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]….[ كما يجب النخراط من الآن يف تفكري ا�ست�رشايف، وعمل ا�ستباقي، ملا بعد �سنة 2015، لتحقيق 

الهادف  اجلماعي  العمل  ذلك  اإىل  �سبيلنا  اجلديدة.  التحديات  لرفع  والتاأهيل  مبادراتنا،  ا�ستمرارية 

من�سفة  عاملية  حكامة  نطاق  يف  وذلك  ومتنا�سق،  ت�سامني  م�ستدام،  ب�رشي  تنموي  منوذج  لتوطيد 

ال�ساعدة، وبناء م�ستقبل م�سرتك، ي�سوده الأمن وال�ستقرار،  العي�ش الكرمي لأجيالنا  وناجعة، وتوفري 
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ال�ساد�س جاللة امللك حممد  األقاه  الذي   مقتطف من اخلطاب 

بنيويورك التنمية  اأجل  الألفية من  اأهداف  املنعقدة حول  املتحدة  الأمم   اأمام قمة 

 .2010 20 و22 �ستنرب �سنة  يف الفرتة ما بني 
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 منهجية اإعداد التقرير

يكت�صي هذ� �لتقرير �ملتعلق ب�صنة 2015 �أهمية خا�صة ل�صببني. فهو يعطي �حل�صيلة �لإجمالية لإجناز �أهد�ف �لألفية من �أجل 

�لتنمية ملجمل �لفرتة �ملرجعية 1990-2015 كما يرتكز على معطيات حمينة على �صوء نتائج �لإح�صاء �لعام لل�صكان و�ل�صكنى 

�آلية لتحليل �لو�صعية �لإقت�صادية و�لإجتماعية  �لتقرير  2010. كما ي�صكل هذ�  2014 و�لبحث �لوطني �لدميغر�يف ل�صنة  ل�صنة 

و�ملوؤ�ص�صاتية.  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �مليادين  يف  �إجناز�ته  لتقييم  ومرجعا   2015-1990 مابني  �لفرتة  خالل  للمغرب 

 .2015 �أولوياته بالن�صبة ملا بعد �صنة  �لتي يو�جهها �ملغرب وكذ�  �لتحديات  �أهم  �ل�صوء على  �لتقرير بت�صليط  كما يقوم هذ� 

للمندوبية   ،2003 �صنة  �لتنمية،  �أجل  من  �لألفية  �أهد�ف  جمال  يف  �ملغرب  �إجناز�ت  لتتبع  �لتقارير  �إعد�د  مهمة  �إ�صناد  ومنذ 

2009 و2012( يف �إطار ت�صاركي وت�صاوري   ،2007  ،2005 �ل�صامية للتخطيط، قامت هذه �لأخرية باإعد�د �صتة تقارير )2003، 

مع وكالت �لأمم �ملتحدة )برنامج �لأمم �ملتحدة للتنمية و�صندوق �لأمم �ملتحدة لل�صكان ومنظمة �ل�صحـة �لعامليـة و�صندوق 

�لقت�صادية  و�للجنة  �ل�صيد�  د�ء  ملكافحة  �ملتحـدة  �لأمـم  وبرنامـج  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  و�صندوق  للن�صاء  �ملتحدة  �لأمـم 

�لوز�ر�ت �ملعنية وممثلي �ملجتمع �ملدين.  لإفريقيا( وكذ� 

�ملتعلق  �لبعد  دمج  مت  �لأ�صا�س،  هذ�  وعلى  خا�صة.  مو��صيع  عدة  بها  و�أدرجت  �لتقارير  هذه  تدقيق  مت  �لوقت،  مرور  ومع 

 2009 �صنة  تقرير  �إثر�ء  مت  كما  �جلن�س.  ح�صب  �ملوؤ�رش�ت  وت�صنيف  معينة  مر�مي  �عتماد  خالل  من   2005 �صنة  منذ  بالنوع 

�أهد�ف  �إجناز  على  �ملناخية  �لتغري�ت  و�آثار  �لعاملية  �لقت�صادية  �لأزمة  تد�عيات  لتحليل  تخ�صي�صهما  مت  ف�صلني  باإدماج 

�إدماج مقارنة جهوية  2012، مت تناول موؤ�رش�ت �أخرى لقيا�س �لفقر، وكذ�  �أجل �لتنمية. و�أثناء �إجناز تقرير �صنة  �لألفية من 

�لتنمية.  �أجل  �لأهد�ف من  ملختلف 

�جلهات  بع�س  �لوطني على �صعيد  �لتقرير  لتقدمي  ور�صات  بتنظيم  �لتقارير،  لإعد�د هذه  �لت�صاركي  �مل�صل�صل  كذلك  �ت�صم  وقد 

�لقت�صادييــــن  �لفرقاء  مـع  �لنقـا�س  تو�صيـع  بهدف  و�لد�ر �لبي�صـاء(  فــا�س  وجـدة،  �أكاديــر  مكنـا�س،  طنجـة،  )مـر�كـ�س، 

�لرت�بي.  �ل�صعيد  على  و�لجتماعيني 

هذ� ويعود �لف�صل جزئيا �إىل تو�صيات هذه �لور�صات يف �رشوع �ملندوبية �ل�صامية للتخطيط، يف �رش�كة مع وكالت منظومة 

�لأمم �ملتحدة، يف �إعد�د �أربعة تقارير جهوية )�لد�ر �لبي�صاء �لكربى، �صو�س-ما�صة-درعة، �جلهة �ل�رشقية وفا�س-بوملان( بعد 

�إعد�د تقرير منوذجي حول جهة مكنا�س-تافياللت.   ،2010 �أن مت، يف �صهر مار�س 

وكافة  �حلكومية  و�ملنظمات غري  �مل�صوؤولني  مع  تو��صلية ملناق�صة حمتو�ه  تفعيل خطة  �صيتم  �لتقرير،  هذ�  �إجناز  �إطار  ويف 

 .2015 �لعموم وحت�صي�صهم بالإلتز�مات �جلديدة لبالدنا ملرحلة ما بعد 
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والتحديات املكت�سبات  امل�ستدامة،  التنمية  واأهداف  التنمية  اأجل  من  الألفية  اأهداف  بني  املغرب 

7 للتخطيط  �ل�صامي  �ملندوب  �أحمد حلليمي علمي،  بقلم 

25 الهدف  التنمية ح�سب  اأجل  الألفية من  اأهداف  اإجناز 

26 املدقع واجلوع  الفقر  التقلي�ص من   :  1 �لهدف 

26   2014-1990 �لنقدي �صنة  �لفقر  1. �جتاه 

28 و2014    1990 2. �جتاهات �لفو�رق بني 

29 �لفقر و�لفو�رق  3. �لتحديات �لكربى يف جمال حماربة 

30 �لفقر و�لفو�رق  4. حماور حماربة 

34 للجميع  البتدائي  التعليم  �سمان   : 2 �لهدف 

34 �حلالية  �لو�صعية   .1

39 2. �لإكر�هات  

39 �ملعتمدة   �ل�صرت�تيجية   .3

42 الن�ساء  وا�ستقاللية  اجلن�سني  بني  بامل�ساواة  النهو�ص   : 3 �لهدف 

42 �حلالية  �لو�صعية   .1

47 2. �لإكر�هات  

48 �ملعتمدة   �ل�صرت�تيجية   .3

50 اخلام�سة   �سن  دون  الأطفال  وفيات  تقلي�ص   : 4 �لهدف 

50 �حلالية  �لو�صعية   .1

51 2. �لإكر�هات  

51 �ملعتمدة   �ل�صرت�تيجية   .3

54 الأم  حت�سني �سحة   :5 �لهدف 

54 �حلالية  �لو�صعية   .1

55 2. �لإكر�هات 

55 �ملعتمدة  �ل�صرت�تيجية   .3

58 اأخرى  واأمرا�ص  )املالريا(  امل�ستنقعات  )ال�سيدا(، وحمى  املكت�سبة  املناعة  فقدان  داء  حماربة   : 6 �لهدف 

58 �حلالية  �لو�صعية   .1

62 2. �لإكر�هات 

63 �ملعتمدة  �ل�صرت�تيجية   .3

66 م�ستدامة   بيئة  �سمان   : 7 �لهدف 

67 �حلالية  �لو�صعية   .1

70 2. �لإكر�هات  

71 �ملعتمدة   �ل�صرت�تيجية   .3

74 التنمية  اأجل  اإقامة �رشاكة عاملية من   : 8 �لهدف 

74 للتنمية   �لعمومي  �لدعم   .1

74 �لجتماعية باملغرب   �لقطاعات  2. متويل 

76 �لأطر�ف  �لثالثي  �لتز�م �ملغرب بالتعاون جنوب-جنوب و�لتعاون   .3

2013 و2014 �سنتي  بها يف  القيام  التي مت  الوطنية  امل�ساورات  نتائج  ملخ�ص   ملحق: 

79  2015 �سنة  التنمية ملا بعد  اأولويات  حول 

الفهر�ش
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املغرب

امل�ستدامة،  التنمية  التنمية واأهداف  اأجل  الألفية من  اأهداف  بني 

والتحديات املكت�سبات 

اأحمد حلليمي علمي بقلم 

للتخطيط ال�سامي  املندوب 

بعد مرور �صنة بالكاد على تويل جاللة �مللك حممد �ل�صاد�س 

�لدول  روؤ�صاء  مبعية  �ملغربية،  �ململكة  �ن�صمت  �حلكم، 

55 للجمعية  و�حلكومات �ملجتمعني مبنا�صبة �نعقاد �لدورة 

�إىل   ،2000 �صنة  من  �صتنرب  �صهر  يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة 

�أجل  من  �لألفية  �أهد�ف  بتحقيق  �لدولية  �ملجموعة  �لتز�م 

.2015 �أفق �صنة  �لتنمية يف 

�إن �لنمو �لقت�صادي و�لتنمية �لب�رشية لز�ل يتحمالن �إرثا ثقيال 

بها  مر  �لتي  �لهيكلي  و�لتقومي  لال�صتد�نة  �ل�صعبة  �لفرتة  نتيجة 

�ملغرب خالل �صنو�ت �لثمانينات و�لت�صعينات من �لقرن �ملا�صي. 

و�نفتاح  �قت�صادي  �إ�صالح  �صيا�صة  نهج  يف  �ل�رشوع  يوؤد  ومل 

�إىل  �حلقبة،  تلك  ونهاية  منت�صف  �لفقر، يف  وتقلي�س  دميقر�طي 

�إل ب�صكل جزئي. �مُل�صجلة  �لعجز  �حلد من م�صتويات 

�لإر�دة  عززت  قد  للتنمية  �لألفية  �أهد�ف  فاإن  �لنحو،  هذ�  وعلى 

�لتي �أعلن عنها �لعهد �جلديد يف بد�يته و�لر�مية �إىل �نخر�ط �لبلد 

و�لجتماعية  �لقت�صادية  لهياكله  تدريجي  تكييف  م�صل�صل  يف 

�لقيم  وملنظومة  �لرثوة  �إنتاج  منط  ملعايري  وفقا  و�ملوؤ�ص�صاتية 

�لرتجمة  �أ�صفت  وقد  �لعْوملة.  �نت�صار  بفعل  كونية  غدت  �لتي 

�صاملة  تناف�صية  �إىل  للو�صول  �لر�مية  �ملقاربة،  لهذه  �ل�صيا�صية 

جمتمع  م�رشوع  ت�صييد  ��صرت�تيجية  ُبعد  و�ملجتمع،  لالقت�صاد 

و�لد�صتورية  �لتاريخية  ريادته  بعزم،  �ل�صاب،  �مللك  له  �س  كرَّ

�لقوى �حلية لالأمة فيه. و�ل�صعبية، مدعوما يف ذلك بانخر�ط 

خيار الإ�سالحات املجتمعية وامل�ؤ�س�ساتية 

لتحقيق تناف�سية �ساملة

و�ل�صيا�صية  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �لنخب  متلك  �أجل  من 

لهذ� �مل�رشوع، �نطلق نقا�س عمومي، و��صع وبدون جماملة، 

حول �ل�صطط يف ��صتعمال �ل�صلطة و�لعجز �لجتماعي �للذين 

�صهدهما �ملغرب منذ ح�صوله على �ل�صتقالل. ومت ذلك بناء 

على خال�صات �لبحوث �لتي قام بها، بكل حرية، �ملعتقلون 

�ل�صيا�صيون �ل�صابقون و�ملنا�صلون يف جمال حقوق �لإن�صان.

�ل�رشوع  مت  عنها  �مُلعلن  للتحولت  �لإيجابي  �لتاأثري  بفعل 

�لفو�رق  تقلي�س  على  �لعزم  مع  �لإ�صالحات  م�صل�صل  يف 

�لجتماعي،  بالنوع  �ملتعلقة  وتلك  و�لرت�بية  �لجتماعية 

وتدريجيا،  للحكامة.  �ملوؤ�ص�صاتي  �لنظام  دمقرطة  وعلى 

مع  بتاآزر  �لأهد�ف  هذه  �إجناز  �جتاه  قي  مهم  تقدم  حتقق 

و�لجتماعية،  �لقت�صادية  �حلياة  يف  جديدة  �أجيال  بروز 

�ل�صتهالكي. لتحديث منوذجها  �لعامل وتطمح  منفتحة على 

باإعادة  �ملتعلقة  بالتز�ماتها  �لدولة  وفت  عامة،  ب�صفة 

وجرب  �ل�صلطة  لتجاوز�ت  �لتاريخيني  لل�صحايا  �لعتبار 

مت  كما  �لوطنية.  �حلياة  يف  �إدماجهم  و�إعادة  �أ�رش�رهم 

منها  خا�صة  وتثمينها،  �لتاريخية  بالتعددية  �لعرت�ف 

�حلقوق  �أما  �لوطنية.  بالهوية  و�ملتعلقة  و�لثقافية  �للغوية 

ملقت�صيات  فاأكرث  �أكرث  مطابقة  �أ�صبحت  فقد  �لفردية 

هذ�  يف  عليها،  �ملن�صو�س  و�لربوتوكولت  �لتفاقيات 

من  وبدعم  �ملخت�صة.  �لأممية  �لهيئات  طرف  من  �ملجال، 

�ملجال،  هذ�  يف  �لدويل  �لقانون  �صمو  كر�س  �لذي  �لد�صتور 

�لذي  �لدفاع  من  �حلقوق،  لهذه  �حلرة  �ملمار�صة  ��صتفادت 

يقوم به جمل�س وطني تعددي وم�صتقل، ومن يقظة منظمات 

�لغر�س. وقد مكنت  لهذ�  �لتي تكر�س عملها  �ملدين  �ملجتمع 

�صيا�صة �لتمييز �لإيجابي ل�صالح �لفتيات، وخا�صة يف �لعامل 

�ملدر�صة،  �إىل  �لولوج  يف  �مل�صاو�ة  �أبو�ب  فتح  من  �لقروي، 

و�أمام �لن�صاء من �أجل ح�صور متنام يف �ملوؤ�ص�صات �لتمثيلية. 

�مل�صاو�ة  حتقيق  طريق  على  �ملتتالية،  �ملكت�صبات  وُتوجت 

تقدمي
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و�ملجتمع  �لزو�ج  جمالت  يف  �جلن�صني،  بني  �حلقوق  يف 

جميع  على  �لق�صاء  �تفاقية  على  بامل�صادقة  و�ل�صيا�صة، 

�ملر�أة. �لتمييز �صد  �أ�صكال 

وجمعيات  و�لنقابات  �ملهنية  �ملنظمات  م�صاركة  �كت�صت 

�لعمومية  �ل�صيا�صات  �إعد�د  يف  جديد�  بعد�  �ملدين  �ملجتمع 

�لد�صتور  كر�صها  �لتي  �مل�صاركة  وهي  ومر�قبتها.  وتنفيذها 

�لجتماعي  �حلو�ر  ماأ�ص�صة  خالل  من   ،2011 ل�صنة  �جلديد 

دمقرطة  على  ت�صهر  لليقظة  م�صتقلة  موؤ�ص�صات  و�إحد�ث 

�مل�صت�صارين  جمل�س  يف  �لو�زن  ح�صورهم  فبف�صل  �حلكامة. 

�ملجل�س  يف  بها  يتمتعون  �لتي  و�لأغلبية  بالربملان 

�مل�صتقلة  �ملوؤ�ص�صات  ويف  و�لبيئي  و�لجتماعي  �لقت�صادي 

و�مل�صاو�ة  �لعامة  �حلياة  وتخليق  �لإن�صان  حقوق  حلماية 

�لعمومية  �لب�رشية  �ل�صمعية-  �لإعالم  �إىل و�صائل  �لولوج  يف 

�لفاعلون  هوؤلء  ُي�صاهم  للحكامة،  �أخرى  موؤ�ص�صات  ويف 

يف  وجتاربهم  مبهار�تهم  و�لجتماعيون  �لقت�صاديون 

�لبلد. ت�صاركي متز�يد على م�صل�صل دمقرطة  �إ�صفاء طابع 

وتقوية  �لق�صائية  �ل�صلطة  ��صتقالل  تعزيز  �إر�دة  �صكلت  لقد 

دورها يف حماية حقوق �ملو�طنني وحرياتهم ع�صب م�صل�صَل 

�إ�صالح نظام �لق�صاء. ويندرج هذ� �مل�صل�صل، �لذي بد�أ خالل 

ت�صعينيات �لقرن �ملا�صي، يف �إطار مقاربة ت�صتهدف �إحد�ث 

و�لإد�رة،  و�ملالية  �لتجارة  جمالت  يف  متخ�ص�صة  حماكم 

�حلد  �صكل  وقد  �خلا�صة.  للمحاكم  �لتدريجي  �لإلغاء  مع 

�خت�صا�صها  ليقت�رش  �لع�صكرية،  �ملحاكم  �خت�صا�صات  من 

�لع�صكري  للنظام  �خلا�صعني  �ملتقا�صني  على  ح�رشيا 

�لأكرث  �لإ�صالحات  �أحد  �لنظام،  لذلك  هوؤلء  خرق  وحالت 

رمزية يف هذ� �ملجال. وُتّوج م�صل�صل �لإ�صالحات �لق�صائية 

باإ�صد�ر �لقانون �لتنظيمي �ملتعلق باملجل�س �لأعلى لل�صلطة 

�مليثاق  وباعتماد  �لد�صتور،  عليه  ين�س  �لذي  �لق�صائية 

�لق�صاء بعد نقا�س عمومي و��صع. �لوطني لإ�صالح 

�ل�صارم  بتحديده  �ملعروف  �لديني،  �حلقل  �صكل  جهته،  ومن 

للقيم و�ل�صلوكات �لفردية و�جلماعية يف �ملجتمعات �مل�صلمة، 

ملجال  دقيق  بتحديد  متيَّزت  موؤ�ص�صاتية  مر�جعة  مو�صوع 

�خت�صا�صه. وبهذ� �ل�صدد، مت تاأكيد �ل�صلطات �ل�صامية جلاللة 

�مللك يف هذ� �ملجال، بناء على مقامه �لتاريخي و�لد�صتوري 

باعتباره �أمري� للموؤمنني، خدمة لقيم �لت�صامح و�لنفتاح �لتي 

ما فتئت ت�صاهم يف حماية �ملغرب من �أي �نحر�ف �صعبوي.

وف�صال عن ذلك، �صادق �لربملان، يف يونيو 2015، على �إ�صالح 

عميق لالإطار �لقانوين و�ملوؤ�ص�صاتي �مُلنظم لقانون �جلماعات 

�ملتقدمة«،  »�جلهوية  مفهوم  �لإ�صالح  هذ�  وُيكر�س  �لرت�بية. 

بتاريخ  خطابه  يف  بدقة  م�صمونه  �مللك  جاللة  حدد  �لذي 

�لعري�صة  فيه جاللته عن �خلطوط  �أعلن  �لذي   2011 9 مار�س 

لالإ�صالح �لد�صتوري، وهو �خلطاب �لذي ُي�صكل، يف هذ� �ملجال، 

�لغد. ملغرب  �ملوؤ�ص�صاتية  للجغر�فيا  �لتاأ�صي�صي  �لفعل 

مع دخول هذ� �لإ�صالح �لكبري حيز �لتنفيذ وبعد �لنتخابات 

�صُت�صبح   ،2015 �صتنرب  يف  جرت  �لتي  و�جلماعية  �جلهوية 

�ل�صيا�صات �لعمومية �صيا�صات ل مركزية ب�صكل و��صع لفائدة 

جمال�س وروؤ�صاء �جلهات �لثنى ع�رشة �جلديدة باملغرب. ويف 

هذ� �لإطار، يتمتع �لروؤ�صاء و�ملجال�س باخت�صا�صات و��صعة، 

�لتفريع يف جمال  للنقل، ح�صب مبد�أ  ذ�تية وم�صرتكة وقابلة 

�لغر�س،  ولهذ�  للجهات.  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �لتنمية 

على  يتوفرون  و�أ�صبحو�  مهمة،  مالية  مو�رد  لهم  خ�ص�صت 

�إطار�ت موؤ�ص�صاتية جديدة للنهو�س بالت�صامن بني �ملجالت 

لالندماج  خدمًة  للتمويل،  خا�صة  �آليات  وعلى  �لرت�بية 

جمالتهم  يف  �لجتماعي  �لعجز  على  و�لق�صاء  �لقت�صادي 

�لرت�بية. ونظر� لنتخابهم عن طريق �لقرت�ع �لعام �ملبا�رش، 

�صتتقوى  كما  لذلك،  نتيجة  �صتتعزز  �صلطتهم  م�رشوعية  فاإن 

�لعام من طرف �ملو�طنني. لل�صاأن  مر�قبة تدبريهم 

نظر� لعدم �ل�صتقر�ر �لذي �أثر على �ملحيط �جليو�صيا�صي للبلد 

خالل ربيع �صنة 2011، فاإن �جلهوية، �لتي كانت ت�صكل مدخل 

�لد�صتور �جلديد يف �لن�صخة �لأوىل من �صل�صلة �لإ�صالحات، مت 

�إىل �ملرتبة �لثانية من �لأولويات لفائدة �لإ�صالح  �إرجاوؤها 

�لد�صتوري �لذي �أجري ��صتفتاء ب�صاأنه ومتت �مل�صادقة عليه 

�جلهوية  �أ�صبحت  �لذي  �لإ�صالح  وهو   ،2011 يوليوز   29 يف 

�لد�صتور. �إحدى �لأحكام �لرئي�صية �لتي ين�س عليها  مبوجبه 

�لطابع  �لعامة  مقت�صياته  يف  �جلديد  �لد�صتور  ويكر�س   

»�لد�صتوري و�لدميوقر�طي و�لربملاين و�لجتماعي« للملكية 

للدولة  رئي�صا  ب�صفته  �مللك  �صلطات  ُيحدد  كما  �ملغربية، 

�صلطات  �أي�صا على تقوية  �لد�صتور  للموؤمنني. وين�س  و�أمري� 

�لربملان وعلى تو�صيع �صالحيات �حلكومة و�صلطات رئي�صها. 

�لإ�صالحات  �لد�صتور  كر�س  �ملتقدمة،  �جلهوية  عن  وف�صال 

�ملجتمعية و�ملوؤ�ص�صاتية �لتي مت تطبيقها منذ �صنو�ت 2000، 

فا�صحا بذلك �ملجال جليل جديد من �لإجناز�ت �لدميقر�طية. 

منهم  وخا�صة  �ملو�طنني،  م�صاركة  فاإن  �لنحو،  هذ�  وعلى 

�ملدين  �ملجتمع  جمعيات  �أنو�ع  وخمتلف  و�ل�صباب  �لن�صاء 

�ملجالت  يف  �لعمومية،  لل�صيا�صات  �لدميقر�طي  �لتدبري  يف 

�لقت�صادية و�لجتماعية و�ل�صيا�صية �أ�صبحت �لآن تندرج يف 

فيما  »منا�صباتية«  كانت  بعدما  �لد�صتورية،  �لقاعدة  �صلب 

مقت�صى  خالل  من  �لد�صتور،  �أ�صفى  ذلك،  عن  وف�صال  قبل. 

�إلز�ميا د�صتوريا  جمدد، على تو�زن �ملالية �لعمومية طابعا 

لذلك،  ونتيجة  �صو�ء.  حد  على  و�لربملان  للحكومة  بالن�صبة 

ُتلزم  وطنية  �لقت�صاد �رشورة  ��صتمر�رية منوذج منو  غدت 
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�أ�صبحت  ف�صاعد�  �لآن  ومن  م�صوؤولياتها.  بتحمل  �لدولة 

ُت�صكل  هذه �ملقت�صيات ذ�ت �لطابع �لقت�صادي و�ملجتمعي 

�ملوؤ�ص�صاتي  �مل�صتوى  وعلى  �مليز�نية  �صعيد  على  �ملرجعية 

�لنموذج. لهذ� 

من�ذج �رشاكي للنم� 

يف مطلع �لألفية �جلديدة، ر�هن �ملغرب، �لذي ورث �قت�صاد� 

تناف�صية  قدرة  وذي  ن�صبيا  ومتنوع  متو�صط  حجم  من 

�صعيفة، على �إر�صاء منوذج منو مدمج على �أ�صا�س �لليرب�لية 

�لقت�صادية وعلى �لدميقر�طية، وذلك يف �صياق دويل يتميز 

�لأ�صو�ق. تناف�صية  بعوملة 

�لقانوين  �لإطار  تاأهيل  ت�رشيع  مت  �ملنظور،  هذ�  ووفق 

موجها،  �قت�صاد�  طويلة  ملدة  كان  لقت�صاد  و�ملوؤ�ص�صاتي 

�ملعايري  من  معايريه  تقريب  يف  �ل�رشوع  �أجل  من  وذلك 

�رشطا  ت�صكل  معايري  باعتبارها  �لعوملة  �أقامتها  �لتي 

�لقت�صاد  حترير  م�صل�صل  �إن  م�صتد�مة.  لتناف�صية  م�صبقا 

وخو�ص�صة �ملقاولت �لعمومية �لذي �نطلق خالل �لثمانينات 

و�لت�صعينات من �لقرن �ملا�صي، قد مت تو�صيعه لي�صمل عدد� 

�لأخرية  �لآونة  ويف  �لقت�صادية،  �لقطاعات  من  متناميا 

نقل  فر�س  من  ت�صتفيد  جعلها  بغاية  �جتماعية،  قطاعات 

لفائدة  تدبريية  مناذج  ومن  و�ملهار�ت  �لتكنولوجيات 

بع�س  يف  �لدولة،  مكن  ما  وهذ�  �لتناف�صية.  هيكلتها  �إعادة 

جديدة  مو�رد  على  �حل�صول  من  �ل�صرت�تيجية،  �لقطاعات 

�إيد�عها بكيفية منا�صبة يف �صندوق خارج عن �مليز�نية  مت 

خُم�ص�س ح�رشيا لال�صتثمار�ت. و�صكلت �ل�رش�كة مع �لحتاد 

�لأوروبي، �لتي �أ�صبح �ملغرب يتمتع �ليوم مبوجبها بو�صع 

�لوليات  مع  �ملربمة  �حلر  �لتبادل  �تفاقيات  وكذ�  متميِّز، 

ومن  �لأو�صط  �ل�رشق  من  بلد�ن  ومع  �لأمريكية  �ملتحدة 

�أتيحت  �إفريقيا، بحكم �لتاريخ و�جلغر�فيا �ل�صيا�صية، فر�صة 

�إىل هذ� �لتقارب ومعرفة متطلباته  للمغرب للولوج مبا�رشة 

ومز�ياه.

للميز�نية،  تو�صعية  �صيا�صة  من  وبدعم  �ل�صياق،  هذ�  يف 

بد�ية  يف  ت�صهيلهما  مت  �لنقدية،  لل�صيا�صة  مرن  وبتدبري 

للمالية  و��صتثنائية  مريحة  و�صعية  بف�صل  �صنو�ت 2000، 

لالأ�رش  �لنهائي  و�ل�صتهالك  �ل�صتثمار  �رتقى  �خلارجية، 

�إىل م�صاف عو�مل ��صرت�تيجية لنمو ر�أ�صمال مادي وتثمني 

�ل�صكان. ر�أ�صمال ب�رشي ولتح�صني ظروف عي�س 

 %  24 حو�يل  و2014،   2004 بني  بلغت،  متو�صطة  مب�صاهمة 

قدمتها �لدولة و�ملقاولت و�ملوؤ�ص�صات �لعمومية لال�صتثمار 

�إطار  يف  �ملعباأة  �ملو�رد  يف  �ملتنامي  وبوزنه  �لوطني، 

يف  �لدولة  ك�صبت  و�خلا�س،  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�رش�كات 

وتر�بية  قطاعية  هيكلة  م�صل�صل  لقيادة  �إجر�ئية  �أد�ة  �لو�قع 

لالقت�صاد �لوطني. وهكذ�، �صكل تركيز جمهود�ت �ل�صتثمار 

�ملحور  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �لتحتية  �لبنيات  على 

�ملركزي ل�صرت�تيجية تثمني �ملز�يا �لتناف�صية للبلد وتقوية 

�لعالقات  كانت  �أقوى،  جناعة  �أجل  ومن  جهاته.  جاذبية 

�لتنموية، وقطاع خا�س مهتم  �عتبار� ملهمتها  �لدولة،  بني 

�ل�رش�كات  �أ�صكال  تف�صيل  �إىل  ماأمونة، متيل  �أرباح  بتحقيق 

��صرت�تيجي. ��صتثمار�ت ذ�ت بعد  لإجناز 

بف�صل �لدينامية �ملتولدة عن �ل�رش�كات بني �لقطاعني �لعام 

�أقطاب حقيقية للتنمية �جلهوية حول  �إقامة  و�خلا�س، متت 

�حلديدية  و�ل�صكك  �ل�صيارة  و�لطرق  للمو�نئ  كربى  م�صاريع 

و�ملاء و�لطاقة. وُو�صعت بر�مج لإعادة �لهيكلة �ل�صرت�تيجية 

و�ل�صناعة  و�ل�صياحة  �لفالحة  خ�صو�صا  قطاعات،  لعدة 

و�لطاقة، ومت تطبيق هذه �لرب�مج مب�صاركة �ملنظمات �ملهنية 

�ملعنية. و�أُعطيت �نطالقة ملخططات تهيئة �لبنيات �لتحتية 

�لعي�س  �إطار  ولتح�صني  �ملعماري  �لرت�ث  ولرتميم  �حل�رشية 

�إطار �تفاقيات بني  �لتاريخية و�صو�حيها وذلك يف  باملدن 

�لرت�بية،  و�جلماعات  �لعمومية  و�صبه  �لعمومية  �ملوؤ�ص�صات 

بل، يف بع�س �حلالت، مع جمعيات من �ملجتمع �ملدين.

�لقيام  مت  �لتي  و�لجتماعية،  �لقت�صادية  �لأن�صطة  �صاهمت 

بها يف �إطار م�صاريع جهوية كربى، يف �إعادة توزيع تر�بي 

و��صع للقيم �مل�صافة وملنا�صب �ل�صغل و�ملد�خيل. و�صاهمت 

هذه �لأن�صطة �أي�صا يف �إعادة �لنت�صار �لتي �صهدها �لقت�صاد 

�إن  طويلة.  مدة  خالل  ُمهم�صة  كانت  جهات  لفائدة  �لوطني 

بروز �أقطاب جديدة للتنمية، يف �صمال و�رشق وجنوب �لبلد، 

وت�صكل  للمغرب.  جديدة  �قت�صادية  جغر�فيا  مبيالد  ُيب�رش 

�لأقاليم �ل�صحر�وية جتليا و��صحا لذلك مبا ت�صجله من ن�صب 

ت�صاوي  لالأ�رش  �لنهائي  ولال�صتهالك  �ل�صتثمار  لقيمة  منو 

�لأخرى  �جلهات  معدلت  �ل�صنوي،  �ملتو�صط  يف  تتجاوز،  �أو 

و�لرباط-�صال- �لبي�صاء-�صطات  �لد�ر  فيها  مبا  �ململكة،  من 

�لقنيطرة.

يف �إطار م�صل�صل �إعادة ت�صكيل م�صهده ومنوذجه �لقت�صادي، 

 % 107,2 و2014،   1999 بني  ي�صتثمر،  �أن  �ملغرب  على  كان 

من �دخاره �لوطني كمعدل �صنوي. كما �صاعف ثالث مر�ت 

تقريبا �ل�صتثمار �لوطني �خلام من حيث �لقيمة وذلك بن�صبة 
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31,7 % من �لناجت �لد�خلي �لإجمايل، حيث �نتقل من 25,8 % 

بتقوية  �ملغرب  وقام   .2014 �صنة   % 32,2 �إىل   1999 �صنة 

و�جتماعية  �قت�صادية  حتتية  بنيات  بو��صطة  �قت�صاده 

قدرته  من  و��صح،  ب�صكل  ن، 
ّ
ح�ص وبذلك  عالية  جودة  ذ�ت 

ملمو�س.  ب�صكل  هياكله  ذلك  مع  يغرّي  �أن  دون  �ل�صتقطابية 

متيل  و�لطاقة  و�ملناجم  لل�صناعة  �لكال�صيكية  فالقطاعات 

�إىل  �لإجمايل،  �لد�خلي  �لناجت  من   % 21 بن�صبة  بالأحرى، 

تر�جع معدلت منوها �أو ح�ص�صها من �ل�صادر�ت. �إل �أنه يف 

�لآونة �لأخرية، بد�أت تربز منتوجات �ل�صيار�ت و�لإلكرتونيك 

ن�صبي  حتول  �إحد�ث  يف  �صاهمت  �لطائر�ت،  �أجز�ء  و�صناعة 

لتطوير  و�عدة  �آفاق  وفتح  �لوطنية  �مل�صافة  �لقيمة  يف 

�لعر�س �لوطني �ملوجه للت�صدير. ومع ذلك لتز�ل قطاعات 

�لفالحة و�خلدمات و�لبناء و�لأ�صغال �لعمومية ت�صكل �مل�صدر 

وتظل   .% 69,2 بن�صبة  �لإجمايل  �لد�خلي  للناجت  �لرئي�صي 

�لإنتاجية  ذ�ت  �لأن�صطة  فيها  تهيمن  �لتي  �لقطاعات،  هذه 

�ل�صغل،  بنية  رئي�صي  ب�صكل  حتدد  �ملنظمة،  غري  �أو  �ل�صعيفة 

�ليد  87,5 % من جمموع  �أنها ت�صغل لوحدها ما يقارب  ذلك 

)�لر�صم  �لتو�يل  على  و8,1 %  و36,8 %   % 42,7 �أي  �لعاملة 

.)1 �لبياين رقم 

�إن منا�صب �ل�صغل، �لتي تتميز به�صا�صتها من حيث �لتاأهيل 

يد  �أرباع،  ثالثة  حدود  يف  ت�صغلها،  و�لأجور،  و�ل�صتقر�ر 

مو�صمية  عاملة  يد  وهي  �صهاد�ت،  بدون  �لرجال  من  عاملة 

وَعَر�صية وُم�صطرة �إىل �لتنقل �مل�صتمر بني �لقطاعات ح�صب 

من   % 46,3 م�صدر  �صكلت  �أنها  كما  �لقت�صادية.  �لظرفيات 

�لدخل �لوطني �لإجمايل �ملتاح لالأ�رش، وعامال، يف ظل ن�صبة 

خا�س،  ب�صكل  منخف�س  م�صتوى  يف  فيها  متحكم  ت�صخم 

ويف  ذلك،  عن  وف�صال  �ل�رش�ئية.  قدرتها  يف  قوية  وزيادة 

�إىل غاية �صنة 2013  ظل �ل�صيا�صة �ل�صخية للميز�نية �ملتبعة 

ودعم  �لعمومية  �لوظيفة  يف  و�لأجور  �لتوظيف  جمال  يف 

و��صع  ب�صكل  �صاهمت  تلك  �ل�صغل  منا�صب  فاإن  �ل�صتهالك، 

�خلدمات  من  و��صتفادتها  مد�خيل  على  �لأ�رش  ح�صول  يف 

�لجتماعية �لأ�صا�صية ومن �ل�صحة ونظام �لتعليم و�لتكوين. 

