا طفيفا .فبخ�صو�ص التعليم أالويل ال�رصف ،ظلت الو�ضعية
م�ستقرة خالل نف�س الفرتة .هذه الو�ضعية تف�رس بعجز القطاع
اخلا�ص عن تلبية جميع احلاجيات يف هذا املجال ،وتف�رس أ��سا�سا
بغياب ال�رشوط املالئمة التي يفرت�ضها التعليم أالويل بالو�سط
القروي.
ب .التعليم االبتدائي

عرف التعليم االبتدائي باملغرب عموما ارتفاعا ملحوظا يف عدد
التالميذ ،الذي انتقل من  3,7مليون تلميذ يف مو�سم 2000-1999
�إىل أ�كرث من  3,9مليون تلميذ يف مو�سم  ،2007-2006أ�ي مبعدل
زيادة �سنوي ي�صل �إىل  .%1,02وبالن�سبة للفتيات ،فقد انتقل
عددهن من  1,6مليون تلميذة �إىل  1,8مليون ،أ�ي مبعدل ارتفاع
ّ
أ
�سنوي ي�صل �إىل  .%1,76وبالو�سط القروي ،عرف عدد الطفال
املتمدر�سني تزايدا �سنويا بلغ  .%1,66وبالن�سبة لفتيات هذا
الو�سط ،كان االرتفاع أ�قوى حيث بلغ .%2,76
ويقدر املعدل ال�صايف للتمدر�س باالبتدائي ب %93,5يف �سنة
 ،2007-2006مقابل  %87يف �سنة  ،2004-2003و %79,1يف
.2000-1999

لقد حتققت ،يف ميدان التعليم ،جمهودات ملمو�سة على جميع
امل�ستويات :
25
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تطور م ؤ��رش التكاف ؤ� بني اجلن�سني

ال�سـن ـ ـ ــوات

يعرب هذا التطور املت�صاعد عن اجلهود املبذولة من أ�جل الولوج
�إىل التمدر�س خالل هذه املرحلة ،وخ�صو�صا لفائدة الفتيات.
متدر�سهن بالو�سط احل�رضي ،قاربت عمليا
وبالفعل ،ف�إن ن�سبة
ّ
ن�سبة الذكور .أ
والمر ذاته ي�صدق على الو�سط القروي الذي
تقل�ص فيه فارق التمدر�س بني اجلن�سني � ،إ ْذ بلغت ن�سبة متدر�س
ا إلناث  %87,7مقابل  %94,6بالن�سبة للذكور.
هذه النتائج الهامة ت�ضافرت يف حتقيقها عدة تدابري منها  :توفري
املطاعم املدر�سية وتوزيع أالدوات املدر�سية واملقررات جمانا،
والنقل املدر�سي ،و�إدماج املعاقني �إعاقة خفيفة يف أالق�سام العادية
الخ .كما أ�ن الدعم املقدم من طرف املجتمع املدين والتعاون الدويل
كان مثمرا للو�صول �إىل هذه النتائج.
وقد �سمح املجهود اجلبار املبذول بتعزيز وتو�سيع ال�شبكة
املدر�سية العمومية ،وكذا ترميم الف�ضاءات املدر�سية وجتديد
جتهيزاتها� .إال أ�ن الهدر املدر�سي يظل مرتفعا مبا أ�نه مي�س ما بني
 %5و %7من العدد امل�سجل.
العدادي
ج .التعليم الثانوي إ

عرف تطور عدد التالميذ بالو�سط القروي ،يف التعليم ا إلعدادي،
خالل الفرتة ما بني  2000و ،2007ارتفاعا ملحوظا .حيث
ارتفع عدد التالميذ ب أ�كرث من ال�ضعف وبلغ  308.737تلميذا،
خالل مو�سم  ،2007-2006مقابل  147.243تلميذا خالل مو�سم
 .2000-1999ويتعدى معدل االرتفاع ال�سنوي  .%11وقد هم هذا
عددهن ،على التوايل،
التح�سن ا إلناث ب�صفة خا�صة حيث انتقل
ّ
من  42.608تلميذة� ،إىل  ،109.213مبعدل ارتفاع �سنوي يناهز
 .%15وعلى ال�صعيد الوطني ،يبلغ معدل االرتفاع ال�سنوي
لناث ،انتقل العدد من  0,4مليون تلميذة �إىل 0,6
 .%4,8وبالن�سبة ل إ
أ
مليون ،أ�ي مبعدل �سنوي يبلغ  .%5,6عالوة على �ن تكثيف �شبكة
امل�ؤ�س�سات املدر�سية ،وتو�سيع بنيات دعم التمدر�س ،كانا حا�سمينْ

يف حتقيق هذا االرتفاع (الداخليات ،املطاعم املدر�سية ،املنح ،النقل
املدر�سي ،م�صالح ال�صحة املدر�سية).
الكـــراهـــات
 .2إ
بالرغم من التقدم الذي يعرفه قطاع الرتبية والتعليم ،كما تبينّ
ذلك ا إلح�صائيات ،ف�إنه يظل عر�ضة للعديد من العوائق التي حتول
دون تطوره ال�شامل ،أ�همها :
الظروف ال�سو�سيو اقت�صادية ألل�رس القروية ؛
ندرة امل�ؤ�س�سات املدر�سية وبنيات الدعم خ�صو�صا ب�سبب
املناطق أالكرث عزلة ت�رضرا .وعلى �سبيل املثال %51 ،فقط من
التالميذ ت�شملهم خدمات املطاعم املدر�سية ؛
النق�ص يف املنح التي تعطى لتالميذ ا إلعدادي يف الو�سط القروي،
وخ�صو�صا بالن�سبة ل إلناث ؛
النق�ص يف االعتمادات ال�رضورية من أ�جل ا�ست�صالح البنيات
التحتية للم�ؤ�س�سات املدر�سية ؛
الت أ�خر يف حتقيق م�شاريع اال�ستثمار ب�سبب بطء ا إلجراءات
ا إلدارية ؛
نق�ص الت أ�طري ا إلداري والرتبوي ؛
امل�شاركة ال�ضعيفة للقطاع اخلا�ص داخل املدن ،وغياب �شبه
تام بالو�سط القروي (با�ستثناء بع�ض أالق�سام التي تن�شطها
املنظمات غري احلكومية).
n

n

n

n

n

n

n

 .3اال�سرتاتيجيات اجلديدة

أ�مام هذا الو�ضع ،مت �إعداد خمطط ا�ستعجايل من أ�جل ت�رسيع
وترية تطبيق �إ�صالح قطاع الرتبية والتكوين .هذا املخطط ي�ستوحي
م�ضمونه من اخلطاب امللكي مبنا�سبة افتتاح الدورة الربملانية (12
أ�كتوبر  .)2007ويتمحور حول  4حماور أ��سا�سية :
دعم تعميم التعليم ؛
التح�سني املتوا�صل جلودة التعليم ؛
تر�سيخ حتديث احلكامة على جميع امل�ستويات ؛
تطوير تدبري ا�سرتاتيجي فعال للموارد الب�رشية.
وينطوي هذا املخطط اال�ستعجايل على عدد متما�سك من امل�شاريع
امل�ستهدفة ،أال�سا�سية وذات أالولوية .وهو ي�سعى أ��سا�سا �إىل تدارك
الت أ�خر احلا�صل يف تطبيق امليثاق الوطني للرتبية والتكوين .كما
يهدف �إىل امل�ساهمة يف حتقيق االن�سجام لتطوير املنظومات الرتبوية

n

n

n

n
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الفرعية ،وكذا لتغطية أالولويات يف القطاعات احليوية .وميثل
هذا املخطط اال�ستعجايل خارطة الطريق احلقيقية ألهم امل�شاريع
والعمليات لقطاع التعليم املدر�سي خالل ال�سنوات القادمة .وعلى
�صعيد آ�خر ،ف�إن اال�ستثمارات الهائلة التي و�ضعها ن�صب عينيه،
تتعدى ا إلمكانيات التي يوفرها النمو العادي لتطور ميزانيات
القطاع .وبالتايل �سيلج أ� �إىل طلب م�ساهمات ا�ستثنائية من ميزانية
الدولة ،ومن م�صادر وطنية أ�خرى ،ومن م�ساهمات جديدة للمانحني
الذين كانوا دائما م�صاحبني لتطور قطاع الرتبية والتكوين.
و�سوف ي�سمح نظام جديد مدعم لقيادة التن�سيق والتتبع والتقومي،
بقيا�س و�ضعية التقدم يف كل حلظة ،وقيا�س النتائج وقوة �إجناز

هذا الربنامج ،و�إدخال التعديالت املنا�سبة ،كلما اقت�ضى أالمر
ذلك ،يف بداية كل �سنة درا�سية خالل تطبيقه.
ويف اخلتام ،فاملغرب ،مع بذله للجهود املادية املطلوبة لتحقيق
أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية ،قد قوى الطابع النوعي الالزم
لرت�سيخ مبادئ املواطنة ،وللتح�سي�س بامل�ساواة بني اجلن�سني.
وهكذا أ�درج يف الربامج التعليمية تدري�س حقوق ا إلن�سان ،والرتبية
على املواطنة والرتبية أال�رسية.
�إن الهدف أالق�صى هو الو�صول �إىل ن�رش تربية �إن�سانية �رضورية
لت�شييد جمتمع مفتوح ،حديث ودميقراطي.
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تــطــور امل ؤ��شــرات

املرامي

امل�ؤ�شرات

 الن�سب ال�صافية للتمدر�س بالتعليماملرمى : 7
أ
الويل � 5-4سنوات :
تعميم متدر�س الفتيات والفتيان
املجموع
بالتعليم أالويل يف أ�فق �سنة
الذكور
.2015
ا إلناث
 الن�سب ال�صافية للتمدر�س باالبتدائياملرمى : 8
أ
(� 11-6سنة) :
منح جميع الطفال ،فتيات
املجموع
وفتيان ،الو�سائل من أ�جل �إمتام
الذكور-احل�رضي
�سلك كامل من التعليم االبتدائي
ا إلناث-احل�رضي
يف أ�فق .2015
الذكور-القروي
ا إلناث-القروي
 ن�سبة التالميذ الذين بد أ�وا ال�سنةأالوىل يف التعليم االبتدائي ،و أ�نهوا
ال�سنة اخلام�سة :
املجموع
الذكور
ا إلناث
 الن�سب ال�صافية للتمدر�س بالتعليماملرمى : 9
أ
الثانوي ا إلعدادي (� 14-12سنة) :
منح جميع الطفال ،فتيات
املجموع
وفتيان ،الو�سائل من أ�جل �إمتام
الذكور-احل�رضي
�سلك كامل من التعليم الثانوي
ا إلناث-احل�رضي
ا إلعدادي يف أ�فق 2015.
الذكور-القروي
ا إلناث-القروي
 ن�سبة التالميذ الذين بد أ�وا ال�سنةأالوىل يف التعليم ا إلعدادي ،وو�صلوا
�إىل ال�سنة الثالثة
املجموع
الذكور
ا إلناث

1990

1994

2004

2007

2015

)(1991
40,5
55,2

39,4
54,5

50,1
60,2

59,7
68,2

100
100

25,1

23,6

39,6

51,0

100

)(1991
52,4
77,5

60,2
84,2

87,0
91,2

93,5
95,0

100
100

71,7
48,8
22,5

79,8
55,7
30,1

89,8
88,5
78,5

92,1
94,6
87,7

100
100
100

)(2005
68,6
68,8
68,1

)(2006
70,8
70,4
70,9

100
100
100

)(1991
17,5

20,2

31,9

43,4

100

39,5
31,9
3,4
1,1

43,1
37,5
4,6
1,6

51,4
52,3
14,3
8,9

65,4
65,6
61,2
15,6

100
100
100
100

)(2005
79,7
75,8
84,2

)(2006
78,6
74,9
82,9

100
100
100
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تــطــور امل ؤ��شــرات

امل�ؤ�شرات

املرامي
املرمى : 10
حمو أ�مية الن�ساء والرجال
الذين تزيد أ�عمارهم عن 10
�سنوات

1990

 ن�سبة حمو أالمية لل�سكان الذين تزيدأ�عمارهم عن � 10سنوات :
املجموع
الذكور
ا إلناث
احل�رضي
القروي
 ن�سبة التعلم لل�سكان الذين ترتاوحأ�عمارهم ما بني  15و� 24سنة :
املجموع
الذكور
ا إلناث

)(1982
45,3
60,5

45
59

57
69,2

58,8
70,6

80,2
-

31,7
63,3

33
63

45,3
70,6

47,4
71,0

-

28,2

25

39,5

41,9

-

)(1982
62,4
78,0
48,5

القدرة على التتبع والتقييم

القدرة على جتميع املعطيات

قوي
×

القدرة على تتبع املعلومة
ا إلح�صائية

متو�سط �ضعيف

�إمكانيات التحليل ا إلح�صائي
القدرة على �إدماج التحليل
ا إلح�صائي يف آ�ليات و�ضع
ال�سيا�سات والتخطيط
وتخ�صي�ص املوارد
آ�ليات التتبع والتقييم

×

هل يتم الهدف يف أ�فق  2015؟
من امل�ستبعد
على أالرجح
من املحتمل
حالة البيئة
قوية

×
×

58
71
46

70,5
80,8
60,5

76,0
84,4
67,5

100
100
100

ملحـــــة عــن الو�ضعيــة

×

نوعية املعلومة اجلديدة

1994

2004

2007

2015

متو�سطة

�ضعيفة لكنها يف حت�سن

�ضعيفة

×
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الـــهـــــدف

3

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

املرمى  : 11الق�ضاء على الفوارق بني اجلن�سني ،يف �سلكي التعليم
		 االبتدائي والثانوي ،يف حدود �سنة � 2005إن أ�مكن
		 ذلك ،ويف كل أ��سالك التعليم يف أ�فق �سنة  2015على
أ
		�بعد تقدير.
املرمى  : 12التقلي�ص من الفوارق بني الن�ساء والرجال يف جمال
		 الت�شغيل ،وامل�ساواة يف أالجور ،وولوج املوارد
		 كاحل�صول على القرو�ض واملمتلكات أ
والرا�ضي،
		�إلخ.
املرمى  : 13بلوغ ن�سبة الثلث فيما يخ�ص متثيلية املر أ�ة يف
		 م�ستويات الت�سيري لل�سلط الت�رشيعية والتنفيذية
		 والق�ضائية ويف كل هيئات اتخاذ القرار.
املرمى �	: 14إلغاء كل املقت�ضيات القانونية التمييزية ورفع
		 التحفظات بخ�صو�ص اتفاقية مكافحة كل أ��شكال
		 التمييز اجتاه الن�ساء والتقلي�ص بن�سبة الن�صف من
		 مظاهر العنف �ضد الن�ساء.
يرتبط الهدف الثالث من أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية بكل
القطاعات ،كالفقر والرتبية و�صحة أالمومة والطفل ،وب�صفة عامة
بكل جماالت احلياة العامة  :من املجال االقت�صادي �إىل ال�سيا�سي،
مرورا باملجال الثقايف .وي�ستلزم النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني
وتطوير ا�ستقاللية الن�ساء حتوالت اجتماعية عميقة يف العديد من
املجاالت والقطاعات يف �إطار ثقايف أ��سا�سه احلداثة.
 .1الو�ضعية احلالية واالجتاهات