للدولة  �لعامة  �مليز�نية  ح�صة  �نتقلت  �لإطار،  هذ�  ويف 

بني   % 55 �إىل   % 41 من  �لجتماعية  للقطاعات  �ملخ�ص�صة 

1999 و2014 مع ح�صة 5,2 % يف �ملتو�صط خم�ص�صة لقطاع 

�ل�صحة و25 % لقطاع �لتعليم و�لتكوين، وهو ما مُيثل 1,3 % 

�لد�خلي �لإجمايل. �لتو�يل من �لناجت  و6,2 % على 

الر�سم البياين رقم 1

 ح�س�ص القطاعات القت�سادية يف الناجت الداخلي الإجمايل وم�ساهمتها يف النم� الإقت�سادي
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للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 

و�ل�صيد  �لغابة  �لفالحة 

�أخرى وم�صالح 

)�ل�صناعات  �ل�صناعة 

و�ملعادن( و�لطاقة  �لتحويلية 

و�لأ�صغال  �لبناء 

�لعمومية

�خلدمات

�لإجمايل �لد�خلي  �لناجت  �ملئوية من  بالن�صبة  �لقيمة �مل�صافة 

�لنمو بـ % �مل�صاهمة يف 

�صنة فما فوق(   15 �لبالغة  �مل�صتغلة  �لن�صيطة  )�ل�صاكنة  �ل�صغل  �حل�صة يف 
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من�ذج من� يف حمك الأزمة

بالرغم من �له�صا�صة �لكامنة لنموذج �لنمو باملغرب، وبف�صل 

�صنو�ت 2000،  بد�ية  منذ  وجهت  �لتي  �لإر�دوية  �لنزعة 

حقق  قد  فاإنه  و�ل�صتهالك،  لال�صتثمار  �ملزدوجة  �ل�صيا�صة 

نتائج تدعم ب�صكل مفيد �ملقارنة مع نتائج بلد�ن من نف�س 

�لرت�بي  جمالها  حيث  من  منه  غنى  و�أكرث  �ملغرب  م�صتوى 

�لطبيعية. وثرو�تها  �لدميوغر�يف  ووزنها 

ُي�صكل �ملعدل �ل�صنوي لال�صتثمار �لوطني �لذي يبلغ حو�يل ثلث 

�لرثوة �لوطنية �إحدى �أعلى �لن�صب، مقارنة مع �لناجت �لد�خلي 

�لإجمايل، يف �لعامل. وقد �صهدت نفقات �ل�صتهالك �لإجمايل 

�لنهائي لالأ�رش تقدما بن�صبة 4,2 % يف �ل�صنة. و��صتعادت ن�صبة 

بدل   % 4,4 �إىل  �نتقلت  حيث  ن�صبية،  قوة  �لقت�صادي  �لنمو 

�لذي  �لأويل،  �لقطاع  و�صجل  �لت�صعينات.  عقد  خالل   % 3 من 

�أقل عر�صة للتقلبات �ملطرية، ن�صبة منو متو��صلة بلغت  كان 

و�نتقلت   .1999-1990 �لفرتة  خالل   % 0,3 ن�صبة  بعد   % 4,7

كما مت حت�صني   .% 10 من  �أقل  �إىل   % 13,9 من  �لبطالة  ن�صبة 

بلغت  �إجمالية  منو  بن�صبة  لالأ�رش  �ملتاح  �لإجمايل  �لدخل 

�أ�صعار �ل�صتهالك  5,1 % للفرد. و�عتبار� لتغري  6,3 % وبن�صبة 

�لتي بقيت يف م�صتوى 1,6 %، حت�صنت �لقدرة �ل�رش�ئية لالأ�رش 

�لق�صاء  ومت   .)2 رقم  �لبياين  )�لر�صم  �ل�صنة  يف   % 3,5 بن�صبة 

�لب�رشية،  للتنمية  �لوطنية  �ملبادرة  �صكلت  �ل�صدد  هذ�  ويف 

و�له�صا�صة  �لفقر  ملحاربة  �ملندجمة  بر�جمها  خالل  من 

�لأكرث  �حل�رشية  �صبه  و�ملناطق  �لقروية  �جلماعات  يف 

يف  �مليز�نية  �أجنزتها  �لتي  لالأعمال  ثمينا  دعما  حرمانا، 

�لذي  �لكبري،  �مل�رشوع  هذ�  ويهدف  �لجتماعية.  �لقطاعات 

حت�صني  �إىل  �ل�صاد�س،  حممد  �مللك  جاللة  ت�صوره  و�صع 

و�لتكوين  �لأمية  وحماربة  �لجتماعية  �لتحتية  �لبنيات 

�إحد�ث  على  و�مل�صاعدة  للتنمية  �ملحلية  �جلمعيات  ودعم 

ب�صكل  و�لن�صاء  �ل�صباب  طرف  من  للدخل  ُمدرة  م�صاريع 

 ،2005 �صنة  تد�صينه  منذ  �مل�رشوع،  هذ�  �أعطى  وقد  خا�س، 

ومنا�صب  �لدخل  توزيع  لدينامية  خا�صة  م�صافة  قيمة 

�ل�صغل يف جمموع �لرت�ب �لوطني بف�صل منوذج �ل�صتهد�ف 

�عتماده يف بر�مج حماربة  �لذي مت  �لجتماعي و�جلغر�يف 

و�لإق�صاء. �لفقر 

ويف ظل هذه �لظروف، �أ�صبح �ل�صتهالك �لنهائي و�ل�صتثمار 

و39,6 %   % 73,9 بحو�يل  ي�صاهمان  حيث  للنمو،  حمركني 

للم�صاهمة  ونظر�  تطوره.  معدل  متو�صط  يف  �لتو�يل  على 

�ل�صلبية للطلب �خلارجي، فاإن �لطلب �لد�خلي �أ�صبح مهيمنا 

على هوية منوذج �لنمو �لقت�صادي باملغرب وركز �ل�صكوك 

��صتد�مته. حول 
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تط�ر دخل الأ�رش الفردي واأ�سعار ال�ستهالك والقدرة ال�رشائية )ن�سبة التغري بـ %(

0

– 2

2

4

6

8

10

12

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prix à la consommation

Revenus des ménages par tête

Pouvoir d’achat

0

– 2

2

4

6

8

10

12

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 

دخل �لأ�رش

�ل�صتهالك عند  �أ�صعار 

�ل�رش�ئية �لقدرة 
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�نتقل �لإحد�ث �ل�صايف ملنا�صب �ل�صغل يف �ملتو�صط �ل�صنوي 

�ل�صنوي  �لنمو  معدل  �أما   .84.000 �إىل  من�صبا   151.000 من 

حلجم �ل�صتثمار �لإجمايل، فقد �نخف�س باأربع نقط مما �أدى 

0,4 نقطة. �إىل تر�جع منو حجم �لطلب �لد�خلي بـ 

�ملتو�صط  �ل�صنوي  �لنمو  معدل  فيه  كان  �لذي  �لوقت  يف 

للمغرب  �ملوجه  �لأجنبي  �لطلب  ون�صبة  �لوطني  للعر�س 

�ملتو�صط  �ل�صنوي  �لنمو  معدل  كان  �لنخفا�س،  �إىل  مييالن 

�لرتفاع،  نحو  بالأحرى،  يتجه  لالأ�رش  �لنهائي  لال�صتهالك 

بذلك  م�صدد�  �ل�صنة،  يف   % 4,6 �إىل   % 3,9 من  �نتقل  حيث 

�لزيادة يف  ومع  �لتجاري.  �مليز�ن  تو�زن  عدم  على  �صغطه 

وتر�جع  و�لغذ�ئية  �لطاقية  للمنتوجات  �لدولية  �لأ�صعار 

مليز�ن  �جلاري  �حل�صاب  عجز  تدهور  �خلارجية،  �لتحويالت 

م�صتويات   2012 �صنة  بلغ  �لعمومية حيث  و�ملالية  �لأد�ء�ت 

قيا�صية �صجلت على �لتو�يل 9,5 % و6,8 % من �لناجت �لد�خلي 

.)4 �لبياين رقم  )�لر�صم  �لإجمايل 

منوذج  �إنهاك  ك�صفت  كونها  �لدولية  �لأزمة  مز�يا  من  كان 

تناف�صية  قدرة  غياب  يف  �لد�خلي  بالطلب  �ملدعوم  �لنمو، 

ب�صكل  ب�صمان متويله  ت�صمح  للت�صدير  �ملوجه  �لوطني  للعر�س 

�لوقوف  �لطويل. وهكذ� �رشع �ملغرب، مع  متو��صل على �ملدى 

�حل�رشي  �لو�صط  يف  �لفقر  �أ�صكال  كافة  على  كبري  ب�صكل 

ذلك  تف�صيل  �صيتم  �لقروي، كما  �لو�صط  بقوة يف  و�نخف�صت 

يف �لف�صل �ملخ�ص�س لأهد�ف �لألفية للتنمية. وقد بد�أت ن�صب 

�لتفاوتات يف �لنخفا�س وحتققت �أهد�ف �لألفية للتنمية �أو 

�أن تتحقق خالل �صنة 2015. من �ملفرت�س 

مبقاومته  �لوطني  �لقت�صاد  متيز  �لظروف،  هذه  ظل  يف 

2007-2008، بف�صل  �لدولية خالل  �لأزمة  لتاأثري�ت  �لن�صبية 

تلك  �أثرت  وقد  ديناميته.  �كت�صبتها  �لتي  �لإيجابية  �لوترية 

�لأزمة، �لتي �رشبت مبا�رشة �قت�صاديات �ل�رشكاء �لرئي�صيني 

�لقطاعات  نتائج  على  �لأوروبيني،  منهم  وخا�صة  للمغرب 

غري �لفالحية على وجه �خل�صو�س. ومع ��صتمر�ره، تفاقم هذ� 

�لتاأثري نتيجة �أثر �صيا�صات �لقيود �لتي فر�صتها �مليز�نيات 

�لبلد�ن. �تخذتها بع�س  �لتي  �صبه �حلمائية  و�لإجر�ء�ت 

خالل  و��صحا  تر�جعا  حتقيقها  مت  �لتي  �لنتائج  �صهدت 

�أن  حيث   ،2007-1999 فرتة  مع  مقارنة   2014-2008 فرتة 

�لتحويلية  �ل�صناعات  با�صتثناء  �لفالحية،  غري  �لقطاعات 

معدل  متو�صط  �نخف�س  قد  منوها،  ن�صبة  على  حافظت  �لتي 

3,5 % بفعل تاأثري تر�جع وترية  �إىل   % 5 منوها �ل�صنوي من 

و�لطاقة و�ملناجم،  �لعمومية  و�لأ�صغال  �لبناء  منو قطاعات 

.)3 �لبياين رقم  )�لر�صم  �أقل يف قطاع �خلدمات  ومب�صتوى 

الر�سم البياين رقم 3

م�ساهمة القطاعات الإنتاجية يف تط�ر الناجت الداخلي الإجمايل )بنقط معدل منو الناجت الداخلي الإجمايل(
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للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 

�أخرى و�ل�صيد وم�صالح  �لغابة  �لفالحة، 

�لتحويلية و�ل�صناعة  و�ملعادن  �لطاقة 

�لعمومية و�لأ�صغال  �لبناء 

�ل�صافية لالإعانات( �لو�رد�ت  )يت�صمن حقوق ور�صوم على  �خلدمات 

�لإجمايل �لد�خلي  �لناجت  �لنمو  معدل 
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للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 

لل�صلع و�خلدمات �ل�صايف  �لطلب �خلارجي 

�خلام �ل�صتثمار 

�لعمومية لالإد�ر�ت  �لنهائي  �ل�صتهالك  نفقات 

لالأ�رش �لنهائي  �ل�صتهالك  نفقات 

 % بـ  �لد�خلي �لإجمايل  �لناجت 

جديد  جيل  تطبيق  يف  �لإنهاك،  لهذ�  �لبنيوي  �مل�صدر  على 

�لتو�زنات  ��صتعادة  �أجل  من  تاأجيلها  طال  �لإ�صالحات  من 

�لتو�زنات  تدهور  خماطر  من  و�لوقاية  �ملاكرو-�قت�صادية 

�أكرب لنموذج منوه. ��صتد�مة  �لجتماعية وتوفري حو�فز 

�لعمومية،  �ملالية  �لتقلي�س من عجز  �أ�صبح  �لإطار،  يف هذ� 

�لذي �صاعد عليه �لنخفا�س �لذي �صهدته �أ�صعار �ملنتوجات 

�لطاقية و�لفالحية و�لغذ�ئية، �رشورة وطنية حا�صمة. وهكذ� 

ل�صتهالك  يقدم  كان  �لذي  �لدعم  من  �لأكرب  �جلزء  �إلغاء  مت 

�رش�مة،  �أكرث  لتحكم  �لو�رد�ت  وخ�صعت  �ملنتوجات  هذه 

بالإفال�س،  جزئيا  �ملهدد  �لتقاعد،  نظام  �إ�صالح  و�أ�صبح 

يقرها  �لتي  للقو�عد  و��صتباقا  �لأعمال.  جدول  يف  مطروحا 

�لد�صتور،  يف  عليه  �ملن�صو�س  للمالية  �لتنظيمي  �لقانون 

�إطار  يف  ف�صاعد�،  �لآن  من  �ملالية،  قو�نني  ُتدَرج  �أن  يجب 

�لعتماد�ت  حتدد  و�أن  �ل�صنو�ت  متعددة  للميز�نية  بر�مج 

تتم  و�أن  و�لنوع  �لقطاع و�جلهة  لتمويلها ح�صب  �ملخ�ص�صة 

�أن  ينبغي  ذلك،  وبفعل  �لن�صاط.  �أو  �مل�رشوع  ح�صب  هيكلتها 

�لربملانية  و�ملر�قبة  �صفافية،  �أكرث  �مليز�نية  نفقات  ت�صبح 

لها �أكرث جناعة و�ن�صجام �ل�صيا�صات �لعمومية �أكرث و�صوحا. 

على  ت�صتع�صي  �لدولة  �إد�رة  نفقات  ز�لت  ما  ذلك،  ومع 

�عتماد  نحو  ن�صبي  توجه  وجود  من  بالرغم  �لنخفا�س، 

ونفقات  و�لأجور  �لت�صغيل  ب�صيا�صة  ما يتعلق  يف  �رش�مة 

�لعمومية. �لإد�رة 

�حل�صاب  وعجز  �مليز�نية  عجز  �صلك  �لظروف،  هذه  ظل  يف 

ت�صحيحيا،   
ً
منحى  2013 �صنة  منذ  �لأد�ء�ت  مليز�ن  �جلاري 

6,8 % من �لناجت  2012 و2014 من  منتقال على �لتو�يل بني 

�لد�خلي �لجمايل �إىل 4,6 %، ومن 9,5 % �إىل 5,5 %. �إ�صافة 

�خلزينة  ��صتد�نة  ن�صبة  من  كل  تعرف  �أن  ينبغي  ذلك،  �إىل 

نحو  �جتاها  �صهدتا  �للتان  �لإجمايل  �لعمومي  �لدين  ون�صبة 

�صنة  �بتد�ء من  تام  �صبه  ��صتقر�ر�   ،2009 �صنة  �لرتفاع منذ 

�أكرب  هاج�س  �إىل  يرجع  �لأد�ء  هذ�  �أ�صل  كان  و�إذ�   .2015

�لتجاري  للميز�ن  ن�صبي  حت�صن  و�إىل  �مليز�نية  يف  للتحكم 

�لعاملية  �ملهن  ملنتوجات  �ملتنامية  �ل�صادر�ت  تاأثري  حتت 

فاإنها تعود، يف جزء كبري منها مع  للمغرب ب�صفة خا�صة، 

�أدرك �ملغرب  ذلك، �إىل �لظرفية �لدولية �ملو�تية موؤقتا. وقد 

كذلك مدى �صعف تناف�صية �لقطاعات �لكال�صيكية لقت�صاده، 

وتبعيته  و�لطاقة  و�ملناجم  و�ل�صناعات  �لفالحة  خ�صو�صا 

�لطاقية �لقوية. وقد �أ�صبح هذ� �لو�قع �أكرث و�صوحا، يف ظل 

�لقطاعية  و�لأرباح،  �لتناف�صية  مل�صادر  �لعميقة  �لتحولت 
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�لقت�صادي  �ل�صياق  ي�صهدها  �لتي  و�لرت�بية،  و�لتكنولوجية 

تلك  هيكلة  �إعادة  بر�مج  ت�رشيع  مت  ذلك،  ومنذ  �لعاملي. 

و�لكامنة.  �لفعلية  �لتناف�صية،  مز�ياها  لتثمني  �لقطاعات 

و�ل�صناعات  �لفالحة  خا�صة  قطاعات،  عدة  ت�صهد  وهكذ�، 

�لهيكلية  �لإ�صالحات  من  جديدة  دينامية  و�لطاقة، 

و�خلا�صة.  �لعمومية  �ملبادر�ت  وتعبئة  و�ل�صتثمار 

�إ�صم »خمطط  �أطلق عليه  �لذي  �لفالحية  �لتنمية  ومع خمطط 

��صتفاد،  �لذي  �لفالحي،  �لقطاع  �لتحق  �لأخ�رش«،  �ملغرب 

خالل مدة طويلة، من دعم �لدولة للتجهيز�ت �ملائية �أكرث مما 

��صتفاد من �ل�صتثمار �لفالحي، بالقطاعات ذ�ت �لأولوية يف 

�لولوج �إىل �ل�رش�كات بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س. ويتمثل 

�إىل نقل تقنيات  �لذي يطمح  �لأخ�رش،  هدف خمطط �ملغرب 

�لفالحي،  �لقطاع  �إىل  وت�صويقها  وت�صيريها  �ل�صناعة  تنظيم 

�لتجاري  �مليز�ن  وحت�صني  للبلد  �لغذ�ئي  �لأمن  �صمان  يف 

و�لنهو�س مبجموعة �لرب�مج �لتكنولوجية لال�صتغالل و�لري 

ولهذ�  �لرتبة.  على  و�ملحافظة  �ملاء  لقت�صاد  �ملف�صية 

�لغر�س، يتمحور هذ� �ملخطط حول مقاربة مزدوجة تتمثل 

بتناف�صية  لال�صتجابة،  للتنمية  كربى  �أقطاب  تكوين  يف 

�ل�صغرية  �ل�صيعات  ودمج  �لتقليدي  �خلارجي  للطلب  د�ئمة، 

و�ملتو�صطة �لتي تعاين من �لتجزيئ �لعقاري و�صعف تنظيم 

جديدة  حملية  مبنتوجات  �لنهو�س  بهدف  وذلك  �لفالحني، 

�جلديدة  �لطلبات  لتلبية  وتخ�ص�س  جتارية،  عالمة  حتمل 

لالأ�صو�ق. 

يف هذ� �ل�صياق، �أ�صبح �لقطاع �ل�صناعي، من جانبه، ي�صكل 

تنويع  �إىل  �لر�مية  �لوطنية  لال�صرت�تيجية  �ملركزي  �لرهان 

�لعر�س �ملوجه للت�صدير و�إىل �إحد�ث منا�صب �صغل د�ئمة. �إن 

�ملغرب �لذي ر�كم مكت�صبات جتربته يف �لقطاعات �لتقليدية 

ي�صعى  �ملنجمية،  و�ل�صناعات  �لغذ�ئية  و�ل�صناعة  للن�صيج 

�لعاملية  �ملهن  حول  �إيكولوجية  �أنظمة  تطوير  �إىل  جاهد� 

�أجز�ء  و�صناعة  �ل�صيار�ت  �صناعة  خا�صة  وب�صفة  �جلديدة، 

�لغذ�ئية  و�ل�صناعة  و�لأف�صورينغ  و�لإلكرتونيات  �لطائر�ت 

وم�صتقات �لفو�صفاط. وتهدف هذه �ملقاربة �إىل حتقيق �إدماج 

وتن�صيط  �لوطنية  �لإنتاجية  �لبنية  يف  �لأن�صطة  لهذه  كبري 

�لعاملية.  �لقيم  �لتناف�صي يف منظومة  �ندماجها 

كما جتدر �لإ�صارة �إىل �أن كال من �لنمو �ملتوقع للطلب على 

�لطاقة بوترية 6 % �صنويا بني 2014 و2020 و�صياق �لتبعية 

�لطاقة  �إ�صكالية  ي�صفيان على  بها،  �خلارجي  للتزود  �لقوية 

�لوطني.  �لقت�صاد  مل�صتقبل  بالن�صبة  ��صرت�تيجي  رهان  ُبعَد 

ثاين  �نبعاثات  بتقلي�س  �لدولية  �ملغرب  للتز�مات  ووفقا 

�مليز�ن  حت�صني  يف  �مل�صاهمة  وبهدف  �لكربون  �أوك�صيد 

على  �لطاقة  لتنمية  �لوطني  �لربنامج  ير�هن  �لتجاري، 

م�صاريع طموحة ل�صتغالل موؤهالت وطنية مهمة من �لطاقة 

�ملتجددة �ملتاأتية من �ملاء و�ل�صم�س و�لريح. وتهدف خمتلف 

مكونات هذ� �لربنامج على �ملدى �لبعيد �إىل ت�صييد منظومة 

طاقية متنوعة ميكن �أن تنتقل فيها ح�صة �لطاقات �ملتجددة 

من 4,8 % من �ل�صتهالك �صنة 2014 �إىل 12,8 % �صنة 2020. 

من  للمغرب  �لطاقية  �لتبعية  تنخف�س  �أن  ينبغي  وبالتايل، 

تنخف�س  و�أن   2020 �صنة   % 86,82 �إىل   2013 �صنة   % 93,6

 .% 48,5 �إىل   % 58,4 ح�صة �ملو�د �لبرتولية من 

ومن خالل �صيا�صة تنويع عر�صه �ملوجه للت�صدير و�جلهوية 

�إىل  �إ�صافة  و�لجتماعية،  �لقت�صادية  حلكامته  �ملتقدمة 

�لد�صتور،  كر�صها  �لتي  و�ملجتمعية  �لقت�صادية  �ملرجعية 

�رشورية  ��صتد�مة  نحو  �لطريق  متهيد  ب�صدد  �ملغرب  فاإن 

لنموه �لقت�صادي و�لنفتاح على متطلبات جديدة تقت�صيها 

�لأجندة  وتفتح  �لجتماعي.  لتما�صكه  �ل�رشورية  �ل�صتد�مة 

�ملقبلة،  �صنة  ع�رش  �خلم�صة  خالل  للتنمية  �جلديدة  �لدولية 

�أفقا جديد� �أمام �ملغرب لإعادة توجيه منوذجه �لجتماعي 

�لأبعاد. وفق هذ� �ملنظور ثنائي 

بني اأهداف الألفية للتنمية واأهداف التنمية 

امل�ستدامة، املكت�سبات والتحديات

يف �لوقت �لذي تقوم فيه �ملجموعة �لدولية، يف نهاية 2015، 

�آفاق  ور�صم  للتنمية  �لألفية  �أهد�ف  بو�صع ح�صيلة منجز�ت 

يتعني على  �ل�صتد�مة،  �صعار  للتنمية حتت  �جلديدة  �لأجندة 

�مللكية  للر�صالة  �ل�صت�رش�فية  �لروؤية  ينخرط يف  �أن  �ملغرب 

�ل�صامية �ملوجهة للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة حول �أهد�ف 

و�أن  بنيويورك،   2010 �صتنرب   20 بتاريخ  للتنمية،  �لألفية 

و�ملوؤهالت  تعزيزها،  �لالزم  �ملكت�صبات  تقييم  يف  ي�رشع 

بالنظر  رفعها،  ينبغي  �لتي  و�لتحديات  تثمينها  �لو�جب 

�لتنمية.  حول  �لدولية  �لعمل  بر�مج  يف  �ملحددة  لالأهد�ف 

وكان ذلك بال�صبط مو�صوع �مل�صاور�ت �لوطنية حول �آفاق 

من  مببادرة  �لبلد،  ربوع  عرب  متت  �لتي   2015 �صنة  بعد  ما 

ومن  �خل�صو�س  وجه  على  للتخطيط  �ل�صامية  �ملندوبية 

موؤ�ص�صات �أخرى، حكومية وغري حكومية، مع م�صاركة و��صعة 

و�جلامعة  �ل�صو�صيو-مهنية  و�ملنظمات  �لإد�ر�ت  ملمثلي 

وبدعم  �ملدين  و�ملجتمع  �ملنتخبة  �لتمثيلية  و�ملوؤ�ص�صات 

�لإقليمية  و�ملنظمات  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  �لهيئات  من 

و�لدولية. 
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وتقُل�س  �لعي�س  مل�صتويات  �لإجمايل  �لتح�صن  �صاهم 

و�له�صا�صة  �لفقر  تقلي�س  يف  �لجتماعية  �لتفاوتات 

�ملدقع  �لفقر  على  عمليا،  �لق�صاء،  مت  وقد  ملمو�س.  ب�صكل 

.)6 )�لر�صم �لبياين رقم 

�إح�صائية  دللة  بدون  �ليوم  �ملطلق  �لفقر  ن�صبة  �أ�صبحت 

�لو�صط  يف  بها  ُيعتد  ل  ن�صبة  وهي  �لوطني،  �ل�صعيد  على 

�لو�صط  يف   % 8,9 بن�صبة  قوي  ب�صكل  وتنخف�س  �حل�رشي 

.)7 �لبياين رقم  )�لر�صم  �لقروي 

�ملعتمدة  �ملقاربة  ح�صب  �لأبعاد،  متعدد  �لفقر  ن�صبة  بلغت 

ت�صمى  �لتي  �لإمنائي،  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  طرف  من 

مقاربة �أك�صفورد، 6 % على �ل�صعيد �لوطني وهو بدون دللة 

�لن�صبة  تلك  �نخف�صت  وقد  �حل�رشي  �لو�صط  يف  �إح�صائية 

)�لر�صم   % 13,1 بلغت  حيث  �لقروي  �لو�صط  يف  قوي  ب�صكل 

.)8 �لبياين رقم 

وفق  �إليها  منظور�  �لفقر،  �إز�ء  �له�صا�صة  �أن  تبني  و�إن  حتى 

بتاأثري  �حل�رشي  �لو�صط  يف  �صعيفة  �لدويل،  �لبنك  مقاربة 

6,9 %، فاإنها تظل موجودة بالرغم من �نخفا�صها �لقوي يف 

 .% 18 �إىل   % 30 �لو�صط �لقروي، حيث �نتقلت من 

يف �صوء هذه �ملناق�صات و�لأبحاث و�لدر��صات �لتي �أجنزتها 

�ملندوبية �ل�صامية للتخطيط، وهي �ملوؤ�ص�صة �مل�صتقلة �ملكلفة 

على  قادر�  كان  بكونه  يعتد  �أن  للمغرب  مُيكن  بالإح�صاء، 

�أفق  للتنمية يف  �لألفية  باأهد�ف  �ملتعلقة  بالتز�ماته  �لوفاء 

�صنة 2015. وقد مت حتقيق هذه �لأهد�ف، بكيفية �صبه كاملة، 

�إىل �لتحقيق يف ذلك �لأفق. �أو هي يف طريقها 

��صتهالك  حول  �لوطني  للبحث  �ملوؤقتة  �ملعطيات  وح�صب 

 % 3,3 بن�صبة  �ل�صكان  عي�س  م�صتوى  حت�صن  �لأ�رش،  ونفقات 

للفئات  مو�تاة  �أكرث  ن�صب  وجود  مع  و2014،   2001 بني 

فاإن  �لنحو  هذ�  وعلى  و�لو�صيطة.  �ملتو��صعة  �لجتماعية 

ح�صة �لـ 10 % من �لأ�رش �لأقل غنى يف �ل�صتهالك �لإجمايل 

10 % من  7,7 % يف حني �نخف�صت ح�صة �لـ  �رتفعت بن�صبة 

�لأ�رش �لأكرث غنى بن�صبة 5,4 %. ويف ظل هذه �لظروف بد�أت 

�لتفاوتات �لجتماعية، على م�صتوى �ل�صتهالك، بني �صنو�ت 

2007 و2014، ت�صهد �نعطافا �أوليا يف �صياق �إ�رش�رها على 

موؤ�رش  بو��صطة  �لتفاوتات  هذه  وبقيا�س  �لنخفا�س.  عدم 

على   % 4,7 بن�صبة  �نخفا�س  وجود  تبني   )GINI( جيني 

0,388(. كما  �إىل   0,407 �نتقلت من  �لوطني )حيث  �مل�صتوى 

�أنها �نخف�صت ب�صكل قوي بن�صبة 6,8 % يف �لو�صط �حل�رشي 

.)5 �لبياين رقم  )�لر�صم  �لقروي  �لو�صط  4,8 % يف  وبن�صبة 

الر�سم البياين رقم 5

تط�ر ف�ارق نفقات الأ�رش – م�ؤ�رش جيني –

للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 
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تط�ر معدل الفقر املدقع والغذائي )بـ %( 
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تط�ر معدل الفقر املطلق ح�سب و�سط الإقامة )بـ %( 

1985 2001 2007 2014

26,8

13,3

21,0

25,1

7,6

15,3

14,4

4,8

8,9

8,9

1,1

4,2

0

5

10

15

20

25

30

%
ـ 
ب

ر 
ق
ف
ل
 ا

ل
د
ع

م

�لقروي �لو�صط 

�حل�رشي �لو�صط 

�لوطني

للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 

1990

3,5

4,6

2001

2,0

1,8

2007

0,6

0,9

2014

0

0,1

0

1

2

3

4

5

�لغذ�ئي �لفقر 
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للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 
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الر�سم البياين رقم 8

تط�ر معدل الفقر متعدد الأبعاد 

�لأمية  و�أن حمو  تقريبا.  باأكمله  �لبتد�ئي  �لتعليم  مت تعميم 

هي  �صنة   24-15 �أعمارهم  تبلغ  �لذين  �ل�صكان  �صفوف  بني 

�لفتيات  بني  ملمو�س  حت�صن  وجود  مع  �لتعميم،  طريق  يف 

�لأمية بني  �أما حمو  �لفتيان.  �لأمر بني  �أف�صل مما هو عليه 

فاإنه  فوق  فما  �صنو�ت   10 �أعمارها  �لبالغة  �لفئة  �صفوف 

كل  ويف  للتنمية.  �لألفية  �أهد�ف  حددته  �لذي  �لهدف  دون 

بف�صل  �جلن�صني  بني  �ملنا�صفة  حتققت  �لتعليم،  م�صتويات 

�أهمية يف  �أكرث  تقدم  ن�صبة  �إيجابي، مع وجود  �إعمال متييز 

�لو�صط �حل�رشي.  �لقروي منه يف  �لو�صط 

 % 60 بـ  �خلام�صة  �صن  �لأطفال دون  وفيات  ن�صبة  �نخف�صت 

 ‰ 26,2 خالل �ل�صنو�ت �لع�رشين �لأخرية وهي ترت�وح بني 

�لأمم  نظام  وكالت  جمموعة  تقدير�ت  ح�صب  و27,6 ‰ 

حتديد  مع  للتخطيط  �ل�صامية  �ملندوبية  وخرب�ء  �ملتحدة 

مرمى بلوغ ن�صبة 25 ‰ يف �صنة 2015. وباملقابل فاإن ن�صبة 

وفيات �لأمهات �صتحقق �لهدف �ملحدد يف نهاية �صنة 2015. 

وتبقى ن�صبة �نت�صار فقد�ن �ملناعة �ملكت�صبة )�ل�صيد�( �صعيفة 

�ملحلية  �مل�صتنقعات  حمى  على  �لق�صاء  مت  كما  ن�صبيا 

ومت  �لو�فدة.  �حلالت  من  ن�صبيا  �صعيف  عدد  وجود  مع 

بالن�صبة  جديدة  حالة   82 ليبلغ  �ل�صل  مر�س  تاأثري  تقلي�س 

لـ 100.000 ن�صمة يف �صنة 2014 مقابل 113 يف �صنة 1990.

ومن  لل�رشب  �ل�صالح  �ملاء  من  �ل�صكان  ��صتفادة  تعميم  مت 

�لكهربة، بوترية متو��صلة، يف حني يوجد �لتطهري �ل�صائل يف 

طريقه �إىل �لتعميم يف �لو�صط �حل�رشي بن�صبة ناهزت 90 % 

يف �صنة 2014، وذلك يف �صياق �نتقلت فيه ن�صبة �ل�صكان يف 

غري  �ل�صكن  �أو  �لق�صدير  مبدن  ت�صكن  �لتي  �حل�رشي  �لو�صط 

.2014 5,6 % �صنة  1994 �إىل  9,2 % �صنة  �لالئق من 

�أ�صل  هو  كان  �لذي  �لإيجابي،  �لتمييز  �أن  ذلك  �إىل  ي�صاف 

تد�رك �لتاأخر �لتاريخي لتمدر�س �لفتيات يف �لو�صط �لقروي، 

�لن�صاء  َت�ْصَغـلها  �لتي  �ملقاعد  ن�صبة  حت�صن  �أ�صل  كذلك  كان 

يف �لربملان من 0,7 % �صنة 1997 �إىل 17 % �صنة 2011. ومن 

�ملفرت�س �أن يرتقي �لتمييز �لإيجابي بهذه �لن�صبة �إىل 30 % 

يف �جلماعات �ملحلية و�جلهوية. وحتى �إن كان متثيل �لن�صاء 

عاليا ن�صبيا حيث و�صل �إىل 40 % يف �لوز�ر�ت، و�صمن �لأطر 

خا�صة  ب�صفة  �صعيفا  يظل  فاإنه  �لعمومية،  لالإد�رة  �لعليا 

كمدير�ت يف �لوز�ر�ت وبني �صفوف �لوزر�ء. 

�ندرج حتقيق �أهد�ف �لألفية للتنمية وميتد �إىل ما بعد 2015 

يف �إطار �لأجندة �لدولية للتنمية �مل�صتد�مة وذلك يف �صياق 

و�ملجتمعي  و�لقت�صادي  �لدميوغر�يف  �لثالثي  �لنتقال 

�لذي ُي�صكل �لأبعاد �لأ�صا�صية للتوجهات �ملوؤثرة يف م�صل�صل 

باملغرب. �لتنمية 

للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 
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هكذ�، ففي �صنة 2013 تر�وحت ن�صبة �لبطالة بني 2,3 % بني 

�صفوف �لأ�صخا�س �لذين مل يتم متدر�صهم �أبد� و18,2 % بني 

12 �صنة.  �إىل   10 ملدة  �لدر��صة  تابعو�  �لذين  �أولئك  �صفوف 

ول تتح�صن هذه �لو�صعية بكيفية ن�صبية �إل بعد مدة متدر�س 

ذلك  مع  تبلغ  بطالة  ن�صبة  وجود  مع  �صنة   19 �إىل   17 تبلغ 

.% 16 حو�يل 

يف  ن�صيطني  �صكان  لتثمني  �لقبيل  هذ�  من  م�صتوى  ُي�صكل 

�ل�صيخوخة  بكلفة  �لتكفل  �أن  �صيما  قلق  م�صدر  عطائهم  �أوج 

�ل�صكان  �أولئك  �إنتاجية  مب�صتوى  رهني  لل�صكان  �ملتنامية 

47 �صنة  �لولدة من  �لن�صيطني. و�نتقل �لأمل يف �حلياة عند 

عدد  و�صينتقل   ،2010 يف  �صنة   75 قر�بة  �إىل   1960 يف 

مليون   3,3 حو�يل  من  و�أكرث  �صنة   60 �لبالغني  �لأ�صخا�س 

يف 2014 �إىل 6 ماليني يف 2030 و�إىل 10 ماليني يف 2050. 

60 �صنة و�أكرث وزنا متناميا  وباحتالل �لأ�صخا�س �لبالغني 

يف بنية �ل�صكان تكت�صي ظاهرة �ل�صيخوخة، يف جمتمع �صاب 

�سياق انتقال دمي�غرايف متقدم

�أكرث  �صنة   40 من  �أقل  �لبالغون  فيها  ميثل  �صاكنة  بف�صل 

من  �أكرث  �صنة   30 عن  �أعمارهم  تقل  �لذين  وميثل   % 62 من 

ُمتقدم  دميوغر�يف  �نتقال  نعمة  من  �ملغرب  ي�صتفيد   ،% 54

خا�س. ب�صكل 

�لنخفا�س  فاإن  و�خل�صوبة،  �لوفيات  �نخفا�س  من  بتاأثري 

و�لذين  �صنة   15 عن  عمرهم  يقل  �لذين  �ل�صكان  لوزن  �حلاد 

28 % �صنة 2014  2004 �إىل  31,2 % �صنة  �نتقلت ن�صبتهم من 

لتبلغ 20,9 % �ملتوقعة �صنة 2030، يعترب م�صدر� من م�صادر 

�مل�صتمرة،  �لزيادة  عن  �لآخر  �مل�صدر  وين�صاأ  �لنعمة.  هذه 

 15 �لن�صاط، بني  2030، لل�صكان �لذين هم يف �صن  �إىل غاية 

بانخفا�س  �أخرى  جهة  من  م�صحوبة  تكون  �لتي  و59 �صنة، 

�لذي  و29 �صنة   15 بني  �صنهم  يرت�وح  �لذين  �ل�صكان  �أعد�د 

ي�صكل م�صفوفة �إعادة �إنتاج �أعد�دهم )�لر�صم �لبياين رقم 9(. 

الر�سم البياين رقم 9

ت�زيع ال�سكان باملغرب ح�سب الفئات العمرية ما بني 1960 و2030 )بـ %( 

�لفئة  هذه  تكوين  مل�صتوى  �لتدريجي  �لتح�صن  من  بالرغم 

�أكرب  نحو  على  متوفر�  �ل�صغل  منا�صب  عر�س  يظل  �لعمرية، 

و�ملتو�صط،  �ل�صعيف  �لتعليمي  �مل�صتوى  ذ�ت  �لعاملة  لليد 

با�صتثناء �لتقنيني �ملمتازين و�ملهند�صني خريجي �ملد�ر�س 

�لعامة  �لتكوينات  �أ�صحاب  �لعر�س  ذلك  ويعاقب  �لعليا 

�لعايل. �مل�صتوى  �ل�صهاد�ت من  وحملة 

يتميز ب�صعف �لعمل �ملاأجور، بعد� متناميا لَتَحدٍّ ذي طبيعة 

وجمتمعية. �قت�صادية 

يدعمها  �لتي  �لكامنة،  للنعمة  �لفعلي  �لتحويل  فاإن  هكذ�، 

�لتنمية  لفائدة  فعلية  ربحية  �إىل  �لدميوغر�يف  �لتحّول 

على  �لبلد  بقدرة  كبري  ب�صكل  يرتبط  و�لب�رشية،  �لقت�صادية 
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للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 

15 �صنة �أقل من  �صنة 15 و59  ما بني  60 �صنة فاأكرث
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رفعه،  �ملغرب  على  يتعني  �لذي  �لآخر،  �لتحدي  قيا�س  يتم 

بقدرته على تعزيز تر�كم �لر�أ�صمال �لب�رشي باعتباره ر�فعة، 

و�لجتماعية. �لقت�صادية  للتنمية  �ملادي،  �لر�أ�صمال  مع 

ولقد بينت �لدر��صة �لتي �أجنزتها �ملندوبية �ل�صامية للتخطيط 

�لتمدر�س  �صنو�ت  عدد  �أن  �لوطني  �لقت�صاد  �إنتاجية  حول 

معلومات  يقدمان  �للذين  �لولدة،  عند  �حلياة  يف  و�لأمل 

�لعمومية يف جمال  �ل�صلطات  تبذلها  �لتي  �ملجهود�ت  حول 

�ل�صنو�ت  خالل  �صهدت  قد  و�ل�صحة،  �لرتبية  خدمات  عر�س 

�لدر��صة  �صنو�ت  عدد  متو�صط  �أن  ذلك  مهما.  حت�صنا  �لأخرية 

لكل فرد ن�صيط م�صتغل قد �رتفع باأكرث من �لن�صف )59,3 %( 

 1991 3,2 يف �صنة  خالل �لعقدين �لأخريين حيث �نتقل من 

�حلياة  قيد  على  �لبقاء  ن�صبة  �أن  كما  2013؛  �صنة   5,1 �إىل 

 920 تبلغ  كانت  �صنة   59 �إىل   15 �لبالغني  لل�صكان  بالن�صبة 

يف �لألف �صنة 2013 بزيادة بلغت 9,6 % بني 1988 و2010. 

 % 15,8 بن�صبة  زيادة  �لب�رشي  �لر�أ�صمال  موؤ�رش  وهكذ� عرف 

10( وميكن  2,9 )�لر�صم �لبياين رقم  1991 و2013 ليبلغ  بني 

مقارنته مع موؤ�رش �لرب�زيل )2,6( و�ل�صني )3,0(.

�لأمد  يف  �ملعي�صة،  م�صتويات  حت�صني  تعزيز  فاإن  جانبه،  ومن 

�أن يندرج كذلك  2001 و2014، ينبغي  �لذي حتقق بني  �لبعيد، 

�لفقرية  �ل�صعبية،  �لفئات  ��صتفادة  ون�صبِة  وتريِة  دينامية  يف 

و�له�صة، من هذ� �لتح�صني. فالتوجه �لذي بد�أ نحو منو �قت�صادي 

�إدماجي لفائدة �لفقر�ء ينبغي �أن ي�صتمر يف طبع �صياق حتقيق 

�لقادمة. �صنة  �مل�صتد�مة خالل �خلم�س ع�رشة  �لتنمية  �أهد�ف 

�ملندوبية  يف  �أُجِنزت  �لتي  �لدر��صات  بينت  �ل�صدد،  وبهذ� 

 2000 �ل�صنو�ت  من  و�حدة  كل  يف  �أنه  للتخطيط،  �ل�صامية 

 ،% 1 بن�صبة  �لفو�رق  تقلي�س  �فرت��س  عند  و2014،  و2007 

زيادة  �أحدثته  �لذي  �لنخفا�س  ْعف  �لفقر �صِ �نخفا�س  كان 

1 % للنمو �لقت�صادي. وتبنيِّ نف�س �لدر��صات �أنه، يف مقابل 

�إىل  ميل  هناك  كان  �لنخفا�س  �إىل  �لفقر  مال  كلما  ذلك، 

�نت�صار �ل�صعور بالفقر و�إدر�ك مبالغ فيه للفو�رق بني �صفوف 

�لو�صطية. �لفئات  �جتماعية، وخ�صو�صا  فئات  عدة 

ينبغي �أن يرتقي تقلي�س �لفو�رق، باعتبارها م�صدر� رئي�صيا 

�لجتماعي،  للتما�صك  �لفقر وعامال حا�صما  �نخفا�س  لدو�م 

�إىل نف�س مرتبة �لأولوية �لتي يحظى بها �لنمو �لقت�صادي. 

د�صتوريا  �إلز�ما  �أ�صبح  �لهدف  هذ�  �أن  ذلك  �إىل  ي�صاف 

ه بانتظام  ويندرج يف �لتوجيهات �مللكية �ل�صامية �لتي توجَّ

بالطبقات  بالنهو�س  �ملتعلقة  تلك  خ�صو�صا  �حلكومة،  �إىل 

�لر�صمال  منو  لثمار  عادل  توزيع  �إىل  �لد�عية  �أو  �ملتو�صطة 

غري �ملادي لالأمة �لتي كانت على �لتو�يل مو�صوع �خلطابني 

.2014 2008 و30 يوليوز  30 يوليوز  �مللكيني بتاريخ 

�إ�صالح نظام �لتعليم و�لتكوين من �أجل �لق�صاء على �أ�صكال 

عجزه �لد�ئم وحت�صني فعاليته �لد�خلية وتاأهيل �مل�صتفيدين 

متطلباته.  تتز�يد  �لذي  �ل�صغل  �صوق  طلب  مع  للتكيُّف  منه 

قد  فاإنه  �لتعليم،  �إ�صالح  و��صتعجال  �رشورة  كانت  ومهما 

لقيمة  خالق  وطني  عر�س  وجود  بدون  كاف  غري  يبقى 

عالية  جودة  ذ�ت  �صغل  منا�صب  توفر  متنامية  م�صافة 

�لكفاء�ت �ملكت�صبة من طرف يد عاملة  ��صتثمار  قادرة على 

�أي�صا  �لإ�صالح  هذ�  يندرج  �أن  ويجب  �أف�صل.  تكوين  ذ�ت 

�ملو�رد  لإعادة هيكلة �رشورية  فيه  �ل�رشوع  م�صل�صل مت  يف 

قوة  �أكرث  تناف�صية  حتقيق  �أجل  من  و�لتكنولوجية  �لقطاعية 

لقت�صاده.  وم�صتد�مة 

�سياق اقت�ساد يف ط�ر اإعادة الهيكلة

�أعاله، لالأجندة  �إىل ذلك  �لإ�صارة  يت�صدى �ملغرب، كما متت 

يتميز  �قت�صادي  �صياق  يف  �مل�صتد�مة  للتنمية  �لدولية 

�إر�د�وي  تنويع  مع  منوه  منوذج  ي�صهده  �لذي  بالنعطاف 

�لبنيات  �أ�ص�س  للبنيات �لإنتاجية لالقت�صاد �لوطني وتقوية 

�لتحتية و�ملوؤ�ص�صاتية جلاذبيته و�إعادة �لتو�زن لفائدة منط 

�لغر�س. لهذ�  �ملطلوبة  �ل�صتثمار�ت  لتمويل  د�خلية  �أكرث 

�لنمو  م�صتوى  على  �ملكت�صبات  ��صتد�مة  فاإن  وهكذ�، 

�لر�أ�صمال  وحت�صني  �ملادي  �لر�أ�صمال  وتر�كم  �لقت�صادي 

�إطار �ملحافظة،  و�لفقر وذلك يف  �لفو�رق  �لب�رشي وتقلي�س 

�لتي  �قت�صادية  �ملاكرو  �لتو�زنات  على  �لبعيد،  �ملدى  على 

على  يتعنّي  حتديا  ُت�صكل  �صوف  د�صتوريا،  �إلز�ما  �أ�صبحت 

�أجل  �ل�صنو�ت �خلم�س ع�رشة �ملقبلة من  �ملغرب رفعه خالل 

�مل�صتد�مة. �لتنمية  �أهد�ف  بتحقيق  بالتز�ماته  �لوفاء 

نف�س  يف  �ل�صتثمار�ت  على  �حلفاظ  فاإن  �لغر�س،  ولهذ� 

�لع�رش  �ل�صنو�ت  خالل  حتقيقها  مت  �لتي  �لن�صب،  م�صتويات 

�مُلتمثل  �لتحدي  هذ�  �صلب  يف  يكون  �أن  يجب  �لأخرية، 

ذلك  ويقت�صي  �ملادي.  �لر�أ�صمال  تر�كم  وترية  ت�رشيع  يف 

تخ�صي�س �ملزيد من �ملو�رد �ملتوفرة للقطاعات �لقت�صادية 

توفر  للت�صدير  قابلة  م�صافة  قيما  تنتج  �لتي  �لبارزة 

منا�صب �صغل ذ�ت جودة عالية من �أجل حت�صني م�صار �لنمو 

�لإطار،  �آفاق متويله »د�خلية«. ويف هذ�  �لقت�صادي وجعل 

�ل�صتثمار�ت،  تلك  لربجمة  �أف�صل  �أد�ء  ذو  تدبري  ُي�صاهم  قد 

بقيت  �لتي  �لهام�صية  �ملردودية  ذلك، يف حت�صني  ف�صال عن 

�صعيفة مقارنة مع مردودية بلد�ن من نف�س م�صتوى �لتنمية، 

وخلق  لالقت�صاد  �لإجمالية  لالإنتاجية  م�صتد�م  منو  لفائدة 

و�ملد�خيل. �لرثو�ت 
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تط�ر م�ؤ�رش الراأ�سمال الب�رشي

�ل�صيا�صات �لعمومية، من  �إىل �عتماد  وتندرج �لدعوة �مللكية 

�أجل تفعيل �لرب�مج �لجتماعية لطريقة عمل �ملبادرة �لوطنية 

تر�بية  ـ 29.000 وحدة  �ل لت�صمل  وتو�صيعها  �لب�رشية  للتنمية 

�لب�رشية  تنميتها  م�صتوى  �صعف  ب�صبب  عليها  �لختيار  وقع 

�أبعادها  من  �لعديد  �إبر�ز  مت  وقد  �ملقاربة.  هذه  نف�س  يف 

مناق�صة  �أجل  من  تنظيمها  �لتي مت  �لعمومية  �للقاء�ت  خالل 

يف  معرو�صة  �لأبعاد  وهذه   .2015 �صنة  بعد  �لتنمية  �أهد�ف 

تلك  على  خا�صة  ب�صفة  �لتاأكيد  ومت  �لتقرير.  هذ�  ملحق 

�ملتعلقة بالفو�رق بني �لرجال و�لن�صاء وبني �لو�صط �حل�رشي 

و�لو�صط �لقروي. ومت حتليلها بنف�س م�صتوى تلك �لتي تخ�س 

1,4 مليون  �لفئات �لجتماعية يف و�صعية ه�صة، وهي حالة 

�صخ�س من ذوي �لحتياجات �خلا�صة، �أو 3,3 مليون �صخ�س 

من  منهم   % 84 ول ي�صتفيد  فوق  وما  �صنة   60 �لبالغني  من 

�لتغطية  من  ل ي�صتفيدون  منهم  و85 %  �لتقاعد  معا�صات 

هذه  منها  تعاين  �لتي  �له�صا�صة  حماربة  �عتبار  ومت  �لطبية. 

�ل�صلطات  تتحمله  د�ئم  �إلز�م  مبثابة  �لجتماعية  �لفئات 

�عُترِبت  جانبها،  ومن  �لجتماعي.  �ملجال  يف  �لعمومية 

�لفو�رق بني �لرجال و�لن�صاء وبني �لو�صط �حل�رشي و�لو�صط 

�لقروي، �ملوروثة عن �لهياكل و�ملعايري �لجتماعية مبثابة 

�أعمال خا�صة ومن  ��صتفادتها من  �لعمل على  مناذج ينبغي 

�أجل  من  للن�صال  �إر�دوية  بر�مج  �إطار  يف  �إيجابية  متييز�ت 

�أمام كافة �ملو�طنني.  �لفر�س  �مل�صاو�ة يف �ملوقع وتكافوؤ 

كل  ويف  �أ�صكالها  بكافة  �لفو�رق،  تقلي�س  ي�صكل  �أن  يجب 

يف  �لجتماعي  �لتما�صك  لتعزيز  حا�صما  عامال  �حلالت، 

�ل�صباب  و�صلوكاُت  قيُم  فيه  ت�صهد  عريقة  تقاليد  ذي  جمتمع 

�لذي يهيمن تغري�ٍت عميقة. 

هاج�ص القت�ساد الأخ�رش

�ملناخية،  �لتغري�ت  تثريها  �لتي  �لعارمة«  »�لفو�صى  �أمام 

خطورة  م�صتوى  كان  مهما  �أخرى،  جهة  من  مدعو  �ملغرب 

هذ�  يف  له  بالن�صبة  �خلرب�ء  �أعدها  �لتي  �ل�صيناريوهات 

�ملجال، �إىل �لن�صمام �إىل جهود �ملجموعة �لدولية للتخفيف 

غاز�ت  �نبعاثات  تقلي�س  خالل  من  �لتاأثري�ت  حدة  من 

�لعامل �ملتعلق با�صتد�مة منوه  �لحتبا�س �حلر�ري ولتعزيز 

�لب�رشية.  وتنميته 

مبا �أن �ملغرب بلد ن�صبة �نبعاثات غاز�ت �لحتبا�س �حلر�ري 

فيه �صئيلة للغاية، فاإنه لن يكون ملجهوده بكل تاأكيد �صوى 

مقابل  ويف  �لعاملي.  �لتلوث  م�صتوى  على  هام�صي  تاأثري 

ذلك، ي�صكل �ختيار منوذج �إنتاج يعتمد على �لطاقة �لنظيفة 

�لتغري�ت  تاأثري�ت  مع  �لقطاعية  �ل�صرت�تيجيات  وتكييف 

يف  �لتنموي  منوذجه  لُيدِرج  �لطريق  له،  بالن�صبة  �ملناخية، 

منظور ذي طابع م�صتد�م، �إىل جانب �لتز�مه بامل�صاركة يف 

�لدولية.  �ملجموعة  جهود 

بناء  يف  لل�رشوع  ��صرت�تيجيات  �صياغة  متت  �لغر�س،  لهذ� 

و�لبناء  و�ل�صناعة  و�لنقل  �لطاقة  قطاعات  يف  �أخ�رش  منو 

و�لنفايات �ل�صلبة، وبد�أت ت�صهد �رشوعا يف �إجنازها. وعلى 

�لطاقات  ��صرت�تيجية  ت�صتهدف  �أن  ينبغي  �ملثال،  �صبيل 

18 مليون طن من  6000 ميغا و�ط ونق�س  �إنتاج  �ملتجددة 

من   2020 غاية  و�إىل  �لآن  من  �لكربون  �أوك�صيد  ثاين  غاز 

�نطالقا  �ملن�صاأة  �لكهربائية  �لطاقة  من   % 42 �إجناز  خالل 

من م�صادر متجددة، �صم�صية وريحية ومائية من �لآن و�إىل 

للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 
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�لزيار�ت  متعدد  �لدميوغر�يف  �لبحث  نتائج  حتليل  �أبرز 

و�لتحولت  �لدميوغر�فية  �ل�صلوكات  خالل  من  ل�صنة 2010، 

�لعميقة �لتي ت�صهدها منظومات �لقيم و�ل�صلوكات �ملجتمعية 

متز�يد  تعمري  تاأثري  حتت  لل�صكان  قوي  متازج  �صياق  يف 

قوية،  حركية  و��صتمر�ر  �لنووية  للعائالت  �رشيع  و�صعود 

�ل�صباب  �صفوف  بني  خ�صو�صا  لل�صكان،  وخارجية  د�خلية 

تز�يد  �لتي  �خل�صوبة  �عتبار  �ل�صدد  بهذ�  مت  وقد  و�لن�صاء. 

لكونها  �لتحولت،  لتلك  كا�صف  فيها، مبثابة عن�رش  �لتحكم 

�لزوجني  تخ�س  �ختيار�ت  �أو  فردية  �ختيار�ت  تقت�صي 

�لأخري  لهذ�  فبالن�صبة  تقليدي.  لها مع قيم جمتمع  ل عالقة 

�ملد�فع عن �لتو�لد يف غالب �لأحيان، ميثل �لعدد �لكبري من 

�لأطفال، كما هو معروف، م�صدر� لل�صعور بالأمان، حتى ولو 

�أنه يتم يف �لو�قع على ح�صاب رغد عي�س �لأبوين و�لأطفال. 

موؤ�رش�  �ل�صدد  بهذ�  للخ�صوبة  �لقوي  �لنخفا�س  وي�صكل 

�لقت�صادية  نتائجها  مع  �ملجتمع  يف  �لفرد�نية  بروز  على 

�لت�صامن  �أطر  �نفجار  ومع  و�ل�صيا�صية.  بل  و�ملجتمعية، 

يف  �ل�صباب  دخول  كلفة  تخفيف  �إىل  تتجه  �لتي  �لتقليدي 

هذ�  مييل  �مل�صنني،  بالأ�صخا�س  و�لتكفل  �لن�صيطة  �حلياة 

�لتطور �إىل �إبعاد �صاكنة ذ�ت غالبية من �ل�صباب عن �لأنظمة 

و�ل�صيا�صية.  �لجتماعية  للو�صاطة  �لتقليدية  �لنخب  وعن 

وقيم  لال�صتهالك  جديدة  �أمناط  على  �لنفتاح  �صياق  ويف 

و�صلوكات �جتماعية تزد�د هيمنة على �ل�صعيد �لدويل، تبحث 

وطموحاتهم  �ل�صكان  هوؤلء  من  جلزء  �جلديدة  �حلاجيات 

�أطر جديدة  �إىل  �إىل �لتمتع برغد �لعي�س ومعايريها �لثقافية 

�أن تكت�صي، خالل ردح من �لزمن على  للتعبري، وكان عليها 

�أو عفويا.  �لأقل، طابعا تعاونيا 

يف هذ� �لإطار، وكما بنّي ذلك �لبحث حول �لرفاه �لذي �أجنزته 

�ملندوبية �ل�صامية للتخطيط �صنة 2012، ترُبز �أبعاد جديدة يف 

�إدر�ك �ل�صكان مل�صادر حت�صني ظروف عي�صهم. ومن بني هذه 

من   % 78 لـ  بالن�صبة  �لأولوية  مرتبة  �لتعليم  يحتل  �لأخرية 

منهم  لـ 58 %  بالن�صبة  �ملدر�صية  �ملوؤ�ص�صات  وقرب  �ملغاربة 

�ملوؤ�ص�صات  وقرب  منهم   % 49 لـ  بالن�صبة  �ل�صحية  و�لتغطية 

�ل�صحية  �خلدمات  وجودة  منهم   % 38 لـ  بالن�صبة  �ل�صحية 

�صكن  ت�صكل ملكية  �أخرى،  36 % منهم. ومن جهة  لـ  بالن�صبة 

فيه  �لر�حة  وو�صائل  �ملغاربة  من   % 60 لـ  بالن�صبة  خا�س 

بالن�صبة لـ 38 % منهم م�صادر تكت�صي �لأولوية يف ما يخ�س 

�لرفاه. وكر�س �لد�صتور �جلديد حق �لفتيات يف �حرت�م �ل�صن 

�أو م�صاركة  �ملنا�صفة بني �جلن�صني  �أو  للزو�ج مثال  �لقانوين 

و�أ�صبحت  �لعام،  �ل�صاأن  تدبري  يف  �ملدين  و�ملجتمع  �ل�صباب 

تلبيتها  عدم  يكون  �لتي  �جلديدة  �ملتطلبات  من  �لأمور  تلك 

�لإحباطات �ملحتملة. لفئة جديدة من  م�صدر� 

و�إىل  �لآن  من   % 12 بن�صبة  �لطاقة  فاقت�صاد  غاية 2020. 

�ىل  بالنظر   2030 غاية  و�إىل  �لآن  من  و15 %   2020 غاية 

ي�صكل  و�لنقل  و�ل�صناعة  �لبناء  قطاعات  يف  �لتطور  �جتاه 

�لتنمية �مل�صتد�مة.  �أهد�ف  �ليوم هدفا قد يندرج يف 

يف هذ� �لإطار، قد يكون �لتحدي �لأكرب �لذي ينبغي �أن يرفعه 

مع  تكيفه  م�صتوى  من  �لرفع  على  قدرته  يف  يكمن  �ملغرب 

�لهدف  هذ�  يرتكز  �أن  وينبغي  �ملناخية.  �لتغري�ت  تاأثري�ت 

ت�صامن  حتقيق  بهَدف  �ملائية  للمو�رد  مندمج  تدبري  حول 

جمايل بني �لعالية و�ل�صافلة وما بني �لأجيال يف�صل �لزمن 

�لإيكولوجي يف �لتخطيط. ومن �ملفرت�س �أن يتم �إدر�ج عك�س 

بـ 30  �لرتبة  �صياع  تقلي�س  خالل  من  �لتدهور  �جتاهات 

ربح  من  ن  ميكِّ قد  �لذي  �ل�صدود  توحل  من  و�حلد   % 50 �إىل 

خطة  يف  �ل�صنة،  يف  هكتار   10.000 حو�يل  ل�صقي  خمزون 

�لوطني  و�ملخطط  �ملائية  �لأحو��س  لتهيئة  �لوطنية  �لعمل 

�لري. �لوطني لقت�صاد مياه  للماء و�ملخطط 

كما �أن �لقيام بتوجيه كبري لنماذج �ل�صتغالل �لفالحي نحو 

�حرت�م �أكرب لطبيعة �لأر��صي و�إمكانيات �لأنظمة �لإيكولوجية 

�لطبيعية يقت�صي �لقيام باإعادة توجيه �ملخططات �لقطاعية 

�مل�صتد�مة.  بالتنمية  �أكرب  �هتمام  للتنمية، مع 

�أخري�، ينبغي �أن ي�صهد �لتدبري �مل�صتد�م لالأنظمة �لإيكولوجية 

�ملديري  �ملخطط  توجهات  يف  عليه  �ملن�صو�س  �لغابوية 

لإعادة �لت�صجري ويف �ملخطط �ملديري ملحاربة �حلر�ئق، �أو يف 

�ل�صرت�تيجية �لوطنية ل�صحة �لغابات، وترية �أ�رشع يف جمال 

تلك  تكوين  �إعادة  �إىل  �لر�مي  �حلايل  �لتوجه  لتعزيز  �لتفعيل 

5 % من �لآن و�إىل غاية 2030.  �لأنظمة �لإيكولوجية وبلوغ 

�إجر�ئية  تاأثري�ت �جلفاف بذلك �صيغة  �لتكيف مع  قد ي�صكل 

�أقل ممكنة بني �جلهات  فو�رق  �إىل  للحفاظ على ميل  كربى 

و�لأجيال.

بروز �سياق جمتمعي جديد

�صياق  يف  �مل�صتد�مة،  �لتنمية  �أهد�ف  حتقيق  م�صل�صل  يتجه 

طور  يف  منو  ومنوذج  متقدما  �نتقال  ت�صهد  دميوغر�فية 

�إعادة �لهيكلة و�لتهديد�ت �لتي متثلها �لتغري�ت �ملناخية �إىل 

وثقافية  مادية  حاجيات  بربوز  مطبوع  �صياق  يف  �لندر�ج 

عن  �لتعبري  وزن  تنامي  مع  �ملغربي،  �ملجتمع  يف  جديدة 

خا�صة  جديدة،  �جتماعية  فئات  طرف  من  �حلاجيات،  تلك 

�ملدين.  �ملجتمع  و�لن�صاء وجمعيات  �ل�صباب  منها حاجيات 
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�لتنمية �مل�صتد�مة. ولذلك يجب �أن يجد �لتما�صك �لجتماعي، 

يف م�صل�صل مزدوج لنخفا�س �لتفاوتات يف �ملوقع وتكافوؤ 

�أن  ذلك  ل�صتد�مته.  وعامال  ل�صالبته  قاعدة  �لفر�س، 

�نخفا�س �لتفاوتات يف �ملوقع يجب �أن يجد تعبريه يف �إطار 

للحو�ر  دميقر�طي  وت�صيري  �لنمو  ثمار  لتوزيع  ُمن�صف  منط 

�لد�صتورية.  �ملتطلبات  من  �أي�صا  �أ�صبح  �لذي  �لجتماعي 

رهينا  �لفر�س  بتكافوؤ  �ملتعلقة  �لتفاوتات  �نخفا�س  ما ز�ل 

�نتماوؤهم  كان  مهما  �ملو�طنني  جميع  متكني  با�صرت�تيجية 

متكافئة  قدرة  من  �صكناهم  مكان  �أو  جن�صهم  �أو  �لطبقي 

و�ل�صلطة. و�لتملك  �ملعرفة  �إىل  للولوج 

�ملندوبية  �أجنزتها  �لتي  �لدر��صات  جميع  فاإن  �ل�صدد،  وبهذ� 

�ل�صامية للتخطيط حول �لفقر و�له�صا�صة و�لتفاوتات و�حلركية 

�لجتماعية قد �أقرت �أن عدم �مل�صاو�ة يف �لولوج �إىل �لتعليم 

�لفر�س.  تكافوؤ  يف  �مل�صاو�ة  عدم  لب  �صُ يف  ُيوجد  و�لتكوين 

�لفقر  �إنتاج  �إعادة  وتقوي  �لقت�صادي  �لندماج  تعوق  �إنها 

�ملوؤ�ص�صات  يف  �مل�صاركة  �إىل  �مليل  من  وتقل�س  و�لتفاوتات 

ومن �لثقة يف فعالية �صالحياتها. وعلى �ل�صعيد �لقت�صادي، 

دخل  حت�صني  �إىل  توؤدي  �لدر��صة  من  �إ�صافية  �صنة  �أن  يتبني 

�لأجري بن�صبة 9,6 % يف �ملتو�صط مع ن�صبة 2,4 % فيما يخ�س 

�لأجري من م�صتوى �لإعد�دي ون�صبة 9,6 % لالأجري من م�صتوى 

�لعايل  �لتعليم  م�صتوى  من  لالأجري   % 11 ون�صبة  �لثانوي 

�لجتماعية  �حلركية  �صعيد  وعلى   .)11 رقم  �لبياين  )�لر�صم 

و�لأ�صل  �لدر��صي  و�مل�صتوى  �لإقامة  ومكان  �ل�صن  نف�س  ففي 

�لجتماعي يكون ل�صخ�س ن�صيط من م�صتوى �لتعليم �لأ�صا�صي 

�لألفية  �أهد�ف  يف  �ملعتمدة  �لأبعاد  فقدت  عامة،  ب�صفة 

�لكمي  م�صمونها  و�ملدر�صة،  �ملاء  �إىل  �لولوج  مثل  للتنمية، 

فاإن  وباملقابل،  �لجتماعي.  �لطلب  يف  ح�صورها  وحدة 

وكر�مة  دو�م  وتاأمني  وجودتها  �لجتماعية  �خلدمات  قرب 

�ل�صغل و�ملد�خيل وتخليق �حلياة �لعامة وتاأمني �ل�صيخوخة 

و�مل�صاو�ة يف �ملوقع وتكافوؤ �لفر�س كلها متطلبات تز�يدت 

قوتها. ف�صال عن ذلك، �أ�صبحت �ن�صغالت جديدة وح�صا�صيات 

بتاآزر  �ملدين  �ملجتمع  من  �لفاعلني  من  �ملزيد  تعباأ  بيئية 

مع �ملبادر�ت �مللكية يف قطاعات �لطاقة �ملتجددة و�ملياه 

و�لغابات و�لتعمري. وُي�صاحب �لتعبري �لو��صع عن كافة هذه 

�لأبعاد عموما، طموحا قويا للمو�طنني للم�صاركة يف م�صل�صل 

وقيادتها.  �لعمومية  �ل�صيا�صات  حتديد 

��صتطاع د�صتور 2011 �ل�صتجابة لربوز هذ� �لطلب �لجتماعي 

�لدميقر�طية  لأبعاده  �لد�صتوري  �لتكري�س  خالل  من  �لقوي 

وَعرْب منح �لفئات �لجتماعية �لتي ُتعرب عنه �إطار� موؤ�ص�صاتيا 

�أخذهم  يف  �مل�صاهمة  �أجل  من  و�مل�صاركة  و�لقرت�ح  للحو�ر 

ولهذ�  �ل�صيا�صي.  �لقر�ر  �أ�صحاب  طرف  من  �لعتبار  بعني 

�لغر�س ن�س �لد�صتور، �إىل جانب مقت�صيات �أخرى ذ�ت طابع 

لل�صباب  ��صت�صاري  جمل�س  �إحد�ث  على  وجمتمعي،  �قت�صادي 

هيئة  وتاأ�صي�س  و�لطفولة  لالأ�رشة  وجمل�س  �جلمعوي  و�لعمل 

�لتمييز. �أ�صكال  �ملنا�صفة وحماربة جميع 

هذ�  ُيقوي  �أن  عليه  يتعنّي  �لذي  �لجتماعي  �لتما�صك  �إن 

يف  ُي�صكل،  �أن  عليه  �لد�صتور  كر�صه  �لذي  �لت�صاركي  �لبعد 

لأهد�ف  خدمة  �لقت�صادي  �لنمو  من  �لغاية  �ملطاف،  �آخر 

الر�سم البياين رقم 11

املردودية املت��سطة يف ال�سنة ح�سب امل�ست�ى الدرا�سي والتك�ين �سنة 2013  
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»بدون  يكون  �لذي  مثيله  من  �أكرث  �حلظوظ  من  1,6 مرة 

م�صتوى در��صي« لكي ُيحقق حركية �جتماعية �صاعدة. وهذه 

بالن�صبة  مرة   4,6 لتبلغ  ترتفع  �حلظوظ  تخ�س  �لتي  �لعالقة 

�لثانوي  �لتعليم  م�صتوى  على  يتوفرون  �لذين  لالأ�صخا�س 

و16,2 مرة بالن�صبة لالأ�صخا�س ذوي م�صتوى �لتعليم �لعايل.

�لتعليم  لنظام  �لكبري  �لإ�صالح  فاإن  �لظروف،  هذه  ظل  يف 

�ملدر�صي  قبل  ما  �لتعليم  �إلز�مية  �إقر�ر  خالل  من  و�لتكوين، 

طرف  من  �لتعليم  ولوج  يخ�س  فيما  �لإيجابي  و�لتمييز 

�لأو�صاط �ملحرومة و�لأ�صخا�س يف  �لأطفال �ملنحدرين من 

و�صعية �إعاقة �أو يف و�صعية ه�صا�صة وتقوية م�صاهمة �لقطاع 

�خلا�س يف �ملجهود�ت �لر�مية �إىل �لتعميم �ملن�صف للتعليم، 

مدر�صة  �ملغربية  �ملدر�صة  من  جتعل  �أن  ينبغي  عو�مل  كلها 

�لفر�س. وتكافوؤ  �لإن�صاف 

�لإ�صارة  �لتعليم، كما متت  �إذ� كان  �أنه  �لتذكري  ينبغي مع ذلك 

�لأفر�د  دخل  حت�صني  يف  حا�صما  عامال  ُي�صكل  �أعاله،  ذلك  �إىل 

�صنو�ت  عدد  �أن  �أي�صا  �لثابت  من  يبقى  �لتفاوتات،  وحماربة 

�لتمدر�س، على �صعيد �لندماج �ملهني، مييل �ليوم �إىل �أن يكون 

�ليد  �صفوف  يف  خا�صة  ومدتها،  �لبطالة  بارتفاع  م�صحوبا 

و�لتقنية  �لعلمية  �ملجالت  ويف  �ل�صهاد�ت.  حملة  من  �لعاملة 

ترتفع ن�صبة �لبطالة، �إىل غاية �ل�صنة �لتا�صعة من �لدر��صة لتبلغ 

24,6 %. وبعد هذ� �مل�صتوى من �لدر��صة تنخف�س ن�صبة �لبطالة 

م�صتوى  عند   % 10 لتبلغ  �لدر��صة  �صنو�ت  عدد  �رتفاع  مبو�زة 

.)12 �لبياين رقم  )�لر�صم  �لدر��صة  16 �صنة من  يتجاوز 

الر�سم البياين رقم 12

معدل البطالة ح�سب جمال ومدة التك�ين �سنة 2013
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�إن�صاين �جتماعي، 

تقني علوم، 

تنويع  �صعف  يف  �ملفارقة  لهذه  �لهيكلي  �لأ�صل  يكمن 

�لتي حُتدث منا�صب  �لقوية  �لقيمة �مل�صافة  �لقطاعات ذ�ت 

�صغل ذ�ت جودة عالية وباأجر جيد تكون قادرة على تثمني 

وهكذ�،  �ملتوفرة.  �لب�رشية  �ملو�رد  تكت�صبها  �لتي  �لكفاء�ت 

لنظام  �ملتوقع  �لنهو�س  يف  بالنجاح  مطالب  �ملغرب  فاإن 

�قت�صاد  حاجيات  ي�صتبق  عالية  �أد�ء�ت  ذي  وتكوين  تعليم 

عال  م�صتوى  بو��صطة  وُيحقق،  �لهيكلة  �إعادة  طور  يف 

�ل�رشوري  �لتكيف  و�خلارجية،  �لد�خلية  �ملردودية  من 

للعر�س و�لطلب على �ل�صغل باعتباره عامال ل�صتد�مة �لنمو 

�لجتماعي. �لتما�صك  وتقوية  و�لإنتاجية 

احلليمي اأحمد 
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التقلي�ص من الفقر املدقع واجل�ع

تنهجها  �لتي  لل�صيا�صة  �أ�صا�صيا  حمور�  �لفقر  مكافحة  ت�صكل 

�مليز�نية  حجم  خالل  من  ذلك  ويتج�صد  �لعمومية.  �ل�صلطات 

�آليات  وتدعيم  �لجتماعية  للقطاعات  �ملر�صودة  �لعامة 

�ل�صيا�صة  لهذه  كان  وقد  �لجتماعية.  و�مل�صاعدة  �حلماية 

على  و�أي�صا  �أبعاده  بجميع  �لفقر  تطور  على  �إيجابي  وقع 

�نخفا�س �لفو�رق �لجتماعية. رغم هذ�، فاإن توطيد تر�جع 

�لفو�رق �لجتماعية �لذي بد�أ بني �صنتي 2007 و2014، ي�صكل 

حتقيقها  مت  �لتي  �لإجناز�ت  تكري�س  يو�جه  حقيقيا  حتديا 

يف هذ� �مليد�ن. 

1. اجتاه الفقر النقدي �سنة 2014-1990 

و�صع �ملغرب بني 1991 و2014، حد� للفقر �ملطلق ذو �لعتبة 

�لدنيا، وقل�س بن�صب قوية، �لفقر �ملطلق ذو �لعتبة �ملرتفعــة، 

�ملندوبيـة  من  كل  حددتهـا  �لتي  بالعتبات  قيا�صـا  وذلك 

)�جلدول 1(. �لدوليـة  و�ملوؤ�ص�صات  للتخطيـط  �ل�صاميـة 

الفقر املدقع

�لذي  �لفقر،  ن�صبة  �ملغرب  قل�س  املدقع :  الفقر  على  الق�ساء 

يف  �ل�رش�ئية  �لقدرة  من�صوب  ح�صب  �أمريكي  بدولر  يقا�س 

�ليوم �لو�حد لكل فرد، من 3,5 % �صنة 1985 �إىل م�صتوى يكاد 

)ما يقارب  �لإح�صائية  �لناحية  من  �أهمية  ذي  غري  يكون  �أن 

�أفـق  1,8 % يف  تبلغ  م�صتهدفة  قيمة  مقابل   2014 �ل�صفر( يف 

2015 لأهد�ف �لألفية من �أجل �لتنمية )�لر�صم �لبياين رقم 13(. 

من  �ل�صكل  هذ�  على  عمليا  �لق�صاء  مت  �أنه  �لإ�صارة  وجتدر 

�أ�صا�س  على  �لقروي. وقيا�صا  �أو  �حل�رشي  بالو�صط  �صو�ء  �لفقر 

2 دولر �أمريكي لكل فرد يف �ليوم �لو�حد ح�صب من�صوب �لقدرة 

1,3 % من  2014 �صوى  �ل�رش�ئية، فاإن �لفقر مل يكن مي�س �صنة 

0,3 % من �حل�رشيني و2,9 % من �لقرويني.  �ملغاربة، 

الق�ساء على اجل�ع

�حلد  على  يتوفرون  ل  �لذين  �لأ�صخا�س  ن�صبة  تقلي�س  مت 

�لفقر  مبعدل  يقا�س  �لذي  �حلر�رية،  �ل�صعر�ت  من  �لأدنى 

1985 �إىل  ، قد مت تقلي�صها بدورها من 4,6 % �صنة 
1
�لغذ�ئي 

0,1 % �صنة 2014 مقابل قيمة م�صتهدفة تبلغ 2,3 % يف �أفق 

�لو�صط  �صاكنة  من  فقط   % 0,6  ،2014 �صنـة  يف   .2015 �صنة 

�لق�صاء  �لغذ�ئي، بينمـا مت  �لفقـر  �لقـروي كانو� يعانون من 

عمليا على �جلوع يف �ملدن. 

التقلي�ص بن�سبة 65,6 % من انت�سار نق�ص الوزن: مت تقلي�س 

�لذي  �خلام�صة،  �صن  دون  �لأطفال  بني  �لوزن  نق�س  �نت�صار 

�لثلثني  بقر�بة  لل�صن،  بالن�صبة  �لوزن  لنق�س  موؤ�رش�  ي�صكل 

ب�صكل  �لتقلي�س  هذ�  معاينة  متت  وقد  و2011.   1992 بني 

كلي بني �صنة 2003 و2011. و�إذ� كانت ن�صبـة �لأطفال �لذيـن 

 % 10,2 �إىل   % 9,0 �رتفعت من  �لوزن قد  يعانـون من نق�س 

بيـن 1992 و2003، فاإن �لإنخفاظ �ملهم �صجل ما بني 2003 

2011 متجاوز�  3,1 % �صنة  و2011، حيث و�صل �إىل م�صتوى 

من  �لألفية  لأهد�ف   2015 �أفق  يف  �مل�صتهدفة  �لقيمة  بذلك 

هـذ�  من  ��صتفــاد  وقد   .% 4,5 يف  و�ملحـددة  �لتنمية  �أجل 

على  �لفتيان و�لفتيات  و�لقرويـون،  �حل�رشيون  �لنخفا�س 

1 بعده(.  حد �صو�ء )�جلدول 

خا�صة  �ملدقع،  �لفقر  موؤ�رش�ت  �أن  ذلك  من  ون�صتخل�س 

م�صتويات غري  2014 يف  �صنة  ��صتقرت يف  �جلوع،  موؤ�رش�ت 

ذي �أهمية من �لناحية �لإح�صائية. وهذ� يعني �أن تتبع �لفقر 

�لفقر  )عتبة   
2
�لوطنية  �لعتبة  على  يرتكز  �أن  ينبغي  �ملطلق، 

�ملطلق �ملتمثلة يف 2,4 دولر �أمريكي ح�صب من�صوب �لقدرة 

يف  �ملتمثلة  �له�صا�صة  وعتبة  فرد  لكل  �ليوم  يف  �ل�رش�ئية 

�ليوم  �ل�رش�ئية يف  �لقدرة  من�صوب  �أمريكي ح�صب  3,6 دولر 

جديدة،  فقر  خطوط  �إىل  �إ�صافة   ،)2014 �صنة  يف  فرد  لكل 

�ل�صتهالك.  باأجز�ء من و�صيط نفقات  تقا�س 

�لغذ�ئية  و�خلدمات  �ملو�د  جمموعة  تكلفة  هي  �لغذ�ئي  �لفقر  1 عتبة 

وفق  �لالزمة  �حلر�رية  �ل�صعر�ت  من  �لأدنى  �حلد  توفري  ت�صمن  �لتي 

�ملعايري �ملو�صى بها من قبل منظمة �لتغذية و�لزر�عة ومنظمة �ل�صحة 

للفرد  �حلر�رية  �ل�صعر�ت  من  �ملطلوب  �لأدنى  �حلد  و�صع  مت  �لعاملية. 

بها  �ملو�صى  �لطاقية  �لحتياجات  جدول  تطبيق  خالل  من  �ليوم  يف 

)منظمة �لتغذية و�لزر�عة ومنظمة �ل�صحة �لعاملية( على بنية �ل�صكان 

و�لر�صاعة.  �لن�صاء خالل �حلمل  و�ل�صن وو�صعية  ح�صب �جلن�س 

حتديدها  مت  و�لتي  بقليل  �لعاملية  �لعتبة  �لوطنية  �لعتبة  2 تفوق 

يف  �ل�رش�ئية  �لقدرة  من�صوب  ح�صب  �أمريكي  دولر   2 يف  �صنة 2005 

�ليوم لكل فرد.
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تط�ر ن�سبة ال�سكان الذين يت�فرون على اأقل من دولر اأمريكي واحد يف الي�م ح�سب من�س�ب القدرة ال�رشائية )%(

الفقر املطلق 

الثلثني:  من  باأزيد  الوطنية  بالعتبة  املقا�ص  الفقر  تقلي�ص 

 ،
3
�ملرتفعة  �لوطنية  بالعتبة  مقا�صا  �ملطلق،  �لفقر  �تخذ 

ومل  �ملا�صي  �لقرن  من  �لت�صعينات  خالل  ت�صاعديا  �جتاها 

�إىل  بذلك  موؤديا   ،2001 من  �بتد�ء  �إل  �لجتاه  هذ�  يعك�س 

هذ�  من  �لأوىل  �لع�رشية  مدى  على  للفقر  ملمو�س  �نخفا�س 

2000 و2010.  �لقرن �أي ما بني 

و2014   2001 �صنتي  بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  وبالفعل، 

حتقق ما يلي : 

�لفقر  عتبة  بقيا�س  باملغرب  للتخطيط  �ل�صامية  �ملندوبية  3 تقوم 

�ملطلق طبقا ملعايري منظمة �لتغذية و�لزر�عة ومنظمة �ل�صحة �لعاملية 

للمكونة  �لدويل  �لبنك  طرف  من  �لتقدير  ومنهجية  �لغذ�ئية(  )�ملكونة 

�ملطلق  �لفقر  عتبة  بلغت   ،2014 �صنة  يف  �لعتبة.  لهذه  �لغذ�ئية  غري 

�حل�رشي  �لو�صط  يف  درهم   4395 و�صنويا  للفرد  مرتفعة –  – عتبة 

دولر   2,5 �ملتو�صط  يف  وت�صاوي  �لقروي.  �لو�صط  يف  و4266 درهم 

دولر   1( فرد  لكل  �ليوم  يف  �ل�رش�ئية  �لقوة  من�صوب  ح�صب  �أمريكي 

�أمريكي ح�صب من�صوب �لقوة �ل�رش�ئية = 4,88 درهم(. وتعترب ه�صة، كل 

هذه  و�صعف  �ملطلق  �لفقر  عتبة  بني  ما  فرد  لكل  نفقاتها  تقع  �أ�رشة 

كبري  ب�صكل  معر�صة  ولكنها  فقرية  لي�صت  �أ�رشة  وهي  ون�صف.  �لعتبة 

مرتفعة –  – عتبة  �ملطلق  �لفقر  ن�صبة  �أن  �إىل  هنا  ون�صري  �لفقر.  خلطر 

 .1999 16,3 % �صنة  1991 �إىل  13,1 % �صنة  �رتفعت من 

�لثلثني: باأزيد من  �لفقر �ملطلق  تقل�س معدل   •

–  بـ 72,5 % على �ل�صعيد �لوطني، حيث �نتقل من 15,3 % 

�إىل 4,2 %؛

1,1 %؛ 7,6 % �إىل  85,5 % يف �لو�صط �حل�رشي، من  –  بـ 

.% 8,9 64,5 % يف �لو�صط �لقروي، من % 25,1 �إىل  – وبـ 

:% 40  باأكرث من 
4
�له�صا�صة  كما �نخف�س معدل   •

–  بـ 49,6 % على �ل�صعيد �لوطني، حيث �نتقل من 22,8 % 

�إىل 11٫5 %؛

6,9 %؛ 16٫6 % �إىل  58,4 % يف �لو�صط �حل�رشي، من  –  بـ 

.% 18,4 30٫5 % �إىل  39,7 % يف �لو�صط �لقروي، من  –  وبـ 

2014، كانـو�  �صنـة  �ملغاربـة،  5,3 مليـون من  يف �ملجموع، 

�أو من �له�صا�صـة  �إما من �لفقـر �ملطلـق )1,4 مليون(  يعانون 

40 % كوزن  مليون(. وي�صم �لو�صط �لقروي، �لذي ميثل   3,9(

85,0 % مـن �لفقـر�ء و64,0 % من �ل�صكان �لذين  دميغر�فـي، 

يعي�صون يف و�صعية ه�صة.

4 ل باأ�س من �لتذكري باأنها ن�صبة �ل�صكان �لتي يرت�وح ��صتهالكها لكل 

للفقر �ملطلق. �لوطنية  �لعتبة  1,5 ومرة �صعف  ن�صمة بني مرة و�حدة 

�مل�صجلة �لقيم 

�ملرمى �لطريق نحو 

للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 
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من  ـ 60 %  ب مقا�صا  �لن�صبي  �لفقر  �نخف�س  جانبه،  ومن 

من  و2014،   1990 بني  فرد،  لكل  �ل�صتهالك  نفقات  و�صيط 

ركود�  �صهد  بينما  �لوطني  �ل�صعيد  18,8 % على  �إىل   % 22,0

10٫0 % يف �لو�صط �حل�رشي مقابل �نخفا�س طفيف  يقارب 

�لإ�صارة  وجتدر  �لقروي.  �لو�صط  يف   % 31٫3 �إىل   % 32٫6 من 

بارتفاع  ترتفع  �ل�صكل  بهذ�  �لفقر �ملحددة  �أن عتبة  �إىل  هنا 

�لأ�صـر.  دخل 

كانت  مهما  �ملغرب،  يف  �لفقر  باأن  �لقول  ميكن  وخال�صة 

تر�جع  �لجتاه  هذ�  ويوؤكد  ملحوظ  ب�صكل  تقل�س  قد  عتبته، 

�لأبعاد. �ملتعدد  �لفقر 

الفقر متعدد الأبعاد، خالل فرتة 2014-1990

�لذي  �لأبعاد،  متعدد  �لفقر  �صهد  �لنقدي،  �لفقر  غر�ر  على 

�لأمم  برنامج  �عتمدها  �لتي  �ملقاربة  با�صتخد�م  تقديره  مت 

 
5
�أك�صفورد  تدعى  �لتي  �ملقاربة  وهي  للتنمية،  �ملتحدة 

وتبني  �ملغرب.  يف  �رشيعا  �نخفا�صا  �ألكري-فو�صتري،  �أو 

جمال  يف  مهم  تقدم  �إحر�ز  عن  �صجلها،  �لتي  �لجتاهات 

�لعي�س. ظروف 

وبالفعل �نخف�س معدل �لفقر متعدد �لأبعاد،�لذي يقا�س مبا 

1992 و2014  بـ: مت ذكره، بني 

–  بـ 78,9 % على �ل�صعيد �لوطني، حيث �نتقل من 58,3 % 

�إىل 6,0 %؛

1,3 %؛ 25,8 % �إىل  84,5 % يف �لو�صط �حل�رشي، من  –  بـ 

.% 13,1 84,3 % �إىل  75,8 % يف �لو�صط �لقروي، من  –  بـ 

باخت�صار، ميكن �لقول باأن �ملغرب يتجه نحو �لق�صاء على 

�لو�صط  يف  �أما  �حل�رشي.  �لو�صط  يف  �لأبعاد  متعدد  �لفقر 

من  �أكرث  �أن  من  بالرغم  �لتقل�س،  نحو  يتجه  فاإنه  �لقروي، 

ويف  �لأبعاد.  متعدد  �لفقر  من  يعاين   ،10 �أ�صل  من  �صخ�س 

كانو�  �ملغاربة  من  مليون   2,015 من  يقرب  ما   ،2014 �صنة 

يعي�صون يف �أ�رش تعاين من �لفقر متعدد �لأبعاد، 87,3 % منهم 

�لقروي. �لو�صط  �إىل  ينتمون 

الفقر الذاتي

يف  للتخطيط،  �ل�صامية  �ملندوبية  تعتمد   ،2007 �صنة  منذ 

قيا�س �لفقر �لذي يتم �لإح�صا�س به و�مل�صمى بالفقـر �لذ�تي، 

�ألكري ودجيم�س فو�صرت )2008(: 5 �مل�صدر )باللغة �لجنليزية( �صابينا 

« Counting and Multidimensional Poverty Measurement », OPHI, 
Working paper series.   

�عتبارها  ح�صب  �لأ�رش  ت�صنيف  يتم  حيث   
6
�لرفاه  �صلم  على 

�أو فقرية ن�صبيا  �أو متو�صطة  �أو غنية ن�صبيا  �لذ�تي، جد غنية 

للغاية. �أو فقرية 

فقر�ء،  �أنف�صهم  �ملغاربة  من   % 42,3 �عترب   ،2014 �صنة  يف 

�لو�صط  يف  و49,0 %  �حل�رشي  �لو�صط  يف  منهم   % 37,9

�لقروي. و�صبع �صنو�ت من قبل، �أي يف �صنة 2007، بلغ معدل 

�لفقر �لذ�تي 39,3 % على �ل�صعيد �لوطني، 37,3 % يف �لو�صط 

�حل�رشي و42,0 % يف �لو�صط �لقروي. 

لكن  �لجتماعية،  �لطبقات  �لذ�تي جمموع  �لفقر  وتعاين من 

�لتي  �لأ�رش  و�صط  �أكرب  �لن�صبه  وتكون   .
7
خمتلفة  مب�صتويات 

تعاين من �لفقر �لنقدي و/�أو �لفقر متعدد �لأبعاد و�له�صا�صة.

2. اجتاهات الف�ارق بني 1990 و2014

1990 و2014،  �لنقدي يف �ملغرب، بني  �لفقر  �نخفا�س  نتج 

�أ�صا�صـا عن �لنمو �لقت�صادي وتو�صيع �لولوج �إىل �خلدمــات 

�نخفا�س  عن   ،2007 من  و�بتد�ء  �لجتماعية،  و�لتجهيز�ت 

�لجتماعية. �لفو�رق 

عرف   ،2014 �إىل   2001 من  �صنة،  ع�رش  خم�صة  مدى  على 

�نتقل،  حيث  �صنويا(   % 3,3( كبري�  منو�  �لفردي  �ل�صتهالك 

بالدرهم �لثابت، من 10286 درهم �إىل 15609 درهم. وي�صكل 

�لفقر  �نخفا�س  جانب  �إىل   ،
�ل�صتهالك 8 يف  �لرتفاع  هذ� 

 2007 بني  �لجتماعية  �لفو�رق  و�نخفا�س  �لأبعاد  متعدد 

و2014، �لعامل �لرئي�صي لنخفا�س �لفقر �ملطلق خالل �لفرتة 

مما  �أقل   ،0,388 جيني  موؤ�رش  بلغ   ،2014 �صنة  ويف  ذ�تهــا. 

�لأ�رش:  �أرباب  �إىل  يوجه  �لذي  �لتايل  �ل�صوؤ�ل  على  �ل�صلم  هذ�  6 يرتكز 

�أ�رشتكم، مقارنة مع ما ي�صود يف  �أي م�صتوى �جتماعي ت�صنفون  »يف 

بيئتكم �لجتماعية، هل ت�صنفونها �صمن �لأ�رش �لغنية للغاية �أو �لغنية 

للغاية ؟«. �لفقرية  �أو  �لفقرية ن�صبيا  �أو  �أم �ملتو�صطة  ن�صبيا 

�لفقر  �أو  به  �لإح�صا�س  يتم  �لذي  �لفقر  معدل  بلغ   ،2014 �صنة  7 يف 

�لفرد  )�لتي تقل نفقة  �لطبقات �ملتو��صعة  61,7 % بني �صفوف  �لذ�تي 

بيـن  و37,7 %  فرد(  لكل  �ل�صتهالك  نفقات  و�صـيط  من   % 75 عن  فيها 

بيـن  فيهـا  �لفـرد  نفقـة  تتـر�وح  )�لتي  �ملتو�صطــة  �لطبقات  �صفوف 

75 % و2,5 مرة و�صيط نفقات �ل�صتهالك لكل فرد( و9,4 % بني �صفوف 

2,5 مرة و�صيط نفقات  �لطبقات �ملي�صورة )�لتي تفوق نفقة �لفرد فيها 

لكل فرد(. �ل�صتهالك 

8 تظهر مرونة �لنمو – �لفقر باأن للنمو تاأثري� متز�يد� يف تقلي�س �لفقر: 

 % 2,7 بن�صبة  �لفقر  �إىل تقلي�س معدل  يوؤدي   % 1 بن�صبة  �قت�صادي  منو 

 .2014 2007 و3,9 % �صنة  2001 و2,9 % �صنة  �صنة 
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كان عليــــه يف �صنة 2007 )0,407( �أو يف �صنة 2001 )0,406( 

 .)0,399( 1985 و�صنة 

غالبا  �لتقل�س  نحو  �لجتماعية  �لفو�رق  �جتاه  �أن  ويالحظ 

 ،2014 �صنة  يف   .
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�لفقر  �نخفاظ  على  تاأثري  له  يكون  ما 

�لتاأثري  يلغي  �أن   % 1 بن�صبـة  �لفـو�رق  �رتفاع  باإمكان  كان 

للنمو  �ملئويـة  �لن�صبة  من  نقطة   2,4 بـ  �لفقر  �نخفا�س  على 

�لقت�صادي مقابل 0,2 نقطة من �لن�صبة �ملئوية �أو�خر 2000. 