يدل تطور امل�ؤ�رشات املتوفرة ،املتعلقة باملرامي املذكورة على أ�ن
و�ضعية الن�ساء باملغرب قد عرفت حت�سنا وا�ضحا منذ الت�سعينيات.
و أ��ضحى دور الن�ساء يف كل املجاالت أ�كرث و�ضوحا ،واكت�سب قيمة
أ�كرب .ويتجلى هذا الربوز ،ب�شكل كبري ،على م�ستوى الرتبية
وولوج �سوق ال�شغل ملختلف املوارد ،ويف احلقلني ال�سيا�سي
والديني ،وكذا على م�ستوى دوائر اتخاذ القرار .ويعترب الو�ضع
احلايل للمر أ�ة جديدا يف كل مظاهره ،ويختلف جذريا عنه يف الفرتات
ال�سابقة� ،إن مل يكن على �صعيد املكت�سبات الكمية ،ف�إن ذلك يظهر
باخل�صو�ص يف تطور العقليات �إزاء مو�ضوع عالقة الرجل باملر أ�ة،
ويف ا آلفاق التي بد أ�ت بوادرها تت أ�كد.

�أ .على م�ستوى الرتبية (املرمى )11

أ�و�شكت املنظومة الرتبوية على حتقيق هدف تعميم التعليم بال�سلك
االبتدائي حيث و�صلت ن�سبة التمدر�س � %93,5سنة  .2007فيما
ي�شهد التعليم العايل حاليا� ،شبه تكاف� ؤ تام بني اجلن�سني� ،إذ متثل
الفتيات ن�سبة  %47من جمموع عدد الطلبة ،و %52من احلا�صلني
على دبلومات يف ال�سنة نف�سها.
لكن ،وعلى الرغم من التقدم احلا�صل يف هذا املجال ،تظل الفتيات
يف و�ضعية غري مت�ساوية ،حيث ال تتجاوز ن�سبة متدر�س الفتيات
القرويات ما بني � 14-12سنة � ،%43سنة  ،2007مقابل متو�سط
معدل وطني لهذه الفئة العمرية يناهز .%75
و�إذا كانت ن�سبة أالمية قد قدرت بـ  %41,2يف �سنة  ،2007بالن�سبة
لل�ساكنة من ع�رش �سنوات فما فوق ،مع ن�سبة  %29,4لدى الذكور،
ف�إنها تبلغ  %52,6لدى ا إلناث .وباعتبار و�سط ا إلقامة ،تبلغ
ن�سبة أالمية  %29يف الو�سط احل�رضي ،منها  %38,5لدى ا إلناث
و %19لدى الذكور .كما مت ت�سجيل ن�سبة مقلقة ب�شكل كبري،
بالو�سط القروي حيث حددت يف ن�سبة  ،%72,2( %58,1لدى
ا إلناث و %43,5لدى الرجال).
ولت�شجيع متدر�س الفتيات يف الو�سط القروي ،وحمو أالمية لدى
الن�ساء الرا�شدات ،ينبغي القيام بعمل جبار على امل�ستوى النوعي،
وباخل�صو�ص فيما يرتبط بالعالقات بني اجلن�سني ،وذلك خالل
مراجعة الكتب املدر�سية ،وحماربة ال�صور النمطية ،و�إدراج البعد
النوعي يف �إعداد التقارير الت�شخي�صية والتقييمية ،وخمططات
العمل واال�سرتاتيجيات .وت�شكل املدر�سة أ�حد أ�هم جماالت �إنتاج
و�إعادة �إنتاج العالقات االجتماعية وتن�شئة الفتيات أ
والوالد ،مبا
مييز بينهما من حيث أالدوار والهوية .وهي كذلك املجال املف�ضل
لتحقيق القطيعة مع بع�ض املمار�سات االجتماعية القدمية التي
تت�ضح رجعيتها.
ويت أ�كد دور امل�ؤ�س�سة الثقافية ،باعتبارها و�سيطا أ��سا�سيا ،بالفعل،
يف عملية ت�رسيع التطور االقت�صادي ،وذلك باالنكباب ب�صورة
أ�عمق على تطوير العقليات ،مما من � أش�نه أ�ن يتيح تعبئة �رشائح
وا�سعة من ال�ساكنة مبا فيها الن�ساء ،ألن تعبئة الر أ��سمال الب�رشي
ينبغي أ�ن ي�شبع بال�رضورة هذا ال�سبيل.
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ب .على م�ستوى املجال االقت�صادي (املرمى )12

تظل ن�سبة الن�ساء أالجريات �ضعيفة مقارنة بالرجال ،لكون
أالعمال املنزلية ت�صنف �ضمن القطاع الغري التجاري ،وبالتايل ال
تدخل يف احل�سابات .وقد بلغت هذه الن�سبة � %27,9سنة 2000
و� %28,3سنة  2004و� %27,1سنة  .2007ويعد معدل م�ساهمة
الن�ساء باملغرب يف جمموع ال�ساكنة الن�شيطة واحد من بني خم�سة
معدالت أال�ضعف يف منطقة ال�رشق أالو�سط و�إفريقيا ال�شمالية.
وت�شكل ن�صف املعدل العاملي  )(%57,8و أ�قل من ن�صف معدل
البلدان ذات الدخل املتو�سط يف فئتها الدنيا (.)%65,2
وقد انتقلت ن�سبة الت�شغيل باملغرب من � %45,9سنة � 2005إىل
�%46سنة  .2007وتقدر ن�سبة الت�شغيل بالو�سط احل�رضي بن�سبة
� %36,6سنة  2005مقابل ن�سبة � %38سنة  2007أ�ي  %61,6من
الرجال مقابل  %15,6فقط من الن�ساء .غري أ�ن هذه الن�سب بلغت
بالو�سط القروي يف الفرتة بني  2007-2005على التوايل %38
و %37,1بالن�سبة للن�ساء ،فيما بلغت  %79,7و %78,6بالن�سبة
للرجال .ومن جهة أ�خرى ،يظهر توزيع ن�سبة الت�شغيل على
امل�ستوى الوطني ح�سب اجلن�س فوارق يف ولوج الن�ساء جمال
الن�شاط االقت�صادي .وبالتايل ف�إن ن�سبة ت�شغيل الن�ساء ال تتعدى
 %27,6على ال�صعيد الوطني.
وتتجلى الفوارق املرتبطة بالنوع ،ب�صورة أ�دق ،يف جمال الو�ضعية
املهنية .حيث مل تهم و�ضعية امل أ�جورين �إال ن�سبة  %20,7من الن�ساء
الن�شيطات �سنة  2007مقابل  %79,3من الرجال الن�شيطني .غري
أ�ن و�ضعية امل�ساعدة أال�رسية همت  %54,6من الن�ساء يف مقابل
ن�سبة  %45,4فقط للرجال .أ�ما املهن احلرة ف�شكلت ن�سبة الن�ساء
امل�شتغالت بها  ،%13,8مقابل  %86,2بالن�سبة للرجال .وال يف�رس
هذا التفاوت بثقل املعايري االجتماعية فقط ،وال بانعدام الرتبية
والتكوين ،ولكن أ�ي�ضا ،وخ�صو�صا ،بال�صعوبة الكبرية التي
ت�صادفها الن�ساء يف الولوج �إىل أالموال أ
والرا�ضي ،وو�سائل ا إلنتاج
ب�صفة عامة .فبن�سبة  %4,4فقط من الن�ساء ،يف الو�سط القروي،
ت�شتغلن م�ستغالت فالحية ،و %0,6فقط منهن يف الو�سط احل�رضي
على ر أ��س املقاوالت ،مقابل ن�سبة  %2,7للرجال .ويت�ضح من خالل
ذلك أ�ن الن�ساء يتواجدن بكرثة يف أالن�شطة االقت�صادية ال�صغرية
غري الر�سمية ،والتي ال تتطلب ا�ستثمارا كبريا.
حت�صل  %41من الن�ساء امل أ�جورات على احلد أالدنى أللجور ،مقابل
 %31من الرجال .واذا كان القطاع العمومي ي�ساوي بني اجلن�سني
من حيث أالجور ،ف�إن الن�ساء ي�شغلن منا�صب عليا أ�قل من الرجال.
ويظل معدل أ�جور الن�ساء أ�قل من مثيله لدى الرجال ،رغم التطور

الذي مافتئ يعرفه .ففي �سنة  ،2004كان معدل أ�جورالن�ساء،
بالوظيفة العمومية ،ميثل ن�سبة  %80من معدل أ�جور امل�ستخدمني
من الرجال ،م�سجال ارتفاعا بن�سبة  %66التي �سجلت �سنة .1990
ومن أ�جل مواجهة هذه الو�ضعية ،وت�صحيح و�ضعية الالم�ساواة
التي تنتج عنها ،ينبغي حتقيق منو اقت�صادي ،وخلق فر�ص
ال�شغل ،وكذا �إر�ساء حكامة جيدة باعتبارها دعائم أ��سا�سية على
املدى املتو�سط والبعيد.
ويف �إطار العمليات املنجزة ،كان لتطوير أالن�شطة املدرة للدخل
نتائج جيدة جدا على م�ستوى خلق فر�ص ال�شغل .فقد مكنت هذه
أالن�شطة ،من انطالق دينامية و�سريورة للتنمية املحلية ،حيث
كانت أ�داة حتفيز و�إدماج لل�ساكنة يف م�شاريع التنمية .وقد �ساهم
الفاعلون اجلمعويون ،الذين ي�شتغلون أ
بال�سا�س يف جمال القرو�ض
ال�صغرى ،ب�صورة كبرية ،يف حتقيق العديد من امل�شاريع بتقدمي
الدعم التقني وا إلداري واملايل .ففي �سنة  ،2005أ�تاحت اجلهود
املبذولة خلق فر�ص ال�شغل وتوفري دخل ألزيد من 631.068
فردا %65 ،منهم ن�ساء ،اال�ستفادة من متويل عن طريق القرو�ض
ال�صغرى بلغ �إجماليا  1,5مليار درهم.
وينبغي ا إل�شارة �إىل أ�نه يف �إطار تطوير منظومة التمويل من أ�جل
�ضمان دمقرطة الولوج �إىل ال�سكن ،وكذا متا�شيا مع املقاربة
احلكومية اجلديدة يف جمال ت�شجيع ال�سكن االجتماعي ،مت �إحداث
�صناديق �ضمان توفر ال�ضمان الالزم للم�ستفيدين من القرو�ض
التي متنحها م�ؤ�س�سات القر�ض لتمويل ال�سكن االجتماعي .وقد
ا�ستفاد من هذه ال�ضمانات أال�شخا�ص ذووا الدخل غري القار ،من
بينهم ن�سبة مهمة من الن�ساء.
وبالنظر �إىل التفاوت الكبري ،احلا�صل يف ن�سب الن�شاط ويف
أالجور ،ف�إن املرمى  12قد ال يتحقق يف أ�فق �سنة � ،2015إذا مل
تدرج املقاربة بالنوع ب�صورة منتظمة و آ�لية يف جمموع الربامج
واال�سرتاتيجيات التي تهم الت�شغيل ،مع �ضبط ا إلجراءات امل�ؤكدة
اخلا�صة بكل م�ؤ�رش من امل�ؤ�رشات املرتبطة بها.
ج .على م�ستوى املجال العمومي (املرمى )13

ماهي مكانة املر أ�ة يف الهيئات امل�سرية لل�سلطات الت�رشيعية
والتنفيذية والق�ضائية ،ويف هيئات اتخاذ القرار؟ ،لقد و�صلت أ�ربع
ن�ساء �إىل ال�سلطة التنفيذية يف �سنة  ،1993ويف 2007أ��صبح عدد
الن�ساء يف احلكومة  ،7أ�ي ما يعادل ن�سبة  %20,59من جمموع
الوزراء ،كما أ�ن الن�ساء حا�رضات يف الربملان ،حيث ميثلن ن�سبة
 %10,5من جمموع النواب .وي�شكل هذا النجاح املهم بداية لعهد
31

26/12/08 8:42:17

OMD RAPP D'ACT.AR.indd 31

�أهــــــــــــــــــداف ا أللــــــــــــفــــــــــــيـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن �أجــــــــــــــــــل الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــمــــــــــــيــــــــــــــــــة

جديد ،ألن الن�ساء ،على الرغم من تواجدهن الكبري باجلامعة،
ي�شغلن القليل من الوظائف ا إلدارية واتخاذ القرار يف امل�ؤ�س�سات
احلكومية ،بل أ��صبحت الن�ساء حا�رضات حتى يف وظائف ال�سلطة
التي كانت �إىل عهد قريب من ن�صيب الرجال بن�سبة  .%100وبرز
ظهورهن كذلك يف منا�صب امل�س�ؤولية باحلقل الديني .ولهذا النجاح
دالالت عديدة ،حيث ي�شكل ر�سالة قوية يف مواجهة التمثالت
التقليدية واملمار�سة الثقافية ال�سائدة.
د .على م�ستوى الرت�سانة القانونية (املرمى )14