�لأقل  على  �أو  �لفو�رق،  �نخفا�س  دور  ياأتي  هنا  ومن 

�لفقر. ��صتقر�رها، يف حماربة 

بالن�صبة لنمط �لتوزيع، ��صتهلكت 10 % من �لأ�رش �لأكرث ثر�ء 

خالل �لفرتة ما بني 1990-2014، �أكرث من 30 % من جمموع 

2014 لأول مرة حت�صنا لوزن  �لأ�صـر. و�صهدت �صنة  ��صتهالك 

مقابل   )% 2,8( �ل�صتهالك  يف  ثر�ء،  �لأقل  �لأ�رش  من   % 10

1985 و2007. ركود �صجل )2,6 %( ما بني 

ثر�ء، همت  �لأقل  �لفئة  لفائدة  �ملو�رد  توزيع  �إعادة  �أن  كما 

حت�صن  �صهدو�  �لذين  ثر�ء  �لأقل  �ل�صاكنة  من   % 50 �أي�صا 

ح�صتهم يف نفقات �ل�صتهالك بن�صبة �نتقلت من 23,4 % �صنة 

.2014 2007 و24,5 % �صنة  23,6 % �صنة  2001 �إىل 

تاأثري  وتر�جع  �لفو�رق  �نخفا�س  من  يظهر  �لقول،  خال�صة 

�مل�صجل  �لقت�صادي  �لنمو  باأن  و�له�صا�صة،  �لفقر  �أ�صكال 

�لفئات  و��صتفادت منه  �صامال  2007 و2014، كان منو�  بني 

لفائدة  )منو  �لفقرية  غري  �لفئات  من  �أكرث  و�له�صة  �لفقرية 

 .
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�لفقر�ء( 

 ،2014 �صنة  �لقرويون  �ل�صكان  �صجل  �لرت�بي،  �ل�صعيد  على 

ن�صبة فقر �أعلى بكثري من ن�صبة �ل�صكان �حل�رشيون، بلغت 10 

مر�ت بالن�صبة للفقر متعدد �لأبعاد و9,8 مرة بالن�صبة للفقر 

. وبالرغم �أن هذه �لتفاوتات ما تز�ل مهمـة، فاإنهـــا 
11

�ملطلق 

�صهدت منذ 1990 تقل�صا متو��صال، يبقى من �لالزم ت�رشيعه 

.)14 �لبياين رقم  )�لر�صم  �ل�صنو�ت �ملقبلة  خالل 

2,6 % �صنة  �لفقر بن�صبة  �إىل �رتفاع   % 1 �لفو�رق بن�صبة  9 �أدى �رتفاع 

.2014 2007 و10 % �صنة  2001 و5,9 % �صنة  1985 و4,1 % �صنة 

10 مت تقدير �ملعدل �ل�صنوي لتطور متو�صط �لنفقات �لفردية بني 2007 

و2014 بـ: 3,9% للطبقات �ل�صعيفــــة و3,6% للطبقات �ملتو�صطة و%2,4 

�لغنية.  للطبقات 

�لقدرة  من�صوب  ح�صب  �أمريكي  دولر   2 بعتبة  �لنقدي  �لفقر  11 يقا�س 

�ألكري-فو�صتري. �لأبعاد ح�صب مقاربة  و�لفقر متعدد  �ل�رش�ئية 

3. التحديات الكربى يف جمال حماربة الفقر 

والف�ارق

تبني �جتاهات ظروف عي�س �ل�صاكنة �أن كل من �لفقر �ملطلق 

ذي �لعتبة �ملرتفعة و�ملتعدد �لأبعاد، يتجهان نحو �لإنقر��س 

�لقــروي  بالو�صط  حا�رشين  ويظالن  �حل�رشي  �لو�صط  يف 

يت�صم  �صياق  يف  ذلك  ويتم  �لكبيـر،  �نخفا�صهما  من  بالرغـم 

بعك�س �جتاه �رتفاع �لفو�رق �لجتماعيـة و�نت�صار مهم للفقـر 

و�ملتو�صطة ب�صفة خا�صة.  �ملتو��صعة  �لطبقات  �لذ�تي بني 

ويرتتب عن ذلك، ثالثة حتديات كربى:

• يتمثل التحدي الأول يف الرفع من وترية انخفا�ص الفـوارق 

الجتماعيــة. وي�صكل �نخفا�س �لفـو�رق �ملالحظ بني 2007 

و2014 �نعطافا �أوليا ل�صالبته �أمام �لنخفا�س �مل�صجل منذ 

�لت�صعينـات، وهذ� ي�صكل مك�صبـا للمغرب يف جمال حماربــة 

للفــو�رق  �لنخفا�س  هذ�  ي�صكـل  مت  ومن  و�له�صا�صـة.  �لفقــر 

كذلك  بل  فح�صب،  و�له�صا�صــة  �لفقــر  لنخفا�س  لي�س  دعمـا 

 .
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�ملتو�صطة  �لطبقات  وتعزيز  لتو�صيـع 

الذاتي من  الفقر  الثاين يف تخفيف حدة  التحدي  ويتمثل   •

�لتعليم  م�صتويات  �إىل  تعزى  و�لتي  �أ�صبابه  تخفيف  خالل 

و�لتكوين �ل�صعيفة و�إىل ه�صا�صة منا�صب �ل�صغل ومن ثم �إىل 

عدم �ل�صعور بالأمان �ملايل و�لجتماعي. وقد �أ�صبحت ن�صبة 

�ملغاربة �لذين يح�صون باأنهم فقر�ء، خالل �ل�صنو�ت �لأخرية 

تكاد ل تتاأثر بالتغري�ت �لكمية و�لنوعية �لتي تعرفها �لبالد 

قيا�صها  يتم  �لتي  تلك  بينها  ومن  �لعي�س،  يف جمال ظروف 

مبقيا�س �لفقر �لنقدي �أو متعدد �لأبعاد، �ل�صيء �لذي ي�صتدعي 

�إ�صالحا �صامال ملحاربة �لفقر، مع �إيالء �لأهمية، �إىل جانب 

�قت�صاديا  للمحرومني  �ملخ�ص�س  �لطبية  �مل�صاعدة  نظام 

يف  �لفر�س  لتكافوؤ  �لب�رشية،  للتنمية  �لوطنية  و�ملبادرة 

تنمية �لقدر�ت �لب�رشية و�لعمل �لالئق و�حلماية �لجتماعية 

و�لأمن �ملايل. 

للتخطيط(  �ل�صامية  )�ملندوبية   2009 �لر�بع  �لوطني  �لتقرير  12 ي�صري 

حول �أهد�ف �لألفية من �أجل �لتنمية باملغرب، �إىل �أن تخفيف �لفو�رق 

�لجتماعية و�لرت�بية قد ل يكون ناجتا فقط عن �ل�صتهد�ف �جلغر�يف 

تركز  مت�صاعدة  �جتماعية  حركية  من  �أي�صا  ولكن  �لعمومية،  للمو�رد 

�لأو�صط من �ملد�خيل.  و�ل�صطر  �لأ�صفل  �ل�صطر  على 
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املغرب بني اأهداف الألفية من اأجل التنمية واأهداف التنمية امل�ستدامة. املكت�سبات والتحديات30

انخفا�ص  وترية  ت�رشيـع  يف  الثالث  التحدي  ويتمثل   •

القـروي  الو�سط  يف  الفقـر  مظـاهـر  وخمتلف  اله�سا�سة 

ظروف  جمال  يف  احل�رشي/القروي  الفارق  جتعل  بكيفيـة 

�لجتماعية.  �لناحية  فارقا مقبول من  �لعي�س 

4. حمـاور حماربة الفقر والف�ارق

 1990 بني  �لأبعاد،  و�ملتعدد  �لنقدي  �لفقر،  تر�جع  يعزى 

و2014، ف�صال عن تقوية �ل�صتثمار�ت �لعمومية يف �لتنمية 

للرب�مج  �ل�صتهد�ف �جلغر�يف و�لجتماعي  �إىل  �لجتماعية، 

�لفقرية.  وللمناطق  لل�صكان  �ملخ�ص�صة  �قت�صادية  �ل�صو�صيو- 

ح�صـة  �رتفعت  فقـد  �لعموميـة،  �لإ�صتثمـار�ت  �صعيـد  وعلى 

 % 51,1 بـ  �لعامـة  �مليز�نيـة  مـن  �لجتماعيـة  �لقطاعات 

 .% 54,4 �إىل   % 36 من  �نتقلت  �إذ  و2014،   1994 �صنتي  بني 

وقد ��صتفاد من هذ� �لرتفاع قطاعا �لتعليم و�ل�صحة �للذ�ن 

ت�صاعفت ميز�نيتهما باأكرث من ثالث مر�ت خالل هذه �لفرتة. 

ت�صتهدف  �لتي  �ل�صو�صيو-�قت�صادية  �لرب�مج  م�صتوى  على 

بر�مج  �صمن  هناك  �ملحرومني،  و�ل�صكان  �لفقرية  �ملناطق 

�مل�صاعدة  ونظام  �لب�رشية  للتنمية  �لوطنية  �ملبادرة  �أخرى، 

�لطبية.

�لب�رشية  للتنمية  �لوطنية  �ملبادرة  �إطالق  فاإن  وبالفعل، 

�لطبية  �مل�صاعدة  نظام  تعميم  وعملية   
13

 2005 �صنة 

ومل�صل�صل  �لتنمية  لدينامية  جديدة  دفعة  �أعطيا  �صنة 2013، 

�ملبادرة  �ليوم  وتوجد  و�لب�رشي.  �ملطلق  �لفقر  حماربة 

 ،
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�لوطنية للتنمية �لب�رشية يف مرحلتها �لثانية 2015-2011 

وكذ�  درهم  مليار   17 قدرها  ميز�نية  ر�صد  طبعها  �لتي 

و532  قروية  جماعة   702 بتغطية  ليقوم  �ل�صتهد�ف  تو�صيع 

�لفقر  خر�ئطية  على  �عتماد�  ت�صورها  مت  وقد  ح�رشيا.  حيا 

�أجل تقوية  و2007( من   2004 �ل�صامية للتخطيط،  )�ملندوبية 

عمل �لدولة و�جلماعات �ملحلية و��صتهد�ف �جلماعات �لقروية 

من  �ألف   22 من  �أكرث   ،2010-2005 �لأوىل  مرحلتها  يف  13 �أجنزت 

للدخل  مدر�  ن�صاطا   3700 بينها  من  �لتنموية،  و�لأن�صطة  �مل�صاريع 

لفائدة �أكرث من 5,2 مليون م�صتفيد مقابل مبلغ ��صتثمار �إجمايل ي�صل 

14,1 مليار درهم. �إىل 

 18.600 من  �أكرث  �إجنــاز   ،2015-2011 �لثانية  مرحلتها  يف  14 تعتزم 

للدخل  4300 ن�صاطا مدر�  �لتنموية، من بينها  من �مل�صاريع و�لأن�صطة 

ي�صل  �إجمايل  ��صتثمار  مبلغ  مقابل  م�صتفيد  4 مليون  من  �أكرث  لفائدة 

17,6 مليار درهم. �إىل 

الر�سم البياين رقم 14

الفرق )ال��سط القروي-ال��سط احل�رشي( بني معدلت الفقر متعدد الأبعاد )%(

للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 

%
ط 

ق
ن
ـ 
ب
ق 

فر
ل
ا

�ل�رش�ئية( �لقدرة  �أمريكي ح�صب من�صوب  2 دولر  )عتبة  �لنقدي  �لفرق بالفقر 

�ألكري-فو�صتري �لأبعاد، مقاربة  بالفقر متعدد  �لفرق 
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و�لأحياء �حل�رشية �لأكرث حرمانا. ومن جانبه، يتجلى نظام 

تكفل  يف   ،2013 �صنة  تعميمـه  مت  �لذي  �لطبية  �مل�صاعـدة 

جزئيا،  �أو  كليا  �لعمومية،  �ل�صحة  وموؤ�ص�صات  �مل�صت�صفيـات 

�له�صا�صة  من  يعانون  وملن  للفقر�ء  تقدم  طبية  بخدمات 

للتخطيط.  �ل�صامية  �ملندوبية  �لذي حددته  باملعنى 

�صندوق  باإحد�ث   2012 �صنة  �ملغرب  قام  ذلك،  مع  ومو�ز�ة 

دعم �لتما�صك �لجتماعي �لر�مي �إىل متويل وتقوية �لرب�مج 

�ملوجودين  �ل�صكان  ت�صتهدف  �لتي  �لجتماعية  و�لأن�صطة 

�لجتماعي،  و�لإق�صاء  )�له�صا�صة  �صعبة  و�صعية  يف 

بذوي  و�لتكفـل  �ملدر�صي(  �لهدر  وحماربة  �لتمدر�س  دعم 

�لطبيــة.  �مل�صاعـدة  نظام  ومتويـل  �خلا�صة  �لحتياجات 

متويل  يف  ي�صاهم  للقـرب  �جتماعـي  برنامـج  تبني  مت  كما 

�أ�صا�صا  و�ملتعلقة  �جلمعيات  طرف  من  �ملقدمة  �مل�صاريع 

�لتحتية.  و�لبنية  و�لت�صغيل  للدخل  �ملدرة  بالأن�صطة 

وهناك �ليوم بر�مج �أخرى و�إ�صرت�تيجيات قطاعية ت�صاهم يف 

�حلد من �لفقر، نذكر من بينها خمطط �ملغرب �لأخ�رش �لذي 

�لت�صامنية، مقاربة  �لثاين �ملتعلق بالزر�عة  يقرتح عن�رشه 

�لرفع من دخل  �لفقر، وذلك من خالل  موجهة نحو حماربة 

�ملحرومة  �ملناطق  يف  وخا�صة  ه�صا�صة  �لأكرث  �لفالحني 

�لبورية. �لفالحة  و�لتي تعتمد على 
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اجلدول رقم 1

تط�ر ِم�ؤ�رشات الهدف الأول

القيمة امل�ستهدفة 

يف 2015
2014 2007 2001 1990 التق�سيم املوؤ�رشات املرامي

1,8 —)*( 0,6 2,0 3,5 �ملجموع

ن�صبـة �ل�صكان �لذين يقل دخلهـم 

عن دولر و�حد لكل فرد ح�صب 

ـ %( من�صوب �لقدرة �ل�رش�ئية ) ب

املرمى 1 

تقلي�س ن�صبة �ل�صكان �لذين يقل 

دخلهم عن دولر و�حد لكل فرد 

ح�صب من�صوب �لقدرة �ل�رش�ئية 

ـ %( �إىل �لن�صف، بني 1990  )ب

و2015 

— — 0,5 2,0 3,5 �لذكور 

— — 0,6 2,0 3,5 �لإناث 

— — 0,1 0,3 1,2 �لو�صط �حل�رشي 

— — 1,2 4,0 5,7 �لو�صط �لقروي 

— 0,0064 0,0192 0,0346 0,0271 �ملجموع موؤ�رش هوة �لفقر

— 6,9 6,51 6,46 6,6 �ملجموع
ح�صة �خلم�س �أكرث فقر� �صمن 

�ل�صكان يف �ل�صتهالك �لنهائي

— 48,0 51,0 51,4 — �ملجموع

معدل ن�صاط �ل�صكان �لبالغني من 

�لعمر 15 �صنة فما فوق

املرمى 1 مكرر 

�حل�صول على �صغل منتج وعمل 

لئق بالن�صبة للجميع، مبن فيهم 

�لن�صاء و�ل�صباب

— 72,4 76,1 78,1 — �لذكور 

— 25,2 27,1 25,6 — �لإناث 

— 0,0 0,3 1,2 2,4 �ملجموع

ن�صبة �ل�صكان �لأجر�ء �لذين 

يعي�صون باأقل من دولر و�حد 

لكل فرد مبن�صوب �لقدرة �ل�رش�ئية 

ـ %( )ب

— 27,6 24,4 25,8 — �ملجموع

ن�صبة �مل�صتقلني من �ل�صكان 

ـ %( �لن�صطني �مل�صتغلني )ب

— 32,4 29,0 30,6 — �لذكور 

— 14,6 12,2 12,1 — �لإناث 

— 22,4 26,8 31,1 — �ملجموع

ن�صبة �مل�صاعدين �لعائليني من 

�ل�صكان �لن�صطني �مل�صتغلني 

ـ %( )ب

— 12,5 16,8 22,9 — �لذكور 

— 49,2 53,1 54,5 — �لإناث 

4,5
)2011(

3,1 —
)2003(

10,2
)1992(

9,0 �ملجموع

ن�صبة �لأطفال دون �صن �خلام�صة 

�لذين يعانون من نق�س يف �لوزن 

ـ %( )ب

املرمى 2 

تقلي�س ن�صبة �ل�صكان �لذين 

يعانون من �جلوع �إىل �لن�صف، 

بني 1990 و2015 

— 3,6 — 10,4 9,5 �لذكور 

— 2,6 — 10,0 8,4 �لإناث 

— 1,7 — 6,5 3,3 �لو�صط �حل�رشي 

— 4,5 — 14,0 12,0 �لو�صط �لقروي 

2,3 0,1 0,9 1,8
)1985(

4,6 �ملجموع

ن�صبة �ل�صكان �لذين ل يتوفرون 

على �حلد �لأدنى من �ل�صعر�ت 

ـ %( �حلر�رية )ب

— 0,05 0,8 1,8 4,6 �لذكور 

— 0,07 1,0 1,8 4,6 �لإناث 

— 0,0 0,1 0,3 2,4 �لو�صط �حل�رشي 

0,2 2,0 3,7 6,2 �لو�صط �لقروي 

15,2 1,3 8,2 20,2
)1985(

30,4 �ملجموع
ن�صبة �ل�صكان �لذين يك�صبون �أقل 

من دولرين �أمريكيني يف �ليوم 

لكل فرد ح�صب من�صوب �لقدرة 

ـ %( �ل�رش�ئية ) ب

املرمى 3 

 تقلي�س ن�صبة �ل�صكان �لذين يقل 

دخلهم عن دولرين �أمريكيني 

يف �ليوم ح�صب من�صوب �لقدرة 

�ل�رش�ئية )%( �إىل �لن�صف، بني 

1990 و2015

— 0,3 3,6 8,7 13,3 �لو�صط �حل�رشي 

— 2,9 14,3 34,2 54,5 �لو�صط �لقروي 
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القيمة امل�ستهدفة 

يف 2015
2014 2007 2001 1990 التق�سيم املوؤ�رشات املرامي

10,5 4,2 8,9 15,3
)1985(

21,0 �ملجموع
معدل �لفقر �ملطلق ذو �لعتبة 

�ملرتفعة ) %(

املرمى 4

تقلي�س ن�صبة �ل�صكان �لذين 

يعي�صون يف �لفقر �ملطلـق 

ويعانون من �له�صا�صة �إىل 

�لن�صف بني 1990 و2015 

— 1,1 4,8 7,6 13,3 �لو�صط �حل�رشي 

— 8,9 14,4 25,1 26,8 �لو�صط �لقروي 

12,05 11,5 17,5 22,8
)1985(

24,1 �ملجموع

—معدل �له�صا�صة ) %( 6,9 12,7 16,6 17,6
�لو�صط �حل�رشي 

— 18,4 23,6 30,5 29,2 �لو�صط �لقروي 

— 18,8 19,4 20,4 22,0 �ملجموع
معدل �لفقر �لن�صبي بعتبة 60 % 

من متو�صط نفقات �ل�صتهالك 

لكل فرد

املرمى 4 مكرر

تقلي�س ن�صبة �ل�صكان �لذين هم 

يف و�صعية �لفقر �ملتعدد �لأبعاد 

�أو �لذ�تي �إىل �لن�صف، بني 1990 

و2015 

— 10,5 10,3 8,9 10,0 �لو�صط �حل�رشي 

— 31,3 31,2 35,0 32,6 �لو�صط �لقروي 

—
6,0

)2011(
9,8

)2003(
28,5

)1992(
58,3 �ملجموع

معدل �لفقر متعدد �لأبعاد 

ح�صب مقاربة �ألكري-فو�صتري 
— 1,3 2,3 8,4 25,8 �لو�صط �حل�رشي 

— 13,1 20,2 54,2 84,3 �لو�صط �لقروي 

— 42,3 39,3 — — �ملجموع

—معدل �لفقر �لذ�تي  37,9 37,3 — — �لو�صط �حل�رشي 

— 49,0 42,0 — — �لو�صط �لقروي 

— 24,5 23,6 23,4 )1985(
24,2 �ملجموع

ح�صة 50 % من �ل�صكان �لأقل 

غنى يف �لنفقات �لإجمالية )%( 

املرمى 5 

تقلي�س �لفو�رق يف نفقات 

�ل�صتهالك �إىل �لن�صف، 

بني 1990 و2015 

— 24,8 23,7 24,2 23,5 �لو�صط �حل�رشي 

— 29,0 27,7 28,7 28,8 �لو�صط �لقروي 

31,3 33,1 32,1
)1985(

31,7
�ملجموع

ح�صة 10 % من �ل�صكان �لأكرث 

غنى يف �لنفقات �لإجمالية )%( 
— 30,6 33,7 30,9 31,8 �لو�صط �حل�رشي 

— 25,4 25,9 25,9 25,3 �لو�صط �لقروي 

—
2,8 2,6 2,6

)1985(
2,6 �ملجموع

ح�صة 10 % من �ل�صكان �لأقل 

غنى يف �لنفقات �لإجمالية )%( 
— 2,9 2,7 2,8 2,4 �لو�صط �حل�رشي 

— 3,5 3,2 3,4 3,2 �لو�صط �لقروي 

2001 و2014  ،1985 �لأ�رش  �لوطني حول �ل�صتهالك ونفقات  �لبحث  �ل�صامية للتخطيط،  : �ملندوبية  امل�صدر 

1992 و2003-2004. �ل�صكان و�ل�صحة �لأ�رشية  2007 - �لبحث �لوطني حول  - �لبحث �لوطني حول م�صتوى عي�س �لأ�رش 

2001 و2007 و2014. – �لبحث �لوطني حول �ل�صغل 

�لناحية �لإح�صائية. �أهمية من  �ل�رش�ئية غري ذي  �لقدرة  �أمريكي و�حد ح�صب من�صوب  �لفقر �ملقا�س بدولر  )*( يعترب معدل 

القدرة على التتبع والتقييم

ق�يةمت��سطة�سعيفة

X�لقدرة على جمع �ملعلومات

Xجودة �ملعلومات �حلديثة 

X�لقدرة على تتبع �ملعلومات �لإح�صائية

X�لقدرة على حتليل �ملعلومات �لإح�صائية

�لقدرة على �إدماج �لتحليل �لإح�صائي يف 

�آليات �إعد�د �صيا�صات �لتخطيط وتخ�صي�س 

�ملو�رد

X

X�آليات �لتقييم و�لتتبع

ملحة عن ال��سعية 

هل �سيتحقق الهدف يف اأفق 2015 ؟

من �مل�صتبعدمن �ملمكنمن املحتمل

حالة البيئة املواتية

�صعيفة�صعيفة لكنها تتح�صنمتو�صطةقوية
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�ل�صتقالل  منذ  �ملتبعة  لل�صيا�صات  �لرئي�صية  �لأهد�ف  متثلت 

�لرتبية  نظام  �إىل  �لولوج  تو�صيع  يف  �لرتبية،  جمال  يف 

مقاربات  تبني  مت   ،1990 فمنذ  جودته.  وحت�صيـن  و�لتكوين 

جديدة لتنميـة �لنظام �لرتبـوي تعتمـد بالأ�صا�س على �لبحث 

فرقاء  و�إ�رش�ك  و�لالمتركز  �لو�صائـل  وتر�صيـد  �لفعاليـة  على 

تو�صيع  م�صتوى  على  تقدما  �لرتبوي  �لنظام  �أحرز  جدد.وقد 

�لتعليم.  �لتمدر�س، لكن على ح�صاب جودة  �إىل  �لولوج 

خا�صة  جلنة  ت�صكيل   ،1999 �صنة  يف  مت  �ملنطلق،  هذ�  ومن 

�إ�صالح  م�رشوع  �إعد�د  مهمة  لها  �أ�صندت  و�لتكوين،  للرتبية 

باعتماد  �للجنة  �أعمـال هذه  �ملغربيــة. وقد توجت  �ملدر�صة 

ميثاق وطني للرتبية و�لتكوين للفرتة ما بني 2000 و2010.

�مليثاق  مرحلة  منت�صف  عند  �أجنز  �لذي  �لتقييم  �أظهر  وقد 

و�زنــة  قد ظلت غري  �ملنجز�ت  باأن ح�صيلة   ،2007 �صنة  يف 

�لتقدم �مللحوظ يف كثري من �مليادين.  بالرغـم من 

لذلك، �أعطى �صاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�صاد�س، يف خطابه 

 ،2007 خريف  يف  �لت�رشيعية  �لدورة  �فتتــاح  مبنا�صبـة 

للتعليم،  �لأعلى  �ملجل�س  تفعيل  لإعادة  �ل�صامية  تعليماتـه 

�ل�صيا�صات  وتقييم  لتتبع  وم�صتقال  د�ئما  م�صدر�  باعتباره 

��صتعجالية للفرتة  �لرتبية، لإعد�د خطة  �لعمومية يف جمال 

ما بني 2009 و2012، تكون مبثابة خارطة �لطريق لت�رشيع 

�تخاذ  مع  �ملتبقية،  لل�صنو�ت  �مليثاق  م�صاميـن  تطبيـق 

توجهات هذ� �مليثاق كاإطار مرجعي.

للتعليم  �لأعلى  �ملجل�س  تعوي�س  مت   ،2014 �صنة  ويف 

�لذي  �لعلمـي  و�لبحث  و�لتكوين  للرتبية  �لأعلى  باملجل�س 

جديدة  �إ�صرت�تيجية  باإعد�د  للميثاق،  �صامـل  تقييـم  بعد  قام 

»�لروؤيـة  �إ�صم  عليها  �أطلق  و2030،   2015 ما بني  للفرتة 

�لعري�صة  خطوطها  ت�صتنــد  و�لتي   »2030 �لإ�صرت�تيجيــة 

وتكافوؤ  �لإن�صاف  مدر�صة  وهي  �أ�صا�صية،  مبادئ  ثالث  على 

�لفر�س ثم مدر�صة �جلودة للجميع فمدر�صـة �لرتقاء بالفرد 

و�ملجتمع.

1. ال��سعية احلالية 

1.1. التعليم الأويل

�لطفل  �صخ�صية  تنمية  يف  مهما  دور�  �لأويل  �لتعليم  يلعب 

�حل�صارية  �لقيم  تلقني  من  ميكن  كما  �ملعرفية  وقدر�ته 

وجناحه  �لطفل  مو��صلة  حظوظ  ويقوي  مبكر�،  �لأ�صا�صية 

�إذ ي�صاهم بهذه �لطريقـة يف  �لدر��صي يف �ملرحلة �لبتد�ئية 

�إبقــاء �لتالميـذ بالنظام �لرتبـوي وتقلي�س �لر�صوب �ملدر�صي 

�لفر�س. تكافوؤ  وتقلي�س عدم 

�لأويل  �لتعليم  من  �مل�صتفيدين  �لأطفال  �أعد�د  تطور  �تخذ 

نحو  �جتاها  و2014-2013،   1991-1990 مو�صمي  بني 

 812.487 من  �نتقلت  �لأعد�د  �أن  �إذ   % 8,2 بلغ  �لنخفا�س 

�لأطفال  �أعد�د  تطور  �جتاه  نف�س  وذلك  745.991 طفال،  �إىل 

يف �صن �لتمدر�س بالأويل )�لأطفال �ملرت�وحة �أعمارهم بني 

�إىل   1994 �صنة   1.289.000 من  �نتقل  و�لذي  �صنو�ت(  و5   4

 .% 10,5 �أي �نخفا�صا بن�صبة   2014 1.154.000 �صنة 

ويف �ملقابل، متيز تطور �أعد�د �لفتيات بالتعليم �لأويل مبعدل 

منو بلغ 31 %، �ل�صيء �لذي يعك�س �جلهـود �ملبذولة، خا�صة 

�لتعليم  على  �لفتيات  �إقبال  لت�صجيـع  �لقـروي،  �لو�صط  يف 

�لأويل. ويو�صح �جلدول �لآتي هذه �لتطور�ت: 

اجلدول رقم 2

تط�ر اأعداد تالميذ التعليم الأويل ح�سب اجلن�ص

 % 2014-2013  % 2001-2000  % 1991-1990

56,3 419.955 64,4 491.974 69,4 563.913 �لذكور

43,7 326.036 35,6 272.226 30,6 248.574 �لإناث

100 745.991 100 764.200 100 812.487 املجموع

و�لتكوين �ملهني.  �لوطنية  �لرتبية  امل�صدر: وز�رة 
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وهكذ�، فقد �نتقلت �لن�صبة �ل�صافية للتمدر�س بالتعليم �لأويل 

)�لأطفال �ملرت�وحة �أعمارهم بني 4-5 �صنو�ت( من 40,5 % يف 

�ملو�صم �لدر��صي 1990-1991 �إىل 53,8 % يف �ملو�صم �لدر��صي 

2013-2014 )�لر�صم �لبياين رقم 15(. فيما يخ�س �لفتيات فقد 

�نتقلت هذه �لن�صبــة من 25,1 % �إىل 47,6 % خالل نف�س �لفرتة.

�لنظام  �لأويل حمور� رئي�صيا يف تطور  �لتعليم  ي�صكل تعميم 

�لرتبوي �لوطني، لكن رغم ذلك، فاإن �لتغطية �لرت�بية للعر�س 

�خلا�س بالتعليم �لأويل متفاوتة جد� ومتيزت بتغطية مهمة 

يف �ملر�كز �حل�رشية �لكربى يف حني �أن �لأقاليم �لأ�صد فقر� 

للغاية.  ي�صهد�ن تغطية حمدودة  �لقروي  و�لو�صط 

ب�صاأن   2000 ل�صنة   05-00 �لقانون  �صن  مت  فقد  وللتذكري، 

�لنظام �لأ�صا�صي للتعليم �لأويل، بهدف �صمان تكافوؤ فر�س 

 4 بني  �أعمارهم  �ملرت�وحة  �ملغاربة  �لأطفال  لكل  �لولوج، 

�لتعليم.  �لنوع من  �إىل هذ�  و5 �صنو�ت، 

2.1. التعليم البتدائي

خالل  متو��صال  منو�  �لبتد�ئي  �لتعليم  تالميذ  �أعد�د  �صجلت 

�إذ  و2014-2013،   1991-1990 �ملو�صم  بني  �ملمتدة  �لفرتة 

منو  مبعدل  تلميذ�،   4.030.142 �إىل   2.483.973 من  �نتقلت 

62,2 %. ويبني �جلدول �لآتي هذ� �لتطور: �صامل بلغ 

اجلدول رقم 3

تط�ر اأعداد تالميذ التعليم البتدائي 

% 2014-2013 % 2001-2000 % 1991-1990

52,8 1.013.738 56,9 1.033.099 70,6 678.940 �لذكور

47,2�لقروي 907.839 43,1 781.184 29,4 282.224 �لإناث

100,0 1.921.577 100,0 1.814.283 100,0 961.164 املجموع

52,4 2.111.789 54,4 2.088.940 60,2 1.494.479 �لذكور

47,6املجموع 1.918.353 45,6 1.753.060 39,8 989.494 �لإناث

100,0 4.030.142 100,0 3.842.000 100,0 2.483.973 املجموع

و�لتكوين �ملهني. �لوطنية  �لرتبية  امل�صدر: وز�رة 

الر�سم البياين رقم 15

تط�ر املعدل ال�سايف للتمدر�ص بالتعليم الأويل 4-5 �سن�ات )%(

و�لذي ��صتفادت منه �لفتيات ب�صفة �أكرث. فقد عرفت �لن�صبة 

�إذ  �لقروي،  �لو�صط  يف  و��صحا  حت�صنا  لتمدر�صهن  �ل�صافية 

100 % خالل نف�س �لفرتة. �إىل   % 22,5 �نتقلت من 

 % 99 �لبتد�ئي  �لتعليم  للتمدر�س يف  �ل�صافية  �لن�صبة  بلغت 

يف �ملو�صم �لدر��صي 2013-2014، مقابل 52,4 % يف �ملو�صم 

ويرتجم   .)16 رقم  �لبياين  )�لر�صم   1991-1990 �لدر��صي 

�لتمدر�س  لتح�صني  �ملغرب  بذلها  �لذي  �جلهود  �لتطور  هذ� 

�مل�صجلة �لقيم 

�إىل �ملرمى �لطريق 

�لجتاه �خلطي

و�لتكوين �ملهني.   �لوطنية  �لرتبية  امل�صدر : وز�رة 
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خا�صة  �لجتماعي،  �لدعم  برب�مج  �لتطور  هذ�  �رشح  وميكن 

�مللكية  و�ملبادرة  »تي�صري«  �ملالية  �مل�صاعد�ت  برنامج 

�لد�خليات. �إحد�ث  �إىل  �إ�صافة  »مليون حمفظة« 

�ملوؤ�ص�صات  من  كبري  عدد  تزويد  مت  فقد  ذلك،  على  زيادة 

�لتعليمية باملر�حي�س و�ملاء �ل�صالح لل�رشب و�لكهرباء �إىل 

ظروف  حت�صني  �أجل  من  وذلك،  �ملدر�صية،  �خلز�نات  جانب 

�لتمدر�س.

كما ت�صاعف عدد �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية خالل �لفرتة ما بني 

1990 و2014، �إذ �نتقل من 3.686 �إىل 7.541 مدر�صة و�صجل 

من  منتقال   ،% 43 بلغت  منو  ن�صبة  �لدر��صة  قاعات  عدد 

62.779 �إىل 89.739 حجرة بر�صم نف�س �لفرتة. ويبني �جلدول 

�لدر��صة:  �إن�صاء قاعات  �لنمو من حيث  �لآتي �جتاه 

اجلدول رقم 4

 تط�ر اأعداد قاعات الدرا�سة للتعليم البتدائي العم�مي

ح�سب ال��سط

2014-2013 2001-2000 1991-1990

35.621 35.602 27.233 �لو�صط �حل�رشي

54.118 48.523 35.546 �لو�صط �لقروي

89.739 84.125 62.779 املجموع

و�لتكوين �ملهني.  �لوطنية  �لرتبية  امل�سدر: وز�رة 

�إن�صاء  وقد مت ت�صجيع هذ� �لنمو �مللحوظ للتمدر�س، من خالل 

�لأخرية. �ل�صنو�ت  �لقروي يف  69 مدر�صة جماعاتية بالو�صط 

3.1. التعليم الثان�ي الإعدادي

بني  ما  �لإعد�دي  �لثانوي  بالتعليم  �لتالميذ  عدد  ت�صاعف 

�إىل   811.411 من  بانتقاله  و2014-2013،   1991-1990

�لأوفر من  �لقروي �حلظ  �لو�صط  تلميذ. وقد حاز   1.618.105

ت�صاعف  �للو�تي  �لقرويات  �لفتيات  خا�صة  �لتطور،  هذ� 

14 مرة خالل نف�س �لفرتة. عددهن بـ 

عرفت �لن�صبة �ل�صافية للتمدر�س بالتعليم �لثانوي �لإعد�دي 

�إىل   1991-1990 يف   % 17,5 من  �نتقلت  �إذ  و��صحا،  حت�صنا 

17(. ويج�صد هذ�  رقم  �لبياين  )�لر�صم   2014-2013 61 % يف 

�لفرتة،  �لتمدر�س خالل هذه  �لنمو �جلهود �ملبذولة لتح�صني 

وخا�صة لفائدة �لفتيات، بحيث �أن �لن�صبة �ل�صافية للتمدر�س 

�نتقلت من 31,9 % �إىل 84,9 % بالو�صط �حل�رشي ومن 1,1 % 

30,7 % بالو�صط �لقروي خالل نف�س �لفرتة. �إىل 

�لإعد�دي،  بال�صلك  و�لتمدر�س  �لإيو�ء  ظروف  حت�صني  �إن 

من  �لتالميـذ  �نتقال  �صجع  �لقروي،  بالو�صط  وخا�صة 

�لد�خليات  �إن�صـاء  �لإعـد�دي، كما ي�صهـد بذلك  �إىل  �لبتد�ئـي 

�ملوؤ�ص�صات  ربط  جانب  �إىل  �لطالبـة،  ود�ر  �لطالب  ود�ر 

لل�رشب. �ل�صالح  و�ملاء  و�لكهرباء  �لتطهري  ب�صبكات 

�إىل   1991-1990 يف   740 من  �لإعد�ديات  عدد  �نتقل  وهكذ� 

يف  �إعد�دية   45 بلغ  بناء  مبعدل  �أي   2014-2013 يف   1.781

بلغت  �إذ  �أكثـر،  هذ�  من  �لقـروي  �لو�صط  ��صتفـاد  وقد  �ل�صنة. 

يف   % 60,9 بالإعد�ديات  �لقرويـة  �جلماعات  تغطيـة  ن�صبة 

.2008-2007 48,2 % يف  2013-2014 مقابل 

الر�سم البياين رقم 16

تط�ر الن�سبة ال�سافية للتمدر�ص بالتعليم البتدائي 6-11 �سن�ات )%(

�مل�صجلة �لقيم 

�ملرمى �لطريق نحو 

�لجتاه �خلطي

و�لتكوين �ملهني.   �لوطنية  �لرتبية  امل�صدر : وز�رة 
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4.1. معدل اإمتام التعليم 

�نتقل معدل �إمتام �لتعليم �لبتد�ئي من 53,4 % يف 1991-1990 

 100 �أ�صل  �أنه، من  2013-2014، مما يدل على  87,8 % يف  �إىل 

من �مل�صجلني �جلدد يف �ل�صنة �لأوىل �بتد�ئي، 88 تلميذ� متكنو� 

 .2014-2013 �إنهاء �لطور �لبتد�ئي �صنة  من 

معا،  و�لإعد�دي  �لبتد�ئي  �لطورين  �لعتبار  بعني  �أخذنا  و�إذ� 

 1991-1990 32,1 % يف  �لتعليم قد �نتقل من  �إمتام  فاإن ن�صبة 

�إىل 65,6 % يف 2013-2014. ومبعنى �آخر، فمن �أ�صل 100 تلميذ 

م�صجل يف �ل�صنة �لأوىل من �لطور �لبتد�ئي، 66 تلميذ� يتمكنون 

�إنهاء �لطور �لإعد�دي. من 

�ملقدم  �لجتماعي  �لدعم  �إىل  �لنمو  لهذ�  �لف�صل  ويعود 

للتالميذ و�لذي يتجلى يف رفع �حلو�جز �ل�صو�صيو-�قت�صادية 

و�جلغر�فية �لتي تعوق �لولوج �إىل �لتعليم �لإجباري، و�أي�صا 

�إىل ت�صجيع �إبقاء �ملتعلمني من خالل مكافحة �أ�صباب �لهدر 

�لجتماعي  �لدعم  خدمات  جمموع  عن  تولد  ولقد  �ملدر�صي. 

�لتالميذ. وقد همت  لأعد�د  �ملوفرة، �جتاه ت�صاعدي م�صتمر 

�لتمدر�س: تد�بري دعم 

رفع  وكذ�  و�لد�خليات  �ملدر�صية  �ملطاعم  �صبكة  •  تو�صيع 

�ملنح؛ �مل�صتفيدين من  عدد 

عن  بعيد�  يقطنون  �لذين  للتالميذ  �ملدر�صي  �لنقل  •  توفري 

�لتعليمية؛ �ملوؤ�ص�صات 

•  حت�صني خدمات �ل�صحة �ملدر�صية من خالل �إر�صـاء برنامج 

تعاون مع خمتلف �ملتدخلني يف جمايل �ل�صحة و�لطفولة؛

�لتمدر�س. ت�صجيع  �أجل  �لتح�صي�صية من  •  مو��صلة �حلمالت 

اجلدول رقم 5

تط�ر اأعداد تالميذ التعليم الثان�ي الإعدادي ح�سب اجلن�ص

% 2014-2013 % 2001-2000 % 1991-1990

68,1 370.602 70,4 116.156 77,2 42.177 �لذكور

31,9�لقروي 173.396 29,6 48.797 22,8 12.425 �لإناث

100 543.998 100 164.953 100 54.602 املجموع

55,3 894.568 57,1 595.525 58,9 478.012 �لذكور

44,7املجموع 723.537 42,9 447.818 41,1 333.399 �لإناث

100٫0 1.618.105 100,0 1.043.343 100,0 811.411 املجموع

و�لتكوين �ملهني. �لوطنية  �لرتبية  امل�صدر: وز�رة 

الر�سم البياين رقم 17

تط�ر الن�سبة ال�سافية بالتعليم الثان�ي الإعدادي )12-14( �سن�ات )%(

و�لتكوين �ملهني.   �لوطنية  �لرتبية  امل�صدر : وز�رة 

�مل�صجلة �لقيم 

�ملرمى �لطريق نحو 

�لجتاه �خلطي
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حمفظة«  »مليون  �مللكية  �ملبادرة  �أعطت  �ل�صياق،  هذ�  ويف 

��صتفاد  بحيث  �لإجباري  �لتعليم  لتعميم  كبري�  نف�صا 

3.915.000 تلميذ وتلميذة �صنة 2013-2014 من هذه �ملبادرة 

�لقروي. يف حني هم برنامج  �لو�صط  63 % منهم من  ينحدر 

�مل�صاعدة �ملالية »تي�صري«، من جهته 783.833 تلميذ وتلميذة 

.2014-2013 �أ�رشة �صنة   465.913 �إىل جانب 

5.1. حماربة الأمية

بناء على �لنتائج �ملوؤقتـة لالإح�صـاء �لعـام لل�صكان و�ل�صكـنى 

حماربة  معدل  ن�صبة  بلغت  فقد   ،2014 �صنة  يف  �ملنجز 

اجلدول رقم 6

ـ %( تط�ر ن�سب التعلم لل�سكان املرتاوحة اأعمارهم ما بني 15 و24 �سنة ح�سب و�سط الإقامة واجلن�ص )ب

2004200820122014 (*)

احل�رشي

92,493,896,097,4�لذكور

83,788,192,594,3�لإناث

88,090,994,295,9املجموع

القروي

69,076,683,089,4�لذكور

33,648,563,973,6�لإناث

51,162,773,881,6املجموع

املجموع

81,685,889,994,1�لذكور

60,469,979,685,9�لإناث

70,977,984,890,0املجموع

 .2014 ل�صنة  و�ل�صكنى  لل�صكان  �لعام  و�لإح�صاء  �لت�صغيل  �لوطني حول  �لبحث  امل�صادر: 

.2014 لل�صكان و�ل�صكنى �ملنجز يف  �لعام  )*( �ملعطيات �ملوؤقتة لالإح�صـاء 

الر�سم البياين رقم 18

تط�ر معدل التعلم لل�سكان املرتاوح اأعمارهم ما بني 15 و24 �سنة )%(

من  �لبالغني  �ل�صكان  �صمن  �لوطني،  �ل�صعيد  على  �لأميــة، 

 % 50,1 مقابل   2014 يف   % 68 فوق،  فما  10 �صنو�ت  �لعمر 

يف 1991. �أما يف �لو�صط �لقروي، فقد �نتقلت هذه �لن�صبة من 

30,9 % يف 1991 �إىل 52,3 % يف 2014.

بيـن  �لأميـة  حماربة  معـدل  بلـغ  �مل�صدر،  نفـ�س  وح�صب 

 % 90 �صنـة،  و24   15 بيـن  ما  �أعمارهـم  �ملرت�وحـة  �ل�صباب 

�صجل  وقد   .)18 رقم  �لبياين  )�لر�صم   1994 58 % يف  مقابـل 

هذ� �لتح�صن ب�صفة ملمو�صة لدى �لإناث �للو�تي �رتفع لديهن 

هذ� �ملعدل، خالل نف�س �لفرتة من 46 % �إىل 85,9 %، مقابل 

�لتو�يل بالن�صبة للذكور. 71 % و94,1 % على 

للتخطيط.   �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 

�مل�صجلة �لقيم 

�ملرمى �لطريق نحو 

�لجتاه �خلطي
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2. الإكراهات

�لرتبوي.  للنظام  �ل�صعيفة  �حللقة  �لأويل  �لتعليم  يبقى   •

وي�صكل عجز �لتعليم �لأويل حاليا، عامال قويا لتعزيز فو�رق 

�لولوج و�لنجاح، خ�صو�صا بني �ملناطق �حل�رشية من جهة، 

�أخرى.  جهة  من  �لقروي  و�لو�صط  �حل�رشية  �صبه  و�ملناطق 

وتعرف هذه �لأخرية عجز� كبري� يف جمال �لتعليم �لأويل �أو 

�ملتطلبة  للمعايري  ت�صتجيب  �لتي  �ل�رشوط  تتوفرعلى  �أنها ل 

�لتعليم؛ �لنوع من  ملثل هذ� 

�لعمرية  للفئة  �ملنتمني  �لأطفال  من  كبري  عدد  هناك   •

6-15 �صنة خارج �ملدر�صة لأ�صباب خمتلفة، �إما �أنهم مل يلجو� 

�أو غادروها مبكر�؛ �أبد�،  �إليها 

• تظل ن�صبة �لنتقال من �لتعليم �لبتد�ئي نحو �لإعد�دي �أو 

�ملهني �صعيفة. �لتكوين  نحو 

3. الإ�سرتاتيجية املعتمدة

��صرت�تيجية وهي: �أربع �ختيار�ت  �لأولويات على  تعتمد 

1. دعم التمدر�ص باإعطاء الأولوية لالإن�ساف وتكافوؤ الفر�ص 

�إىل تعميم  �إجر�ء�ت ملمو�صة وفعالة ترمي  من خالل تفعيل 

�لعتبار،  بعني  تاأخذ  خمتلفة  مقاربات  باعتماد  �لتمدر�س 

�خل�صو�صيات �جلهوية و�لإقليمية و�جلماعية وحل �إ�صكاليات 

�ملدر�صي.  �لهدر 

�لتعليم  جودة  حت�صني  خالل  من  التعلم  جودة  حت�سني   .2

�ملعارف  و�كت�صاب  �ل�رشورية  �لكفاء�ت  على  بالرتكيز 

ويف  �ملتعلم  ��صتقاللية  تنمية  يف  ت�صاهم  �لتي  �لأ�صا�صية 

و�لتو��صل.  و�لتعبري  �لتفكري  �إملامه مبفاهيم ومناهج 

قدر�ت  تنمية  خالل  من  وذلك  الرتبوي  النظام  تطوير   .3

�لتدبري  يف  �لنظام  وجناعة  فعالية  وحت�صيــن  �لريادة 

�أهميته  �لهدف  هذ�  ويجد  و�ملايل.  و�لإد�ري  �ملوؤ�ص�صاتي 

ربط  خالل  من  وذلك  �لالمتركز  مو�كبة  �إطار  يف  و�أولويته 

باملحا�صبة.  �مل�صوؤولية 

قدراتها  وتقوية  الب�رشية  للموارد  الناجع  التدبري   .4

و�إعادة  �ملو�رد  لهذه  �جليد  �ل�صتعمال  خالل  من  وكفاءاتها 

�لتدبري  �أ�صا�س  وعلى  �لالمركزية  تقوية  �إطار  يف  �نت�صارها 

كافة  يف  و�لطلب،  �لعر�س  بني  للتو�زن  و�مل�صتمر  �ملندمج 

بالرفع  وذلك  �لعمل  نن�صى حت�صيــن ظروف  �أن  دون  �ملـو�د، 

بهدف  و�مل�صتمر  �لأ�صا�صــي  �لتكوين  وتطوير  �لإنتاجية  من 

�لفاعلني وكفاء�تهم و�لرفع من موؤهالتهم.  حت�صني قدر�ت 

غري  �لرتبية  لقطاع  �ل�صاملة  �لروؤية  فاإن  �أخرى،  جهة  ومن 

وحت�صني  �ملدر�صي  �لعر�س  تو�صيع  على  تعتمد  �لنظامية 

على  عمل  خطة  خالل  من  و�لرتبوية  �لإد�رية  جناعته 

مرحلتني: 

1. تد�رك عدم متدر�س �لأطفال؛

للنظام  �ليومية  �ملهمة  يف  �لنظامية  غري  �لرتبية  2.  �إدماج 

و�ليقظة  �مل�صتقبلية  �ملقاربة  �إطار  يف  �لتعليمي، 

�ملعر�صني خلطـر  �لتالميـذ  م�صاعدة  بهدف  �لبيد�غوجيـة، 

�لهدر �ملدر�صي وتقديـم لهم �لدعم �لبيد�غوجـي و�لنف�صاين- 

در��صتهم.  متابعة  لتح�صني  و�لجتماعي  �لبيد�غوجي 
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اجلدول رقم 7

تط�ر م�ؤ�رشات الهدف الثاين 

199120012014املوؤ�رشاتاملرامي 
القيمة 

امل�ستهدفة 

يف 2015

املرمى 6

توفري �لو�صائل لكل �لأطفال، فتيات وفتيانا، 

�لتي متكنهم من �إمتام �صلك كامل من �لتعليم 

�لبتد�ئي يف �أفق �صنة 2015

ـ %( )6-11 �صنة(  �لن�صب �ل�صافية للتمدر�س بالتعليم �لبتد�ئي )ب

52,484,599,0100املجموع 

77,594,899,1�لذكور–�لو�صط �حل�رشي

71,791,297,1�لإناث–�لو�صط �حل�رشي

48,882,5100,0�لذكور–�لو�صط �لقروي

22,570,4100,0�لإناث–�لو�صط �لقروي

ن�صبـة �لتالميـذ �لذين يبد�أون �ل�صنــة �لأولــى من �لدر��صة يف �لتعليـم �لبتد�ئـي 

وينهون �ل�صنـة �ل�صاد�صة منه

53,459,887,8100�ملجموع

ن�صبة حمو �لأمية يف �صفوف �ل�صكان �لذين 

ـ  %( ترت�وح �أعمـارهـم بيـن 15 و24 �صنة )ب

)2000()2004(

62,570,990,0100�ملجموع 

73,281,694,1�لذكور 

51,760,485,9�لإناث 

املرمى 7 

تعميم متدر�س �لفتيات و�لفتيان يف �لتعليم 

�لأويل يف �أفق �صنة 2015

ـ  %( ن�صب �لتمدر�س �ل�صافية يف �لتعليم �لأويل 4 و5 �صنو�ت )ب

40,553,453,8100�ملجموع

55,265,659,8�لذكور 

25,140,747,6�لإناث 

املرمى 8

توفري �لو�صائل لكل �لأطفال، فتيات وفتيانا، 

�لتي متكنهم من �إمتام �صلك كامل من �لتعليم 

�لثانوي �لإعد�دي يف �أفق �صنة 2015

ـ  %( ن�صب �لتمدر�س �ل�صافية يف �لتعليم �لثانوي �لإعد�دي 12 و14 �صنة )ب

17,528,261,0100�ملجموع 

39,552,181,5�لذكور–�لو�صط �حل�رشي

31,946,884,9�لإناث–�لو�صط �حل�رشي

3,410,636,4�لذكور–�لو�صط �لقروي

1,15,930,7�لإناث–�لو�صط �لقروي

املرمى 9

تقلي�س �ملعدل �لإجمايل لالأمية بالن�صف 

)10 �صنو�ت فما فوق(، مقارنة مع �صنة 1990، 

يف �أفق �صنة 2015

معدل �لإملام بالكتابة و�لقر�ءة يف �صفوف 

�ل�صكان �لذين يبلغ عمرهم 10 �صنو�ت فاأكرث

)2000()2004(

50,155,968,080�ملجموع 

62,467,978,9�لذكور 

38,144,258,1�لإناث 

65,169,678,8�لو�صط �حل�رشي 

30,938,152,3�لو�صط �لقروي 

للتخطيط. �ل�صامية  و�ملندوبية  �ملهني  و�لتكوين  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة  امل�صدر: 
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القدرة على التتبع والتقييم

�سعيفةمتو�سطةقوية

X�لقدرة على جمع �ملعلومات

Xجودة �ملعلومات �حلديثة 

�لقدرة على تتبع �ملعلومات 

�لإح�صائية

X

�لقدرة على حتليل �ملعلومات 

�لإح�صائية

X

�لقدرة على �إدماج �لتحليل 

�لإح�صائي يف �آليات �إعد�د 

�صيا�صات �لتخطيط وتخ�صي�س 

�ملو�رد

X

X�آليات �لتقييم و�لتتبع

ملحة عن ال��سعية 

هل �سيتحقق الهدف يف اأفق 2015 ؟

من �مل�صتبعدمن �ملمكنمن املحتمل

حالة البيئة املواتية

�صعيفة�صعيفة لكنها تتح�صنمتو�صطةقوية
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�مل�صاو�ة بني �جلن�صني  �صجل �ملغرب تقدما مهما يف جمال 

�إر�دة  وهما  �ثنني  تظافرعاملني  بف�صل  �لن�صاء  و��صتقاللية 

م�صتويات  من  م�صتـوى  �أعلـى  علـى  عنهـا  معبـر  �صيا�صية 

للمجتمع  �حليـة  �لقـوى  وديناميـة  �إ�صـر�ك  وكذ�  للدولـة 

و�جلمعويني.  �ل�صيا�صييــن  �لفاعليـن  وخمتلف 

ومت خالل �لعقود �لأخرية �إطالق �إ�صالحات رئي�صية وعميقة 

وبنيوية يف جمال �مل�صاو�ة بني �جلن�صني، �صو�ء على �مل�صتوى 

كما  �لجتماعـي.  �أو  �ل�صيا�صـي  �أو  �ملوؤ�ص�صاتي  �أو  �لت�رشيعي 

�ت�صمت هذه �لفرتة بالتز�م على �ل�صعيد �لعاملـي، من خالل 

�مل�صاو�ة  �لوطنية يف جمال  و�لت�رشيعات  �ل�صيا�صات  تن�صيق 

�لدوليــة  و�ملعاهد�ت  �ملو�ثيق  من  �ملنبثقة  �لتو�صيات  مع 

�لتي �صادق عليها �ملغرب. �لإن�صان  و�لإقليميـة حلقوق 

يف  �ملتحدة،  �لأمم  يف  ع�صو�  ب�صفته  �ملغرب،  �صارك  وقد 

�إعالن  ظهور  مثل  �لتاريخ،  مر  على  �لهامة  �ملر�حل  كل 

�لأمـم �ملتحدة للق�صاء على �لعنف �صد �ملر�أة و�إعـالن عمل 

بيـجني )1995( وتوقيع �إعالن �لألفية و�لتز�مـه ببلوغ �أهد�ف 

منها  �لثالث  �لهدف  وبالأخ�س  �لتنمية،  �أجل  من  �لألفية 

و��صتقاللية  �جلن�صني  بني  بامل�صاو�ة  �لنهو�س  �إىل  و�لر�مي 

�لن�صاء.

�ملتعلقة  �لتفاقية  على  �مل�صادقة  ذلك،  على  دليل  وخري 

بالق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �لن�صاء، ورفع بع�س 

�لختياري  للربوتوكول   2012 �صنة  يف  و�لتبني  �لتحفظات 

�لتفاقية. بهذه  �ملتعلق 

وقد متيزت هذه �لفرتة �أي�صا باإجناز�ت مهمة لفائدة �مل�صاو�ة 

2011 �لذي  وخا�صة بعد �عتماد �لد�صتور �جلديد يف يوليـوز 

�ملياديــن. جميـع  يف  و�ملـر�أة  �لرجـل  بني  للم�صـاو�ة  �أ�ص�س 

ودعم  �لإن�صان  بحقوق  للنهـو�س  باإ�صالحات  �لقيام  كمامت 

لبالد. و�لجتماعية  �لقت�صاديـــة  �لتنميــــة 

1. ال��سعية احلالية

يف جمال التعليم

�لتنمية  �أجل  من  �لألفية  �أهد�ف  جمايل  يف  �ملغرب،  �لتزم 

ـ : ب للجميع،  و�لتعليم 

2015، على �لفو�رق بني �جلن�صني بجميع  •  �لق�صاء يف �صنة 

�لتعليمية؛ �مل�صتويات 

•  �مل�صاهمة يف �لنهو�س بتكافوؤ �لفر�س بني �جلن�صني ب�صفة 

�لرتبوي على �خل�صو�س؛ عامة وبالنظام 

•  تعميم �لتمدر�س للفتيات بكل من �لو�صط �لقروي و�حل�رشي.

عـرف موؤ�صـر �ملنا�صفــة حت�صنــا و��صحـا يف جميـع �مل�صتويـات 

1991 -1990 �لدر��صييــن  �ملو�صميـن  بني   �لتعليميـة، 

و2013-2014. وكان هذ� �لتح�صن �أكرث �أهمية بالو�صط �لقروي 

و�أي�صا  �إر�صاوؤهـــا  مت  �لتي  �لجتماعي  �لدعم  خلدمات  نظر� 

»مليون حمفظة«.  �مللكية  للمبادرة 

وهكذ�، بالن�صبة للتعليم �لبتد�ئي، فقد بلغ موؤ�رش �ملنا�صفــة 

2013-2014 مقابل  91 % يف �ملو�صم �لدر��صي  بني �جلن�صني 

�ملنا�صفـة  يقارب  ما  �أي   ،1991-1990 �ملو�صم  يف   % 66

)�لر�صم  �لتعليم  �إىل  �لولوج  فر�س  يف  �جلن�صني  بني  �لتامة 

�لقـروي،  بالو�صط  �ملوؤ�صـر  هذ�  �رتفـع  وقد   .)19 رقم  �لبياين 

�ملو�صم  بر�صم   % 41,6 من  �نتقل  �إذ  �ل�صعف،  من  باأكثـر 

.2014-2013 89,6 % يف �ملو�صم  1990-1991 �إىل  �لدر��صي 

خالل نف�س �لفرتة، �نتقل موؤ�رش �ملنا�صفة بالتعليم �لثانوي 

�لإعد�دي من 69،7 % �إىل81 %. وقد �صهد هذ� �ملوؤ�رش حت�صنا 

�إلـــى   % 29,5 مـن  بانتقاله  �لقروي  بالو�صط  �أهمية  �أكرث 

.)8 61,8 % )�نظر �جلدول 
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ـ %( تط�ر م�ؤ�رش املنا�سفة للتعليم البتدائي والإعدادي ح�سب و�سط الإقامة )ب

2013-20072014-20002008-19902001-1991امل�ستوى التعليمي/ال�سنة

البتدائي

41,675,682,589,6�لقروي

86,792,092,392,0�حل�رشي

66,083,987,690,8املجموع

الإعدادي

29,542,053,761,8�لقروي

73,683,290,589,6�حل�رشي

69,775,281,180,9املجموع

و�لتكوين �ملهني.  �لوطنية  �لرتبية  امل�صدر: وز�رة 

الر�سم البياين رقم 19

تط�ر م�ؤ�رش املنا�سفة يف التعليم البتدائي )%(

�لثانوي  �لتعليم  ومن جهته، فقد عرف موؤ�رش �ملنا�صفة يف 

�ملو�صم  بر�صم   % 65 من  �نتقل  �إذ  و��صحا،  حت�صنا  �لتاأهيلي 

.2014-2013 90 % يف مو�صم  �إلـى   1991-1990 �لدر��صي 

�أما يف ما يتعلق بالتعليم �لعايل، فقد �نتقل موؤ�رش �ملنا�صفة 

�ملو�صم  بر�صم   % 56,6 �صنة، من   24 بني �جلن�صني على مدى 

 .2014-2013 مو�صم  يف   % 93,3 �إلـى   1991-1990 �جلامعي 

تكوين  مبوؤ�ص�صات   % 100 �ملوؤ�رش  هذ�  ن�صبة  جتاوزت  وقد 

.)2014-2013 �لأطر )124,4 % يف �صنة 

يف جمال الت�سغيل

عرفت ن�صبة م�صاركة �لن�صاء يف �لن�صاط �لقت�صادي �جتاها 

نحو �لنخفا�س بني �صنتي 2000 و2014، �صو�ء على �ل�صعيد 

�لوطني �أو ح�صب �لو�صط. حيث �نتقل معدل ن�صاط �لن�صاء على 

�إىل   % 21,3 25,3 %، ومن  �إىل   % 27,9 �لوطني، من  �ل�صعيد 

17,8 % بالو�صط �حل�رشي، يف حني كان هذ� �لنخفا�س �أقل 

حدة بالو�صط �لقروي �إذ مر معدل ن�صاط �لن�صاء �لقرويات من 

37,5 % �إىل 36,9 %.

للتخطيط. �ل�صامية  و�ملندوبية  �ملهني  و�لتكوين  �لوطنية  �لرتبية  وز�رة  امل�صدر: 

�مل�صجلة �لقيم 

�ملرمى �لطريق نحو 

�لجتاه �خلطي
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ـ %( تط�ر ن�سبة ال�سكان الن�سيطني البالغني من العمر 15 �سنة فاأكرث ح�سب و�سط الإقامة واجلن�ص )ب

20002004200820122014

احل�رشي

74,071,571,669,668,2�لذكور

21,320,519,317,617,8�لإناث

47,045,544,742,842,1املجموع

القروي

85,484,282,079,778,7�لذكور

37,538,837,035,636,9�لإناث

61,461,259,057,057,2املجموع

املجموع

78,877,075,973,672,4�لذكور

27,928,326,624,725,3�لإناث

52,952,250,648,448,0املجموع

للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر: 

عرفت و�صعية ت�صغيل �لن�صاء على �مل�صتوى �لنوعي نوعا من 

2000 و2014. وهكذ� فاإن: �لتدهور بني �صنتي 

يف27 %  ��صتقر  �مل�صتغلة  �لن�صيطة  �ل�صاكنة  تاأنيث  •  معدل 

�لفرتة؛ تقريبا خالل هذه 

•  بلغ عدد �لن�صاء �للو�تي ي�صتغلن بالقطاع �لفالحي 41,7 % 

2000؛ 35,1 % �صنة  2014، مقابل  يف �صنة 

•  59,5 % من �لن�صاء ي�صتغلن كم�صاعد�ت عائليات خالل �صنة 

2000؛ 48,7 % �صنة  2014 مقابل 

 2014 �صنة  خالل  �لأجري�ت  للن�صاء  بالن�صبة  فقط   % 20,6  •

.2000 22,0 % �صنة  مقابل 

�صنتي  بني  �لن�صاء  لدى  �نخفا�صا  �لبطالة  معدل  و�صجل 

9,7 % لدى  2014 مقابل  10,4 % �صنة  �إذ بلغ  2000 و2014، 

 % 13  ،2014 �صنة  يف  �لتو�يل  على  بلغ  حني  يف  �لرجال، 

.% 13,8 مقابل 

�أما يف �لو�صط �حل�رشي، ورغم �أن ن�صبة �لبطالة لدى �لن�صاء 

2000 و2014، منتقلة  �صنتي  �نخفا�صا مهما بني  �صهدت  قد 

مع  مقارنة  مرتفعة  جد  تظل  فاإنها   % 21,9 �إىل  من26,7 % 

 .)10 �لرجال )�نظر �جلدول  ن�صبة 

اجلدول رقم 10

ـ %( تط�ر معدل البطالة لدى ال�سكان البالغني من العمر 15 �سنة فاأكرث ح�سب و�سط الإقامة واجلن�ص )ب

20002004200820122014

احل�رشي

19,816,613,011,512,8�لذكور

26,724,520,320,621,9�لإناث

21,418,414,713,414,8املجموع

القروي

6,53,95,14,95,5�لذكور

1,71,41,81,91,8�لإناث

5,03,14,04,04,2املجموع

املجموع

13,810,79,58,79,7�لذكور

13,011,19,89,910,4�لإناث

13,610,89,69,09,9املجموع

للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر: 
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على  �حلا�صالت  �لن�صاء  لدى  �لبطالة  معدل  �نخفا�س  ورغم 

�إىل   % 39,2 من  و2014،   2000 �صنتي  بني  عليا  �صهاد�ت 

مبعدل  مقارنة  و��صح  ب�صكل  مرتفعـا  يظل  فاإنه   ،% 27,8

�لرجال �لذي �نتقل من 23,9 % �إىل 17,2 % )�نظر �جلدول 11(.

اجلدول رقم 11

 تط�ر معدل البطالة لدى حاملي ال�سهادات العليا

ـ %( ح�سب اجلن�ص )ب

20002004200820122014

23,922,314,914,017,2�لذكور

39,235,128,227,427,8الإناث

28,926,719,518,721,0�ملجموع

للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر: 

بهدف �لرفع من ن�صبة م�صاركة �لن�صاء يف �لن�صاط �لقت�صادي، 

وبر�مج  عمليات  بو�صع  و�لهيئات  �لوز�ر�ت  من  �لعديد  قامت 

نذكر منها على �خل�صو�س:

»اإكرام« املنا�سفة  اأفق  يف  للم�ساواة  احلكومية   •  اخلطة 

2012-2016، ل�صيما يف جمالها �لثامن �ملتعلق با�صتقاللية 

و�لجتماعي؛ �لقت�صادي  �ل�صعيدين  على  �لن�صاء 

على  ��صتهدفت  و�لتي  الب�رشية  للتنمية  الوطنية  •  املبادرة 

مو�رد.  وبدون  ه�صا�صة  حالة  يف  �لن�صاء  �خل�صو�س،  وجه 

وم�صتوى  �لن�صاء  دخل  حت�صني  يف  �ملبادرة  هذه  وت�صاهم 

�ملدرة  �لأن�صطة  وتعمل  عملهن.  ظروف  �إىل  �إ�صافة  عي�صهن 

�لن�صيج  يف  �لقروية  �ملر�أة  �نخر�ط  ت�صجيع  على  للدخل 

و�ملقاربة  �لعمل  بتثمني  �لأن�صطة  هذه  وتقوم  �لقت�صادي. 

�لت�صاركية، ت�صجع خلق �لتعاونيات وت�صاهم يف �إعادة �إحياء 

تتلقى  ذلك،  �إىل  بالإ�صافة  �ملهيكلة.  غري  �لأن�صطة  بع�س 

�ل�صتقبال  ومر�كز  ن�صوية  �أندية  يف  �ملنخرطات  �لن�صاء 

�لتقليدية،  )كال�صناعة  خمتلفة  جمالت  يف  حرفيا  تكوينا 

ي�صمن  �مل�صنني...(  �لأ�صخا�س  ومر�فقات  و�لفندقة  و�لطبخ 

و�لجتماعية؛  �لقت�صادية  �ل�صتقاللية  لهن 

على  ترتكـز  �لتي  الجتماعيـة  التنمية  وكالة  •  ا�سرتاتيجية 

�لفاعليـن  كفاء�ت  بتقوية  �لأول  يتعلـق  حمـاور،  ثالث 

�لجتماعي  �لإدماج  يخ�س  �لثاين  �أن  فيما  �ملحلييــن، 

من   338 �إجناز  )مت  �لقت�صادي  �لتمكني  طريق  عن 

�لن�صاء( و�لذي يتجلى يف ثالث  �أ�صل 498 م�رشوعا لفائدة 

�لأخري  و�ملحور  ومبادرة(  مو�كبة  )تثمني،  كربى  بر�مج 

�لوطنية؛ �لجتماعية  �لرب�مج  بدعم  يهتم 

•  �سندوق ال�سمان »اإليك«، �لذي مت �إحد�ثه �صنة 2013 و�لذي 

يهدف �إىل ت�صجيع ومو�كبة �لن�صاء رئي�صات �ملقاولت وذلك 

م�صاريعهن؛  لتنمية  �لقرو�س  �إىل  ولوجهن  بت�صهيل 

ودعم  �لن�صاء  تعليم  �أجل  من  الوطني  التعاون  •  برامج 

»وتنمية  ل�صعار  �حلامل  و�لربنامج  �لن�صائية  �لتعاونيات 

�ل�صيا�صات  يف  �لنوع  وم�صاو�ة  �لإن�صاف  ماأ�ص�صة  ودعم 

و�لأ�رشة  و�ملر�أة  �لت�صامن  وز�رة  مع  ب�رش�كة  �لعمومية« 

و�لتنمية �لجتماعية ووكالة �لتنمية �لجتماعية وبرنامج 

للن�صاء.  �ملتحدة  �لأمم 

على م�ست�ى امل�ساركة يف اتخـاذ القرار

للن�صاء  �لتام  للتمتع  �لتدريجي  بالتحقيق  �ملغرب  �لتزم 

قانونية  �إ�صالحات  �عتماد  خالل  من  وذلك  بحقوقهـن 

و��صرت�تيجيات تنموية تروم �لتخفيف �أو �لق�صاء على �لفو�رق 

�لتي تكر�س ��صتمر�ر �لتمييز �لقائم على �لنوع. وقد مت تعزيز 

هذه �جلهود باعتماد �لد�صتور �جلديد ل�صنة 2011 �لذي يرمي 

باحلقوق،  �لتمتع  يف  و�لإن�صاف  �مل�صاو�ة  مبد�أ  ماأ�ص�صة  �إىل 

خا�صة �ملدنية و�ل�صيا�صية منها �إذ �أن �ملادة 154 من �لد�صتور 

على  �لعمومية  �ملر�فق  تنظيم  »يتم  �أن  على  تن�س  �جلديد 

و�ملو�طنني،...«.  للمو�طنات  �ملت�صاوي  �لولوج  �أ�صا�س 

بالن�صبة حل�صور �لن�صاء يف منا�صب هيئات �تخاذ �لقر�ر�ت 

 27-11 رقم  �لتنظيمي  �لقانون  �عتماد  حدد  �ل�صيا�صية، 

جمل�س  �إىل  بالولوج  �ملتعلق   ،2011 �أكتوبر   14 يف  �ملوؤرخ 

395، �صعيا  60 مقعد� )15 %( للن�صاء من �أ�صل  �لنو�ب، ن�صبة 

�لوطني.  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  يف  �لن�صاء  متثيلية  حت�صني  �إىل 

�نتخابات  يف  �ملنتخبات  �لن�صاء  جمموع  بلغ  فقد  وهكذ� 

من   % 17 يقارب  ما  �أي  برملانية،  نائبة   67 نونرب 2011، 

جمموع �لنو�ب مقابل 10,5 % �صنة 2007 و 0,7 % �صنة 1997. 

 2015 �صنة  نونرب  �صهر  بالإجماع  �لنو�ب  وقد �صوت جمل�س 

�ملقاعد  من   % 27 �لن�صاء  منح  �إىل  �لر�مي  �لقرت�ح  لفائدة 

يف �لنتخابات �لبلدية )مل يكن يتجاوز 12,1 % �صنة 2009(. 

�جلماعي  �مليثاق  عرفها  �لتي  �لتعديالت  على  وعالوة 

2009، و�لر�مية �إىل �إحد�ث جلنة  08-17( �صنة  )�لقانون رقم 

��صت�صارية �أطلق عليها �إ�صم »جلنة �ملنا�صفة وتكافوؤ �لفر�س« 

يتعني  و�لذي  للتنمية،  �جلماعي  للمخطط  �جلماعات  و�إعد�د 

عليه �لأخذ بعني �لعتبار ملقاربة �لنوع، مت تخ�صي�س ح�صة 

�جلماعية.  باملجال�س  للن�صاء   % 12
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بالن�صبة  حتفيزي  نظام  �إحد�ث  �أخرى  جهة  من  مت  كما 

ت�صجيع  �أجل  من  دعم  �صندوق  وخلق  �ل�صيا�صيــة  لالأحز�ب 

لتقوية  �ل�صندوق  هذ�  وخ�ص�س  متثيليتهن.  من  و�لرفع 

وقد  و�جلماعية.  �لت�رشيعية  �لنتخابات  يف  �لن�صاء  قدر�ت 

�لن�صاء،  قدر�ت  تقوية  دعم  مل�صاريع  �لأولية  �حل�صيلة  بلغت 

م�رشوعا.   119 جمموعه  ما   ،2012 دجنرب  �صهر  نهاية  يف 

عند  �لإ�صافية  �لد�ئرة  تغطية  م�صتوى  على  �آثاره  و�نعك�صت 

�لأخرية. �لت�رشيعية  �لنتخابات  �إجر�ء 

�لتنظيمي �لقانون  من   4 فاملادة  �أخرى،  ناحية   ومن 

يف  �لتعيينات  ب�صاأن   2012 �صنة  �صدر  �لذي  رقم 12-02 

وتقوية  �ملنا�صفة  مبد�أ  تفعيل  على  �صجعت  �لعليا،  �ملنا�صب 

�لإد�رة.  م�صتوى  على  �لقر�ر  �تخاذ  منا�صب  يف  �ملر�أة  مكانة 

�ملعتمدة  �ملنا�صفة  ومعايري  مبادئ  �لقانون  هذ�  حدد  وقد 

�لآتي: �لنحو  �لعليا على  للتعيني يف �ملنا�صب 

بني  و�مل�صاو�ة  و�ل�صفافية  و�ل�صتحقاق  �لفر�س  –  تكافوؤ 

و�ملرت�صحات؛ �ملرت�صحني  جمموع 

�أ�صكاله؛ �لتمييز بجميع  عدم   –

�ملنا�صفة بني �ملر�أة و�لرجل.  –

بلغت ن�صبــة �لتاأنيث بالقطاعات �لوز�ريــة 39,4 % �صنة 2013 

و34 %   2010 �صنة  و37 %   2012 �صنة   % 38,6 مقابل 

ن�صبة  �نتقلت  حني  يف   .)20 رقم  �لبياين  )�لر�صم  �صنة 2002 

 % 10 من  �مل�صوؤولية،  مر�كز  �إىل  �ملوظفات  �لن�صاء  ولوج 

�صنة 2002 �إىل 15,3% �صنة 2010 لي�صل �إىل 16 % �صنة 2013.

على م�ست�ى الرت�سانة القان�نية

ثم  �لأ�رشة  مبدونة  بدء�  �لقو�نني،  من  �لعديد  تعديل  مت  لقد 

ومدونة  �جلن�صية  وقانون  �ل�صغل  فمدونة  �جلنائي  �لقانون 

�مل�صل�صل  هذ�  تتويج  ومت  �جلماعي.  و�مليثاق  �لنتخابات 

باعتماد �لد�صتور �جلديد �صنة 2011 �لذي ين�س على �أن �ملر�أة 

تتمتع على قدم �مل�صاو�ة مع �لرجل، بكل �حلقوق و�حلريات 

و�لجتماعــي  و�لقت�صادي  و�ل�صيا�صي  �ملدين  �لطابع  ذ�ت 

كل  ومكافحة  حظر  على  ديباجته  يف  يلح  كما  و�لبيئي. 

�أ�صكال �لتمييــز، ب�صبب �جلن�س �أو �لعرق �أو �ملعتقد �أو �لثقافة 

و�أي  �لإعاقة،  �أو  �للغة  �أو  �أو �جلهوي  �لنتماء �لجتماعي  �أو 

و�صع �صخ�صي، مهما كان.

على  تن�س   30 �لد�صتور  من  �ملادة  فاإن  �أخرى،  ناحية  ومن 

�رشورة �أن تدرج يف �لقانون »�أحكام لتعزيز فر�س مت�صاوية 

للن�صـــاء وللرجال �إىل �ملنا�صب �لنتخابية«، يف حني تن�س 

�أن  على  �لرت�بية  و�جلماعات  باجلهات  �ملتعلقة   146 �ملادة 

قانونا تنظيميا �صيتوىل حتديد »�لتد�بري �لر�مية �إىل �صمان 

�لرت�بية«. �ملجال�س  د�خل  للن�صاء  �أف�صل  م�صاركة 

�أجل  من  وتنظيمية  ت�رشيعية  ن�صو�س  و�صع  مت  وقد  هذ� 

�أ�صكال  ومكافحة  �لن�صاء  وحماية  �مل�صاو�ة  مبادئ  ماأ�ص�صة 

وهكذ�  �مل�صوؤولية.  منا�صب  يف  متثيليتهن  وتقوية  �لتمييــز 

�لآليات  من  �لعديد  �إحد�ث  طريق  يف  �أو  �إحد�ث  مت  فقد 

و�لهيئات:

الر�سم البياين رقم 20

تط�ر ن�سبة الن�ساء �سمن امل�ظفني يف الإدارة العم�مية )%(

�لإد�رة.   �لعمومية وحتديث  �لوظيفة  امل�صدر : وز�رة 

34,0 %

37,0 %

38,6 %

39,4 %
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• من اأجل ن�رش مبادئ الإن�ساف وامل�ساواة وحت�سني �سورة 

ـ : ب الأمر  ويتعلق  املراأة، 

�أجل حت�صني �صورة �ملر�أة يف  –  �عتماد �مليثاق �لوطني من 

2005؛ و�صائل �لإعالم، �صنة 

�لتمييز  �أ�صكال  كل  ومكافحة  �ملنا�صفة  هيئة  –  �إحد�ث 

مكلفة  كهيئة  �جلديد(  �لد�صتور  من  و164   19 )�ملادتان 

�لنهو�س  �صاأن  يف  �لعمومية  �ل�صيا�صات  وتقييم  بتتبع 

بحقوق �ملر�أة ومكافحة جميع �أ�صكال �لتمييز �صدها. وقد 

متت �مل�صادقة على م�رشوع �لقانون �خلا�س بهذه �لهياأة 

2015؛ من طرف �ملجل�س �حلكومي يف �صنة 

مت  �لذي  و�لطفولة  لالأ�رشة  �ل�صت�صاري  �ملجل�س  –  �إحد�ث 

تهيئ و�إيد�ع م�رشوع �لقانون �ملتعلق به بالأمانة �لعامة 

للحكومة؛

و�صائل  يف  �ملر�أة  �صورة  لتح�صني  �لوطني  �ملر�صد  –  �إر�صاء 

2015؛ �لإعالم يف يونيو 

�ملغربية  للمر�أة  �لن�صائية  �لتميز  جائزة  ومنح  –  �إحد�ث 

�صنة 2014. 

�سد  والعنف  التمييز  اأ�سكال  جميع  مكافحة  اأجل  من   •

ـ : ب الأمر  ويتعلق  الن�ساء، 

05-14 �ملتعلق ب�رشوط فتح وت�صيري  –  مر�جعة �لقانون رقم 

موؤ�ص�صات �لرعاية �لجتماعية، لي�صمل كل من د�ر �لطالبة 

�لعنف،  �صحايا  و�ل�صابات  �لن�صاء  �إيو�ء  وموؤ�ص�صات 

�صنة 2014؛

2014؛ �لن�صاء �صنة  �لعنف �صد  م�رشوع قانون ملحاربة   –

يف  �ملر�أة  �صد  �لعنف  ملكافحة  �لوطني  �ملر�صد  –  �إحد�ث 

�صنة 2014، وكذ� م�رشوع �إر�صاء مر��صد جهوية للتبليغ عن 

و�لفتيات؛ �لن�صاء  و�لتمييز �صد  �لعنف  حالت 

يف  املوؤرخ   27-11 رقم  التنظيمي  القانون  –  اعتماد 

�لنو�ب  جمل�س  �إىل  بالولوج  املتعلق   2011 14 اأكتوبر 

للن�صاء؛  )% 15( 60 مقعد�  و�لذي يحدد ن�صبة 

للقانون  �جلديد  �لتنظيمي  للقانون   2015 �صنة  –  �لعتماد 

�لنوع  �أخذ بعني �لعتبار ملقاربة  �لذي ين�س على  �ملايل 

خمتلف  �أد�ء  وموؤ�رش�ت  �أهد�ف  حتديد  يف  �لجتماعي 

�إعد�د ميز�نيتهم؛  �لوز�رية خالل  �لقطاعات 

• �سن القانون رقم 10-41 يف �صنة 2010 �لذي يحدد �ل�رشوط 

�لعائلي  �لتكافل  و�مل�صا طر لال�صتفادة من خدمات �صندوق 

2012( و�لذي �أ�صند ت�صيريه  )�لذي دخل حيز �لتنفيذ يف �صنة 

ل�صندوق �لإيد�ع و�لتدبري و�لذي �أحدث من �أجل دعم �لن�صاء 

�لقادر�ت على حت�صيل نفقتهن. وقد بلغ عدد  �ملطلقات غري 

فقط   562 مقابل   2014 ماي  �صهر  خالل   3640 �مل�صتفيد�ت 

2012؛ �أكتوبر  �صهر 

التنظيمي  للقانون  التطبيقي  املر�سوم  وتفعيل  �سن   •

العليا  املنا�سب  يف  التعيينات  �ساأن  يف  رقم 02-12 

ل�سنة 2012 �لذي يدمج �حرت�م �مل�صاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة؛

�لذي   )19-12 )رقم  البيوت  يف  العمل  حول  اآخر  قانون   •

�عتماده  و�لذي مت  �لبيوت  �خلادمات يف  يحدد �رشوط عمل 

طور  يف  لز�ل  )لكنه  �حلكومة  جمل�س  طرف  من   2013 �صنة 

من   4 �ملادة  من  وجوده  �لقانون  هذ�  وي�صتمد  �لتعديل(. 

يحدد  خا�س  قانون  �صن  على  ين�س  �لذي  �ل�صغل  مدونة 

�لقانون  هذ�  ويرمي  �لبيوت.  يف  �خلادمات  ت�صغيل  �رشوط 

وم�صغليهن  �لأجري�ت  من  �لنوع  هذ�  بني  �لعالقة  حتديد  �إىل 

من �أجل �صمان حماية �جتماعية لهن وجعلهن ي�صتفدن من 

�حلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية. كما يرمي هذ� �لن�س �إىل 

�صنة   15 �أعمارهن عن  �للو�تي تقل  �لفتيات  ت�صغيل  مكافحة 

�لنوع من �لعمل؛ وجترمي هذ� 

بزو�ج  �ملتعلق  اجلنائي  القانون  من   475 مادة  تعديل   •

�لفتيات �لقا�رش�ت �صحايا �لغت�صاب. ويهدف هد� �لتعديل 

�إز�لة حق �ملغت�صب من �لزو�ج من �صحيته مع �رشورة  �إىل 

�إىل  �صنة  من  �ل�صجن  عقوبات  من  و�لرفع  ق�صائيا،  متابعته 

خم�س �صنو�ت يف حالة تهريب قا�رش دون عالقة جن�صية.