لقد همت ا إل�صالحات الت�رشيعية ،التي �رشع فيها �سنة ،1990
مدونة التجارة (الف�صل  ،)35وظهري االلتزامات والعقود
(الف�صل  ،)729وقانون امل�سطرة املدنية ومدونة ال�شغل والقانون
اجلنائي (الف�صل  )418املتعلق بالزنا وقانون امل�ساطر اجلنائية
ومدونة احلالة املدنية (�سنة  ،)2002وتهدف هذه ا إل�صالحات
�إىل �إلغاء املقت�ضيات القانونية التمييزية وتربهن على ا إلرادة من
أ�جل مكافحة كل أ��شكال العنف �ضد الن�ساء .ويندرج يف هذا ا إلطار
�إ�صالح مدونة أال�رسة �سنة  ،2004وقانون اجلن�سية �سنة .2006
وقد أ�حدث دخول جمموع هذه ا إل�صالحات حيز التنفيذ ،تغيريا
لفائدة مبادئ العدالة وامل�ساواة ،وحت�سنا وا�ضحا يف امل�ؤ�رشات
املرتبطة بها ،ك�سن الزواج ون�سب الطالق وتوزيع املمتلكات خالل
الفرتة ما بني  2005و.2007
كما أ�ن �إجراءات االنخراط يف اتفاقية الق�ضاء على كل أ��شكال
العنف �ضد الن�ساء جارية .وينبغي ا إل�شارة �إىل أ�نه مت تبني مقاربة
جديدة ،يف التعبئة �ضد العنف املمار�س على الن�ساء ،على امل�ستوى
الوطني ،ب�رشاكة مع املجتمع املدين .كما مت و�ضع منظومة
ل إلعالم ق�صد جتميع كل املعلومات التي تهم هذا اجلانب ب�رشاكة
مع جميع امل�صالح العمومية املعنية.
 .2االكــراهـــات

وتهم خم�سة حماور :
 العمل ال�سيا�سي من أ�جل تنفيذ ا�سرتاتيجية وطنية تخ�صالعدالة وامل�ساواة  :ميزانية ح�سب مقاربة النوع ؛
 تطوير منهجية موحدة بخ�صو�ص املقاربة بالنوع ؛ تن�سيق اجلهود ق�صد االن�سجام والتكامل بني كل التدخالت ؛ توفري الو�سائل ال�رضورية الالزمة لتنفيذ هذه اال�سرتاتيجية،وامل�ؤ�س�سات الكفيلة بتن�سيق كل العمليات املوجهة لفائدة
الن�ساء ،وتتبعها والعمل على تنفيذها وتقدمي تقاريرعنها لدى
خمتلف الهيئات (الهيئة العليا للمر أ�ة) ؛

 تفعيل اجلانب ال�سو�سيوثقايف الذي من � أش�نه أ�ن ي�شجع على ن�رشثقافة امل�ساواة ،وحماربة ال�صورة النمطية للمر أ�ة املغربية باعتماد
خمتلف قنوات التوا�صل الوطنية واملحليةعلى حد �سواء.
 .3التـــو�صيـــات

ق�صد حتقيق أالهداف التي ترمي �إىل امل�ساواة بني اجلن�سني ،ينبغي
على خمتلف املتدخلني و�ضع ا�سرتاتيجية تعتمد امل�ؤ�رشات الكفيلة
بتح�سني خمتلف املرامي املرتبطة بهدف امل�ساواة يف أ�فق .2015
وتهم هذه التو�صيات :
 .1و�ضع ا�سرتاتيجية تعتمد م�ؤ�رشات ينبغي حتقيقها كل �سنة من
أ�جل حت�سني مرامي أ�هداف أاللفية من آ�جل التنمية ؛
 .2دعم تطبيق مقت�ضيات اال�سرتاتيجية الوطنية يف جمال العدل
وامل�ساواة بني اجلن�سني ؛
 .3جعل التحليل بالنوع أ�مرا منتظما و�إدراج البعد النوعي يف
الوظائف من خالل خمططات عمل قطاعية ؛
�	.4إعطاء املقاربة بالنوع بعدا جماليا على م�ستوى خمططات
التنمية املحلية ؛
 .5دعم �سريورة �إدماج مقاربة النوع يف امليزانية الوطنية
وامليزانيات املحلية ؛
 .6تطوير أ�نظمة للتتبع والتقييم يف جمال النوع ،ويف �إعداد
ا إلح�صائيات أ
والبحاث والدرا�سات.
وميكن على املدى الق�صري القيام با إلجراءات التالية :
	�إدراج امل�ساواة يف احلقوق امليدانية يف الد�ستور على غرار امل�ساواةيف احلقوق ال�سيا�سية ؛
 العمل على حتقيق االن�سجام بني الرت�سانة القانونية واالتفاقياتالدولية ،ومن بينها اتفاقية الق�ضاء على كل أ��شكال العنف �ضد
الن�ساء  CEDAWوتكري�س املعايري الدولية فيها على املعايري
الوطنية ؛
 دعم امل�شاركة ال�سيا�سية للن�ساء يف االنتخابات اجلماعية ل�سنة 2009؛
 اللجوء �إىل التمييز ا إليجابي لت�صحيح الفوارق بني الرجالوالن�ساء يف متثيلية الن�ساء على م�ستوى كل الهيئات وامل�ؤ�س�سات
العامة ؛
 تطبيق امليثاق املتعلق بو�سائل ا إلعالم لتقدمي برامج ترفع منقيمة املر آ�ة وحت�سن �صورتها ق�صد الت أ�ثري يف العقليات وكل
مقاومة للتغيري ،وكذا ق�صد الو�صول �إىل كل �رشائح املجتمع.
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تــطــور امل ؤ��شــرات

املرامي

امل�ؤ�شرات

املرمى : 11
الق�ضاء على الفوارق بني اجلن�سني ،يف �سلكي
التعليم االبتدائي والثانوي ،يف حدود �سنة
� 2005إن أ�مكن ذلك ،ويف كل أ��سالك التعليم
يف أ�فق �سنة  2015على أ�بعد تقدير.

 العالقة فتيات /أ�والد يف التعليم :االبتدائي
أالعدادي
الثانوي
العايل

املرمى : 12
التقلي�ص من الفوارق بني الن�ساء والرجال
يف جمال الت�شغيل ،وامل�ساواة يف أالجور.

 ن�سبة الن�ساء امل�شتغالت يف خمتلففروع الن�شاط االقت�صادي :
· الفالحة والغابات وال�صيد
· ال�صناعة مبا فيها ال�صناعة التقليدية
· البناء أ
وال�شغال العمومية
· التجارة
· النقل والتخزين والتوا�صل
· ا إل�صالح
· ا إلدارة العامة
· خدمات اجتماعية خا�صة باجلماعة
· خدمات أ�خرى

1990

2007

2015

)(1991-1990
66
69
66
56

)(2000
36,2
37,6
0,7
7,6
4,4
0,1
18,5
34,5
32,1

87
81
94
84

39,1
31,7
0,8
9,0
7,4
0,6
18,7
38,6
28,9

 ن�سبة الن�ساء يف ال�ساكنة الن�شيطةامل�شتغلة :
· امل أ�جورون
· امل�ستقلون
· امل�شغلون
أ
· امل�ساعدة ال�رسية
· متعلم مهنة
· �رشيك أ�و ع�ضو يف تعاونية
· و�ضعية أ�خرى
· غري م�رصح به
 ن�سبة الن�ساء امل أ�جورات بالقطاع غريالفالحي (الو�سط احل�رضي)
 ن�سبة الن�ساء امل أ�جورات بالقطاع غريالفالحي (الو�سط القروي)

22,1
14,3

20,7
13,8

6,6
48,7
14,9
7,5
33,7

6,8
54,6
10,8
10,3
40,8

ـ

ـ

)(2000
75,4

83,5

)(2000
28,0

44,8

 -ن�سبة الن�ساء �ضمن العاطلني عن العمل

)(2000
25,7

27,3
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تــطــور امل ؤ��شــرات

امل�ؤ�شرات

املرامي
املرمى : 13
بلوغ ن�سبة الثلث يف ما يخ�ص متثيلية املر�ةأ
يف م�ستويات الت�سيري لل�سلط الت�رشيعية
والتنفيذية والق�ضائية ويف كل هيئات اتخاذ
القرار.

املرمى : 14
التقليل بالن�صف من العنف جتاه الن�ساء

1990

القدرة على جتميع املعطيات

قوي
×

ن�سبة املقاعد التي ت�شغلها الن�ساء بالربملان

0,7

ن�سبة الن�ساء من بني الوزراء

5,1

20,6

ن�سبة الن�ساء يف الق�ضاء
ن�سبة الن�ساء من بني أالطر العليا واملهن
احلرة
ن�سبة الن�ساء من بني املديرين يف ا إلدارة
العمومية
عدد الق�ضايا التي توجد فيها الن�ساء
مدعيات مبحاكم الدار البي�ضاء
ن�سبة الرجال املتهمني يف هذه الق�ضايا
()%

19

19,4

25,3

)(2002
25,7

9,8

)(2004
11,1
)(1999
5368
)(1999
78

هل �سيتم بلوغ الهدف يف أ�فق �سنة  2015؟

متو�سط �ضعيف

جودة املعلومات املحينة
القدرة على تتبع املعلومات
ا إلح�صائية

×

القدرة على �إدماج التحليل
ا إلح�صائي يف آ�ليات و�ضع
ال�سيا�سات والتخطيط
وتخ�صي�ص املوارد
آ�ليات التتبع والتقييم

)(1997

ملحـــــة عــن الو�ضعيــــــة

×

القدرة على التحليل ا إلح�صائي

2007

10,5

القدرة على التتبع والتقييم

2015

املرامي 14-13-11

من املحتمل

على أالرجح

من امل�ستبعد

حالة البيئة
جيدة

×

متو�سطة

�ضعيفة لكنها يف حت�سن

�ضعيفة

املرمى 12

من املحتمل

×

على أ
الرجح

من امل�ستبعد

حالة البيئة
×

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة لكنها يف حت�سن

�ضعيفة
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الـــهـــــدف

4

الطفال أ
التقلي�ص من وفيات أ
 �قل من � 5سنوات

املرمى  : 15التقلي�ص بن�سبة الثلثني من معدالت وفيات أالطفال
أ
		�قل من � 5سنوات بني  1990و.2015
 .1الو�ضعية احلالية

يظل م�ستوى وفيات أالطفال دون � 5سنوات ،باملغرب ،مرتفعا
ن�سبيا على الرغم من االنخفا�ض الهام حيث انتقل من ن�سبة ‰76
�سنة � 1992إىل ن�سبة � ‰47سنة  .2004ولبلوغ هذا املرمى،
ينبغي لهذا املعدل أ�ن يبلغ  .‰28ويظهر التحليل ح�سب املراحل
العمرية ،أ�ن انخفا�ض معدل الوفيات كانت هامة بالن�سبة للفئة ما
بني �سنة و� 5سنوات فيما مل تتطور �إال قليال يف فرتتي الوالدة ( أ�قل
من �شهر) وما بعدها (بني �شهر و� 12شهرا).
وميكن تف�سري هذه النتائج مبا قدمته بع�ض الربامج اخلا�صة
ب�صحة الطفل ،والتي كان لها ت أ�ثري �إيجابي على الفرتة العمرية
مابني �سنة و� 5سنوات ،وبدرجة أ�قل لدى الفئتني العمريتني ألقل
من �شهر وال�سنة أالوىل بعد الوالدة.
ويبدو بو�ضوح أ�ن و�سط ا إلقامة يعترب من بني أ�هم عوامل
التفاوتات يف معدل الوفيات بني أالطفال دون � 5سنوات ،مهما
كانت الفئة العمرية املعتربة ،وكيفما كان جن�س الطفل .ويزيد يف
حدة هذه التفاوتات امل�ستوى التعليمي أللم وم�ستوى الفقر.
 .2التقدم يف حتقيق الهدف

بالرغم من التقدم الهام يف الفرتة ما بني  1980-1979و 1997يف
تقلي�ص وفيات أالطفال (دون � 5سنوات) بنحو الثلثني وانخفا�ض
بلغت ن�سبته � %8,9سنويا ما بني  1987و ،1998يظل االجتاه العام
مت�سما بالركود ،كما أ�ظهر ذلك البحث املنجز �سنة .2004-2003
�إ�ضافة �إىل أ�ن هذا االنخفا�ض كان أ�كرث أ�همية بالن�سبة أللطفال ما
بني �سنة و� 5سنوات من أالطفال دون ال�سنة.
وهذه النتائج امل�سجلة ،هي ثمرة املجهودات املبذولة لفائدة الطفولة
املبكرة ،من خالل برامج خا�صة ب�صحة الطفل .هذه الربامج ذات
أ�هداف وقائية وحت�سي�سية ،وبع�ضها ا آلخر ذو طابع عالجي.
ومن بني هذه الربامج ،الربنامج الوطني للتلقيح الذي مكن من
الق�ضاء على مر�ض التيتانو�س لدى أالطفال بعد الوالدة ،والذي
يعد ك أ�حد أ��سباب وفيات أالطفال خالل ال�شهر أالول ،ومن التقلي�ص