تد�بري،  من  �صل�صلة  �لقانونية  �لن�صو�س  تطبيق  و�كب  وقد 

بالأ�صا�س: منها 

�لعنف  حول  موؤ�ص�صاتي  معلومات  نظام  وتفعيل  –  حت�صني 

�لن�صاء؛ �صد 

�إعد�د در��صة حول »�لزو�ج �ملبكر« باملغرب؛ م�رشوع   –

للرجال  بالن�صبة  �لزمن  »��صتعمال  حول  بحث  –  �إجناز 

�صهر  يف  �لأولية  نتائجه  ن�رش  مت  و�لذي  و�لن�صاء«، 

للتخطيط. �ل�صامية  �ملندوبية  �أكتوبر 2014 من طرف 

2. الإكراهات

بالرغم من �لتد�بري �لعديدة �لتي �عتمدتها �حلكومة للنهو�س 

هناك  لز�ل  �لن�صاء،  و��صتقاللية  �جلن�صني  بني  بامل�صاو�ة 

�أ�صا�صا يف: �لإكر�هات و�لتي تتجلى  �لعديد من 

�صاأن  يف  �جلديد  �لد�صتور  مقت�صيات  تفعيل  يف  –  �لبطء 

�جلن�صني؛ �لفو�رق بني  تقلي�س 
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للمر�أة  �لقانونية  �لو�صعية  جعل  يف  �حلا�صل  –  �لتاأخري 

�لدولية؛ للمعايري  �ملغربية مالئمة 

�ملتعلقة  �لتنموية  و�لرب�مج  �ل�صيا�صات  �لتقائية  –  �صعف 

بامل�صاو�ة؛

�لتنموية؛ �ل�صيا�صات و�لرب�مج  �إدماج �مل�صاو�ة يف  بطء   –

تعيق  �لتي  �لتقليدية  و�لقيم  �لجتماعية  –  �لت�صور�ت 

�جلن�صني؛ بامل�صاو�ة بني  �لنهو�س 

�مل�صاو�ة  قيم  ن�رش  يف  و�لت�صال  �لإعالم  و�صائل  –  دور 

�أو يكاد يكون منعدما؛ ل يز�ل غري كايف 

ن�صف  من  لأكرث  بالن�صبة  عنه  �ملوؤدى  غري  �لعمل  –  �نت�صار 

عدد �لن�صاء �لنا�صطات �مل�صتغالت كم�صاعد�ت عائليات مما 

�لقت�صادية. ه�صا�صتهن  من  يزيد 

3. ال�سرتاتيجيات املعتمدة

ت�رشيعية  و�إ�صالحات  وطنية  ��صرت�تيجيات  �إطالق  مت  لقد 

بـ: �أ�صا�صا  �لأمر  �لن�صاء، ويتعلق  لفائدة حقوق  مهمة 

�إطار  يف  امليزانية:  يف  الجتماعي  النوع  اإدماج  •  م�سل�سل 

2002، جتربة  �صنة  �لن�صاء، �صكلت، منذ  �لنهو�س با�صتقاللية 

�إدماج بعد �لنوع �لجتماعي يف �مليز�نية حتت �إ�رش�ف وز�رة 

�لقت�صاد و�ملالية ب�رش�كة مع �صندوق �لأمم �ملتحدة للن�صاء، 

للمالية،  �لتنظيمي  �لقانون  �إ�صالح  �إطار  يف  مهمة  �آلية 

و�لذي مكن �ملغرب من �كت�صاب �أدو�ت لتحليل وتتبع وتقييم 

و�ت�صمت هذه  �لجتماعي.  �لنوع  �لعمومية ح�صب  �ل�صيا�صات 

مثل  مهمة  باإجناز�ت  �لتطبيق،  من  �صنة   12 بعد  �لتجربة، 

�إعد�د تقارير حول ميز�نية �لنوع �لجتماعي ملو�كبة م�رشوع 

�لتجربة.  بهذه  �خلا�س  �لتميز  مركز  و�إن�صاء  �ملالية  قانون 

للمالية  �جلديد  �لتنظيمي  �لقانون  �مل�صادقة على  تاأتي  كما 

لتتويج هذ� �مل�صل�صل وملاأ�ص�صة �لإدماج �ملنهجي لبعد �لنوع 

39 و48(؛ �لجتماعي يف �لربجمة و�لتخطيط )�ملادتني 

)املبادرة  والت�سول  واله�سا�سة  الفقر  مكافحة  •  برنامج 

�لنوع  بعد  �إدماج   :2005 الب�رشية(  للتنمية  الوطنية 

و�له�صا�صة  �لفقر  مكافحة  بر�مج  خمتلف  يف  �لجتماعي 

و�لت�صول؛

اأجل امل�ساواة والإن�ساف  الوطنية من  الإ�سرتاتيجية  •  اعتماد 

بني اجلن�سني �سنة 2006، من خالل �إدماج مقاربة �لنوع يف 

�ل�صيا�صات و�لرب�مج �لتنمية. وتوجه هذه �لإ�صرت�تيجية عمل 

�لإن�صاف  جمال  يف  �إتباعها  �لو�جب  و�ل�صيا�صات  �حلكومة 

خا�صة  عمل  خطط  ببلورة  وتو�صي  �جلن�صني  بني  و�مل�صاو�ة 

يف خمتلف �لقطاعات من �أجل تقلي�س �لفو�رق بني �جلن�صني، 

�لن�صاء؛ �لتي ترهق  �لإجتماعية  �لأدو�ر  �لناجتة عن 

•  اخلطـة احلكوميـة للم�سـاواة 2012-2016 »اإكــرام« و�لتي 

�لرجال  بني  �مل�صاو�ة  تر�صيخ  م�صاألة  تناول  من  مكنت 

من  �صامل  �إطار  ح�صب  �لعمومية  �ل�صيا�صات  يف  و�لن�صاء 

�ملتدخلني.  ومنفتح على جميع  و�لتتبع،  �لتن�صيق 

على م�ست�ى مكافحة العنف �سد املراأة

وذلك  �مليادين  مبختلف  ترتبط  مبادر�ت  بعدة  �ملغرب  قام 

�إىل  فبالإ�صافة  �لن�صاء.  �صد  �لعنف  على  �لق�صاء  بغية 

�لإ�صالحات �لتي �أدخلت على �لقانون �جلنائي فقد مت �لقيام 

بعدة عمليات وخا�صة:

الوطنية  الإ�سرتاتيجية  على   2002 �صنة  يف  –  �مل�صادقة 

ملحاربة العنف �سد الن�ساء وخمططها �لإجر�ئي لتنفيذها 

�إطار �رش�كة بني �لدولة و�ملجتمع �ملدين؛ يف 

وهو  »متكني«،  لربنامج   2008 �صنة  يف  �لنطالقة  –  �إعطاء 

�لنوع  على  �لقائم  �لعنف  ملحاربة  �لقطاعات  متعدد  برنامج 

�لجتماعي من خالل حتقيق ��صتقاللية �لن�صاء و�لفتيات. وهذ� 

�لتن�صيق و�حلكامة،  �لذي يت�صم بالتجديد يف جمال  �لربنامج 

يرمي �إىل تن�صيق و�لتقائية عمليات حماربة �لعنف �لقائم على 

�لنوع �لجتماعي با�صتهد�ف �لبعد �لرت�بي. وي�صم 13 قطاعا 

و�صع  �صندوق  �إطار  يف  �ملتحدة  لالأمم  وكالت  و8  وز�ريا 

�لتنمية؛ �أجل  �لألفية من  �أهد�ف  لت�رشيع حتقيق 

حول  نوعه،  من  فريد  وطني،  لبحث   2009 �صنة  –  �لإجناز 

�ل�صامية  �ملندوبية  به  قامت  و�لذي  �لن�صاء  �صد  �لعنف 

للتخطيط ب�رش�كة مع �لوز�ر�ت �ملعنية وبدعم من �صندوق 

لل�صكان؛ �ملتحدة  �لأمم 

العنف  املندمج يف جمال حماربة  التح�سي�سي  –  الربنامج 

2013: ويتعلق �لأمر بتوقيع �تفاقيتي  ل�سنة  الن�ساء،  �سد 

و�لتنمية  و�لأ�رشة  و�ملر�أة  �لت�صامن  وز�رة  بني  �رش�كة 

�لثقافة وترمي هذه  �لت�صال ووز�رة  �لجتماعية ووز�رة 

بني  و�مل�صاو�ة  �لإن�صاف  مبادئ  تكري�س  �إىل  �لتفاقيتان 

و�لن�صاء؛ �لرجال 

م�صاريع  كدعم  �أخرى  موؤ�س�ساتية  اإجراءات  اتخاذ  –  مت 

�ملجتمع �ملدين �لتي �صاهمت يف حتقيق �مل�صاو�ة وتقلي�س 

�لقانوين  و�لإر�صاد  �لإن�صات  مر�كز  ودعم  �ملر�أة  تهمي�س 

للتكفل بالن�صاء �صحايا �لعنف وكذ� تعميـم وتقوية خدمات 

�لعنف. و�لأطفال �صحايا  بالن�صاء  �لتكفل  خاليا 
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تط�ر م�ؤ�رشات الهدف الثالث

199020122014املوؤ�رشاتاملرامي
القيمة 

امل�ستهدفة 

يف 2015

املرمى 10

�لق�صاء على �لفو�رق بني �جلن�صني يف �لتعليم 

�لبتد�ئي و�لثانوي، من �لآن وحتى �صنة 2005 

�إن �أمكن ذلك، ويف �أ�صالك �لتعليم يف �أفق 

2015 على �أبعد تقدير

)1990-1991(معدل �لفتيات/�لفتيان يف �لتعليم : 

669191100�لبتد�ئي 

707881100�لثانوي �لعد�دي 

659290100�لثانوي �لتاأهيلي

569193100�لعايل 

معدل �لإملام بالقر�ءة و�لكتابة لدى �لن�صاء من 15 �إىل 24 �صنة 

مقارنة بالرجال 

)1994( )**(
64,887,7

)*(
91,3100

)2000(ن�صبة �لن�صاء �لأجري�ت يف �لقطاع غري �لفالحي:

26,224,824,9�لو�صط �حل�رشي

8,37,38,2�لو�صط �لقروي

23,521,521,7�ملجموع

ـ %( ن�صبة �ملقاعد �لتي ت�صغلها �لن�صاء يف �لربملان )ب
)1997(

0,7
)2011(

12,5
 2011

17

املرمى 11

�لق�صاء على �لفو�رق بني �لرجال و�لن�صاء يف 

جمال �لولوج �إىل خمتلف منا�صب �ل�صغل.

معدل تاأنيت �ل�صاكنة �لن�صيطة �مل�صتغلة ح�صب خمتلف فروع 

�لن�صاط: 

)2000(

36,340,141,7�لفالحة، �لغابة و�ل�صيد

37,726,726,2�ل�صناعة 

0,70,70,8�لبناء و�لأ�صغال �لعمومية

17,218,518,9�خلدمات

)2000(معدل تاأنيت �ل�صاكنة �لن�صيطة �مل�صتغلة ح�صب �لو�صعية يف �ملهنة:

22,020,320,6�لأجــر�ء 

14,314,714,3�مل�صتقلون

6,68,08,8�مُل�صغلون

48,757,059,5�مل�صاعد�ت �لعائليات

14,911,610,9�ملتعلمون

7,512,011,3ع�صو يف تعاونية �أو �رشيك

املرمى 12

بلـوغ �لثـلـث فـي ما يخ�س متثيلية �ملر�أة يف 

هيئات �لت�صيري: �ل�صلطات �لت�رشيعية و�لتنفيذية 

و�لق�صائية ويف كل هيئات �تخاذ �لقر�ر

ـ %( معدل �لن�صاء �صمن �لوزر�ء )ب
)1994(

5,1
)2011(

3,215,8

ـ %( —9,811معدل �لن�صاء �صمن �ملديرين يف �لإد�رة �لعمومية )ب

ـ %( معدل �لن�صاء �صمن �لأطر �لعليا يف �لإد�رة �لعمومية )ب
)2001(

29,5
)2009(

35
)2013(

37

املرمى 13

تقلي�س �لعنف �صد �لن�صاء �إىل م�صتوى �لن�صف 

)2009(—�لن�صبة �لعامة لنت�صار �لعنف �صد �لن�صاء )%(
62,8—

للتخطيط.  �ل�صامية  �لعدل و�حلريات و�ملندوبية  و�لتكوين �ملهني ووز�رة  �لوطنية  �لرتبية  امل�صادر: وز�رة 

.1994 ل�صنة  لل�صكان و�ل�صكنى  �لعام  �لإح�صاء  معطيات   )**(  .2014 ل�صنة  لل�صكان و�ل�صكنى  �لعام  �أولية لالإح�صاء  معطيات   )*(

القدرة على التتبع والتقييم

�سعيفةمتو�سطةقوية

X�لقدرة على جمع �ملعلومات

Xجودة �ملعلومات �حلديثة 

X�لقدرة على تتبع �ملعلومات �لإح�صائية

X�لقدرة على حتليل �ملعلومات �لإح�صائية

�لقدرة على �إدماج �لتحليل �لإح�صائي يف �آليات 

�إعد�د �صيا�صات �لتخطيط وتخ�صي�س �ملو�رد

X

X�آليات �لتقييم و�لتتبع

ملحة عن ال��سعية 

هل �سيتحقق الهدف يف اأفق 2015 ؟

من �مل�صتبعدمن �ملمكنمن املحتمل

حالة البيئة املواتية

�صعيفة�صعيفة لكنها تتح�صنمتو�صطةقوية

نونرب



الهدف  4 

تقلي�ص وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة

املغرب بني اأهداف الألفية من اأجل التنمية واأهداف التنمية امل�ستدامة. املكت�سبات والتحديات50

�عتمدت وز�رة �ل�صحة منذ 2000، عدة خمططات عمل بهدف 

ت�رشيع تقلي�س عدد وفيات �لأطفال دون �صن �خلام�صة، وذلك 

من خالل ��صتهد�ف فرتة ما قبل �لولدة. وقد جتاوزت �أهد�ف 

خمطط 2012-2016، �لهدف �لر�بع لالألفية �إذ �أنهـا ترمي يف 

�أفق 2016 �إىل تقلي�س عدد وفيات �لأطفال دون �صن �خلام�صة 

�إىل 20 لكل �ألف ولدة حية، ووفيات �لأطفال �إىل 19 ووفيات 

�ألف ولدة حية.  12 لكل  �إىل  �لر�صع حديثي �لولدة 

1. ال��سعية احلالية 

�صنو�ت يف �ملغرب  �لأطفال دون خم�س  عرف معدل وفيات 

بانتقاله من  �لأخرية،  �لثالثة  �لعقود  مهما خالل  �نخفا�صا 

 47 و�إىل  و1991   1987 �صنتي  بني  حية  ولدة  �ألف  لكل   76

 2007 �صنتي  بني   30,5 �إىل  ثم   2003-1999 �لفرتة  خالل 

�لعائلية-  و�ل�صحة  �ل�صكان  حول  �لوطني  )�لبحث  و2011 

و�صتنتقل   .)21 رقم  �لبياين  )�لر�صم   )2011 �ل�صحة،  وز�رة 

27,6 يف �لألف ح�صب تقدير�ت �ملجموعة �مل�صرتكة بني  �إىل 

.
15

�لأمم �ملتحدة  �لتابعة ملنظومة  �لوكالت 

�إىل  �نتقلت  فاإنها  �صنة،  من  �أقل  �لأطفال  وفيات  ن�صبة  �أما 

 40 �إىل  و1991   1987 بني  حية  ولدة   1000 لكل  57 وفاة 

خالل �لفرتة ما بني 1999 و2003 و�إىل 28,8 لكل 1000 ولدة 

2007 و2011، �أي ما ميثل تر�جعا بلغ على  حية بني �صنتي 

�لتو�يل 30 % و49 %. و�صوف تنتقل يف �صنة 2015 �إىل 23,7 

يف �لألف ح�صب تقدير�ت �ملجموعة �مل�صرتكة بني �لوكالت 

�ملتحدة.  �لأمم  �لتابعة ملنظومة 

�أن معدل وفيات �ل�صغار )ما بني �صنة و5 �صنو�ت(  يف حني 

قد �نخف�س على �لتو�يل من 20 لكل 1000 ولدة حية �إىل 7 

 % 65 �لتو�يل  على  بلغ  �نخفا�صا  ما ميثل  �أي  وفاة،   1,7 ثم 

و91,5 %. 

ومو�ز�ة مع ذلك، فقد �نخف�صت وفيات �ملو�ليد �أقل من �صهر، 

منتقلة من 31 لكل 1000 ولدة حية بني 1987 و1991 �إلــى 

30 %(، لكنهــا ل تز�ل متثـل  بـ  2011 )تغري ن�صبي  21,7 يف 

71 % مـن وفيات �لأطفــال دون �صن �خلام�صة. و�صت�صل �إىل 

�لذكر. �ل�صالف  2015 ح�صب �مل�صدر  17,6 % يف �صنة 

الر�سم البياين رقم 21

  تط�ر معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة )لكل األف ولدة حية( 

15 تقدير�ت �ملجموعة �مل�صرتكة بني �لوكالت �لتابعة ملنظومة �لأمم �ملتحدة )منظمة �ل�صحة �لعاملية و�ليوني�صيف و�لبنك �لدويل وق�صم �ل�صكان 

�ملتحدة(. �لأمم  �لقت�صادية و�لجتماعية ملنظومة  �ل�صوؤون  بقطاع 

�مل�صجلة �لقيم 

�ملرمى �لطريق نحو 

�لجتاه �خلطي

للتخطيط.   �ل�صامية  و�ملندوبية  �ل�صحة  وز�رة  امل�صدر : 
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وقد مت ت�صجيل هذه �لنتائج بف�صل تعزيز �لعالجات �ل�صحية 

كان  و�لتي  و�لأن�صطة  �لرب�مج  من  �لعديد  وتظافر  �لأولية 

�لرب�مج  هذه  بني  من  و�لطفل.  �لأم  �صحة  على  تاأثري  لها 

�لوطنية، ميكننا ذكر برنامج متابعة �حلمل و�لولدة، برنامج 

بالطفـل  �ملندمـج  �لتكفل  وبرنامــج  �لعائلـي  �لتخطيط 

�لنقـ�س  حماربـة  وبرنامـج  للتلقيـح  �لوطنـي  و�لربنامـج 

و�لطفل  �لر�صيع  بتغذية  و�لنهو�س  �لتغذيــة  جزيئات  يف 

�ل�صغري. ومن ناحية �أخـرى، فاإن �لربنامج �لوطني للمناعة 

�أ�صكال  لتقلي�س  �لدور�ين  للفريو�س  �مل�صاد  �للقاح  �أدمج  قد 

و�للقاح  روتا  فريو�س  عدوى  عن  �لناجتة  �ل�صديد  �لإ�صهال 

�لتي  �لرئوي  �للتهاب  من  للوقاية  �لرئوية  �ملكور�ت  �صد 

د�ء  على  �لق�صاء  نطاق  ويف  �لرئوية.  �ملكور�ت  ت�صببها 

بحملة   2013 �صنة  خالل  �ملغرب  قام  و�حلمري�ء،  �حل�صبة 

وطنية للتلقيح �لتي ��صتهدفت �لأطفال و�ملر�هقني �ملرت�وحة 

19 �صنة.  �إىل  9 �أ�صهر  �أعمارهم من 

جتاوزت  �لتي  �لتلقيحية  �لتغطية  بف�صل  �ملغرب،  متكن 

�لق�صاء  �لذين يقل عمرهم عن �صنة، من  90 % لدى �لأطفال 

على   1991 ومنذ  �لأطفال  �صلل  مر�س  على  منذ 1987 

يف  �لأول  �لبلد  هو  �ملغرب  يعد  كما  )�خلناق(.  �لدفترييا 

�لولدة  بعد  �لكز�ز  د�ء  على  �لق�صاء  من  متكن  �لذي  �جلهة 

يف  لل�صحة–�ليوني�صيف  �لعاملية  �ملنظمة  بروتوكول  وفق 

 .2002 مار�س 

و�ل�صحة  لل�صكان  �لوطني  �لبحث  ح�صب  �أخرى،  جهة  ومن 

لالأطفال  �لغذ�ئية  �حلالة  عرفت   ،2011 ل�صنة  �لعائلية 

�لتاأخر  �نت�صار  تر�جع  ذلك  عن  يك�صف  كما  ملحوظا،  حت�صنا 

�نتقل  �لذي  �لنمو(  )تاأخر  �ملزمن  �لتغذية  �صوء  عن  �لناجت 

2011 و�لنق�س يف  14,9 % �صنة  �إىل   2004 18,9 % �صنة  من 

�لوزن �لذي مت تقلي�صه من 9,3 % �صنة 2004 �إىل 3,1 % �صنة 

�جلدول  ويوؤكد  �خلام�صة.  دون  �لأطفال  �صفوف  بني   2011

�لدقيقة،  �ملغذيات  من  للمكمالت  �جلديد  �لوطني  �لزمني 

�لن�صاء  لفائدة  للحديد  وقائية  ممنهجة  باإ�صافة  �لقيام  على 

�حلو�مل، و�لفيتامني �أ لالأطفال �لذين يقل عمرهم عن �صنتني 

�ل�صابع.  �ل�صهر  �بتد�ء من  للن�صاء �حلو�مل  د  و�لفيتامني 

ووعيا منها باأهمية حت�صني جودة �لعناية �ل�صحية �لأولية، 

�عتمدت وز�رة �ل�صحة �إ�صرت�تيجية �لتكفل �ملندمج باأمر��س 

�لر�بع من  �لهدف  ت�صاهم يف حتقيق  �لطفل، كمقاربة فعالة 

�لتنمية. �أجل  �لألفية من  �أهد�ف 

2. الإكراهات 

بالرغم من �لتقدم �لذي حتقق، ما تز�ل هناك تفاوتات بني 

�جلهات، وبني �لو�صطني �حل�رشي و�لقروي وبني �مل�صتويات 

�إىل  و�ل�صغار  �لأطفال  لولوج  بالن�صبة  �ل�صو�صيو-�قت�صادية 

�لعالج. وبالفعل، فاإن �لأطفال دون �صن �خلام�صة �ملنحدرين 

من �لعائالت �لأكرث ثر�ء هم �لذين كانو� �أقل عر�صة للوفاة. 

مرتني  هي  �لعمرية  �لفئة  هذه  من  �لأطفال  وفيات  فن�صبة 

ون�صف �أعلى لدى �أطفال �أ�رش �خلم�س �لأكرث فقر� )37,9 لكل 

1000 ولدة حية( مقارنة باأطفال �لأ�رش �خلم�س �لأكرث ثر�ء 

يف  مرة   1,4 بـ  �أي�صا  ويزيد  حية(  ولدة   1000 لكل   15,2(

�لو�صط �حل�رشي.  �لقروي عن  �لو�صط 

وبالفعل، فاإن م�صاكل �لولوج �ملادي و�ملايل �إىل عالج �لأطفال 

حديثي  بالأطفال  للتكفل  منظم  قطاع  غياب  ثم  و�ل�صغار، 

كلها  لالأطفال،  �ل�صحية  �خلدمات  جودة  قلة  وكذ�  �لولدة، 

 .2016-2012 �لعمل  ي�صتهدفها خمطط  �إكر�هات رئي�صية  ت�صكل 

�إكر�هـات  بدورهـــا  �لجتماعية  �لعو�مل  �عتبار  ميكن  كما 

�لأطفال و�ل�صغـار، و�لتي تتطلب تن�صيقا بني عدة  �أمام عالج 

قطاعات. 

3. الإ�سرتاتيجية املعتمدة

وفيات  تقلي�س  لت�رشيع  عمل  خطة  �ل�صحة  وز�رة  �عتمدت 

�لأطفال و�ل�صغار بالن�صبة للفرتة 2012-2016 ت�صتهدف فتـرة 

�لتدخالت  على  هـذه  �لعمـل  خطـة  وتقوم  �لـولدة.  قبـل  ما 

عر�س  يف  �لإن�صاف  �صمــان  �إىل  تهدف  و�لتي  �لفعالة 

و�لقروي  �حل�رشي  �لو�صطني  وبني  �جلهات  بني  �لعالجات 

�حتياجا،  �لأكرث  لل�صاكنة  �لعالج  �إىل  �لولوج  تي�صري  و�إىل 

�لعمل  خطة  �أهد�ف  وتتجاوز  �لقروية.  �ل�صاكنة  وخ�صو�صا 

�لتنمية،  �أجل  من  �لألفية  �أهد�ف  من  �لر�بع  �لهدف  هذه، 

تقلي�س  �إىل   2016 �صنة  غاية  و�إىل  �لآن  من  تهدف،  �أنها  �إذ 

لكل 1000  وفاة   20 �إىل  �خلام�صــة  دون  �لأطفال  وفيات 

ولدة حيـــة ووفيات �لأطفال )�أقل من �صنة( �إىل 19 ووفيات 

12 وفاة. حديثي �لولدة �إىل 

تت�صمنه  ما  ن�صف  من  �أكرث  يف  موجهة  هذه،  �لعمل  وخطة 

بذلك  تو�صي  كما  �لولدة  حديثي  �لأطفال  �إىل  تد�بري  من 

على  مبنية  وهي  لل�صحة.  �لعاملية  و�ملنظمة  �ليوني�صيف 

�لأطفال  وفيات  لتقلي�س  �إجر�ء�  و24  للتدخل  حماور  �صت 

�لأطفال  وفيات  تقلي�س  وترية  وت�رشيع  �لولدة  حديثي 
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وتقوية عر�س  تنظيم  على  �لتدخل  وتقوم حماور  و�ل�صغار. 

�خلدمات �لعالجية من خالل تاأهيل موؤ�ص�صات �لولدة وتقوية 

�لو�صع،  بعد  ما  �لولدة خالل فرتة  �لأطفال حديثي  مر�قبة 

وحت�صني جودة �لتكفل باملولود �جلديد من خالل و�صع نظام 

�لتي  �ل�صحة  جمال  يف  �لبحث  وتطوير  مالئم  معلوماتي 

و�لتعبئة  �لتو��صل  وي�صكل دعم  �لولدة،.  قبل  ما  �لفرتة  تهم 

�لعمل.  �إجر�ء يو�كب خطة  �لجتماعية 

و�أطلقت وز�رة �ل�صحة، �إ�صافة �إىل خطة �لعمل هذه، جمموعة 

�لوطنية ت�صتهدف باخل�صو�س  من �لرب�مج و�ل�صرت�تيجيات 

�لو�صط �لقروي ق�صد حتقيق �لهدف �لر�بع من �أهد�ف �لألفية 

�لتنمية:  �أجل  من 

�إلـى  موجـه  كنظام  �لطبيـة،  �مل�صاعــدة  نظـام  •  تعميـم 

�لنظام  هذ�  ويعطي  �قت�صاديــا.  �ملحتاجيـن  �لأ�صخا�س 

من  لأزيد  جمانا  �لعمومية  �مل�صت�صفيات  تكفـل  يف  �حلـق 

�لطبيـة  �مل�صاعــدة  نظـام  وياأتي  مو�طن.  ماليني  ثمانية 

منذ  �أطلق  �لذي  �ملر�س  على  �لإجباري  �لتاأمني  لتعزيز 

34 % من  2005 و�لذي يوفر حاليا �لتغطية لأزيد من  �صنة 

�ملغاربة؛

•  �لإ�صرت�تيجية �لوطنية للتغذية )2011-2019( مبثابة ر�فعة 

لل�صكان على مدى �حلياة؛ �ل�صحية  لتح�صني �حلالة  كربى 

��صتعمال  حت�صني  �إىل  يهدف  �لذي  �لقروية  �ل�صحة  •  خمطط 

�لفريق  �نت�صار  و�إعادة  �لقروي  بالو�صط  �ل�صحية  �خلدمات 

�حلالت  ل�صبط  نظام  �جلماعة، مع و�صع  و�إ�رش�ك  �ملتنقل 

رهان  ربح  بغية  وذلك  بالولدة؛  �ملت�صلة  �مل�صتعجلة 

�لإن�صاف؛

•  �لربنامج �لوطني للتلقيح �لر�مي �إىل تغطية تعادل �أو تفوق 

�لوطني؛  �مل�صتوى  95 % موزعة توزيعا متكافئا على 

�لطفل  باأمر��س  �ملندمج  �لتكفل  �إ�صرت�تيجية  •  تعميم 

باعتبارها مقاربة للعناية �ل�صحية �لأولية للتكفل بالطفل.
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اجلدول رقم 13

تط�ر م�ؤ�رشات الهدف الرابع

2002-19942011-19822003-1991التق�سيماملوؤ�رشاتاملرامي
القيمة 

امل�ستهدفة 

يف 2015

املرمى 14 

�لتقلي�س بن�صبة �لثلثني من 

معدل وفيات �لأطفال دون 

�خلام�صة بني 1990 و2015

 معدل وفيات �لأطفال دون �صن �خلام�صـة

)لكل 1000 ولدة حية(

25)**( 30,5)·( 47)#( 76�ملجموع

885935,2�لذكور

804825,5�لإناث

593825,4�حل�رشي

986935,0�لقروي

 معدل وفيات �لأطفال �أقل من �صنة

)لكل 1000 ولدة حية(

19)**( 28,8)*( 40)#( 57�ملجموع

695133,8�لذكور

573723,5�لإناث

523323,6�حل�رشي

695533,5�لقروي

معدل وفيات �لأطفال حديثي �لولدة

)لكل 1000 ولدة حية(

10)**( 21,7)·( 27)#( 31�ملجموع

393328,3�لذكور

292314,9�لإناث

302418,3�حل�رشي

363324,7�لقروي

معدل وفيات �ل�صغــار )ما بني �صنة و5 �صنو�ت( 

)لكل 1000 ولدة حية(

)**( 1,7)·( 7)#( 20�ملجموع

2081,4�لذكور

24112,0�لإناث

751,9�حل�رشي

31151,6�لقروي

معدل �لأطفال �لذين تلقو� جميع �لتلقيحات 

�لالزمة )%( 

�ملجموع

)1992(
75,7

)2004-2003(
89,187,7

75,586,888,7�لذكور

76,091,286,8�لإناث

معدل �لأطفال �مللقحني �صد �حل�صبة )%(

�ملجموع
)1992(

79,8
)2004-2003(

90,489,3

79,788,290,6�لذكور

79,991,288,1�لإناث

معدل �لر�صاعة �لطبيعية دون �ل�صتعانة باحلليب 

�ملجموع�ل�صناعي حتى بلوغ �صتة �أ�صهر )%(

)1992(
51

)2004-2003(
3127,8

)1985 و1992(. �ل�صحية  للمعلومة  �لوطني  �لنظام  �ل�صحة،  امل�صادر: وز�رة 

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

القدرة على التتبع والتقييم

�سعيفةمتو�سطةقوية

X�لقدرة على جمع �ملعلومات

Xجودة �ملعلومات �حلديثة 

X�لقدرة على تتبع �ملعلومات �لإح�صائية

X�لقدرة على حتليل �ملعلومات �لإح�صائية

�لقدرة على �إدماج �لتحليل �لإح�صائي يف �آليات 

�إعد�د �صيا�صات �لتخطيط وتخ�صي�س �ملو�رد

X

X�آليات �لتقييم و�لتتبع

ملحة عن ال��سعية 

هل �سيتحقق الهدف يف اأفق 2015 ؟

من �مل�صتبعدمن �ملمكنمن املحتمل

حالة البيئة املواتية

�صعيفة�صعيفة لكنها تتح�صنمتو�صطةقوية
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حت�سني �سحة الأم

املغرب بني اأهداف الألفية من اأجل التنمية واأهداف التنمية امل�ستدامة. املكت�سبات والتحديات54

يف  مهما  تقدما   ،2015-1990 �لفرتة  خالل  �ملغرب  حقق 

جمال �صحة �لأم، وذلك من خالل �جلهود �ملبذولـة من طرف 

�لدولـة و�رشكائهـا �أثنـاء تنفيـذ جمموعــة من خمططات �لعمـل 

�إمكانية  من  وبالرغم  �لأمهـات.  وفيات  تقلي�س  �إىل  �لر�ميــة 

�أرباع  ثالثة  �إىل  �لأمهات  وفيات  ن�صبة  تقلي�س  مرمى  بلوغ 

وترية  ��صتمرت  ما  �إذ�   2015 �أفـق  يف  �ملعنيـة  �لفرتة  خالل 

�لنخفا�س، فاإن معدل وفيات �لأمهات ل يز�ل مرتفعا ن�صبيا. 

�أخ�س، حول  �لقادمة، وب�صفة  �ل�صنو�ت  �لرتكيز، خالل  ويجب 

و�ل�صابات  للن�صاء  بالن�صبة  �ل�صاملة وخا�صة  �ل�صحية  �لتغطية 

�أو�صاط  بني  فائمة  تز�ل  ل  �لتي  �لفو�رق  وتقلي�س  جهــة،  من 

�لإقامة و�جلهات و�لفئات �ل�صو�صيو–�قت�صادية من جهة �أخرى. 

1. ال��سعية احلالية

بحو�يل  �صنة   20 مدى  على  �لأمهات  وفيات  معدل  �نخف�س  لقد 

66 %، �إذ �نتقل من 332 وفاة لكل 100.000 ولدة حية بني �صنتي 

2009 و2010. و�إذ� علمنا �أن �لهدف  112 بني  1985 و1991 �إىل 

�لعام هو تقلي�س وفيات �لأمهات بثالثة �أرباع خالل �لفرتة ما 

بني 1990 و2015، فاإنه يتعني على �ملغرب �لو�صول �إىل 83 وفاة 

لكل 100.000 ولدة حية يف �أفـق 2015 )�لر�صم �لبياين رقم 22(.

�لأمهات  لوفيات  �لرئي�صية  �لأ�صباب  �أن  �ىل  �لإ�صارة  ويجب 

 .)% 18( �لقبلي/و�لت�صنج  و�لت�صنج   )% 33( �لنزيف  تكمن يف 

.)23 �لبياين رقم  )�لر�صم 

�لذي  �لإيجابي  �لتطور  و�صجل هذ� �لنخفا�س باملو�ز�ة مع 

وهكذ�،  للمر�أة.  �ملقدمة  �ل�صحية  �خلدمات  ��صتعمال  عرفه 

فاإن معدل �نت�صار مو�نع �حلمل )بالن�صبة للن�صاء �ملتزوجات 

�رتفاعا  عرف  قد  �صنة(  و49   15 بني  �أعمارهن  �ملرت�وحة 

جليا، �إذ �نتقل من 42,5 % �صنة 1992 �إىل 67,4 % �صنة 2011. 

�للو�تي  �لثامن  �ل�صهر  يف  �حلو�مل  �لن�صاء  ن�صبة  بلغت  كما 

�صنتي  بني   % 77,1 �لولدة  قبل  طبية  ��صت�صارة  �إىل  جلاأن 

1987 و1991( يف حني مت  32 % بني  2007 و2011 )مقابل 

بـ 73,6 %  موؤهلني  مهنيني  مب�صاعدة  �لولد�ت  ن�صبة  تقدير 

1987 و1991(.  31 % بني  )مقابل 

كما توجد �لإ�صرت�تيجية �لوطنية لل�صحة �لإجنابية 2011–2020 

توفر خدمات  �أجل �صمان  �لتنفيذ وذلك من  �لآن يف طور  هي 

مندجمة ومقبولة ومتاحة للجميع يف جمال �ل�صحة �لإجنابية، 

على مدى حياة �ل�صكان وكذ� من �أجل متكني �لأفر�د من �تخاذ 

م�صوؤولية.  بكل  قر�ر�تهم 
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تط�ر معدل وفيات الأمهات )لكل 000 100 ولدة حية( 

�مل�صجلة �لقيم 

�ملرمى �لطريق نحو 

�لجتاه �خلطي

�لبحث  )1997(؛  �لأم و�لطفل  �لوطني حول �صحة  �لبحث  )1987 و1992(؛  �ل�صكان و�ل�صحة  �لوطني حول  �لبحث  امل�صدر : 

�لوطني حول �ل�صكان و�ل�صحة �لعائلية )2003-2004(؛ �لبحث �لوطني حول �ل�صكان و�ل�صحة �لعائلية ل�صنة 2011؛ �ملندوبية 

.2010-2009 ل�صنة  �لدميغر�يف  �لوطني  �لبحث  للتخطيط؛  �ل�صامية 
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ويف نف�س �لجتاه، فقد مت، منذ �صنة 2000، �عتماد �لعديد من 

�لألفية  �أهد�ف  �خلام�س من  �لهدف  �أجل حتقيق  �لتد�بري من 

�لتنمية، ومنها: �أجل  من 

�لعائلي  للتخطيط  �لوطني  للربنامج  �لتامة  •  �ل�صتقاللية 

2001 ويف جمال �قتناء  يف جمال �رش�ء مو�نع �حلمل منذ 

 .2005 �صنة  �لطبية و�لتقنية،  �لأدو�ت 

يف  للمر�أة«  �ل�صحي  »�لدفرت  ��صتعمال  وتعميم  •  �إعد�د 

�صنة 2006.

�لثدي  �رشطان  عن  �ملبكر  للك�صف  �لتدريجي  •  �لإدماج 

وعنق �لرحم يف �لعالجات �ل�صحية �لأولية يف �صنة 2010 

�لثدي  �ملبكر عن �رشطان  للك�صف  برنامج وطني  وماأ�ص�صة 

 .2012 وعنق �لرحم يف �صنة 

مر�كز  �إىل  �لعائلي  للتخطيط  �ملرجعية  �ملر�كز  •  حتويل 

.2012 �صنة  �لإجنابية  لل�صحة  مرجعية 

2. الإكراهات

يف  تفاوتات  هناك  ز�لت  ما  حتقيقه،  مت  �لذي  �لتقدم  رغم 

�لتوليد، بني �جلهات، وبني  �أثناء  �إىل �لعناية �لطبية  �لولوج 

�ل�صو�صيو-  �مل�صتويات  وبني  و�لقروي  �حل�رشي  �لو�صطني 

�لو�صط  �لأمهات يف  فاإن معدل وفيات  وبالفعل،  �قت�صادية. 

�لقروي، ي�صاعف من ناحية �لأهمية معدل �لو�صط �حل�رشي 

)148 مقابل 73 وفاة لكل 100.000 ولدة حية(. كما �أن ن�صب 

55 % لدى  �لولدة يف �لو�صط �خلا�صع للمر�قبة فال تتجاوز 

�جلهود  �قرت�ن  يتم  �أن  من  بد  فال  وهكذ�،  �لقرويات.  �لن�صاء 

�إىل  ترمـي  بتد�بري  �لهدف،  هذ�  بلـوغ  �أجل  من  �ملبذولـة 

مقاربـة  �عتمـاد  مع  لل�صحـة  �لجتماعيـة  �لعو�مل  حت�صيـن 

�ملو�رد  توفر  وي�صكل  �لوقت.  نف�س  يف  �لقطاعات  متعـددة 

�لب�رشية وتوزيعها وكفاء�تها، عائقا �آخر� �أمام حتقيق �لهدف 

�لتنمية.  �أجل  �لألفية من  �أهد�ف  �خلام�س من 

3. الإ�سرتاتيجية املعتمدة

 2012-2008( للعمل  خطتني  تطوير  مت   ،2008 �صنة  منذ 

ذ�ت  للتدخالت  �لعتبار  بعني  �لأخذ  مع  و2016-2012( 

�لفعاليـة و�لنجاعة حول وفيات �لأمهات. وتتميز خطة عمل 

وفيات  عدد  لتقلي�س  خم�ص�س  جزء  باإدماج   2016-2012

�لولدة.  �لأطفال حديثي 
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  اأهم اأ�سباب وفيات الأمهات

.2010 �لأمهات باملغرب، دجنرب  �أ�صباب وفيات  �ل�رشي حول  �لوطني للبحث  �لتقرير  امل�صدر : 

�صبب غري مبا�رش

41 (13 %)

17 (6 %)

46 (15 %)

 22 (7 %)

99 (33 %)

 23 (8 %)

55 (18 %)

�لرحم متزق 

�أخرى �أ�صباب 

توليدي غري م�صنف �صبب 

نزيف

�لتعفن

�لقبلي/�لت�صنج �لت�صنج 
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كما �أن �أهد�ف خطة عمل 2012-2016 تتجاوز مر�مي �لهدف 

�خلام�س من �أهد�ف �لألفية من �أجل �لتنمية، خا�صة بالن�صبة 

�إىل تقلي�س وفيات �لأمهات �إىل 50 وفاة لكل 100.000 ولدة 

.2016 �أفق  حية يف 

ولهذ� �لغر�س، تعتزم وز�رة �ل�صحة حتقيق �لأهد�ف �لتالية:

من  للمر�قبة  �خلا�صع  بالو�صط  �لولد�ت  تغطية  من  •  �لرفع 

للو�صط  بالن�صبة   % 75 �إىل   % 55 )مـن   % 90 �إىل   % 73

�لقروي(؛ 

�لقي�رشية؛  �لولدة  10 % فيما يخ�س  بلوغ معدل   •

�ل�صت�صارة  يخ�س  فيما   % 90 �إىل   % 80 من  �لتغطية  •  رفع 

�لولدة؛  �لطبية قبل 

�لطبية  �ل�صت�صارة  95 % فيما يخ�س  �لتغطية مبعدل  •  بلوغ 

�لولدة؛ بعد 

يتعلق  فيما   % 67 تفوق  �أو  تعادل  ن�صبة  على  •  �حلفاظ 

�حلمل. و�صائل منع  بانت�صار 

تقلي�س  ت�رشيع  �أجل  من   2016-2012 عمل  خطة  وتعتمد 

4 حماور للتدخل، وهي: وفيات �لأمهات على 

ومبا  بالولدة  �ملتعلقة  �ل�صحية  �لعناية  جمانية  1.  تعزيز 

�ل�صتعجال؛ و�لتي تكت�صي طابع  �لولدة  قبل 

2.  حت�صني جودة �لتكفل بالتعقيد�ت �لتي قد ت�صاحب �لولدة؛

3.  تقوية م�صوؤولية �لقرب بخ�صو�س مر�قبة �حلمل و�لولدة؛

�لريادة �جلهوية للربنامج. 4. حت�صني 

لل�صحة  �لوطنية  �لإ�صرت�تيجية  �ل�صحة  وز�رة  �عتمدت  كما 

و�لتي  �لتنفيذ،  طور  يف  توجد  �لتي   2020-2011 �لإجنابية 

�أجل  من  �ملوجودة  �خلدمات  وتنظيم  تقوية  يف  تتجلى 

�أن  �ل�صهر على  �تخاذها منطلقا لتطبيق تدخالت جديدة مع 

�إىل  �لإ�صرت�تيجية كذلك  �لأق�صى. وترمي  �لتن�صيق حده  يبلغ 

تغيري �أ�صلوب منع �حلمل �لذي يطغى عليه تناول �لهرمونات 

)مقابل   % 48,4 يبلغ  �نت�صار  مع  )�لأقر��س(  �لفم  طريق  عن 

وكذ�  �لرحم(  د�خل  يو�صع  �لذي  للجهاز   2011 �صنة   % 4,2

تنظيم  جمال  يف  �مللباة  غري  �حلاجيات  �إىل  �لإ�صتجابة  �إىل 

ت�صكيلة و�صائل منع �حلمل.  �لأ�رشة وتعزيز تنويع 
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اجلدول رقم 14

تط�ر م�ؤ�رشات الهدف اخلام�ص

19992011-19872003-1991التق�سيماملوؤ�رشات املرامي
القيمة 

امل�ستهدفة 

يف 2015

املرمى 15

�لتقلي�س بثالثة �أرباع ن�صبة وفيات 

�لأمهات بني 1990 و2015

معدل وفيات �لأمهات )لكل 100.000 ولدة 

حية(

�ملجموع
)1991-1985(

332
)2003-1995(

227
)2010(
112 )*(83

28418673�حل�رشي

362267148�لقروي

معدل �لولد�ت �لتي متت مب�صاعدة مهنيني 

موؤهلني

)**( 31,063,073,6�ملجموع

64,085,092,1�حل�رشي

14,040,055,0�لقروي

املرمى 16

�لتو�صل يف �أفق 2015 �إىل 

�ل�صتفادة �لكاملة من خدمات 

�ل�صحة �لإجنابية

معدل �لن�صاء �للو�تي خ�صعن ل�صت�صارة طبية 

ـ %( و�حدة على �لأقل قبل �لو�صع )ب

)**(68,077,1 33,0�ملجموع

61,085,091,6�حل�رشي

18,048,062,7�لقروي

معدل �خل�صوبة عند �ملر�هقات)15-19 �صنة( 

لكل 1000

�ملجموع

)1994(
28,6

)2004(
19,132,0

20,713,521,0�حل�رشي

36,425,246,0�لقروي

ـ %( حاجيات �لتخطيط �لعائلي غري �مللباة )ب
)1992(#

19,7
)2004-2003(

10,010,9

املرمى 17

�ل�صهر على �صمان �صحة �إجنابية 

يتم مبوجبها �تخاذ �لقر�ر�ت ب�صفة 

م�صرتكة بني �لن�صاء و�لرجال

ـ %( معدل �لعمليات �لقي�رشية )ب
)2003-1999(

5,4
)2008(

6,411,7 )**(

معدل �لن�صاء �للو�تي خ�صعن ل�صت�صارة طبية 

ـ %( و�حدة على �لأقل بعد �لو�صع )ب

6,622,3�ملجموع

16,331,1�حل�رشي

3,613,6�لقروي

ـ %( معدل ��صتعمال و�صائل منع �حلمل )ب

�ملجموع

)1992(
42,0

)2004-2003(
63,067,4 )**(

55,066,068,9�حل�رشي

32,060,065,5�لقروي

للتخطيط. �ل�صامية  للمندوبية  �لدميغر�يف  �لوطني  �لبحث   )*( امل�صادر: 

.2011 ل�صنة  �لعائلية  �ل�صكان و�ل�صحة  �لوطني حول  �لبحث   )**(

�لدميغر�فية. و�لدر��صات  �لأبحاث  1998، مركز  �لدميغر�فية و�لجتماعية-�لثقافية  �لعو�مل  �لإجنابية باملغرب:  �ل�صحة   )***(

القدرة على التتبع والتقييم

�سعيفةمتو�سطةقوية

X�لقدرة على جمع �ملعلومات

Xجودة �ملعلومات �حلديثة 

X�لقدرة على تتبع �ملعلومات �لإح�صائية

�لقدرة على حتليل �ملعلومات 

�لإح�صائية

X

�لقدرة على �إدماج �لتحليل �لإح�صائي 

يف �آليات �إعد�د �صيا�صات �لتخطيط 

وتخ�صي�س �ملو�رد

X

X�آليات �لتقييم و�لتتبع

ملحة عن ال��سعية 

هل �سيتحقق الهدف يف اأفق 2015 ؟

من �مل�صتبعدمن �ملمكنمن املحتمل

حالة البيئة املواتية

�صعيفة�صعيفة لكنها تتح�صنمتو�سطةقوية
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 حماربة داء فقدان املناعة املكت�سبة )ال�سيدا(،

وحمى امل�ستنقعات )املالريا( واأمرا�ص اأخرى
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فقد�ن  د�ء  وباء  على  �لوطني  �لرد  عملية  وتن�صيق  تنظيم  مت 

�ملناعة �ملكت�صبة/�ل�صيد� ومر�س �ل�صل وحمى �مل�صتنقعات يف 

باإ�رش�ك  �لأوبئة  �لوطنية ملحاربة هذه  �لإ�صرت�تيجيات  �إطار 

من  �ل�صتفادة  مع  �ملدين  و�ملجتمع  �حلكومية  �لقطاعات 

�لدولية  �للتز�مات  مع  متا�صيا  وذلك،  �ل�رشكاء  خمتلف  دعم 

لبالدنا. 

1. ال��سعية احلالية

داء فقدان املناعة املكت�سبة/ال�سيدا

�ملكت�صبة/�ل�صيد�  �ملناعة  فقد�ن  د�ء  حالت  جمموع  1.  بلغ 

�صنة  متم  �إىل   1986 �صنة  ظهوره  بد�ية  منذ  عنها،  �ملعلن 

)�أي  �ل�صيد�  مرحلة  يف   5803 منها  حالة،   10.017  ،2014

فقد�ن  د�ء  �أعر��س  بدون  للفريو�س  و4214 حامال   )% 58

�ملكت�صبة. �ملناعة 

جن�صني  بني  �لعالقة  هو  �لعدوى  لنتقال  �ل�صائد  2.  �لنمط 

.)% 85( خمتلفني 

3.  حو�يل 61,5 % من �لأ�صخا�س �مل�صابني ترت�وح �أعمارهم 

20 و39 �صنة.  ما بني 

.% 50 �لن�صاء �مل�صابات  4. بلغت ن�صبة 

51 % من �حلالت  2010-2014، مت �لتبليغ عن  خالل �لفرتة 

فقد�ن  )فريو�س  �أعر��س  بدون  مرحلة  يف   % 52 وت�صخي�س 

�ملناعة(. 

وتك�صف �ملعطيات عن �صعف تف�صي د�ء فقد�ن �ملناعة �ملكت�صبة 

لدى عامة �ل�صكان )0,085 % �صنة 2014( )�لر�صم �لبياين رقم 24(.  

لكن، يالحظ م�صتوى وباء مركز بني �ل�صاكنة �لأكرث عر�صة خلطر 

بهم،  و�ملحيطني  �ل�صكان  وهوؤلء  �جلهات.  بع�س  يف  �لإ�صابة 

�لن�صاء  73 % من  70 % من �لإ�صابات �جلديدة يف حني  ميثلون 

�أ�صنب من طرف �أزو�جهن، ح�صب ما �أظهرته منذجة تاأثري فريو�س 

.2013 �أجنزت يف �صنة  د�ء فقد�ن �ملناعة �ملكت�صبة، و�لتي 

�لذين  �لأ�صخا�س  عدد  يكون  قد  �لأخرية،  �لتقدير�ت  وح�صب 

�ملكت�صبة  �ملناعـة  فقد�ن  لد�ء  �مل�صبب  بالفريو�س  يعي�صون 

�صاأنه  من  �لذي  �ل�صيء   ،2014 �صنة  �صخ�س يف   29 000 هــو 

�أن يحمل ن�صبة �لأ�صخا�س �لذين يعي�صون بالفريو�س �مل�صبب 

الر�سم البياين رقم 24

تط�ر عدد حالت داء فقدان املناعة املكت�سبة/ال�سيدا )2014-1986(

�ملكت�صبة �ملناعة  فقد�ن 

�ل�صيد�

�ملكت�صبة( �ملناعة  )فقد�ن  �لجتاه �خلطي 

)�ل�صيد�( �لجتاه �خلطي 

�ل�صحة. امل�صدر : وز�رة 
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يعرفون  ل  و�لذين   % 65 �إىل  �ملكت�صبة  �ملناعة  فقد�ن  لد�ء 

بالفريو�س. �إ�صابتهم 

د�ء  ملحاربة  �لوطنية  �لإ�صرت�تيجية  �خلطة  هدف  ويتجلى 

�إ�صابة  �صفر  بلوغ  نحو  »�لتوجه  يف   2016-2012 �ل�صيد� 

�ملكت�صبة  �ملناعة  فقد�ن  لد�ء  �مل�صبب  بالفريو�س  جديدة 

و�صفر وفاة و�صفر حالة متييز قائمة على �ل�صيد� باملغرب«.

�إىل خدمات  �ل�صامل  �لولوج  �لعام هو حتقيق  �لهدف  ويبقى 

�لوقاية و�لعالج و�لتكفل و�لدعم يف جمال �لفريو�س �مل�صبب 

حتقيق  ينتظر  �لغر�س،  ولهذ�  �ملكت�صبة.  �ملناعة  فقد�ن  لد�ء 

نتائج: ثالث 

50 %؛ تقلي�س عدد �لإ�صابات �جلديدة بـ   •

•  تقلي�س وفيات �لأ�صخا�س �لذين يعي�صون بالفريو�س �مل�صبب 

2016؛ 60 % يف �صنة  �إىل  لد�ء فقد�ن �ملناعة �ملكت�صبة 

•  حتقيق �ل�صتفادة �ملثلى من حكامة وتدبري �لرد �لوطني �إن 

على �ل�صعيد �ملركزي �أو �ملحلي.وباملثل، ويف �إطار تنفيذ 

�خلطة �لإ�صرت�تيجية �لوطنية ملحاربة �ل�صيد� 2016-2012، 

�لقيام بعدة عمليات مهمة. فقد مت 

عر�سة  الأكرث  لل�سكان  املوجهة  الوقاية  برامج  �صمحت  وقد 

مت  �لتي  امل�ستهدفة،  ال�سكانية  الفئات  اأو  الإ�سابة  ملخاطر 

بتغطيـة  �حلكوميــة،  غري  �ملنظمات  مع  �رش�كة  بها  �لقيام 

حمرتفات  من   56 875 منهـم   ،2014 �صنة  �صخ�صا   172 259

�لذين لهم عالقات جن�صية مع  �لرجال  �جلن�س و065 43 من 

�لرجال و446 3 من متعاطي �ملخدر�ت. وقد مت �إجناز خر�ئط 

للفئات �ل�صكانية �ملعنية �صمحت بتح�صني �لتخطيط و�لتن�صيق 

بني �ملتدخلني. كما مت و�صع دلئل وطنية ملعاييـر ومقايي�س 

مع  وتقا�صمها  نف�صهم  �ل�صكان  هوؤلء  لدى  �لقرب  تدخالت 

�لتدخالت.  �ل�رشكاء ل�صمان جودة  خمتلف 

تغطية  من   ،2014 �صنة  يف  الوقاية  برامج  مكنت  وقد 

�لإ�صابة  خلطر  عر�صة  �لأكرث  �صخ�س   530 000 ما يقارب 

بالد�ء منهم �أزيـد من 000 450 من �ل�صباب و�لن�صاء و226 17 

من �ملهاجرين و890 6  �صجني و�صجينة و116 24 من �صائقي 

�لعمال.  من  �ل�صاحنات و�حلافالت و934 22 

لدى  املخاطـر  تقلي�ص  برنامج   2007 �صنـة  كذلك  و�نطلق 

تطو�ن  �إىل  نقله  تـم  �لذي  باحلقــن،  املخدرات  م�ستعملي 

و�لناظور، مع توفري �صل�صلــة من �خلدمات ت�صمل �ل�صتقبـال 

و�لعمل  �لطبــي  و�لعازل  �حلقــن  �أدو�ت  وتوزيع  و�ل�صتماع 

�لبديل بامليتادون. �لعالج  �لجتماعي وكذ� 

الفريو�ص  انتقال  على  للق�ساء  الوطني  الربنامج  كما ين�س 

طفلها  اإىل  الأم  من  املكت�سبة  املناعة  فقدان  لداء  امل�سبب 

فقد�ن  فريو�س  و�ختبار  �مل�صورة  متديد  على   ،2016-2012

�أقطاب  وخلق  �لولدة،  قبل  �لطبية  �ل�صت�صار�ت  يف  �ملناعة 

فقد�ن  لد�ء  �مل�صبب  �لفريو�س  �نتقال  من  للوقاية  وظيفية 

تاأمني  باإمكانها  طفلها،  �إىل  �لأم  من  �ملكت�صبة  �ملناعة 

بالن�صاء  �لتكفل  �إىل  �لت�صخي�س  من  �لعالجات،  ��صتمر�رية 

وهكذ�،  �جلدد.  ومو�ليدهم  بالفريو�س  �مل�صابات  �حلو�مل 

�حلو�مل  �لن�صاء  لهــا  �لتي خ�صعت  �لختبار�ت  عدد  بلغ  فقد 

 83 661 مقابل   ،2014 �صنة  نهايــة  عنـد  �ختبار�   136 576

بد�ء  �مل�صابات  �حلو�مـل  �لن�صاء  تغطية  �أن  كما  �صنة 2013، 

نق�س �ملناعـة �ملكت�صبة مب�صاد�ت �لفريو�صات �لقهقرية �نتقل 

من 12 % �صنة 2007 �إىل 45 % يف 2013 ثم 51 % يف 2014. 

2012 و2013  الك�سف، �صكلت �صنو�ت  يف جمال تو�سيع عر�ص 

و2014، �صنو�ت حمورية من حيث تو�صيع فر�س �حل�صول على 

�لك�صف عن فريو�س فقد�ن �ملناعة �ملكت�صبة  �مل�صورة و�ختبار 

على  �ختبار�  و520 632  و440 583    222 620 مع  �ملغرب  يف 

حاليا  ويجري   .2011 يف   60 000 مقابل  �إجنازها  مت  �لتو�يل 

�لقيام بالك�صف يف �لبنيات �لتابعة لوز�رة �ل�صحة، مبا يف ذلك 

ولكـن  �لأكبـر،  للجـزء  بالن�صبــة  �لأ�صا�صية  �ل�صحية  �ملوؤ�ص�صات 

�أي�صـا يف 52 مركـز� لت�صخيـ�س د�ء �ل�صـل و�لأمـر��س �لتنف�صيـة 

و34 دور للـولدة و10 م�صت�صفيات للولدة، �إ�صافة �إىل 70 مركز� 

للك�صف �ل�رشي �لتابعني للمنظمات غري �حلكومية. ويظل �لهدف 

��صتهد�ف  مع   2016 �صنة  �ختبار  مليون  حتقيق  هو  ذلك  من 

�لأول.  �أو يف �ملقام  �لأكثــر عر�صة لالإ�صابة بالد�ء  �ل�صكان 

للفريو�سات  بامل�سادات  بالعالج  التغطية  يخ�س  فيما  �أما 

القهقرية، فيتوفر �ملغرب ومنذ �صنة 1997، على �إ�صرت�تيجية 

�ملكت�صبة،  �ملناعة  بالإ�صابة بفريو�س فقد�ن  للتكفل  وطنية 

يتم بانتظام مر�جعتها وتكييفها مع �لتو�صيات �لدولية، كما 

يتم �لتكفل بجميع �لأ�صخا�س �لذين يعي�صون بفريو�س فقد�ن 

مب�صاد�ت  عالج  �إىل  يحتاجون  و�لذين  �ملكت�صبة  �ملناعة 

منها  جهوية،  مرجعية  مر�كز   17 يف  �لقهقرية،  �لفريو�صات 

��صت�صفائية جامعية.  مر�كز   4

وقد جتاوز عدد �لأ�صخا�س �لذين يعي�صون مع فريو�س فقد�ن 

�ملرجعية  �ملر�كز  يف  تتبعهم  يتم  و�لذين  �ملكت�صبة  �ملناعة 

مب�صاد�ت  للعالج  يخ�صعون   7.498 منهم  �صخ�صا،   9.000

و4.047   2013 �صنة  يف   6.464 مقابل  �لقهقرية،  �لفريو�صات 

�لأ�صخا�س  تغطية  ن�صبة  بلغت  فقد  وهكذ�،   .2011 �صنة  يف 

مبقارنة  قمنا  ما  �إذ�   ،% 26,1 �لفريو�س  مع  يعي�صون  �لذين 

�ملناعـة  نق�س  فريو�س  مع  يعي�صون  �لذين  �لأ�صخا�س  عدد 

�ملكت�صبـة �خلا�صعني للعـالج مب�صاد�ت �لفريو�صات �لقهقرية 

يعي�صون  �لذين  لالأ�صخا�س  �لتقديري  �لعدد  جمموع  مع 

�صخ�س   29 000 )�أي  �ملكت�صبـة  �ملناعة  نق�س  فريو�س  مع 

.)25 �لبياين رقم  )�لر�صم  �صنة 2014( 
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�لك�صف  من  �لتكفل  �صل�صلة  يف  �ل�صعف  نقاط  حتديد  وبهدف 

�لعالج مب�صاد�ت  �ل�صتبقاء حتت  ثم  �لرعاية  �إىل  �لولوج  �إىل 

ممار�صة  �إجناز   ،2014 �صنة  يف  مت  �لقهقرية،  �لفريو�صات 

�صعار  حتت  �ملكت�صبـة  �ملناعة  نق�س  لفريو�س  حتليلية 

�لعاملية  �ل�صحة  منظمة  من  بدعم  »�ختبار-عالج-��صتبقاء« 

عن  �ملبعدين  �لأ�صخا�س  مل�صكل  �لت�صدي  من  مكنت  و�لتي 

�لتتبع و�لأ�صخا�س �لذين يعي�صون مع فريو�س نق�س �ملناعة 

بعد  �ل�صحية  �لرعاية  نظام  عن  يتغيبون  و�للذين  �ملكت�صبـة 

للت�صخي�س. خ�صوعهم 

لوز�رة  للدو�ء  �جلديدة  �ل�صيا�صة  فاإن  �ملنطلق،  نف�س  ومن 

�لأدوية  �أ�صعار  لتحديد  جديد  نظام  �إعد�د  خا�صة  �ل�صحة، 

و��صتمر�ر �لإعفاء �ل�رشيبي لالأدوية �لباه�صة �لثمن، عادت 

بالنفع على �إ�صرت�تيجية �أثمان م�صاد�ت �لفريو�صات �لقهقرية 

�لتي بد�أتها �صنة 2000 وز�رة �ل�صحة وجمعية حماربة �ل�صيد� 

 .2007 و�لتي تعززت بدعم منظمة �ل�صحة �لعاملية يف �صنة 

فريو�ص  على  الوطني  الرد  بالمركزية  يتعلق  ما  يف  �أما 

فقدان املناعة املكت�سبـة، فاإن �خلطة �لإ�صرت�تيجية �لوطنية 

خطط  �إىل  حتويلها  مت  قد   ،2016-2012 �ل�صيد�  ملحاربة 

�إعادة  مت  وهكذ�،  جهة.   12 �صعيد  على  جهوية  �إ�صرت�تيجية 

�إحياء  �إعادة  مت  كما  �لرد،  لتن�صيق  �لوطنية  �للجنة  ت�صكيل 

�أخرى.  �ل�صيد� و�إحد�ث جلان  �للجان �جلهوية ملحاربة د�ء 

يف جمال حقوق الإن�سان، مت �إعد�د �إ�صرت�تيجية حول حقوق 

مع  بتعاون  �ملكت�صبـة  �ملناعة  فقد�ن  وفريو�س  �لإن�صان 

جميع  على  عر�صها  ومت  �لإن�صان  حلقوق  �لوطني  �ملجل�س 

�إ�صرت�تيجية  �إعد�د  مت  وهكذ�،   .2014 ماي  �صهر  يف  �ل�رشكاء 

�ملعنيني  �ل�صكان  ومتييز  و�صم  ملحاربة  خا�صة  تو��صل 

�ملناعة  فقد�ن  بفريو�س  يعي�صون  �لذين  و�لأ�صخا�س 

 .2015 �صنة  �صيتم تنفيذها يف  و�لتي  �ملكت�صبة، 

يف  �لجتماعي  �لنوع  مقاربة  لإدماج  تقييم  �إعد�د  مت  كما 

�إطار �لرد �لوطني على فريو�س فقد�ن �ملناعة �ملكت�صبـة، ومت 

�ل�صيد�  د�ء  حماربة  ميد�ن  يف  �لفاعلني  لتكوين  ور�س  �إعد�د 

�لجتماعي. و�لنوع  �لإن�صان  بخ�صو�س حقوق 

حمى امل�ستنقعات

�صنة  �ملغرب  يف  �ملالريا  ملحاربة  �لوطني  �لربنامج  �نطلق 

�لوبائية للمالريا  �لو�صعية  1965، ومنذ ذلك �حلني، �جتهت 

�ملحلية �لأ�صل �إيجابيا نحو تقلي�س مهم للوفيات باملناطق 

من  �لأ�صل  �ملحلية  �حلالت  عدد  �نتقل  وهكذ�،  �ملت�رشرة. 

893 30 يف �صنة 1963 �إىل 780 فقط بحلول �صنة 1990. ومع 

ذلك، مل تتم �ل�صيطرة على �لو�صعية �لوبائية للمالريا �ملحلية 

�لأ�صل �ملتجلية �إل يف �أو�خر �لت�صعينات من �لقرن �ملا�صي 

 .)26 �لبياين رقم  )�لر�صم   1998 68 حالة �صنة  مع ت�صجيل 
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تط�ر معدل التغطية بالعالج امل�ساد للفريو�سات القهقرية )2014-2004(

�ل�صحة. امل�صدر : وز�رة 
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على  للق�صاء  �إ�صرت�تيجية  �عتماد  مت  �لجتاه،  لهذ�  ودعما 

�ملالريا �ملحلية �لأ�صل �صنة 1999 و�لتي مكنت من �لق�صاء 

 2002 �صنة  ب�صف�صاون  �لعدوى  لنتقال  بوؤرة  �آخر  على 

�كت�صافها  مت  �لأ�صل  �ملحلية  باملالريا  �إ�صابة  حالة  و�آخر 

�أي  باملغرب  ت�صجيل  يتم  مل  �حلني،  ذلك  ومنذ  �صنة 2004. 

�لأ�صل باملغرب.  �أو حالة حملية  بوؤرة ن�صيطة 

خالل  �ملبذولة  �جلهود  من  �نبثقت  �لتي  �لنتيجة  هذه  �إن 

مكنت  �لوباء،  هذ�  حماربة  ��صتغرقتها  �لتي  �لأربعة  �لعقود 

�ملغرب من �حل�صول على �صهادة من منظمة �ل�صحة �لعاملية 

يف �صهر ماي 2010 على كونه بلد خال من �ملالريا �لأ�صلية. 

�ملالريا  على  �لق�صاء  هدف  حتقيق  فعليا  مت  فقد  وبالتايل، 

من  �ل�صاد�س  �لهدف  �إطار  يف  يندرج  و�لذي  �لأ�صل  �ملحلية 

�لتنمية.  �أجل  �لألفية من  �أهد�ف 

م�صتبعد�  لي�س  جديد  من  وظهورها  �إدخالها  خطر  �أن  غري 

لـ�صببني: نظر� 

1.  �لإعالن عن حالت و�ردة من �خلارج و�لتي يرتفع عددها 

با�صتمر�ر ب�صبب تز�يد �لأ�صفار �لدولية وتدفق �ملهاجرين 

من �لدول �ملوبوءة، من جهة؛

2.  ومن جهة �أخرى، ��صتمر�ر عو�مل خطر �لوباء و�ل�صعف يف 

مو�جهته ول�صيما عالقة بالظروف �ليكولوجية �ملو�تية 

للوباء.  �لناقل  �لبعو�س  وتكاثر  لظهور 

داء ال�سل

�لتد�بري  بني  من  �ل�صل  د�ء  حماربة  �عتبار  د�ئما  مت  لقد 

�لتي  �ل�صحية  �ل�صيا�صات  جميع  يف  �لأولوية  ذ�ت  �ل�صحية 

�إحر�ز تقدم كبري  تنفذها وز�رة �ل�صحة. وقد �صاعد هذ� على 

يف جمال حماربة د�ء �ل�صل من خالل �لإبقاء منذ �صنة 1995 

وقد   .% 85 يفوق  �لعالج  جناح  ون�صبة  معاينة  معدل  على 

�أهد�ف  2010، من حتقيق  �صنة  �أي�صا يف  مكنت هذه �جلهود 

�لوفيات  معدل  تقلي�س  حيث  من  �لتنمية  �أجل  من  �لألفية 

 .1990 �ملرجعية  �ل�صنة  مع  مقارنة  �لن�صف  �إىل  �ل�صل  ب�صبب 

وهكذ�، مت تقلي�س معدلت �نت�صار مر�س �ل�صل من 210 لكل 

000 100 ن�صمة  105 لكل  �إىل   1995 000 100 ن�صمة يف �صنة 

يف �صنة 2010، و�نتقل معدل �لوفيات �إىل 6,2 لكل 000 100 

.2010 ن�صمة يف �صنة 

حالة   82 �ل�صل  د�ء  �نت�صار  معدل  بلغ   ،2014 �صنة  يف 

�أ�صل  ومن  رقم 27(.  �لبياين  )�لر�صم  ن�صمة   100.000 لكل 

خارج   % 46,2 �لد�ء،  بهذ�  لالإ�صابة  جديدة  27.745 حالة 

�لرئة مقابل 43,2 % من �ل�صل �لرئوي ذي �لنت�صار �ملجهري 

�حلالت  ثلثي  �صنة   44-15 �لعمرية  �لفئة  ومتثل  �ل�صلبي. 

�مل�صجلة. �جلديدة 

�لن�صاء  من  بالد�ء  �إ�صابة  �أكرث  �لرجال  يعترب  �لنوع،  ح�صب 

فت�صم  �جلهات،  ح�صب  �أما   .% 41 مقابل   % 59 بن�صبة 
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التط�ر ال�سن�ي حلالت املالريا )2013-1997(

�ل�صحة. امل�صدر : وز�رة 
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للمالريا �لأ�صلية  �حلالت 

حالت �ملالريا �لو�ردة من �خلارج

)حالت �ملالريا �لو�ردة من �خلارج( �لجتاه �خلطي 
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معدلت  وتفوق  �مل�صجلة،  �حلالت  من   % 59 5 جهات 

من  �خلم�س  �جلهات  وتتاألف  �لوطني.  �ملعدل  بها  �لنت�صار 

و�لرباط-�صال- وطنجة-تطو�ن  �لكربى  �لد�ر �لبي�صاء  جهات 

وفا�س-بوملان.  ح�صن  و�لغرب-�ل�رش�ردة-بني  زمور-زعري 

بها  ترتكز  كما  للتمدن  مرتفعة  ن�صبا  �جلهات  هذه  وتعرف 

كما  �ملتطورة.  �ل�صحية  و�مل�صالح  �لقت�صادية  �لأن�صطة 

�لهجرة. �أكرب لظاهرة  تتعر�س هذه �جلهات ب�صكل 

 2013 ل�صنة  �جلديدة  �حلالت  عالج  تطور  نتائج  حتليل  �إن 

بني �أن معدل جناح �لعالج بلغ 89,5 % و7,6 % من �حلالت 

�لعالج.  ف�صل  كحالت  و0,5 %  �ملتابعة  نطاق  خارج  هي 

خالل  بالد�ء  �مل�صابني  �صفوف  بني  �لوفيات  معدل  وبلغ 

    .% 5 �لعالج 

2. الإكراهات

داء فقدان املناعة املكت�سبة

بالرغم من �جلهود �ملبذولة، فاإن �ملغرب و�عي بنقط �ل�صعف 

على  ومنها  �لوقايـة،  بر�مج  تنفيذ  تو�جه  �لتي  و�ملعيقات 

�خل�صو�س، �لوقاية �مل�صرتكة لدى �لفئات �ل�صكانية �ملعنية 

و�لأكرث عر�صة خلطر �لإ�صابة، وهذ� يعود �إىل �صعوبات �لتي 

�لو�صول �إىل تلك �لفئات �ل�صكانية وتقدير حجمها وكذ� ب�صبب 

�صعف �لولوج �ل�صامل للعالج مب�صاد�ت �لفريو�صات �لقهقرية 

و�لناجت عن �صعف �لت�صخي�س �ملبكر، �إ�صافة �إىل �لت�صخي�س 

�حلو�مل  �لن�صاء  تغطية  للمر�س و�صعف  متاأخرة  يف مرحلة 

باأدوية �لعالج �مل�صادة من �أجل �لوقاية من �نتقال �لفريو�س 

�إىل  و�أخري�  طفلها  �إىل  �لأم  من  �ملناعة  فقد�ن  لد�ء  �مل�صبب 

�لذين  و�لأ�صخا�س  �لرئي�صية  �ل�صكانية  �لفئات  ومتييز  و�صم 

�ملناعة.  فقد�ن  لد�ء  �مل�صبب  بالفريو�س  يعي�صون 

حمى امل�ستنقعات

من بني �لإكر�هات و�ل�صعوبات �لتي مت حتديدها يف حماربة 

�ملالريا، نورد ما يلي :

و�لتتبع  �لتاأطري  عن  �مل�صوؤولة  �لب�رشية  �ملو�رد  يف  •  نق�س 

�جلهوية؛ �ملوؤ�ص�صات  م�صتوى  على 

�ل�صعبة  و�ملناطق  �لقروية  �ملناطق  يف  �مل�صتخدمني  •  قلة 

�لولوج؛

•  �صعف �لتعاون يف ما بني �لقطاعات لتفعيل تد�بري �ملر�قبة 

و�لوقاية من دخول �ملالريا من جديد.

داء ال�سل

�لذي  �لهدف  حتقيق  عن  بعيد�  �ل�صل  تاأثري  تر�جع  يز�ل  ل 

�إىل  يرمي  �لذي  �ل�صل  د�ء  ملحاربة  �لوطني  �لربنامج  حدده 

6 % يف �ل�صنو�ت �لقادمة لتحقيق  معدل �نخفا�س ي�صل �إىل 

منظمة  طرف  من  �ملحددة  �لآجال  يف  �ملر�س  على  �لق�صاء 

000 100 ن�صمة يف  �ل�صحة �لعاملية، وهي حالة و�حدة لكل 

 .2050 �أفق 

الر�سم البياين رقم 27

تط�ر معدل تاأثري مر�ص ال�سل )بالن�سبة 100.000 ن�سمة(

�ل�صل تاأثري مر�س  معدل 

�لجتاه �خلطي

�ل�صحة. امل�صدر : وز�رة 
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�لتاأثري  لل�صل وديناميته على  �لوبائي  �لنت�صار  ويدل حتليل 

ويف  �ملر�س.  بهذ�  �لإ�صابة  على  �لأخرى  للم�صببات  �لقوي 

بالأحياء  قوي  ب�صكل  يتمركز  �ل�صل  د�ء  �أن  ومبا  �لو�قع، 

�إنكار  ميكن  ل  فاإنه  �ملدن،  بكربيات  حتيط  �لتي  �لهام�صية 

�ل�صكانية  �لكثافة  و�رتفاع  �لالئق  غري  بال�صكن  �صالته 

و�لفقر.  و�له�صا�صة  �لتغذية  و�صوء  و�لختالط 

3. الإ�سرتاتيجية املعتمدة

فريو�ص داء فقدان املناعة املكت�سبة

حت�صني  �أجل  من  �لإجر�ء�ت  من  جمموعة  تنفيذ  حاليا  يتم 

�لذين يعي�صون بالفريو�س  �لتكفل بالأ�صخا�س  وتعزيز نظام 

�ملناعة، ومنها:  لد�ء فقد�ن  �مل�صبب 

–  خطة متديد خدمات �لتكفل باملر�صى وخطة دعم �ملو�رد 

�ملهام؛ �لكفاء�ت وتفوي�س  تنمية  ت�صمل  و�لتي  �لب�رشية، 

�ملناعـة  فقد�ن  د�ء  فريو�س  حتليل  عملية  تو�صيات  –  تنفيذ 

»�لختبـار-�لعـالج-  �ل�صيـد�  ملر�س  �مل�صبب  �ملكت�صبـة 

�لعالج؛  ل�صل�صلة  �أف�صل  وتنظيم  �لإبقــاء« 

خالل  من  �لعالجات  ��صتد�مة  لتاأمني  �لتمويل  –  حت�صني 

لدى  وخا�صة  �إ�صافية  مو�رد  وتعبئة  للدولة  �أكرب  �إ�رش�ك 

�ل�صندوق �لدويل ملكافحة �ل�صيد� ود�ء �ل�صل و�ملالريا �إىل 

د�ء  بفريو�س  يعي�صون  �لذين  بالأ�صخا�س  �لتكفل  جانب 

فقد�ن �ملناعـة �ملكت�صبـة يف �إطار �لتاأمني �لإجباري على 

�لطبية؛ �مل�صاعدة  �ملر�س ونظام 

–  تفعيل وتتبع �إ�صرت�تيجية حقوق �لإن�صان �ملرتبطة بفريو�س 

د�ء فقد�ن �ملناعـة �ملكت�صبـة �مل�صبب ملر�س �ل�صيد� و�إعد�د 

و�لتمييز؛  بالعار  �لو�صم  �إ�صرت�تيجية ملحاربة 

�لتقييم  �صوء  على  �لوباء  هذ�  مع  �لتعامل  توجيه  –  �إعادة 

�لوطنية  لالإ�صرت�تيجية  �ملرحلة  منت�صف  يف  و�ملر�جعة 

منذ  حاليا  و�جلارية   2016-2012 للفرتة  �ل�صيد�  ملحاربة 

.2015 فرب�ير 

املالريا )حمى امل�ستنقعات( 

على  الق�ساء  بعد  ما  ملرحلة   2011 �سنة  يف  املعتمدة  الإ�سرتاتيجية 

الأ�سلية  املالريا 

�لإ�صرت�تيجية بعني �لعتبار من طرف بلدنا  �أخذ هذه  �صيتم 

من  �ل�صاد�س  �لهدف  مكت�صبات  تعزيز  ��صتمر�رية  �إطار  يف 

2015. وترمي  بعد  ما  �لتنمية حتى  �أجل  �لألفية من  �أهد�ف 

�إىل حتقيق: �لإ�صرت�تيجية  هذه 

وهما: عامني،  هدفني 

�إىل �لبلد؛ �إدخال �ملالريا من جديد  �لوقاية من   •

�لو�فدة من  �مل�صتنقعات  �لناجتة عن حمى  �لوفيات  •  جتنب 

�خلارج.

خا�سة: واأهداف 

�لتكفل يف وقت مبكر باحلالت �لو�فدة من �خلارج؛  •

�لتي  �لبلد�ن  �إىل  �مل�صافرين  و�إر�صاد  حت�صي�س  •  تقوية 

�ملالريا؛ ت�صتوطنها 

بالك�صف؛ �ملتعلقة  �لأن�صطة  ��صتهد�ف   •

•  �لقيام باملر�قبة �لعلمية للح�رش�ت وحماربة نقلها للعدوى 

للخطر؛ �ملعر�صة  �ملناطق  م�صتوى  على 

•  �إعطاء دينامية جديدة للتعاون بيـن �لقطاعات و�مل�صاركـة 

نقل  ملحاربـة  �ملندمج  �لتدبيـر  �إطار  يف  �جلماعاتيـة 

�لعدوى؛ 

تقوية قدر�ت �ملعنيني بتدبري برنامج حماربة �ملالريا؛   •

�لربنامج.  تقوية مر�قبة وتقييم خمتلف عمليات   •

يجب �لإ�صارة �إىل �أنه �صي�صتمر �إتباع �لإ�صرت�تيجية �ملعتمدة 

�أجل  من  �ل�صحة  وز�رة  طرف  من   2011 �صنة  منذ  و�ملنفذة 

وبالتايل  �لأ�صل  حملية  �ملالريا  على  �لق�صاء  على  �حلفاظ 

�جتناب �إعادة ظهور �ملالريا، �إىل ما بعد 2015. وترتكز هذه 

4 حماور: �لإ�صرت�تيجية على 

املالريا  بحالت  املبكر  والتكفل  الت�سخي�ص  •  املحور 1 : 

امل�ستوردة.

•  املحور 2 : الوقاية من اإعادة اإدخال املالريا من جديد اإىل 

بلدنا من خالل تقوية �أن�صطة �ملر�قبة يف �ملناطق �ملعر�صة 

�إر�صاد  للخطورة و�لوقاية من �ملالريا �ملجلوبة عن طريق 

ت�صتوطنها �ملالريا. �لتي  �لبلد�ن  �إىل  �مل�صافرين 

الدعم وتهم: اإجراءات  املحور 3 :   •

�لأطر؛  لتاأهيل  �مل�صتمر  و�لتكوين  �لأ�صا�صي  �لتكوين   –

�لقطاعات؛ تعاون فيما بني   –

و�لتعليم و�لت�صال. �لإعالم  �أن�صطة   –

و�لتقييم: �لتتبع  املحور 4 :   •

مر�قبة؛  –

تقييم.  –
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املغرب بني اأهداف الألفية من اأجل التنمية واأهداف التنمية امل�ستدامة. املكت�سبات والتحديات64

داء ال�سل

�لربنامج  �إطار  يف  باملغرب  �ل�صل  د�ء  حماربة  تنظيم  يتم 

�لوطني ملحاربة د�ء �ل�صل �لذي يرجع تاريخه �إىل عدة عقود. 

وقد قام �لربنامج بتفعيل �إ�صرت�تيجية مكافحة د�ء �ل�صل �لتي 

�لإ�رش�ف  تعني  و�لذي  لل�صحة  �لعاملية  �ملنظمة  بها  �أو�صت 

1991 وكذ� ��صرت�تيجية �إيقاف د�ء  �ملبا�رش للعالج. منذ �صنة 

2006. ومن �أجل �حلد ب�صكل كبري من خطر �لوفاة  �ل�صل �صنة 

�ملخطط  باإعد�د  �ل�صحة  وز�رة  قامت  �ل�صل،  د�ء  جر�ء  من 

�لوطني لت�رشيع تقلي�س �نت�صار د�ء �ل�صل، 2013-2016، و�لذي 

�ملخطط  هذ�  �صطر  وقد   .2013 �أكتوبر  يف  �نطالقته  �أعطيت 

لنف�صه �أهد�فا طموحة من حيث حت�صني �لك�صف وعالجات د�ء 

�ل�صل.  �إد�رة �لربنامج �لوطني ملحاربة د�ء  �ل�صل، ومن حيث 

�لوطنية  �خلطة  لهذه  �لرئي�صية  �لتدخالت  تنفيذ  �أن  كما 

�ل�صل وخا�صة  د�ء  �ملناطق ذ�ت حمولة عالية من  ي�صتهدف 

و�ل�صكان  �لكربى  �ملدن  وحول  د�خل  �لهام�صية  �لأحياء 

وبالذ�ت  �ل�صل  د�ء  من  عالية  خماطر  لدرجات  �ملعر�صني 

�لأ�صخا�س �لذين لهم �ت�صال بامل�صابني و�لأ�صخا�س �لذين 

و�ل�صجناء. �ملكت�صبة  �ملناعة  فقد�ن  د�ء  يعي�صون بفريو�س 

العام الهدف 

�ل�صل  د�ء  �نت�صار  لتقلي�س  �صنوية  ن�صبة  حتقيق  يف  يتمثل 

بن�صبة 6 % يف �أفق 2016 من �أجل حتقيق هدف �لق�صاء على 

 .2050 د�ء �ل�صل بحلول عام 

اأهداف خا�سة

•  �لرفع من ن�صبة �لك�صف عن حالت �ل�صل يف م�صتوى يفوق 

2016؛ 95 % يف �أفق 

�لإيجابي  �ملجهري  �ل�صل  د�ء  عالج  جناح  ن�صبة  من  •  �لرفع 

2016؛ �أفق  90 % يف  يف م�صتوى يفوق 

لدى  �ملر�س  مو�جهة  يف  �ل�صعف  عو�مل  على  •  �لتاأثري 

�مل�صتهدفني؛  �ل�صكان 

تاأمني �حلكامة �جليدة ملحاربة د�ء �ل�صل وحت�صني �لتدبري   •

�مل�صتويات. جميع  على  و�لتن�صيق 
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اجلدول رقم 15 

 تط�ر م�ؤ�رشات الهدف ال�ساد�ص

1990199520002005201020142015املوؤ�رشات املرامي 

 املرمى 18 

من �لآن وحتى �إىل �صنة 

2015، �إيقاف �نت�صار فقد�ن 

�ملناعـــة �ملكت�صبة/�ل�صيد� 

و�لعمل على عك�س �لجتاه.

1.  معدل حمل فريو�س فقد�ن �ملناعة 

�ملكت�صبة بالن�صبة للن�صاء �حلو�مل )%(

—)1994(
0,03

)1999(
0,070,06

)2009(
0,170,15

2.  معدل حمل �لفريو�س يف �صفوف 

حمرتفات �جلن�س �بتد�ء منذ 

�صنة 2001

)2001(
2,302,04

)2009(
2,38

)2012(
2,02

3.  ن�صبة ��صتعمال مو�نع �حلمل لدى 

�لن�صاء �ملتزوجات �لالئي ترت�وح 

�أعمـارهن بني 15 و49 �صنة

)1992(
42

)1997(
58—

)2004-2003(
63

)2011(
67,4—

4.  معدل ��صتعمال �لعازل �لطبي 

كو�صيلة ملنع �حلمل )%(

)1992(
2

)1997(
3—)2004-2003(

3
)2011(

1,6—

املرمى 19 

من �لآن وحتى �صنة 2015، 

�لق�صــاء على �ملالريـا 

و�أمر��س كربى �أخرى و�لعمل 

على عك�س �لجتاه.