من الوفيات الناجتة عن أ�مرا�ض احلمرياء وال�سعال الديكي .أ�ما
برنامج حماربة أ�مرا�ض ا إل�سهال ،فقد مكن من تقلي�ص الوفيات
املرتبطة بهذه أالمرا�ض ب�شكل ملمو�س.
وقد �ساهمت تذخالت أ�خرى يف التخفي�ض من الوفيات من
قبيل الت�شجيع على الر�ضاعة الطبيعية وحماربة �سوء التغذية،
وامل�شاكل التي ي�سببها نق�ص الفيتامينات (فيتامني  Aو )Dومادتي
احلديد واليود.
ومن أ�جل متكني أالطفال من منو متوازن وت�رسيع وترية التقلي�ص
من وفيات أالطفال دون �سن اخلام�سة ،اعتمدت وزارة ال�صحة
برناجما للتكفل املندمج ب أ�مرا�ض الطفل كبديل للربامج العمودية.
الكـــراهـــات
 .3إ
�إن أ��سباب وفيات أالطفال دون �سن اخلام�سة حمددات أ��سا�سية،
ال ترتبط فقط باملنظومة ال�صحية ،بل هي ذات طابع �سو�سيو
اقت�صادي ودميغرايف وثقايف .لكن جتب ا إل�شارة �إىل أ�ن ثلث حاالت
الوفيات اعترب نتيجة ق�صور املنظومة ال�صحية ،وهو ال�سبب
املذكور مبا�رشة (�صعوبات ذات طبيعة جغرافية ومالية يف الولوج
�إىل العالج ،وم�ستوى جودة اخلدمات).
وجتدر ا إل�شارة ،أ�ي�ضا ،أ�ن املقاربة العمودية للربامج ال�صحية
كما جرى بها العمل حتى نهاية الت�سعينات ،والبطء يف تعميم
ا�سرتاتيجية التكفل املندمج ب أ�مرا�ض الطفل ،كانا �سببا يف نق�ص
جودة اخلدمات املقدمة أللطفال املر�ضى .ومن � أش�ن هذا العن�رص
أ�ن يف�رس البطء امل�سجل يف انخفا�ض وفيات أالطفال ،يف مرحلة
ما بعد الوالدة ،كما يدل على ا�ستقرار معدالت الوفيات املرتبطة
بااللتهابات التنف�سية احلادة ،والتي من املعروف ،أ�ن جودة
الوقاية ت�ساهم يف احلد منها .وي�ضاف �إىل ذلك ،أ�ن برامج �صحة
أالم والطفل مل تكن تويل فرتة ما بعد الوالدة ،االهتمام الالزم.
ومن بني ا إلكراهات القوية التي مت ر�صدها ،الفقر أ
والمية والعي�ش
يف ظروف �صحية غري �سليمة.
 .4اال�سرتاتيجيات الالزم تقويتها

اعتبارا مل�ستوى وفيات أالطفال دون �سن اخلام�سة ،ينبغي للمغرب
أ�ن يعتمد على ا�ستثمارات هامة لتحقيق الهدف يف أ�فق �سنة .2015
35
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ووفق هذا املنظور ،و�ضعت احلكومة املغربية خمطط عمل وطني
للطفولة متا�شيا مع ت�رصيح «من أ�جل عامل جدير ب أ�طفاله»،
للفرتة ما بني  2006و ،2015والذي تعد ال�صحة �إحدى مكوناته
أال�سا�سية .ولهذه الغاية ،و�ضعت وزارة ال�صحة التقلي�ص من
وفيات أالطفال ك أ�حد أ�هداف خمطط العمل للفرتة .2012-2008
ويف هذا ا إلطار ،يرتقب تفعيل ا إلجراءات التالية :
تعميم برنامج التكفل املندمج ب أ�مرا�ض الطفل ،مع �إدخال مكون
«طفل �سليم» منذ أال�سبوع أالول بغاية حت�سني جودة العالجات
املقدمة أللطفال ؛
تثبيت ودعم برنامج التلقيح ،ب�إدخال م�ضادات جينية جديدة،
وكذا بدعم حماربة النق�ص يف بع�ض املواد املغذية ؛

n

n

n

n

n

n

n

n

دعم املكون املرتبط مبرحلة ما قبل الوالدة يف برنامج « أ�مومة
بدون خماطر» مع �إحداث وحدات جهوية لطب املواليد ؛
حت�سني تدبري املوارد الب�رشية ،وتوحيد العالجات املقدمة
أللطفال �سواء على م�ستوى اخلدمات املتنقلة أ�و يف الو�سط
اال�ست�شفائي ،أ
وبالخ�ص بالن�سبة للمواليد اجلدد ؛
تو�سيع التغطية ال�صحية يف الو�سط القروي ،وحت�سني
ا�ستمرارية العالجات مع م أ��س�سة نظام مرجعي ؛
تطبيق نظام امل�ساعدة الطبية لفائدة الفئات املعوزة بعد دخول
الت أ�مني ال�صحي ا إلجباري حيز التنفيذ منذ �شتنرب 2005؛
حت�سني حكامة املنظومة ال�صحية على كل امل�ستويات ؛
تنفيذ برامج للحد من الفقر.
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الـــتـــقـــريــــــر الـــوطــــنــــــي 2007

تــطــور امل ؤ��شــرات

املرامي

امل�ؤ�شرات

التق�سيم

1982
1991

1994
2003

2015

املرمى : 15
التقلي�ص بن�سبة الثلثني من
معدالت وفيات أالطفال أ�قل
من � 5سنوات بني 1990
و.2015

معدل وفيات أ
الطفال أ�قل من 5

املجموع
الذكور
أالناث
احلوا�رض
القرى

)*(76
88
80
59
98

)**(47
59
48
38
69

19
22
20
15
25

املجموع
الذكور
أالناث
احلوا�رض
القرى

)*(57
69
57
52
69

)**(40
51
37
33
55

14
17
14
13
17

املجموع
الذكور
أالناث
احلوا�رض
القرى

)*(31
39
29
30
36

)**(27
33
23
24
33

7
10
7
7
9

املجموع
الذكور
أالناث
احلوا�رض
القرى

)*(20
20
24
7
31

)**(7
8
11
5
15

4
4
6
2
7

املجموع
الذكور
أالناث

)(1992
75,7
75,5
76,0

)(2004-2003
89,1
86,8
91,2

95,0
95,0
95,0

املجموع
الذكور
أالناث

)(1992
12,4
12,9
11,9

)(2004-2003
2,7
2,5
2,8

)(1992
79,8
79,7
79,9

)(2004-2003
90,4
88,2
91,2

)(1992
51

)(2004-2003
32

�سنوات أ
(باللف)

معدل وفيات أالطفال أ�قل من
�سنة أ
(باللف)

معدل وفيات املواليد أ�قل من
�شهر أ
(باللف)

معدل وفيات أالطفال ما بني
�سنة و� 5سنوات أ
(باللف)

ن�سبة أالطفال الذين تلقوا كل
التلقيحات الالزمة ()%
معدل االنزالق ما بني التلقيح
أالول والثالث(ال�سعال الديكي
وال�شلل) ()%
ن�سبة أالطفال امللقحني �ضد
احل�صبة ()%
ن�سبة الر�ضاعة الطبيعية دون
اال�ستعانة باحلليب ال�صناعي
حتى �ستة أ��شهر ()%

املجموع
الذكور
أالناث
املجموع

<4

95,0
95,0
95,0

)*( 1991-1987
)**( 2003-1999
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القدرة على التتبع والتقييم

القدرة على جتميع املعطيات

قوي
×

ملحـــــة عــن الو�ضعيــــــة

متو�سط �ضعيف

جودة املعلومات املحينة

×

القدرة على تتبع املعلومة
ا إلح�صائية

×

القدرة على التحليل ا إلح�صائي
القدرة على �إدماج التحليل
ا إلح�صائي يف آ�ليات و�ضع
ال�سيا�سات والتخطيط
وتخ�صي�ص املوارد
آ�ليات التتبع والتقييم

هل �سيتم بلوغ الهدف يف أ�فق �سنة  2015؟
من امل�ستبعد
على أالرجح
من املحتمل
حالة البيئة املالئمة
قوية

متو�سطة

�ضعيفة لكنها يف حت�سن

�ضعيفة

×
×
×
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الـــهـــــدف
املرمى : 16
		
املرمى : 17
		

5

حت�سيــن �صحـــة أ
المومـــة

التقلي�ص بثالثة أ�رباع من معدل وفيات أالمهات ما
بني  1990و.2015
ال�سهر على �صحة �إجنابية تتخذ فيها القرارات ب�صفة
م�شرتكة ما بني الرجال والن�ساء.

وبخ�صو�ص التخطيط العائلي ،ارتفع معدل ا�ستعمال و�سائل
منع احلمل بني الن�ساء املتزوجات (� 49-15سنة) منتقال من %42
�سنة � 1990إىل � %63سنة  .2004ويبني املبيان التايل هذا التطور
ا إليجابي :

 .1الو�ضعية احلالية

أ�برز البحثان الوطنيان اللذان أ�جنزا �سنتي  1992و ،2003أ�ن
معدل وفيات أ
المهات قد انخف�ض �إىل  227حالة وفاة لكل 100.000
مولود حي ،يف الفرتة ما بني  1995و ،2003مقابل معدل  332لكل
 100.000مولود حي ما بني  1985و .1991وقد انتقل هذا املعدل
يف الو�سط احل�رضي من  284حالة وفاة �إىل  ،187ويف الو�سط
القروي من � 362إىل  267حالة وفاة خالل نف�س الفرتة .وعلى
الرغم من هذا االجتاه نحو االنخفا�ض يف وفيات أالمهات ،ف�إن هذه
أالرقام تظل ن�سبيا مرتفعة ،وت�شكل بالتايل ،حتديا حقيقيا ينبغي
مواجهته خالل ال�سنوات املقبلة.
وح�سب نف�س البحث املنجز �سنة  ،2003-2004حول ال�ساكنة
وال�صحة العائلية ،فقد عرف امل�ؤ�رش الرتكيبي للخ�صوبة انخفا�ضا
ملحوظا بني �سنتي  1990و� 2004إذ انتقل من معدل  4أ�طفال لكل
امر أ�ة �إىل  2,5على امل�ستوى الوطني .ويبلغ يف الو�سط احل�رضي،
معدل  2,1طفل لكل امر أ�ة يف مقابل  3أ�طفال بالو�سط القروي.
تطور معدل وفيات ا ألمهات ما بني 1991-1985

و ( 2003-1995لكل  100.000مولود حي)

املجموع

القروي

احل�ضري

ف�إ�ضافة �إىل االنخفا�ض الهام يف امل�ؤ�رش الرتكيبي للخ�صوبة،
والتزايد امللمو�س يف ا�ستعمال و�سائل منع احلمل ،فقد مت حتقيق
تقدم كبري يف جماالت عدة من أ�جل تقلي�ص وفيات أالمهات ومنها
على اخل�صو�ص :
التغطية املهمة بالفحو�ص الطبية خالل فرتة ما قبل احلمل وما
قبل الوالدة ؛
الوالدة يف أ�ماكن تخ�ضع للمراقبة الطبية وتتبع �صحة الطفل
بعد والدته ؛
ن�سبة الوالدات القي�رصية.
وبالفعل ،ي�ستنتج من نتائج البحث الوطني ل�سنة  2004-2003أ�ن :
  %68من الن�ساء احلوامل جل أ�ن �إىل اال�ست�شارة الطبية قبلالوالدة ( %85بالو�سط احل�رضي و %48بالو�سط القروي)
ومل تبلغ هذه الن�سبة �سوى  %56من الن�ساء أالميات بينما
ت�صل �إىل  %94بالن�سبة للن�ساء الالئي بلغن م�ستوى التعليم
الثانوي فما فوق ؛
n

الوطني

n

احل�رضي
معدل وفيات أالمهات

القروي

تطور معدل ا�ستعمال و�سائل منع احلمل بني الن�ساء
املتزوجات (� 49-15سنة) ح�سب خم�س بحوث خمتلفة

n
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 ن�سبة الوالدات حتت �إ�رشاف طبي أ�و �شبه طبي انتقلت من %31يف الفرتة ما بني  1987و 1991لتبلغ %63ما بني 1999
و .2003وبلغت هذه الن�سبة  %49فقط بني الن�ساء أالميات
مقابل  %94لدى الن�ساء االئي بلغن م�ستوى التعليم الثانوي
فما فوق ؛
 ن�سبة أالمهات الالئي قمن بفح�ص طبي بعد الوالدة بلغت %65
( %87يف الو�سط احل�رضي و %42يف الو�سط القروي) ؛
 ن�سبة الوالدات بعملية قي�رصية بلغت  %9,1( %5,4يف الو�سطاحل�رضي و %1,6يف الو�سط القروي).
وينبغي ا إل�شارة �إىل أ�ن أ��سباب �ضعف اللجوء �إىل اخلدمات ال�صحية
راجع �إىل �صعوبات الولوج التي حتول دون اال�ستفادة من هذه
اخلدمات و�إىل أالمية وم�شاكل �سو�سيوثقافية واقت�صادية.
الكـــراهـــات
 .2إ
ا إلكراهات املرتبطة باملنظومة ال�صحية :
نق�ص يف مهنيي ال�صحة (من الناحية العددية والنوعية ومن
حيث التفاوت ح�سب الو�سط اجلغرايف) ؛
جودة العالجات امل�ستعجلة املرتبطة بالتوليد ؛
�ضعف ا�ستعمال دور الوالدة بالو�سط القروي ؛
نقائ�ص منظومة ا إلعالم والرتبية والتوا�صل ؛
�ضعف ميزانية الربنامج.
ا إلكراهات اخلارجية عن املنظومة ال�صحية :
الظروف ال�سو�سيواقت�صادية واجلغرافية؛
أالمية والعزلة اجلغرافية...؛
�ضعف امل�شاركة اجلماعاتية.

n

n

n

n

n

n

n

n

ثالثا  :ت أ�هيل العدة التقنية ؛
رابعا  :تر�شيد تنظيم امل�صالح ال�صحية ؛
خام�سا �	:إ�رشاك جميع الفاعلني املعنيني ؛
�ساد�سا  :و�ضع �إ�سرتاتيجية فعالة يف ميدان ا إلعالم والرتبية
		 والتوا�صل حول �صحة أالمومة ؛
�سابعا �	:إ�رشاك مهنيي ال�صحة بالقطاع اخلا�ص ؛
ثامنا  :دعم البحث العملي امليداين.
وقد و�ضعت احلكومة �سنة  2008حتديا يتمثل يف بلوغ هدف 50
وفاة لكل  100.000مولود حي يف أ�فق �سنة  ،2012وتعبئة املوارد
الالزمة لبلوغه ،مع تركيز اجلهود على املحاور الثالثة ا آلتية :
 حت�سني ظروف الولوج �إىل العالج ؛ حت�سني جودة العالجات املقدمة ؛ حت�سني احلكامة.ومن املقرر يف هذا ا إلطار القيام بالعديد من العمليات ،أ�همها :
تثبيت ودعم برنامج « أ�مومة بدون خماطر» وبرنامج
«التخطيط العائلي» ؛
اال�ستمرار يف حت�سني مك ّون الوالدة احلديثة واجلوانب
ال�سو�سيولوجية أ
وبالخ�ص ما يرتبط ب أ�مرا�ض الن�ساء يف
برنامج « أ�مومة بدون خماطر» ؛
ت أ�هيل التجهيزات والعدة التقنية ،وتوفري أالدوية أال�سا�سية
باملراكز العالجية التي تقدم خدمات �صحة أالم والطفل
وحت�سني و�سائل النقل ؛
اال�ستمرار يف دعم املوارد الب�رشية عددا وتخ�ص�صات
( أ�خ�صائيي التوليد وا إلنعا�ش و أ�طباء أالطفال واملولدات
واملمر�ضات و أ�خ�صائيي التخدير) ؛
اال�ستمرار يف حت�سي�س املجتمع باملخاطر املرتبطة باحلمل
والوالدة ؛
تطوير العمل ما بني القطاعات وال�رشاكة مع اجلامعات
والقطاعات الوزارية والقطاع اخلا�ص واجلماعات واملنظمات
غري احلكومية واملنظمات الدولية.
n

n

n

n

n

 .3حماور ا�سرتاتيجية

ان خمطط العمل الوطني املعتمد من طرف وزارة ال�صحة للتقلي�ص
من وفيات أالمهات واملواليد اجلدد ،وان�سجاما مع خريطة الطريق
لبلوغ أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية ،يرتكز على ثمان حماور
ا�سرتاتيجية مت حتديدها من طرف وزارة ال�صحة :
أ�وال  :دعم املوارد الب�رشية وتر�شيد تدبريها ؛
ثانيا  :تو�سيع قاعدة اال�ستفادة من خدمات �صحة أالم
		 والطفل ؛

n
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تــطــور امل ؤ��شــرات

امل�ؤ�شرات

املرامي
املرمى : 16
معدل وفيات أ
المهات لكل 100.000
التقلي�ص بثالثة أ�رباع ما
بني  1990و 2015من ن�سبة مولود حي
وفيات أالمهات
أ
ن�سبة الن�ساء اللواتي قمن ،على القل،
با�ست�شارة طبية واحدة قبل الوالدة
()%
ن�سبة الوالدات حتت �إ�رشاف مهنيني
م�ؤهلني ()%

املرمى : 17
العمل على تكري�س
�صحة�إجنابية يتخذ فيها
الرجال والن�ساء قرارتهم
ب�صورة م�شرتكة

ن�سبة الوالدات القي�رصية ()%
ن�سبة الن�ساء اللواتي قمن ،على أالقل،
با�ست�شارة طبية واحدة بعد الوالدة
()%
ن�سبة الوالدات املتباعدة من � 7إىل 17
�شهرا
معدل ا�ستعمال و�سائل منع احلمل
احلاجيات الغري ملبات من التخطيط
العائلي ()%

* ال ت�شمل �إح�صائيات  2007القطاع اخلا�ص.
القدرة على التتبع والتقييم

قوي
القدرة على جتميع املعطيات

متو�سط �ضعيف
×

جودة املعلومات املحينة
القدرة على تتبع املعلومات
ا إلح�صائية

×

القدرة على �إدماج التحليل
ا إلح�صائي يف آ�ليات و�ضع
ال�سيا�سات والتخطيط
وتخ�صي�ص املوارد
آ�ليات التتبع والتقومي

املجموع
احل�رضي
القروي
املجموع
احل�رضي
القروي
املجموع
احل�رضي
القروي

)(2003-1995) (1991-1985
227
332
187
284
267
362

50
40
60

33
61
18

68
85
48

80
95
60

31
64
14

63
85
40

59,4

80
95
60

5,4

5,7

8,9

املجموع
احل�رضي
القروي
املجموع
احل�رضي
القروي

10,4
10,3
10,5

7,2
5,6
8,6

املجموع
احل�رضي
القروي

)(1992
42
55
32

)(2004-2003
63
66
60

65
87
42

80
95
60

65
65
65

)(2004-2003
10

ملحـــــة عــن الو�ضعيــــــة

×

القدرة على التحليل ا إلح�صائي

التق�سيم

1991-1987

2003-1999

*2007

2015

هل �سيتم بلوغ الهدف يف أ�فق �سنة  2015؟
من امل�ستبعد
على أالرجح
من املحتمل
حالة البيئة
جيدة

متو�سطة

�ضعيفة لكنها يف حت�سن

�ضعيفة

×
×
×
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الـــهـــــدف
املرمى : 18
		
املرمى : 19
املرمى : 20

6

حماربة مر�ض فقدان املناعة (ال�سيدا) وحمى امل�ستنقعات
و أ�مرا� أ
ض �خرى

وقف انت�شار فريو�س مر�ض ال�سيدا والبدء يف عك�س
االجتاه يف أ�فق �سنة .2015
الق�ضاء على مر�ض حمى امل�ستنقعات يف .2006
التحكم يف داء ال�سل والبدء يف عك�س االجتاه احلايل.

 .1الو�ضعية احلالية

• مر�ض فقدان املناعة

تظل ن�سبة انت�شار فريو�س ال�سيدا يف م�ستوى �ضعيف باملغرب ،كما
تدل على ذلك نتائج املراقبة املنظبطة املنجزة �سنويا على الن�ساء
احلوامل ،يف كافة أ�نحاء البالد .وقد بلغت هذه الن�سبة � %0,08سنة
 ،2007حيث ظلت �شبه م�ستقرة �سنويا منذ �سنة .2000

 1986و .1990و�إذا مثلت ن�سبة الن�ساء بني امل�صابني باملر�ض
 %19يف الفرتة ما بني  1986و ،1990ف�إن هذه الن�سبة ارتفعت
�إىل  %47يف الفرتة ما بني  .2007-2003وهذا ما ي�شهد على ت أ�نيث
املر�ض ،على غرار ما يحدث يف باقي أ�نحاء العامل.
وقد مت ت�سجيل حتول يف النمط اجليني أل�صول الفريو�س خالل
ال�سنوات أالخرية ،حيث أ�ظهرت الدرا�سة حول هذا النمط التي
مت القيام بها ما بني �سنتي  2001و ،2005بروزا ملمو�سا ألمناط
جزئية ( )non-Bمتثل  %34من أالمناط اجلزئية لفريو�س مر�ض
فقدان املناعة املنت�رشة.
تطور معدل حامالت فريو�س ال�سيدا
لدى ممتهنات اجلن�س ما بني )%( 2007-2001

تطور معدل حامالت فريو�س ال�سيدا بني الن�ساء احلوامل
منذ �سنة  1994باملغرب ()%

ومنذ �إدماج الفئات ال�سكانية أالكرث تعر�ضا ملخاطر ا إل�صابة بالداء
يف نظام املراقبة املنظبطة ،مت ت�سجيل ارتفاع لدى ممتهنات اجلن�س
(� %2,5سنة  ،)2007ولدى ال�سجناء من الذكور  ،%0,6وهذا ما
ي�ؤكد متركز الداء يف املجموعات أالكرث عر�ضة ل إل�صابة.
ومنذ ت�سجيل أ�ول حالة ل إل�صابة مبر�ض ال�سيدا �سنة  ،1986و�صل
العدد املرتاكم حلاالت ا إل�صابة باملر�ض �إىل  2548م�صابا �سنة
� ،2007إذ �سجل املر�ض تزايدا منتظما منذ �سنة  ،1993وخ�صو�صا يف
بع�ض جهات البالد .وقد �سجلت  %67من احلاالت بني �سنتي 2001
و 2007مقابل  %33بني �سنتي  1986و.2000
ويظل االنتقال اجلن�سي للمر�ض أالكرث انت�شارا ،بحيث ارتفعت
ن�سبته لتبلغ  %83خالل الفرتة  2007-2001مقابل  %24بني

�إن انت�شار أالمرا�ض املنقولة جن�سيا يظل مرتفعا� ،إذ تعد هذه
أالمرا�ض من بني أ�هم الدوافع لال�ست�شارات الطبية على م�ستوى
م�ؤ�س�سات ال�صحة أال�سا�سية ،خا�صة عند الن�ساء .وقد أ�ظهرت
درا�سة أ�جنزت �سنة  2005خماطر هامة تخ�ص انتقال فريو�س
مر�ض املناعة وال�سيدا ،عن طريق تناول املخدرات باحلقن (تبادل
احلقن) ،وتعدد ال�رشكاء دون ا�ستعمال و�سائل وقائية .وح�سب
آ�خر التقديرات ،ف�إن عدد أال�شخا�ص حاملي فريو�س نق�ص املناعة
قد انتقل من � 14.500سنة � 2003إىل  22.300يف آ�خر �سنة .2007
• داء ال�ســـل
يظل داء ال�سل أ�حد امل�شاكل لل�صحة العمومية باملغرب �إذ مت
ت�سجيل  26.099حالة جديدة �سنة  ،2006أ�ي ما ميثل ن�سبة 85
حالة مرتاكمة لكل  100.000ن�سمة �سنويا .فباملغرب ي�صيب هذا
الداء ال�شباب ب�صفة أ�كرث ،حيث أ�ن ن�سبة  %70من حاالت ا إل�صابة
تهم الفئة العمرية � 45-15سنة ،كما أ�ن  %57من هذه احلاالت تهم

42
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الذكور .واملالحظ أ�ن هذا الداء ينت�رش بن�سب أ�كرث يف أالو�ساط
احل�رضية ذات الكثافة ال�سكانية املرتفعة .ورغم ا�ستع�صاء الداء،
ف�إن ن�سبة ال�سل الرئوي ذي املجهرية ا إليجابية يوحي بانخفا�ض
يف انتقال ع�صية كو�ش و�سط ال�ساكنة منذ �سنة �( 1996سنة
االرتفاع أالق�صى).
وقد حقق املغرب الهدف املر�سوم ،وبلغ املرمى  ،20املتمثل يف
ك�شف أ�زيد من  %80من حاالت ال�سل الرئوي ذي املجهرية
االيجابية وعالج أ�زيد من  %85من احلاالت با�ستعمال ا�سرتاتيجية
العالج ملدة ق�صرية حتت املراقبة املبا�رشة (.)DOTS
• مر�ض حمى امل�ستنقعات

منذ انطالق برنامج حماربة مر�ض حمى امل�ستنقعات �سنة
 ،1965انتقل عدد احلاالت امل�سجلة من � 30.893إىل  64حالة �سنة
 .1978وعرفت هذه الفرتة الق�ضاء نهائيا على النوع امل�سمى
( ،)Plamodium falciparumحيث تعود أ�خر حالة م�سجلة �إىل
�سنة � .1973إال أ�ن الو�ضعية الوبائية لداء حمى امل�ستنقعات املحلي
من النوع ( )Plasodium vivaxمل يتم التحكم فيها �إال يف أ�واخر
الت�سعينات .ومن أ�جل تعزيز هذا االجتاه ،مت تبني ا�سرتاتيجية
للق�ضاء عليه نهائيا ( )SEPAوذلك �سنة  1999والتي أ�تاحت
الق�ضاء على آ�خرنواة النتقال الوباء �سنة  .2002ومت ر�صد آ�خر
حالة ل إل�صابة بهذا الوباء �سنة  ،2004ومنذ ذلك التاريخ مل ي�سجل
ظهور ب�ؤرة نواة ن�شيطة وال أ�ية حالة حملية باملغرب.

املراقبة يف �إطار مرحلة تثبيت الق�ضاء على املر�ض من أ�جل تدعيم
احلذر لتجنب عودة املر�ض �إىل الظهور بالبالد.
وق�صد ت�رسيع حتقيق هذا الهدف ،مت تبني مقاربة منظمة ال�صحة
العاملية ( ،)Gilavالتي تعتمد تعاونا فعاال بني خمتلف القطاعات.
وموازاة مع هذه اجلهود ،ت�شكل مراقبة مر�ض حمى امل�ستنقعات
امل�ستورد من اخلارج ،عرب الوقاية والتكفل املبكر للحاالت
املر�صودة ،حمورا ا�سرتاتيجيا يف مرحلة التثبيت املذكورة .كما
أ�ن المركزية أ�ن�شطة اال�ست�شارة والتح�سي�س لفائدة امل�سافرين من
� أش�نه أ�ن ُي�ساهم يف حتقيق أ�هداف هذه ا إل�سرتاتيجية.
الكـــراهـــات
 .3إ
من بني ا إلكراهات وال�صعوبات التي مت ر�صدها ،يف �سعي املغرب
ملحاربة داء ال�سل وال�سيدا وحمى امل�ستنقعات ،ميكن ذكر النقط
التالية على وجه اخل�صو�ص :
بالن�سبة لفريو�س املناعة ومر�ض ال�سيدا :
الطابوهات واملحرمات ؛
الالمركزية ؛
�إدماج هذه اجلهود يف برنامج التنمية ؛
نق�ص املوارد الب�رشية.
بالن�سبة لداء ال�سل :
الفقر أ
والمية عامالن ي�سهالن ظهور داء ال�سل وانت�شاره ؛
نق�ص يف و�سائل ا إل�رشاف والتقييم امليداين للمر�ض ؛
�ضعف عدد املهنيني امل�ؤهلني للقيام بالت�شخي�ص املجهري لداء
ال�سل ؛
ال�صورة ال�سلبية ملوظفي قطاع ال�صحة ؛
�ضعف ا�سرتاتيجيات التعبئة االجتماعية.
بالن�سبة حلمى امل�ستنقعات :
من بني ا إلكراهات وال�صعوبات التي مت حتديدها ،والتي تعرت�ض
�سبيل اجلهود املبذولة ملحاربة هذا املر�ض نذكر :
�صعوبة توفري التغطية ال�صحية باملناطق اجلغرافية �صعبة
الولوج ؛
�ضعف امل�ساهمة اجلماعية يف حماربة داء حمى امل�ستنقعات ؛
�ضعف التعاون بني القطاعات من أ�جل القيام بعمليات فعالة
ملحاربة هذا الداء.
n

n

n

n

n

 .2التقدم يف حتقيق الهدف

لبلوغ هذا الهدف� ،سجل املغرب تقدما مهما .فبخ�صو�ص حماربة
داء ال�سيدا ،يعد املغرب من بني البلدان التي جنحت يف تعميم
جمانية العالج الثالثي لكل امل�صابني باملر�ض .ومت أ�ي�ضا دعم
اجلهود الوقائية من خالل عمليات حت�سي�سية مبخاطر هذا املر�ض
القاتل ،وعرب تنظيم حمالت توعوية اجتماعية ،وتطوير تعاون
بناء مع ال�صندوق الدويل ملحاربة داء ال�سيدا وال�سل ومر�ض حمى
امل�ستنقعات .ومن أ�جل التحكم يف الو�ضعية الراهنة لداء ال�سل ،الزال
املغرب م�ستمرا يف تعبئة اجلهود يف �إطار الربنامج الوطني ملحاربة
هذا الداء وعك�س اجتاه التطور ،وقد كللت هذه اجلهود باحل�صول
على جائزة من طرف منظمة ال�صحة العاملية �سنة .2004
كما أ�ن الق�ضاء التام على مر�ض حمى امل�ستنقعات املحلي مت
تعزيزه وت أ�كيده خالل الفرتة  .2007-2005وت�ستمرحاليا ،أ�ن�شطة

n

n

n

n

n

n

n
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�أهــــــــــــــــــداف ا أللــــــــــــفــــــــــــيـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن �أجــــــــــــــــــل الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــمــــــــــــيــــــــــــــــــة
 .4اال�سرتاتيجيات الالزم تقويتها

�إن حماربة داء ال�سيدا ،ومراقبة انت�شاره تظل ن�شيطة جدا بف�ضل
العمليات امل�شرتكة بني وزارة ال�صحة وباقي �رشكائها الوطنيني،
من قطاعات وزارية وجمتمع مدين و�رشكائها الدوليني كال�صندوق
الدويل ملحاربة داء ال�سيدا وال�سل وحمى امل�ستنقعات ووكاالت
منظمة أالمم املتحدة وهيئات التعاون الثنائي.
كما أ�ن املخطط اال�سرتاتيجي الوطني ملحاربة داء ال�سيدا
 2011-2007يعتمد كهدف ا�سرتاتيجي �ضمان ولوج اجلميع لكل
اخلدمات الوقائية والعالجية ودعم جودة اخلدمات ملحاربة فريو�س
املناعة .ولتحقيق هذه الغاية ،حدد املخطط الوطني  4أ�هداف نوعية
تهدف �إىل وقاية الفئات أالكرث عر�ضة ل إل�صابة باملر�ض ،والتكفل
الكامل أ
بال�شخا�ص حاملي الفريو�س وو�ضع آ�لية للدعم النف�سي
واالجتماعي .وتواكب جمموع هذه أالهداف تدابري وعمليات ترمي
�إىل توفريبيئة اجتماعية �إيجابية وتدبري فعال وناجع.
و�ست�ستمر وزارة ال�صحة يف �سعيها ملحاربة داء ال�سل بذل جهود
أ�كرث يف �إطار الربنامج الوطني ملحاربة داء ال�سل .كما أ�ن تثبيت

الق�ضاء التام على مر�ض حمى امل�ستنقعات املحلي وبالتايل الق�ضاء
النهائي عليه واال�ستجابة ل�رشوط تخويل ا إل�شهاد من طرف
منظمة ال�صحة العاملية ينبغي تعزيز املحاور التالية :
 تعزيز أ�ن�شطة املراقبة يف املناطق املعر�ضة لربوز الداء ؛ تطوير التعاون بني القطاعات يف �إطار برنامج  Gilav؛ المركزة أ�ن�شطة اال�ست�شارة وا إلعالم الطبي لفائدة امل�سافرين�إىل البلدان التي ينت�رش فيها الداء من أ�جل جتنب ا�سترياده
من اخلارج ؛
 متكني الربنامج من املوارد الب�رشية واملالية الكافية ال�ستمرارجهود املراقبة والتيقظ ؛
 �ضمان ت أ�هيل الكفاءات وبنيات الربنامج من اجل احل�صولعلى �شهادة منظمة ال�صحة العاملية بالق�ضاء نهائيا على حمى
امل�ستنقعات املحلي.
وبا إل�ضافة �إىل هذه العمليات� ،ستلعب برامج الق�ضاء على الفقر
وال�سكن غري الالئق دورا بارزا يف مكافحة هذه أالمرا�ض.
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تــطــور امل ؤ��شــرات

املرامي

امل�ؤ�شرات

املرمى : 18
وقف انت�شار فريو�س
مر�ض ال�سيدا وعك�س
االجتاه يف افق �سنة

 .1معدل حمل الفريو�س للن�ساء احلوامل ()%

2015

املرمى : 19
الق�ضاء على حمى
امل�ستنقعات يف 2006

1990

 .2ن�سبة ا�ستعمال و�سائل منع احلمل لدى
املتزوجات يف �سن ما بني  15و� 49سنة ()%
 .3ن�سبة ا�ستعمال العازل الطبي ملنع
احلمل ()%
ن�سبة امل�صابني بداء حمى امل�ستنفعات املحلي
(لكل  100.000من ال�سكان)
املجموع
ذكور
�إناث
ن�سبة انت�شار احلمى امل�ستوردة (عدد احلاالت
اجلديدة)

املرمى : 20
التحكم يف مر�ض
ال�سل والبدء يف عك�س
االجتاه احلايل

معدل ا إل�صابة بداء ال�سل (لكل 100.000

ن�سمة)

القدرة على التتبع والتقييم

قوي
ال�سيدا
القدرة على جتميع املعطيات حمى امل�ستنقعات
ال�سل
حمى امل�ستنقعات
جودة املعلومات املحينة
ال�سل
ال�سيدا
القدرة على تتبع املعلومات
حمى امل�ستنقعات
ا إلح�صائية
ال�سل
ال�سيدا
القدرة على التحليل
حمى امل�ستنقعات
ا إلح�صائي
ال�سل

القدرة على �إدماج التحليل
ا إلح�صائي يف آ�ليات و�ضع
ال�سيا�سات والتخطيط
وتخ�صي�ص املوارد
آ�ليات التتبع والتقييم

2005

1995

2000

)(1994

)(1999

-

0,03

0,07

0,06

)(1992

)(1997

-

)(04-03

42

58

)(1992
2

)(1997
3

2010

2015

65

63
-

)(04-03
3

6,2
7,0

1,3
1,2

0,02
0,02

)(2006
0
0

0
0

5,0

1,4

0,02

0

0

)(1992
54

33

56

)(2006
83

-

-

)(1996
118

106

)(2006
85

72

113

50

ملحـــــة عــن الو�ضعيــــــة

متو�سط �ضعيف

هل �سيتم بلوغ الهدف يف أ�فق �سنة  2015؟
من امل�ستبعد
على أالرجح
من املحتمل
حالة البيئة املالئمة

ال�سيدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة لكنها يف حت�سن

�ضعيفة

ال�سيدا
حمى امل�ستنقعات
ال�سل
حمى امل�ستنقعات
ال�سل

ال�سيدا
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الـــهـــــدف

7

�ضـمـــان بـيئـــة مـ�سـتـدامـــة

املرمى �	: 21إدماج مبادئ التنمية امل�ستدامة يف ال�سيا�سات
		 الوطنية واحلر�ص على حماية التنوع البيئي بالعمل
		 على عك�س االجتاه احلايل املتعلق بتدهور املوارد
		 البيئية.
املرمى  : 22احلد من انبعاث الغازات امل�رضة بالل�صحة والبيئة.
املرمى  : 23التقلي�ص �إىل الن�صف من ن�سبة ال�سكان غري
		 املزودين ب�صفة دائمة باملاء ال�رشوب ،وبنظام
		 تطهري جيد فيما بني  1990و.2015
املرمى  : 24الق�ضاء على كل أ��شكال ال�سكن التي ت�ستجيب
		 ملعايري ال�سالمة بالو�سط احل�رضي يف أ�فق .2020
 .1الو�ضعية الراهنة

أ��ضحت املوارد الطبيعية يف ه�شا�شة متزايدة ،وتخ�ضع ل�ضغط
م�ستمر بفعل التقدم ال�سو�سيو اقت�صادي وتزايد أ�عداد ال�سكان.
وقد كان لرتدي الو�ضعية البيئية يف املغرب ،تكلفة اقت�صادية تقدر
بـ  13مليار درهم �سنة  2003أ�ي ما ميثل  %3,7من الناجت الداخلي
اخلام .ويف هذا ال�صدد بذلت احلكومة جهودا كبرية من أ�جل و�ضع
ا�سرتاتيجية تعتمد مبادئ التنمية امل�ستدامة .وقد مت �إعداد خمطط
عمل وطني حلماية البيئة يف الفرتة ما بني  1997و ،2001وذلك
يف �إطار م�سل�سل ت�شاركي وت�شاوري ،أالمر الذي مكن من تعبئة
وحت�سي�س جمموع املتدخلني الوطنيني املعنيني ب�رضورة �إدماج
االهتمامات البيئية يف خمططات التنمية القطاعية .وتواكب هذه
العملية حملة توا�صلية .وي�شتمل املخطط املذكور على  7برامج
مو�ضوعاتية ،قدر التمويل الالزم لتفعيله بـ  2,2مليار درهم.
وهناك برامج قطاعية م�ستمدة أ�و مكملة ملخطط العمل الوطني
حلماية البيئة مكملة له هدفها املحافظة على البيئة.
• الغابات

يغطي ا إلنتاج الغابوي  %30من حاجيات البالد من اخل�شب الالزم
للحرف وال�صناعة .وي�ساهم بن�سبة  %30يف احل�صيلة الطاقية
الوطنية باعتبار اال�ستغالل املبا�رش للغابة من قبل ال�ساكنة.
وت�ساهم كذلك بن�سبة  %17يف احلاجيات الغذائية للما�شية على
امل�ستوى الوطني .ووعيا ب أ�همية أالنظمة البيئية الغابوية ،و�ضع

قطاع املياه والغابات حماية الغابات يف مقدمة أ�ولويات العمليات
التنموية .وقد جعل الت�رصيح احلكومي من عمليات ت�شجري
الغابات عملية ذات أ�ولوية إلعادة ت�شكيل املوارد الغابوية وتنميتها
باعتماد برجمة ت�شجري أ�زيد من  500.000هكتار ،خالل فرتة تدوم
ع�رش �سنوات .وقد عرفت امل�ساحات التي أ�عيد ت�شجريها تزايدا
حم�سو�سا خالل العقدين أالخريين� ،إذ انتقلت من  10.000هكتار
�سنويا ،يف بداية عقد الثمانينيات لت�صل �إىل أ�زيد من  33.000هكتار
يف متم �سنة  .2006وتغطي امل�ساحات املتبقية  593.000هكتار.
وتظل الوترية احلالية إلعادة الت�شجري غري كافية لعك�س التوجه
احلايل املتمثل يف التدهور املالحظ ،ودون حاجيات البالد من
املنتجات اخل�شبية.
وعالوة على الت أ�ثري ا إليجابي لعملية �إعادة الت�شجريعلى البيئة
واملتمثل يف تثتبيت الرتبة واملحافظة على املياه ،أ�تاحت هذه العملية
خلق ن�شاط اقت�صادي �سمح ب�إحداث فر�ص لل�شغل مدرة للدخل
لفائدة ال�ساكنة القروية املجاورة للغابة ،مما �سيتيح حت�سني
م�ستواهم املعي�شي والتقلي�ص من ال�ضغط على امللك الغابوي .وقد
بلغ عدد أ�يام العمل املحدثة مبا�رشة يف �إطار هذه العملية  3ماليني
يوم عمل �سنويا أ�ي ما يعادل  15.000من�صب �شغل دائم.
• الـتــربــــة

الرتبة مورد طبيعي حمدود يتطلب تكونه مئات بل آ�الف ال�سنني،
وهي عماد أ�ن�شطة �سو�سيو اقت�صادية كالفالحة والرعي وغريهما.
كما ت�ضطلع بدور �إيكولوجي ذي أ�همية كبرية يف املحافظة
على النباتات وتر�سب املياه الباطنية .وي�ؤدي تدهور الرتبة �إىل
انخفا�ض املردود الفالحي ،مما ينعك�س �سلبا على أالمن الغذائي
وترمل ال�سدود الذي يعرقل تدبري املوارد املائية.
وح�سب الربنامج الوطني لتهيئة أالحوا�ض املائية ،ف�إن التعرية
تهم بدرجات متفاوتة جزءا كبريا من الرتاب الوطني .فعلى
م�ساحة �إجمالية قدرها  20مليون هكتار من أالحوا�ض املائية،
منها ما يفوق  1,5مليون هكتار ت�ستلزم تدخالت عاجلة .وتت�سبب
التعرية املائية �سنويا يف �ضياع أ�زيد من  4.000طن /كلم مبناطق
الريف .ويقدر ترمل ال�سدود ب أ�زيد من  75مليون مرت مكعب يف
ال�سنة أ�ي ما يوازي حجم املاء الكايف ل�سقي  10.000هكتار .كما أ�ن
الت�صحر واجلفاف لي�سا ظاهرتني جديدتني ،لكن الت�صحر يزداد
2
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امتدادا ب�سبب النمو الدميوغرايف وال�ضغط الذي ميار�سه ا إلن�سان
على املوارد الطبيعية لتلبية حاجياته .حيث أ�ن امل�ساحة املهددة
بالت�صحر تقدر بـ %92من الرتاب الوطني.
ووعيا بامل�شاكل املرتبطة بالرتبة ،أ�جنز املغرب عدة عمليات يف هذا
االجتاه .ففي �إطار حماربة التعرية ،همت أ��شغال املحافظة على
الرتبة أ�زيد من  440.000هكتار .ويف جمال مكافحة زحف الرمال،
همت أال�شغال املنجزة يف الفرتة  2006-2002تثبيت  1.650هكتار يف
� 16إقليما ،مما يرفع امل�ساحة ا إلجمالية للكثبان املثبتة �إىل 33.350
هكتار ،ال�شيء الذي م ّكن من حماية املدن ال�شاطئية (ك أ�كادير،
ال�صويرة ،القنيطرة ،اجلديدة ،والعيون .)...و أ�زيد من  33قرية يف
املناطق اجلنوبية ،وحماية أ�زيد من  8500هكتار من الواحات.
وقد �رشع املغرب م�ؤخرا يف �إجناز جيل جديد من الربامج
تعتمد ر�ؤية �شمولية ومندجمة ت أ�خذ بعني االعتبار االهتمامات
ال�سو�سيواقت�صادية لل�ساكنة املحلية الفقرية ،وتعتمد كذلك مقاربة
ت�شاركية حلماية الرتبة وتهيئة أالحوا�ض املائية .ويندرج يف هذا
ا إلطار ،كل من برنامج العمل الوطني ملحاربة الت�صحر واملخطط
الوطني لتهيئة أالحوا�ض املائية.
وباملوازاة مع هذه اجلهود ،ويف �إطار تنفيذ الربنامج الوطني
لتهيئة أالحوا�ض املائية املعتمد �سنة  ،1996تتواىل أ��شغال التهيئة
امل�ضادة للتعرية يف  14حو�ضا مائيا من بني  22مت حتديدها ب�صفتها
ذات أ�ولوية .وقد بلغ حجم املجاري التي متت معاجلتها منذ
ال�سبعينات و�إىل غاية �سنة  2007ما قدره  469.054مرت مكعب.
وميكن للنتائج الناجمة عن هذه العمليات أ�ن تظهر بامللمو�س على
املدى املتو�سط أ�و الطويل على امل�ستويني ال�سو�سيو اقت�صادي
والبيئي ،وتهم هذه النتائج باخل�صو�ص :
 حماية الرتبة واحلفاظ عليها وتنمية ح�صيلتها املائية ؛ احلد من التعرية والتقلي�ص من ترمل ال�سدود ؛ التخفيف من الفي�ضانات وقاية التجمعات احل�رضية والقرويةمنها ؛
 امل�ساهمة يف حماربة الفقر بالو�سط القروي لتح�سني مداخيلال�ساكنة وظروفها املعي�شية.
• التنوع البيولوجي

بتوفره على أ�زيد من  24.500نوعا ،يعد املغرب من بني البلدان
املتو�سطية ذات التنوع البيولوجي أالكرث غنى ،وي�شغل أ�ماكن
ا�ستقرار متنوعة ومتباينة .ويبلغ عدد أالنواع املهددة منها

 610نوعا .أ�ما الغطاء النباتي ،فيت�ضمن تقريبا 8.000

باالنقرا�ض
أ
أ
نوع مت جردها ،منها �زيد من  930نوعا �و فرعا من النباتات
الدائمة ،يوجد أ�غلبها يف املناطق اجلبلية .ويقدر عدد أالنواع
املهددة من الغطاء النباتي  1.641نوعا أ�و فرعا يوجد أ�غلبها يف
املناطق اجلبلية ،ويف اله�ضاب وال�سهول ال�ساحلية .ومن بني
أالنواع املهددة ،نذكرعلى �سبيل املثال �شجرة أالركان.
وبغية احلفاظ على التنوع البيئي باملغرب ،مت أ�حداث  10حمميات
وطنية تتوزع على م�ساحة تناهز  770.000هكتار ،وكذا بع�ض
املحميات (املجالية كمحمية أالركان واملحمية القارية للبحر
املتو�سط)...
وقد مكن الت�صميم املديري للف�ضاءات املحمية ( )1994 MCEFمن
�إحداث �شبكة من املواقع ذات أالهمية البيولوجية وا إليكولوجية
 SIBEيف كل مناطق البالد .ويعتمد تقييم هذه املواقع معيارين
أ��سا�سيني وهما متثيلية املوقع وتطور املنظومة البيئية به .وقد
مت على هذا أال�سا�س حتديد  154موقعا بيولوجي و�إيكولوجي عرب
البالد ،تتوزع على م�ساحة �إجمالية قدرها  2,5مليون هكتار.
• تلوث الهواء

يعرف املغرب ،على غرار غريه من الدول ال�سائرة يف طريق النمو،
م�شكال خطريا يتمثل يف تردي جودة الهواء يف املدن الكربى،
وخ�صو�صا تلك التي تتميز بكثافة ب�رشية كبرية وب أ�ن�شطة
اقت�صادية كثيفة.
وقد قدر انبعاث الغاز ،املحدث لالنحبا�س احلراري  GESمبا
يناهز  48و 57مليون طن  E-CO2خالل �سنتي  1994و1999
على التوايل .ويبلغ املعدل ال�سنوي لهذه الغازات يف املغرب خالل
هذه الفرتة ( .%3,4 )1999-1994ويظل العامل الطاقي ،ب�إنتاجه
ألزيد من  31مليون طن � E-CO2سنة  ،1999املنبع الرئي�سي لهذه
االنبعاثات� .إال أ�ن ح�صته تتقدم بوترية بطيئة ،بحيث انتقلت من
� %56سنة  1994لتبلغ � %57,5سنة  .1999وت�شكل الفالحة املنبع
الثاين النبعاثات الغازات  GESبحيث تقدر بـ � 12إىل  14مليون طن
 ،E-CO2ما بني  1994و .1999أ�ما االنبعاثات ال�صافية للمجال
الغابوي ،فقد قدرت بـ  3,8مليون طن � E-CO2سنة .1999
أ�ما االنبعاثات الغازية  E-CO2يف املجال ال�صناعي فقد قدرت بـ 3,16
مليون طن و 3,6مليون طن �سنتي  1994و 1999على التوايل ،أ�ي
ما يناهز معدل منو �سنوي قدره بـ  .%2,6وال ميثل جمال النفايات
�إال أ�قل من  %5من جمموع انبعاثات هذه الغازات.
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ويقدر احلجم ا إلجمايل النبعاث الغازات املحدثة لالنحبا�س
احلراري  GESبـ  75مليون و 111مليون طن  E-CO2يف أ�فق �سنتي
 2010و 2020على التوايل .ومتثل ح�صة الطاقة من هذه االنبعاثات
ما قدره .%65,5
أ�ما بالن�سبة للغازات امللوثة أالخرى ،ف�إن انبعاثات العنا�رص امللوثة
أال�سا�سية ( SO2 ,O3 Nox ,COواجلزيئات العالقة) تتمركز
باملناطق ال�صناعية ،وعلى اخل�صو�ص مبنطقة الدار البي�ضاء.
وبخ�صو�ص طبقة أالوزون ،ف�إن ا�ستهالك املواد امل�ضعفة لها يف
انخفا�ض م�ستمر� ،إذ انتقلت من  1735طن � métriqueسنة 2003
�إىل  1011طن �سنة .2007
وق�صد حماربة تلوث الهواء ،الذي أ��ضحى ي�شكل أ�ولوية ال�سيا�سة
الوطنية يف جمال حماية البيئة ،فقد انطلقت جمموعة من العمليات
بغر�ض التقلي�ص من تلوث املحيط �إىل احلد أالدنى الذي ت�سمح به
التقنيات والظروف االقت�صادية.
وقد تبنت العديد من الوحدات ال�صناعية تدابري للحد ،ب�صورة
أ�مثل ،من النفايات الغازية امللوثة ،وخا�صة املحطات احلرارية
وم�صانع ا إل�سمنت و�صناعة الطني.
• املاء ال�رشوب والتطهري

يتميز املغرب بكونه بلدا ذا و�ضعية مائية �صعبة� ،إذ ي�سوده مناخ
�شبه جاف �إىل جاف ،مع ت�ساقطات مطرية غري منتظمة يف الزمان
ويف املكان .ويتعر�ض يف ا آلونة أالخرية لتغريات مناخية ت�ؤثر على
الدورة املائية ،لذا ا�ضطر �إىل تبني �سيا�سة لتعبئة وتدبري موارده
املائية ،وهي املادة النادرة وال�رضورية ملواكبة وم�ساندة بحثه
الد�ؤوب عن التنمية يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية.
وقد أ�جنزت العديد من الدرا�سات اال�سرتاتيجية ذات البعد الوطني
بغر�ض التوفر على و�ضوح الر�ؤية الالزمة ،وتهم على اخل�صو�ص :
املخطط الوطني للحماية من الفيا�ضانات الذي مكن من
حتديد ما يقارب  400موقعا معر�ضا ملخاطر الفي�ضانات ،منها
 50موقعا ذا أ�ولوية م�ستعجلة انطلق ب� أش�نها خمطط عمل ؛
املخطط الوطني حلماية جودة املوارد املائية ،ويهدف �إىل
ت�صحيح الو�ضعية التي تهدد الطاقات املائية للبالد ؛
املخطط الوطني للماء ،وهو يف طور االنتهاء من �إعداده،
�إ�ضافة �إىل املخطط املديري للتهيئة املندجمة للموارد املائية
( ،)PDAIREوهو يف املراحل أالخرية إلعداده من طرف وكاالت
أالحوا�ض املائية.
n

n

n

ومنذ انطالق خمطط  ,PAGERمكنت اجلهود املبذولة من رفع
ن�سبة الولوج �إىل املاء ال�رشوب باملناطق القروية من � %14سنة
� 1995إىل � %85سنة  .2007وانتقل ا إلنتاج الوطني للماء ال�رشوب
من  80مليون مرت مكعب يف ال�سنة� ،سنة � 1972إىل  950مليون مرت
مكعب �سنويا �سنة  .2006وقفزت ن�سبة التزويد الفردي من %28
�سنة � 1956إىل � %72سنة  2006مع ن�سبة عامة للولوج �إىل املاء
ال�رشوب بلغت ( %100مبا فيها ال�سقايات العمومية).
• التطهري ال�سائل ومعاجلة املياه امل�ستعملة باملجال
احل�رضي

يتميز جمال التطهري ال�سائل باملجال احل�رضي ،باملغرب ،بهيمنة
التطهري اجلماعي الذي يهم  %80من املراكز احل�رضية ت أ�وي
 %97من ال�ساكنة احل�رضية .وال يهم التطهري امل�ستقل أ�و الفردي
�سوى  %20من املراكز احل�رضية .وبغية تعزيز هذه العمليات،
و�إ�رشاكها يف الدعم املايل الفعلي وامل�ستدام ،من طرف الدولةّ ،مت
و�ضع برنامج وطني للتطهري ال�سائل وت�صفية املياه العادمة �سنة
 .2005و�سيتيح هذا الربنامج حتقيق الهدف القطاعي الذي حددته
أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية ،ويروم بلوغ هدفني أ��سا�سيني يف
أ�فق �سنة : 2020
 الو�صول �إىل م�ستوى �شامل للربط ب�شبكة التطهري ال�سائلبن�سبة  %80يف الو�سط احل�رضي ؛
 التخفي�ض من التلوث الذي ت�سببه املياه العادمة بالو�سطاحل�رضي بن�سبة  %60على أالقل من خالل �إحداث  260حمطة
ملعاجلة املياه العادمة.
• ال�سكن غري الالئق

بالنظر �إىل أالبعاد املقلقة التي يتخذها ال�سكن غري الالئق وغري
النظامي ،عمدت احلكومة �إىل �إعادة النظر جذريا يف و�سائل وطرق
التدخل يف جمال حماربة هذا النوع من ال�سكن.
ويهدف برنامج «مدن بدون �صفيح» ،الذي انطلق يف يوليوز
� ،2004إىل الق�ضاء على دور ال�صفيح بالو�سط احل�رضي .وترتكز
اال�سرتاتيجية املتبناة على املدينة باعتبارها وحدة للربجمة .وميتد
�إجناز هذا الربنامج على الفرتة ما بني  ،2012-2004ويخ�ص
 83مدينة و 293.000أ��رسة تقطن يف ما يقارب  1.000حي �صفيحي.
وقد متت معاجلة  81.590كوخا �إىل حدود فرباير  ،2008وينتظر
معاجلة  211.410كوخا م�ستقبال.
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الـــتـــقـــريــــــر الـــوطــــنــــــي 2007

الكـــراهـــات
 .2إ
على الرغم من اجلهود املبذولة والتقدم املنجز على عدة م�ستويات،
منذ قمة ريودي جانريو ،الزالت العديد من العوامل حتد من �رسعة
�إر�ساء تنمية م�ستدامة ،ومنها على �سبيل املثال :
البطء امل�سجل يف �إ�صدار وتطبيق الن�صو�ص القانونية اخلا�صة
بالبيئة (قوانني ،مرا�سيم )...؛
الت أ�خر امل�سجل يف اال�ستثمار يف البنيات التحتية البيئية
أال�سا�سية (التطهري ,مطارح النفايات املراقبة )...؛
الت أ�خر يف تبني �إ�سرتاتيجية وطنية للتنمية امل�ستدامة ؛
�ضعف القدرات يف مواجهة التغريات املناخية و آ�ثارها ؛
ت أ�خر اال�ستثمارات يف جمال البيئة ب�سبب القدرات املالية
والتقنية والب�رشية املحدودة (بنيات حتتية وجتهيزات أ��سا�سية
لفائدة ال�ساكنة وحمفزات )...؛
أالمية ؛
n

n

n

n

n

n

n

n

n

ال�ضغــط الب�شــري علــى الـموارد الطبيعيـة بفعـل الفقـر والنمـو
الدميوغرايف ؛
منط عي�ش ال�ساكنة ؛
ق�صور التح�سي�س من أ�جل تغيري �سلوكات املواطنني والفاعلني
ال�سو�سيو اقت�صاديني جتاه البيئة.

 .3اال�ستـراتيجـيــات

قام القطاع احلكومي املكلف بالبيئة ب�إعداد قاعدة للبيانات تت�ضمن
جمموع م�شاريع التنمية امل�ستدامة املنجزة من قبل كل القطاعات
احلكومية.
وقد مكن تقييم جمموع هذه امل�شاريع من ر�صد الثغرات ومكامن
النق�ص يف جمال التنمية امل�ستدامة وحماية املوارد الطبيعية .وقد مت
على هذا أال�سا�س و�ضع جمموعة من امل�ؤ�رشات على امل�ستوى الوطني
�ستتيح تتبع الو�ضعية البيئية وو�ضعية املوارد الطبيعية ،وكذا تقييم
التقدم املنجز يف جمال حماية املوارد والتنمية امل�ستدامة.
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تــطــور امل ؤ��شــرات

املرامي

امل�ؤ�شرات

1995

2000

ن�سبة املناطق الغابوية ()%

12,7

12,7

20.000

20.000

33.000

)(1991

)(2001

)(2005

49.000

545.000

606.000

)(1994

)(1999

1,84

1,93

املرمى : 21
�إدماج مبادئ التنمية امل�ستدامة يف معدل امل�ساحة امل�شجرة �سنويا (هكتار)
ال�سيا�سات الوطنية واحلر�ص على
حماية التنوع البيئي بالعمل على م�ساحة أالرا�ضي املحمية للحفاظ على التنوع البيئي
عك�س االجتاه احلايل املتعلق بتدهور (بالهكتار)
املوارد البيئية
املرمى : 22
احلد من انبعاث الغازات امل�رضة
بال�صحة والبيئة

املرمى : 23
التقلي�ص �إىل الن�صف بني 1990
و 2015من ن�سبة ال�سكان غري
املزودين ب�صفة دائمة باملاء
ال�رشوب وبنظام تطهري أ�ف�ضل.
املرمى : 24
النجاح يف أ�فق  2020يف الق�ضاء
على كل أ��شكال ال�سكن بالو�سط
احل�رضي التي ال ت�ستجيب ملعايري
ال�سالمة.

انبعات غاز ثاين أ�وك�سيد الكاربون
(طن / E-CO2لكل ن�سمة)
انبعاث املواد امل�ضعفة لطبقة أالوزون (بالطن)

)(1996

2006

(حمميات
وطنية)

)(2001

814

564

)(1990

)(2001

10,2

9,9

435

الناجت الداخلي اخلام لكل وحدة طاقية م�ستهلكة
(بالدوالر أالمريكي من�سوب القدرة ال�رشائية بالكلغ
مقابل البرتول)
ن�سبة ال�سكان املرتبطني ب�شبكة املاء ال�رشوب أ�و ممن
لهم ولوج ملنابع مياه نقية
ح�رضي
قروي
ن�سبة أال�رس احل�رضية املرتبطة ب�شبكة تطهري املياه
العادمة

)(1994
74,2

85,6

ن�سبة ال�سكان احل�رضيني القاطنني بدور ال�صفيح أ�و
ب�سكن غري الئق ()%

)(1994
9,2

)(2007
6,5

48,5

64,5

ن�سبة أال�رس احل�رضية املالكة مل�سكنها ()%

)(1994
74
14

2015

88
43

*5,1

)(2007
100
85

100
100

100

* بالدوالر أالمريكي
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القدرة على التتبع والتقييم

القدرة على جتميع املعطيات

قوي
×

متو�سط �ضعيف

جودة املعلومات املحينة

×

القدرة على تتبع املعلومات
ا إلح�صائية

×

القدرة على التحليل ا إلح�صائي
القدرة على �إدماج التحليل
ا إلح�صائي يف آ�ليات و�ضع
ال�سيا�سات والتخطيط
وتخ�صي�ص املوارد
آ�ليات التتبع والتقييم

ملحـــــة عــن الو�ضعيــة

هل �سيتم بلوغ الهدف يف أ�فق �سنة  2015؟
من امل�ستبعد
على أالرجح
من املحتمل
حالة البيئة املالئمة
جيدة

متو�سطة

�ضعيفة لكنها يف حت�سن

�ضعيفة

×
×
×
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8

إ�قامة �رشاكة عاملية من أ
 �جل التنمية

املرمى  : 25متابعة �إقامة نظام جتاري ومايل متعدد أالطراف
		 ومفتوحيعتمدقواعدمتوقعةوغريمتييزية«،وهذاما
		 يفرت�ض التزاما لفائدة حكامة جيدة وحتقيق التنمية
		 وحماربة الفقر على امل�ستويني الوطني والدويل».
املرمى  : 26املعاجلة ال�شمولية مل�شكل مديونية البلدان النامية
		 واتخاذ تدابري على ال�صعيدين الوطني والدويل
		 ل�ضمان قدرتها على مواجهة املديونية على املدى
		 البعيد.
املرمى �	: 27إعداد وتنفيذ ا�سرتاتيجيات ،بتعاون مع الدول
		 ال�سائرة يف طريق النمو ،تخول لل�شباب �إيجاد فر�ص
		 ال�شغل املالئمة والنافعة.
اخلا�ص ،على ا�ستفادة
املرمى  : 28العمل ،بتعاون مع القطاع
ِ
		 اجلميعمنفوائدالتكنولوجيااجلديدةوتكنولوجيات
		 ا إلعالم واالت�صال على وجه اخل�صو�ص.
 .1الو�ضعية احلالية

�إن و�ضع ا�سرتاتيجية التنمية االجتماعية على ر أ��س اهتماماتها
بلوغ أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية ،يتطلب تعبئة موارد هامة من
ميزانية الدولة لفائدة القطاعات االجتماعية.
�أ .ميزانية الدولة

عرفت ح�صة القطاعات االجتماعية يف ميزانية الدولة تزايدا م�ستمرا
حيث انتقلت من � %47,4سنة � 2001إىل أ�زيد من � % 55سنة 2007
(دون اعتبار خدمة املديونية) ،أ�ي ما يقدر بـ  70,7مليار درهم
خم�ص�صة للقطاعات االجتماعية.
وقد أ�عطى انطالق املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية نف�سا جديدا
لدينامية التنمية ،ومل�سار حماربة الفقر �ّ .إذ مت و�ضع الت�صور
أال�سا�سي لها بحيث ت�شكل تعزيزا لعمل الدولة واجلماعات املحلية
بكيفية تعتمد انتقاء وحتديد مناطق معينة و�رشائح اجتماعية
معوزة ،وكذا �إ�رشاك ال�ساكنة من أ�جل متلك أ�ف�ضل للم�شاريع �ضمانا
ال�ستمراريتها .وتعتمد املبادرة كذلك على مقاربة تعاقدية مع الن�سيج
اجلمعوي والفاعلني يف جمال التنمية املحلية ويف جمال القرب.
وقد انطلقت مع نهاية �سنة  2007أ�زيد من  12.133م�رشوعا يف
�إطار املبادرة ي�ستفيد منها مبا�رشة ما يقارب  3ماليني مواطن

مبيزانية �إجمالية قدرها  6,64مليار درهم تتحمل ميزانية املبادرة
منها  3,9مليار درهم ،أ�ي ما يعادل .41%
العانة العمومية للتنمية
ب .إ

من املنتظر أ�ن تكلف املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية ميزانية
�إجمالية قدرها  10ماليري درهم ،خالل فرتة  ،2010-2006ت�ساهم
امليزانية العامة للدولة فيها بن�سبة  %60و %20تتحملها اجلماعات
املحلية ،و %20الباقية من م�ساهمات مالية يف �شكل هبات من
التعاون الدويل.
وت�شكل املبادرة على هذا أال�سا�س فر�صة غري م�سبوقة لتفعيل
مقاربة جديدة يف تدبري ا إلعانات من أ�جل التنمية متا�شيا مع
تو�صيات م�ؤمتر مونرتي باملك�سيك ،وت�رصيحي روما وباري�س
التي تن�ص على �رضورة حت�سني فعالية ا إلعانة الدولية من أ�جل
التنمية ،وذلك باعتماد املبادئ التالية :
 متلك امل�شاريع التنموية من قبل ال�ساكنة ؛ التكيف مع النظم واال�سرتاتيجيات املوظفة يف البلدان النامية ؛ ان�سجام امل�ساطر وتب�سيطها والعمل بالتدبري املتمحور حولالنتائج.
وقد مكنت يف هذا ا إلطار جهود التح�سي�س ،التي بذلتها احلكومة
املغربية لدى خمتلف املمولني اخلارجيني ،من أ�جل احل�صول على
م�ساهمتهم يف متويل املبادرة ،من تعبئة  1,457مليار درهم يف �شكل
هبات يف متم �سنة  .2007وال ي�شمل املبلغ قر�ضا مببلغ  900مليون
درهم ح�صل عليه املغرب من البنك الدويل.
�إن هدف �إ�رشاك التمويل اخلارجي يف متويل املبادرة بن�سبة %20
يبدو قابال للتحقيق �رشيطة وفاء البلدان ال�رشيكة الرئي�سية
بالتزاماتها يف جمال تدعيم م�سار التن�سيق ،والرفع من ح�صة
ا إلعانة العمومية للتنمية يف ميزانياتها الوطنية.
وقد �ساهم  22بلدا ،أ�ع�ضاء يف جلنة امل�ساعدة من أ�جل التنمية التابع
ملنظمة التعاون والتنمية أالوروبية ،والذي ي�ضم أ�هم املقر�ضني
على امل�ستوى العاملي ،مبا قدره  103,9مليار دوالر أ�مريكي خالل
�سنة  2006أ�ي برتاجع ن�سبته  %5,1مقارنة ب�سنة  .2005وخ�ص�ص
منها 19,2 ،مليار لتخفيف املديونية ،وخ�صو�صا دفعات ا�ستثنائية
لفائدة العراق ونيجرييا .و�إذا ا�ستثنينا احل�ص�ص املذكورة ،فقد
انخف�ضت أ��شكال الدعم أالخرى بن�سبة .%1,8
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ومن بني  22بلدا ع�ضوا يف جلنة امل�ساعدة من أ�جل التنمية يف
منظمة التعاون والتنمية أالوربية ،بلغت  16دولة فقط �سنة ،2006
أالهداف املحددة يف جمال ا إلعانة العمومية من أ�جل التنمية خالل
امل�ؤمتر الدويل لتمويل التنمية الذي عقد مبونرتي �سنة .2002
�إال أ�ن امل�ساعدة املقدمة لبلدان �إفريقيا جنوب ال�صحراء (دون
اعتبار التخفيف اال�ستثنائي من ديونها) ظلت ثابتة �سنة ،2006
متجاهلة التحدي املتمثل يف م�ضاعفة ا إلعانة املقدمة �إىل �إفريقيا
قبل  2010والذي مت االلتزام به يف قمة البلدان الثمانية أالكرث
ت�صنيعا يف كرين ايكلز.
 .2اال�سرتاتيجيات الالزم تبنيها

يتطلب حتقيق أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية و�ضع ا�سرتاتيجية
مندجمة مالئمة لهذه أالهداف .وت�ستلزم أ�ي�ضا تقييم كلفتها

إلبراز قدرات الدولة على متويل هذه أالهداف ،ومن جهة أ�خرى،
تعبئة امل�ساعدات الدولية لدعم جهود ال�سلطات العمومية يف هذا
املجال.
ويف هذا النطاق ،ت�ساهم املندوبية ال�سامية للتخطيط ،ب�رشاكة مع
برنامج أالمم املتحدة للتنمية ،يف برنامج «تقييم ا�سرتاتيجيات
التنمية لتحقيق أ�هداف أاللفية» .ويهدف هذا الربنامج �إىل تقييم
خمتلف االختيارات ا إل�سرتاتيجية واقرتاح بع�ضها مبا �سيمكن
من حتقيق أ�هداف أاللفية يف آ�جال معقولة.
وينفذ هذا الربنامج يف خم�س دول عربية اختريت على امل�ستوى
اجلهوي .ومن املزمع �إجناز أ�بحاث ميدانية تخ�ص تقييم الكلفة
واحلاجيات املرتبطة ب أ�هداف أاللفية من أ�جل التنمية ،اعتمادا
على «منودج التوازن العام احل�سابي».

53

26/12/08 8:42:31

OMD RAPP D'ACT.AR.indd 53

�أهــــــــــــــــــداف ا أللــــــــــــفــــــــــــيـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن �أجــــــــــــــــــل الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــمــــــــــــيــــــــــــــــــة
تــطــور امل ؤ��شــرات

املرامي

امل�ؤ�شرات

املرمى : 25
متابعة �إقامة نظام جتاري ومايل
متعدد أالطراف مفتوح يعتمد
قواعد ،متوقع وغري متييزي.
وهذا يفر�ض التزاما بحكامة جيدة
وبالتنمية ومبحاربة الفقر على
امل�ستويني الوطني والدويل.

 امل�ساعدة العمومية ال�صافية للتنميةبالن�سبة للناجت الداخلي اخلام للدول املانحة
(حتقيق الهدف )% 0,7
 ن�سبة امل�ساعدة العمومية للتنمية املوجهةللخدمات االجتماعية أال�سا�سية

املرمى : 26
املعاجلة ال�شمولية مل�شكل مديونية  -خدمة املديونية اخلارجية بالن�سبة
لل�صادرات من الب�ضائع واخلدمات غري
البلدان النامية واتخاذ تدابري على
ال�صعيدين الوطني والدويل ل�ضمان العاملة ()%
قدرتها على مواجهة املديونية.
املرمى : 27
�إعداد وتنفيذ ا�سرتاجتيات ،بتعاون ن�سبة البطالة للفئة العمرية � 24-15سنة (: )%
مع الدول النامية تخول لل�شباب
املجموع
�إيجاد فر�ص ال�شغل املالئمة
ذكور
والنافعة لل�شباب بالتعاون مع
�إناث
الدول النامية
املرمى : 28
العمل بتعاون مع القطاع
اخلا�ص على ا�ستفادة اجلميع من
ِ
فوائد التكنولوجيات اجلديدة
وتكنولوجيات ا إلعالم واالت�صال
على وجه اخل�صو�ص

1990

2000

0,22

)(1996-1990
18,9

2006

0,31

)(2001-1997
14,8

)(2007
8,9

31,6

19,9

)(2007
17,2

21,4
16,1

17,8
15,5

 -عدد اخلطوط الهاتفية لكل  1000ن�سمة

)(2004
44

42,4

 -عدد احلوا�سيب ال�شخ�صية لكل 1000

21

34

 عدد امل�شرتكني يف الهاتف النقال لكل 1000ن�سمة

312

535

 -عدد م�ستعملي أالنرتنيت (باملليون)

3,5

6,1

 عدد أال�رس التي تتوفر على أالنرتنيتيف البيت (لكل  1000ن�سمة)

21

70

ن�سمة

2015
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القدرة على التتبع والتقييم

جيد
القدرة على جتميع املعطيات

×

جودة املعلومات املحينة
القدرة على تتبع املعلومات
ا إلح�صائية
القدرة على التحليل ا إلح�صائي
القدرة على �إدماج التحليل
ا إلح�صائي يف آ�ليات و�ضع
ال�سيا�سات والتخطيط
وتخ�صي�ص املوارد
آ�ليات التتبع والتقييم

متو�سط �ضعيف
×
×

×
×
×
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