معدل �لإ�صابة باملالريا 

)حمى �مل�صتنقعات( 

 �لأ�صلية )بالن�صبة

لـ 000 100 ن�صمة(

)2006(7,01,20,02الرجال 
000

5,01,40,02000�لن�صاء

6,21,30,02000�ملجموع

تاأثري �ملالريا )حمى �مل�صتنقعات( 

�لو�ردة من �خلارج )عدد �حلالت 

�جلديدة(

)1992(
543356

)2006(
83

)2008(
142

)2013(
314

املرمى 20

من �لآن وحتى �صنة 2015 

�لتحكـم فـي مر�س �ل�صـل 

و�لعمل على عك�س �لجتاه 

�حلايل

 ن�صبة تاأثري مر�س �ل�صل

)لكل 000 100 ن�صمة(
113

)1996(
118106

)2006(
858382

�ل�صحة. امل�صدر: وز�رة 

القدرة على التتبع والتقييم

�سعيفةمتو�سطةقوية

X�لقدرة على جمع �ملعلومات

Xجودة �ملعلومات �حلديثة 

�لقدرة على تتبع �ملعلومات 

�لإح�صائية

X

�لقدرة على حتليل �ملعلومات 

�لإح�صائية

X

�لقدرة على �إدماج �لتحليل 

�لإح�صائي يف �آليات �إعد�د 

�صيا�صات �لتخطيط وتخ�صي�س 

�ملو�رد

X

X�آليات �لتقييم و�لتتبع

ملحة عن ال��سعية 

هل �سيتحقق الهدف يف اأفق 2015 ؟

من �مل�صتبعدمن �ملمكنمن املحتمل

حالة البيئة املواتية

�صعيفة�صعيفة لكنها تتح�صنمتو�سطةقوية



الهدف  7 

�سمان بيئة م�ستدامة

املغرب بني اأهداف الألفية من اأجل التنمية واأهداف التنمية امل�ستدامة. املكت�سبات والتحديات66

لقد جعل �ملغرب من حماية �لبيئة و�لنهو�س مببادئ �لتنمية 

�أعلـى  �لإر�دة على  تاأكيـد هذه  �أولوية وطنية ومت  �مل�صتد�مة 

�لدولـة.  م�صتويات  م�صتوى من 

�لعـر�س  خطاب  خالل  �جلاللة،  �صاحب  دعا  فقد  وبالفعل، 

للبيئـة  وطني  ميثـاق  و�صع  �إىل   ،2009 يوليو   30 بتاريخ 

والتنمية امل�ستدامة، حلماية �ملجالت و�ملحميات و�ملو�رد 

�لطبيعية. كما دعا كذلك �حلكومة، خالل خطاب �لعر�س ليوم 

عن  �ملنبثقة  �لكربى  �لتوجهات  بلورة  �إىل   ،2010 30 يوليو 

عمل  خطة  يف  �مليثاق،  حول  �ملو�صعة  و�مل�صاور�ت  �حلو�ر 

�أن�صطة  مندجمة ذ�ت �أهد�ف دقيقة ميكن حتقيقها يف جميع 

�صياغة  على  �حلكومة  حثت  ذلك،  مع  ومو�ز�ة  �لقطاعات. 

هذه �خلطة يف �صكل قانون �إطار من �صاأنه �أن يكون مرجعية 

�ملجال. للبالد يف هذ�  �لعمومية  لل�صيا�صات  حقيقية 

وهكذ�، مت �إعد�د �مليثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �مل�صتد�مة، 

�ملجتمع  مكونات  جميع  �صملت  ت�صاركية  مقاربة  �إطار  يف 

�ملغربي على �ل�صعيدين �لوطني و�ملحلي، ليتم �عتماده من 

 .2011 للبيئـة يف �صنة  �لوطني  طرف �ملجل�س 

خالل   99-12 رقم  اإطار  قانون  �عتماد  مت  تفعيله،  �أجل  من 

لعمل  �لأ�صا�صية  �لأهد�ف  يحدد   2014 �صنـة  من  �لأول  �لربع 

�مل�صتد�مـة،  و�لتنميـة  �لبيئة  على  �حلفاظ  جمال  يف  �لدولة 

�لدولـة  �أي  �ملتدخلـة  �لأطر�ف  جميع  �لتز�مات  وكذ� 

و�ملقاولت  �لعمومية  و�ملوؤ�ص�صات  �لرت�بيـة  و�جلماعات 

�ملدين و�ملو�طنني.  �خلا�صة وجمعيات �ملجتمع 

وقد �أعطى �لد�صتور �جلديد دفعة جديدة لهذه �لعملية ب�صمانه 

�صليمة ويف تنمية م�صتد�مة. حلق �ملو�طنني يف بيئة 

�لقو�نني  من  �لعديد  �عتماد  مت  القانوين،  ال�سعيد  وعلى 

�مل�صتد�مة،  �لتنمية  ونهج  �لبيئة  حماية  �إىل  ترمي  �لتي 

ومنها  �لقو�نني،  لهذه  �لتطبيقية  �لن�صو�س  �عتماد  مت  كما 

وقانون  �لبيئة  بحماية  �ملتعلق  و�لقانون  �ملاء  قانون 

�لهو�ء  تلوث  حماربة  وقانون  �لبيئة  على  �لتاأثري�ت  در��صة 

�لأكيا�س  و�لقانون حول  �لنفايات  بتدبري  �ملتعلق  و�لقانون 

�لبال�صتيكية و�لقانون حول �ملناطق �ملحمية و�لقانون حول 

�لطاقات �ملتجددة وقانون حماية وتنمية �ل�صاحل و�ملر�صوم 

يف  �أخرى  ن�صو�س  وهناك  �لبحري.  �لتلوث  حماربة  حول 

طور �مل�صادقة منها مثال م�رشوع �لقانون �خلا�س باحلماية 

لالأتربة. �لبيئية 

خالل  من  مهم  تقدم  حتقيق  مت  املوؤ�س�ساتي،  ال�سعيد  وعلى 

تعيني قطاع حكومي مكلف بالبيئة وو�صع �ملجل�س �لوطني 

�ملتجددة  �لطاقات  لتنمية  �لوطنية  و�لوكالة   )1995( للبيئة 

للطاقة  �ملغربية  و�لوكالة   )2010( �لطاقية  و�لنجاعة 

�إلـى جانب  �لطاقة،  )2010( و�رشكـة �ل�صتثمار يف  �ل�صم�صية 

لت�صمل  و�لجتماعي  �لقت�صـادي  �ملجل�س  مهـام  تو�صيـع 

�لوكالـة  خلق  قانون  م�رشوع  يوجد  كما  �لبيئي.  �ملجال 

�لدر�س.  قيد  �لطاقــة  لتقنني  �لوطنيـة 

�لعديد  على  �ملغرب  والثنائي، �صادق  الدويل  �ل�صعيد  وعلى 

�لبيئة، منها: �لدولية حول  �لتفاقيات  من 

�لأزون  طبقة  تفقر  �لتي  �ملو�د  حول  مونرتيال  •  بروتوكول 

يف �صنة 1992، و�تفاقية فيينا وتعديالت لندن وكوبنهاكن 

1995؛ �صنة 

 1995 �صنة  يف  �ملناخية  �لتغيري�ت  حول  •  �لتفاقية 

2002؛ وبروتوكول كيوتو يف �صنة 

�حلدود  عرب  �خلطرية  �لنفايات  نقل  �صاأن  يف  بال  •  �تفاقية 

1995؛ يف �صنة 

�لثابتة؛ �لع�صوية  �مللوثات  �صتوكهومل حول  •  �تفاقية 

•  �لربوتوكول حول وقاية �لبحر �لأبي�س �ملتو�صط من �لتلوث 

1999؛ يف �صنة 

؛
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ناكويا  �لبيولوجي وبروتوكول  �لتنوع  •  �لتفاقية حول 

�لت�صحر؛ مكافحة  •  �لتفاقية حول 

�لبحر؛ •  �لتفاقية حول �حلق يف 

•  �لتفاقية حول �ملحافظة على �لأنو�ع �ملهاجرة و�ملنتمية 

�إىل �حليو�نات �لربية؛

�حليو�نات  �أنو�ع  يف  �لدولية  �لتجارة  حول  •  �لتفاقية 

بالنقر��س؛ �ملهددين  �لربية  و�لنباتات 

�لبحر  و�صاحل  �لبحري  �لو�صط  حلماية  بر�صلونة  •  �تفاقية 

�ملتو�صط. �لأبي�س 

16 �لتفاق �لدويل لتنظيم �لولوج �إىل �ملو�رد �لور�ثية و�لتق�صيم �لعادل 

��صتغاللها و�لتي مت �عتمادها يف  �لناجمة عن  و�ملن�صف لالمتياز�ت 

�لتنوع  حول  �لإطار  �لتفاقية  �أطر�ف  موؤمتر  خالل   2010 �أكتوبر  �صهر 

)�ليابان(. بناكويا  �لبيولوجي 
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1. ال��سعية احلالية

�حلا�صل  �لتاأخر  لتد�رك  �لإجر�ء�ت  من  �لعديد  �تخاذ  مت 

�لطبيعيـة  �لأو�صاط  وتاأهيل  �لبيئة  تدبيـر  يف  �لتحكم  يف 

و�ل�صتعمال �لر�صيد للمو�رد �لبيئية وتثمينها مع �ل�صتجابة 

عي�س  �إطار  وحت�صني  �ل�صو�صيو-�قت�صادية  �لتنمية  ملتطلبات 

�ملو�طنني.

احلفاظ على الأو�ساط الطبيعية والتن�ع 

البي�ل�جي

�لتد�بري مبا يلي: يف هذ� �ملجال تتعلق 

الغابـوي: همت عمليات �لتحديد �لعقـاري  –  تاأميـن املجال 

�لتحفيظ  �أن  حني  فـي  �لغابويـة  �مل�صاحـات  مـن   % 98

مقابل   2014 �صنة  نهاية  عند  هكتار  مليون   1,8 �صمـل 

 .2005 18.000 هكتار قبل �صنة 

–  اإعادة تكوين املنظومات الغابوية: �نتقلت وترية �لت�صجري 

من 20.000 هكتار �صنة 1992 �إىل �أزيد من 40.000 هكتار 

�لأولوية  �إعطاء  مع  �لأخرية،  �ل�صنو�ت  خالل  �ل�صنة  يف 

لالأنو�ع �ملحلية ك�صجرة �لعرعار و�لبلوط �لفليني و�صجرة 

�لأطل�س.  �أرز 

خمطط  �إعد�د  مت  املناخية:  املخاطر  وتدبري  الغابة  –  حماية 

مديري للوقاية وحماربة حر�ئق �لغابات منذ �صنة 2001 �لذي 

�ملتو�صطة  للم�صاحة  كبرية  ب�صفة  �لتقلي�س  من  تفعيله  مكن 

�إىل   )1995-1960( هكتار�   14 من  �حلر�ئق  من  �ملت�رشرة 

4 هكتار�ت حاليا..  �إىل  9 هكتار�ت )1996-2006( ثم 

تتم  �لتي  �مل�صاحات  وترية  �نتقلت  التعرية :  –  حماربة 

معاجلتها من 10.000 �إىل 30.000 هكتار�، لتبلغ �حل�صيلة 

�لأخرية  �صنو�ت  �لع�رش  مدى  على  �ملعاجلة  للم�صاحة 

�لت�صحر  حماربة  عمليات  �نتقلت  وقد  200.000 هكتار�. 

تثبيت  مت  كما  �ل�صنة.  يف  660 هكتار�  �إىل   440 من 

39.000 هكتار� من �لكثبان يف 18 �إقليما وو�صع 7 �أحزمة 

�جلنوبية.  بالأقاليم  خ�رش�ء 

�لذي  املحمية  للمناطق  املديري  املخطط  وتفعيل  –  اإعداد 

فائدة  ذي  موقعا   150 عن  يفوق  ما  حتديد  من  مكن 

بيولوجية و�إيكولوجية، تغطي جمموع �لأنظمة �لإيكولوجية، 

تزويدها  مت  �لهكتار�ت  من  مليون   2,5 تفوق  م�صاحة  على 

�لأولويات.  �لتاأهيل ح�صب  و�إعادة  �لتهيئة  مبخططات 

تبلغ  وطنية  منتزهات  لع�رش  مرا�سيم  بوا�سطة  –  الت�سنيف 

750.000 هكتار�.  �لإجمالية  م�صاحتها 

ملحميات  الدولية  ال�سبكة  �سمن  حمميات  ثالث  –  اإحداث 

وو�حات  �لأركان  )�صجر  لليون�سكو  احليوية  املحيطات 

�لغربي(. و�لريف  �جلنوب 
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رام�سار  قائمة  رطبة يف  24 منطقة  ت�سجيل   –

و�سجر  الواحات  مناطق  لتنمية  الوطنية  الوكالة  –  اإحداث 

الأركان يف �صنة 2010 من �أجل و�صع نظام وقائي لأخطار 

وحميطها  تدخلها  منطقة  على  �ملناخية  �لتغري�ت  وتاأثري 

وكذلك  وتثمينها  �ملائية  �ملو�رد  تدبري  تر�صيد  �أجل  ومن 

�لرمال.  �لت�صحر وزحف  حماربة 

مناطق ال�احات 

ويتمركز  �لبالد  م�صاحة  جمموع  من   % 15 �لو�حات  تغطي 

بح�صا�صية  �ملناطق  هذه  وتت�صم  �ل�صكان.  من   % 5,3 حولها 

�ملناخية.  �لتغري�ت  لآثار  مبا�رشة  تتعر�س  لكونها  ق�صوى، 

وقد �أظهر �لت�صخي�س �أن هذه �ملناطق ت�صكل �آخر حاجز يقي 

طبيعية  �إكر�هات  �إىل  تخ�صع  �أنها  غري  �لرمال،  زحف  من 

�صوء�  تزد�د  و�لتي  و�لتعرية(  �لرتبة  فقر  �صحر�وي،  )مناخ 

مو�ردها  على  �لإن�صان  ميار�صه  �لذي  �لكبري  �ل�صغط  بفعل 

�لطبيعية )�لرعي �لز�ئد و�لإفر�ط يف ��صتغالل �حلطب �إ�صافة 

للمياه(.  �ل�صيء  و�لتدبري  �لفالحية  �لأر��صي  �إىل تو�صع 

وهكذ�، فقد مت �تخاذ تد�بري ��صتهدفت ��صتبد�ل فالحة �لو�حات 

�آليات  وو�صع  بيولوجية،  فالحة  وتنمية  طبيعية  بفالحة 

�لنظم  وحماية  �ملاء  و�قت�صاد  �لو�حات،  �صياحة  لت�صجيع 

�لإيكولوجية وكذ� ��صتثمار �لطابع �لهند�صي و�لرت�ث �ملحلي. 

�لو�حات  هذه  حماية  �إىل  تافياللت  و�حات  برنامج  ويرمي 

�لتغري�ت  �أخذ  مع  م�صتد�مة،  تنمية  من  ت�صتفيد  وجعلها 

�ملحلية،  و�ل�صاكنة  �جلماعات  و�إ�رش�ك  بالعتبار  �ملناخية 

�لتي �نطلقت  �لتد�بري بتلك  �لفاعلني، ثم ربط  وتعزيز قدر�ت 

يف �إطار �لتنمية �لب�رشية. وقد همت هذه �لتد�بري، خلق فر�س 

جمال  يف  وبالأخ�س  للدخل،  مدرة  �أن�صطة  بو�صع  �ل�صغل 

تر�صيد  �لزيتون...(،  وزيت  )�لثمور  �ملحلية  �ملنتجات  تثمني 

وتنمية  �ل�صلبة  �لنفايات  تدبري  �ملائية،  �ملو�رد  وتثمني 

�ملتجددة. �لطاقة 

 1972 �صنة  �عتمادها  مت  �لتي  �لدولية  باملعاهدة  �لأمر  17 يتعلق 

�لرطبة،  للمناطق  �مل�صتد�م  و�لتدبري  �ملحافظة  حول  باإير�ن  بر�م�صار 

�أهمية  تكت�صي  �لتي  �لرطبة  �ملناطق  حتديد  �إىل  �ملعاهدة  وترمي 

عليها.  و�ملحافظة  �لقائمة  وت�صجيلها على هذه 
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التزويد باملاء ال�سالح لل�رشب

مت تعميم �لولوج بالو�صط �حل�رشي منذ �صنة 1995، وبلغ معدل 

تزويد ما يقارب 94 % من �صاكنة �ملدن يف �صنة 2013 بو��صطة 

�لربط بال�صبكة و6 % منهم بو��صطة �حلنفيات �لعمومية. �أمـا يف 

�لو�صط �لقــروي، فمنـذ �نطـالق برنامـج تزويـد �لعالـم �لقـروي 

فقد �نتقل معدل �لولوج للماء 
 )PAGER( 18

باملاء �ل�صالـح لل�رشب 

 2007 �صنة   % 85 �إىل   1994 �صنة   % 14 من  لل�رشب  �ل�صالح 

لي�صل �إىل94,5 % يف نهاية �صنـة 2014 )�لر�صم �لبياين رقم 28(. 

و�رتفع �لعدد �لإجمايل لل�صكان �مل�صتفيدين من 3,4 مليون يف 

�صنة 1995 �إىل 12,6 مليون �صخ�س يف �صنة 2012. وبلغ �إجمايل 

13,5 مليار  1995-2012 ما يقرب من  �لفرتة  �ل�صتثمار�ت يف 

�لقيمة �مل�صافة(. �ل�رشيبة على  �حت�صاب  درهم )دون 

يف  مر�جعته  لتتم  �لعادمة،  �ملياه  وت�صفية  �ل�صائل  للتطهري 

حتقيق  خالل  من  تنفيذه،  وترية  حت�صني  بهدف  �صنة 2008، 

وتغطية  �لتمويل  �آليات  من  �لأمثل  �لنحو  على  �ل�صتفادة 

�لتكاليف. وقدرت �لحتياجات �ل�صتثمارية �لإجمالية للربنامج 

�لوطني للتطهري �ل�صائل يف 43 مليار درهم لتزويد 330 مدينة 

ن�صمة.  10 مليون  يبلغ عددها  �صاكنة  ل�صالح  ومركز� ح�رشيا 

2006، من حتقيق  �صنة  �إطالقه يف  منذ  �لربنامج،  وقد مكن 

�ملعنيني،  �لفاعلني  مع  و�لت�صارك  بالت�صاور  م�صاريع،  عدة 

لل�رشب  �ل�صالح  و�ملاء  للكهرباء  �لوطني  �ملكتب  وبالأخ�س 

و�لوكالت �مل�صتقلة لتوزيع �ملاء و�لكهرباء، وذلك من خالل 

�ملحدث  �لعادمة  �ملياه  وت�صفية  �ل�صائل  �لتطهري  �صندوق 

بالقانون �ملايل ل�صنة 2007. وهكذ�، و�إىل غاية 2014، بلغت 

�لتمويالت �لتي خ�ص�صتها �لدولة، عن طريق هذ� �ل�صندوق، 

4 مليار درهم.

18  يجب �لتاأكيد على �أن برنامج PAGER مت ��صتبد�له منذ 2004 بربنامج 

�لولوج �إىل �ملاء �ل�صالح لل�رشب بالو�صط �لقروي، حيث �أ�صبح �ملكتب 

باملاء  �لرئي�صي  �ملزود  هو  و�لكهرباء  لل�رشب  �ل�صالح  للماء  �لوطني 

�ل�صالح لل�رشب. ويف جمال �لكهربة �لقروية، فقد �نتقل معدل �لولوج 

من 18 % �صنة 1996 �إىل 98,95 % يف متم �صنة 2014 ح�صب �أرقام �ملكتب 

و�لكهرباء.  لل�رشب  �ل�صالح  للماء  �لوطني 

الر�سم البياين رقم 28

ن�سبة ال�سكان الذين مت ربطهم بال�سبكة اأو الذين باإمكانهم ال�ل�ج اإىل م�سدر للتزود باملاء ال�سالح لل�رشب )%(

ال�ل�ج اإىل التطهري ال�سائل ومعاجلة املياه 

العادمة احل�رشية

�ل�صائل  �لتطهري  جمال  يف  �مل�صجل  �لتاأخر  تد�رك  �أجل  من 

برنامج وطني  �إعد�د   ،2006 �صنة  �لقطاع، مت يف  هذ�  وحتديث 

�إىل  �لولوج  على  تتوفر  �لتي  �حل�رشية  �لأ�رش  ن�صبة  و�نتقلت 

�إىل   1994 �صنة   % 74,2 من  �لعادمة،  �ملياه  �رشف  �صبكة 

ح�صب   ،2014 �صنة   % 88,5 �إىل  لت�صل   2004 �صنة   % 79,4

نتائج �لإح�صاء �لعام لل�صكان و�ل�صكنى �لأخري )�لر�صم �لبياين 

حفر  على  تتوفر  �لتي  �لأ�رش  ن�صبة  �أ�صفنا  و�إذ�   .)29 رقم 

جوفية، فاإن ن�صبة �لولوج �ىل طريقة حم�صنة لل�رشف �ل�صحي 

.2014 �صنة   % 97,3 �إىل  �صنة 2004   % 90,0 �نتقلت من 

�مل�صجلة94,5 �لقيم 

�ملرمى �لطريق نحو 

�لجتاه �خلطي

لل�رشب.   �ل�صالح  للكهرباء و�ملاء  �لوطني  �ملكتب  امل�صدر : 
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�أن �لو�صط �لقروي ل يز�ل يعاين من تاأخر كبري يف هذ�  غري 

�ملجال �إذ �أن ن�صبة �لأ�رش �لتي لها �إمكانية �لولوج �إىل �صبكة 

2004 لت�صل  1,7 % �صنة  ت�رشيف �ملياه �لعادمة مل تتجاوز 

�لتي  �لقروية  �لأ�رش  ن�صبة  و�نتقلت   .2014 �صنة  �إىل 2,8 % 

تتوفر على طريقة حم�صنة لل�رشف �ل�صحي )مع حفر جوفية( 

.2014 �صنة   % 53٫3 �إىل   2004 �صنة   % 38,1 من 

تدبري النفايات ال�سلبة املنزلية 

يف �صنة 2013، كان جمع �لنفايات �ل�صلبة �حل�رشية يغطي 

من   % 35 �صوى  �إيد�ع  يتم  ول  �ملخلفة  �لنفايات  من   % 74

 % 10 مقابل  �ل�صحية،  باملطارح  �ملخلفات  هذه  جمموع 

�لقطاع، عمل �ملغرب على  �أجل تطوير هذ�  �صنة 2008. ومن 

00-28 يف �صاأن تدبري �لنفايات �ل�صلبة  �إ�صد�ر �لقانون رقم 

كما مت و�صع �لربنامج �لوطني للنفايات �ملنزلية �صنة 2007. 

2012، فقد مكن هذ� �لربنامج من: وبعد مر�جعته �صنة 

 % 80,5 �إىل  �لنفايات ب�صفة مهنية  –  �لرفع من معدل جمع 

2008؛ 44 % قبل �صنة  مقابل 

لي�صل  �ملر�قبة  �ملطارح  يف  �لنفايات  و�صع  معدل  –  زيادة 

10 % قبل  �لنفايات �ملنزلية �ملنتجة مقابل  37 %من  �إىل 

2008؛ �صنة 

و�جلديدة  ووجدة  )فا�س  مر�قبا  مطرحا   16 –  �إجنــاز 

و�حل�صيمـة  وكلميم  وفكيك  وبركان  و�لرباط  و�ل�صويــرة 

و�أكاديــر و�لناظور و�لد�خلة و�ملحمدية و�لعيون و�إيفر�ن 

2008؛ �صنة  وخريبكة( مقابل مطرحني مر�قبني قبل 

26 مطرحا غري مر�قب. �إعادة تاأهيل   –

مكافحة تل�ث اله�اء

يويل �ملغرب عناية متز�يدة مل�صاكل تلوث �لهو�ء و�لناجت عن 

�لأن�صطة �ل�صناعية وحركة �ملرور بالنظر �إىل تاأثريه �ملبا�رش 

�لأطفال.  و�خلطري على �صحة �ملو�طنني وخ�صو�صا منهم 

خالل  من  و�ملوؤ�ص�صاتـي  �لقانونـي  �لإطاريـن  تعزيز  مت  وقد 

�لهـو�ء  تـلوث  مبكافحة  �ملتعلـق  �لقانون  على  �مل�صادقـة 

)2003( و�ملر�صوم �لتطبيقي �ملرتبط به و�لذي يحدد معايري 

�للجنة  �إحد�ث  وكذ�   )2009( مر�قبته  وطرق  �لهو�ء  جودة 

�لهو�ء.  لتتبع ومر�قبة جودة  �لوطنية 

�لهو�ء  جودة  ومر�قبة  لتتبع  جهوية  جلان   4 خلق  مت  كما 

�لرباط-�صال-زمور- وجهة  مر�ك�س-تان�صيفت-�حلوز  )جهة 

�لغرب-�ل�رش�ردة- وجهة  �صو�س-ما�صة-درعة  وجهة  زعري 

�لقيم  �إعد�د  حاليا  يتم  ذلك،  �إىل  وبالإ�صافة  بني ح�صن(. 

الر�سم البياين رقم 29

تط�ر ن�سبة الأ�رش احل�رشيني الذين يلج�ن اإىل �سبكة التطهري ال�سائل )%(

74,2

79,4

85,6
88,5

100

للتخطيط.   �ل�صامية  �ملندوبية  امل�صدر : 

�مل�صجلة �لقيم 

�ملرمى �لطريق نحو 

�لجتاه �خلطي
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ل �صيما  �ل�صناعية،  �لفروع  بع�س  لنبعاثات  �لق�صوى 

بالن�صبة مل�صانع تدويب �حلديد و�ملركبات �حلر�رية ومعامل 

ومعامل  �ل�صيار�ت  و�صناعة  �لفو�صفاط  و�صناعة  �لإ�صمنت 

و�لزيوت.  و�لطوب  �ل�صكر 

يف  �لغاز�ت  �نبعاثات  خر�ئط  �إعد�د  برنامج  �صمل  وقد 

�لبي�صاء  )�لد�ر  جهات   4 للمملكة  �لكربى  �ملدن  يف  �لهو�ء 

و�لغرب-�ل�رش�ردة- وتادلة-�أزيالل-فا�س-بوملان  �لكربى 

بني ح�صن(، �إ�صافة �إىل 13 مدينة )�آ�صفي و�جلديدة �ليو�صفية 

و�ل�صويرة  ومر�ك�س  ومتارة  و�صال  و�لرباط  وتطو�ن  وطنجة 

�لوطنية  �ل�صبكة  وتتكون  و�صطات(.  وخريبكة  وبن�صليمان 

29 حمطة ثابتة.  2014 من  ملر�قبة جودة �لهو�ء يف �صنة 

ال�سكن الالئـق

�حل�رشية،  باملر�كز  �ل�صفيح  مدن  جمموع  على  �لق�صاء  من 

مت يف �صنة 2004، �إحد�ث برنامج »مدن بدون �صفيح« �لذي 

يهم 388.400 �أ�رشة )�أرقام يتم حتيينها وفق ما يتم �إجنازه 

يف �لربنامج( موزعة على 85 مدينة، و�لتي يتمركز معظمها 

وتقدر  »�لد�ر �لبي�صاء-�لقنيطرة«.  �لأطل�صي  �ملحور  على 

درهم،  مليار   32 بحو�يل  �لربنامج  لهذ�  �لإجمالية  �لتكلفة 

منها 10ماليري درهم كم�صاهمة من �لدولة، �أي 31 % و�لباقي 

موزع بني مد�خيل مو�زنة بر�مج �لفاعلني يف �إنتاج �ل�صكن 

 .)% 15( �لأ�رش �مل�صتفيدة  )54 %( وم�صاهمات 

ومركز  مدينة   52 �إعالن  مت   ،2014 غ�صت  �صهر  نهاية  ومع 

و�صهد  �ملعنية  �ملدن  جمموع  من   % 61 �أي  �صفيح،  بدون 

وهكذ�،  �صكنهم.  ظروف  يف  حت�صنا  �ل�صكان  من   1.300.000

دور  �لقاطنني يف  �حل�رشي  �لو�صط  �صكان  ن�صبة  �نتقلت  فقد 

�إىل   1994 �صنة  يف   % 9,2 من  �لالئق  غري  و�ل�صكن  �ل�صفيح 

�لأخري  �لعام  �لإح�صاء  نتائج  )ح�صب   2014 �صنة   % 5,6

 .)2014 �صنة  و�ل�صكنى،  لل�صكان 

مكافحة التغريات املناخية 

�مل�صببة  �لغاز�ت  �نبعاثات  يف  ح�صته  �صعف  من  بالرغم 

�ملغرب  �ن�صم  فقد  �لدفيئة(،  )�لغاز�ت  �حلر�ري  لالحتبا�س 

�لدويل  �لتي يبذلها �ملجتمع  �إىل �جلهود  يف وقت مبكر جد� 

مع  و�لتكيف  �لغاز�ت  هذه  �نبعاثات  من  �لتخفيف  يف 

مر�ك�س  يف   2001 �صنة  يف  �ملغرب  �حت�صن  وهكذ�،  �آثارها. 

�لذي  �ملناخية  �لتغري�ت  حول  �ل�صابع  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر 

�ملغرب  عليه  �صادق  �لذي  كيوتو  بروتوكول  بتفعيل  قام 

�أحدثت  �لتي  �لأوىل  �لدول  بني  من  وكان  �صنة 2002.  يف 

�أن  �لنظيفة. كما  �لتنمية  �آليات  �أجل  هيئة وطنية معينة من 

كتابة  تبليغ  خالل  من  كوبنهاكن  �تفاق  �صاند  قد  �ملغرب 

 2010 يناير  يف  �ملناخية،  �لتغري�ت  حول  �ملتحدة  �لأمم 

من  للتخفيف  �لوطني  �ل�صعيد  على  مالئمـة  تد�بري  بقائمة 

.2020 �أفق  �لإنبعاثات يف 

�ل�صتثمار  خمطط  باإعد�د  �ملغرب  قام  �ل�صتثمار،  جمال  يف 

�لأخ�رش �لذي مت تقدميه خالل �لقمة �ملنعقدة حول �لتغري�ت 

هام�س  على  بنيويورك،   2014 �صتنرب  �صهر  يف  �ملناخية 

حتديد  من  مكن  و�لذي  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية 

جمموعة من  م�صاريع يف �صبع قطاعات وهي، �ملاء و�لطاقة 

و�لفالحة  و�لغابة  �لطاقية(  و�لنجاعة  �ملتجددة  )�لطاقة 

جمموعة  وهي  �ل�صلبة.  �لنفايات  وتدبيـر  و�لنقـل  و�لتعمري 

مليار   25 حدود  يف  با�صتثمار  م�رشوعا،  ثالثني  حو�يل  من 

متويل  ح�صد  من  �صتمكن  �صنـة،   15 مدى  على  �أمريكي  دولر 

�إ�صايف من �لقطاع �خلا�س، وكذلك تقديـم جمموعـة و��صعة 

من �لفر�س لتطوير �ل�رش�كة بني �لقطاعيـن �لعام و�خلا�س.

�ملجتمع  يبذلها  �لتي  �جلهود  يف  م�صاهمته  �إطار  ويف 

تر�صحه  �ملغرب  قدم  �ملناخ،  تغري  مكافحة  يف  �لدويل 

�لإطار  �لتفاقية  حول  �لأطر�ف  ملوؤمتر  �لدورة 22  لتنظيم 

يف  �صيحت�صنها  و�لتي  �ملناخ  تغري  حول  �ملتحدة  لالأمم 

دجنرب 2016.

2. الإكراهـات

�لتي  و�لتد�بري  و�صعت  �لتي  �لإجر�ء�ت  �أهمية  من  بالرغم 

�لإكر�هـات  من  �لكثري  هناك  بذلت،  �لتي  و�جلهود  �تخذت 

�لتي ل تز�ل قائمة، وبالتحديد:  و�لتحديات 

ببع�س  �ملتعلق  �لتنظيمي  �لإطار  كفاية  عدم  �أو  •  غياب 

�ملجالت و�جلو�نب �لبيئية )�لرتبة، و�إعادة ��صتعمال �ملياه 

ت�صفية  حمطات  �أوحال  من  �لتخل�س  �ملعاجلة،  �لعادمة 

�لخ(؛  �لعادمة،  معاجلة �ملياه 

�لتطبييق �لكايف للن�صو�س �ملتعلقة باملحافظة على  •  عدم 

؛ وتثمينها  �لبيئة 
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�لطبيعية من  �لتي متار�س على �ملو�رد  •  �ل�صغوط �ملختلفة 

�ملختلفة  �لب�رشية  �لأن�صطة  جر�ء  من  و�جلودة،  �لكم  حيث 

�لخ(؛  �ملفرط،  و�ل�صتغالل  و�ل�صناعية،  �ملنزلية  )�لنفايات 

�لتنبوؤ  ي�صعب  �لتي  �ملناخية  �لتغري�ت  عن  �ملرتتبة  •  �لآثار 

بها؛

�لرب�مج  تنفيذ  وترية  لزيادة  �لالزمة  �ل�صتثمار�ت  •  �أهمية 

�لتدهور )تعميم  �أ�صكال  �لبيئية ومعاجلة بع�س  و�مل�صاريع 

تطهري  �ل�رشب،  مياه  على  �حل�صول  ��صتمر�رية  و�صمان 

تغري  �آثار  من  �لتخفيف  �ل�صلبة،  �لنفايات  وتدبري  �ل�صائل، 

�ملناخ و�آثاره، وما �إىل ذلك(؛

�جلماعـات  قبـل  من  �لأر��صي  لقتنــاء  �لعقار  وكلفـة  •  قلة 

لإجناز �مل�صاريـع للمحافظة على �لبيئـة )�لتطهيـر �ل�صائـل، 

�إلخ(؛ �ل�صلبة،  �لنفايــات  وتدبيــر 

بع�س  �إ�رش�ك  كفاية  وعدم  و�لتح�صي�س  �لتوعية  •  غياب 

�لبيئة؛ �لفاعلني و�ملجتمع �ملدين يف جمال �حلفاظ على 

�ل�صعيدين  على  �لفاعلني  قدر�ت  لتقوية  •  �حلاجيات 

و�لتنمية  �لبيئة  ق�صايا حماية  �صاأن  و�ملحلي يف  �لوطني 

�مل�صتد�مة؛

•  �حلاجيات لنقل �لتكنولوجيا �لنظيفة يف �إطار �لتعاون بني 

و�جلنوب. �ل�صمال 

3. الإ�سرتاتيجية املعتمدة

احلفاظ على امل�ارد املائية

�إعد�د  مت  �ملجال،  هذ�  يف  �لتحديات  من  �لعديد  ملو�جهة 

�أجل،هج �صيا�صة تدبري  2014 من  �سنة  للماء  خمطط وطني 

تطوير  �أي�صا  �ل�صيا�صة  هذه  وت�صمل  �ملو�رد.  وتثمني  �لطلب 

وغري  �لتقليدية  �ملائية  �ملو�رد  تعبئة  خالل  من  �لعر�س 

مياه  وحتلية  �لأمطار  مياه  جتميع  ذلك  يف  مبا  �لتقليدية، 

تقوم  كما  �ملعاجلة.  �لعادمة  �ملياه  ��صتعمال  و�إعادة  �لبحر 

هذه �ل�صيا�صة �أي�صا على ��صت�صالح �ملناطق �مللوثة، و�حلفاظ 

)طبقات  �له�صة  و�ملناطق  �لطبيعي  و�لو�صط  �ملو�رد  على 

و�لبحري�ت  و�لو�حات  �لرطبة  و�ملناطق  �جلوفية  �ملياه 

باإطالق  �ملغرب  قام  �لإطار،  هذ�  يف  و�ل�صاحل(.  �لطبيعية 

باأكادير  لل�رشب  �ل�صالح  باملاء  �لتزود  لدعم  كبري  م�رشوع 

�لبحر.  عرب حتلية مياه 

تعميم ال�ل�ج اإىل التطهري ال�سائل

للتطهري  �لوطني  �ملخطط  �إعد�د  مت  احل�رشي،  الو�سط  يف 

�ل�صائل وت�صفية �ملياه �لعادمـة �صنة 2006، ومتت مر�جعته 

�إىل: �صنة 2008، ويهدف 

–  بلوغ معدل ربط �إجمايل ب�صبكة �لتطهري بالو�صط �حل�رشي 

.2030 �أفق  100 % يف  بن�صبة 

 % 60 ثم   2016 �صنة   % 50 بـ  �ملنزيل  �لتلوث  –  تقلي�س 

.2030 100 % يف  �صنـة 2020 ون�صبة 

�مل�صجل  �لتاأخر  تد�رك  �إىل  و�صعيا  القروي،  الو�سط  يف  اأما 

و�لذي يعزى �إىل بنية �ل�صكن وت�صتته، مت �إعد�د م�رشوع وطني 

ت�صمها  �لتي  �لدو�وير  من   32.000 لتزويد  �لقروي  للتطهري 

1300 جماعة. 

تط�ير تدبري النفايات ال�سلبة

�ملتوقع: من 

�صنة   % 85 يف  حتديدها  مت  �لنفايات  جمع  ن�صبة  –  بلوغ 

2020؛ 90 % �صنـة  2016، ثم 

�ملنزلية  �لنفايات  ومعاجلة  تثمني  �أجل  من  مر�كز  –  �إن�صاء 

 )% 100( �حل�رشية  �ملر�كز  جمموع  لفائدة  مياثلها،  وما 

2020؛ �صنـة 

–  �إعادة تاأهيل و�إغالق جميع �ملطارح غري �ملر�قبة بحلول 

2020؛ �صنة 

�لتثمني«   – �لتدوير  �إعادة   – »�لفرز  م�صلك  و�إنعا�س  –  تنظيم 

من �أجل بلوغ معدل 20 % من ��صتعادة �لنفايات �ملخلفة.

40 مليار درهم. �لربنامج  �لإجمالية لهذ�  �لتكلفة  وبلغ 

احلفاظ على الغابة والتن�ع البي�ل�جي

تكت�صي �لغابة �أهمية ق�صوى من �لناحية �لبيئية و�لجتماعية 

و�لقت�صادية ويف حتقيق تنمية م�صتد�مـة للمغرب. ومن �أجل 

للغابات،  �مل�صتد�م  و�لتدبري  و�حلفاظ  �لوظائف  هذه  تعزيز 

مت تهيىء عدة م�صاريع، منها �إعادة تكوين �لغطاء �لغابـوي 

�صـوف   ،2020 �صنـة  �أفـق  يف  هكتـار   200.000 م�صاحـة  على 

ي�صتفيـد مـنها 8 مالييـن ن�صمـة )50 % من �ل�صاكنة �لقروية(، 

�ملائية  �لتعرية  مكافحة  �أجل  من  �ل�صدود  �أحو��س  وتهيئة 

�لفالحيـة  �لنظم  وعلى  �لرتبـة  خ�صوبة  على  و�ملحافظة 

تعزيز  و�أي�صـا،  �ل�صدود  �أعايل  عند  �لإيكولوجيـة  و�لرعوية 

و�إنعا�س  �لأ�صا�صية  �ل�صو�صيو-�قت�صادية  �لتحتية  �لبنيات 

للدخل. �ملدرة  �لأن�صطة 
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يف جمال الطاقة

التالية:  الأهداف  للطاقة  الوطنية  الإ�سرتاتيجية  حتدد 

•  بلوغ 42 % من �ل�صعة �لكهربائية �ملن�صاأة للطاقات �ملتجددة، 

منها 2000 ميجاو�ت طاقة �صم�صية و2000 ميجاو�ت طاقة 

ريحية و2000 ميجاو�ت طاقة مائية؛ 

•  حتقيق �لنجاعة �لطاقية لتقلي�س ��صتهالك �لطاقة بـ 12 % 

�لتطور  مع  مقارنة   2030 �أفق  يف  و15 %   2020 �أفق  يف 

�لبناء و�ل�صناعة و�لنقل ؛  �حلا�صل خ�صو�صا يف قطاعات 

�ل�صم�صية  للطاقة  مركب  �أول   1 نــور  �إطالق  فعال  مت  وقد 

بورز�ز�ت تبلغ �صعته 500 ميجاو�ت منذ �صنة 2013 يف حني 

مرحلة  يف   3 ونور   2 لنور  �مل�صتثمرين  �نتقاء  عملية  توجد 

متقدمة. وحدد موعد �نطالق تزويد �لكهرباء من هذ� �ملركب 

 .2015 �أو�خر �صنة 

ومن ناحية �أخرى، �صيتبع �ملرحلة �لأوىل من �لتاأهيل �لبيئي 

وحت�صني �إطار عي�س �ملو�طنني �لتي تتم عرب بر�مج خا�صة، 

للتنمية  �لوطنية  �لإ�صرت�تيجية  يف  تتجلى  ثانية  مرحلة 

�مل�صتد�مة �لتي هي يف طور �لإنهاء و�مل�صادقة عليها بهدف 

�مل�صتد�مة. �لتنمية  �لتز�مات �ملغرب يف جمال  ترجمة 
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تط�ر م�ؤ�رشات الهدف ال�سابع

199520002006200920122015املوؤ�رشاتاملرامي

املرمى 21

�إدماج مبادئ �لتنمية �مل�صتد�مة يف 

�ل�صيا�صات �لوطنية و�حلر�س على 

�ملحافظة على �لتنوع �لبيولوجي من 

خالل �لقيام بعك�س �لجتاه �لقائـم 

و�ملتمثل يف هدر �ملو�رد �لبيئة

12,712,712,712,712,7ن�صبة �ملناطق �لغابوية ) %(

�مل�صاحات �ل�صنوية �ملتو�صطة �لتي يتم 

جتديدها )�لتي يتم ت�صجريها وجتديدها( 

)بالهكتار(

20.00020.00029.65139.160
)2011(
42.469

م�صاحات �ملناطق �ملحمية للمحافظة 

على �لتنوع �لبيولوجي )هكتار( : 

منتزهات وطنية

)1994(

193.380

)2001(

545.000606.000

)2008(

808.700

املرمى 22

 �حلد من �نبعاث �لغاز�ت �مل�رشة

بال�صحة وبالبيئة

�نبعاث غاز ثاين �أوك�صيد �لكاربون

مباليني �لأطنان

)1994(
48,0

)2000(
63,4

)2004(
75,0

)2010(
65,271,6

�نبعاث �ملو�د �لتي تفقر طبقة �لأوزون 

)بالأطنان(

)1996(

814564

)2001(

435

�لناجت �لد�خلي �خلام لكل وحدة طاقية 

م�صتهلكة )تعادل �لقدرة �ل�رش�ئية 

بالدولر �لأمريكي لكل كيلوغر�م مقابل 

�لنفط(

)1990(
10,2

)2001(
9,95,1

)2008(
6,0

املرمى 23

خف�س �لن�صب �ملئوية، بني 1990 

و2015، لل�صاكنة �لتي ل تلجاأ ب�صفة 

د�ئمة �إىل �لتزود باملاء �ل�صالح لل�رشب 

ونظام �ل�رشف �ل�صحي �جليد 

ن�صبة �ل�صكان �لذين مت ربطهم بال�صبكة �أو 

�لذين باإمكانهم �لولوج �إىل م�صدر للتزود 

باملاء �ل�صالح لل�رشب

• �لو�صط �حل�رشي

• �لو�صط �لقروي

)1994(

81
14,0

88
43,0

)2007(

100
85,0

100
89,0

)2014(

100
94,5

ن�صبة �لأ�رش �حل�رشية �لتي تلج �إىل 

�لتطهري �ل�صائل

)1994(

74,2

)2004(

79,4

)2006(

85,6

)2014(

88,5

املرمى 24

�لق�صاء على كل �أ�صكال �ل�صكن �لتي 

ل ت�صتجيب ملعايري �ل�صالمة يف �لو�صط 

�حل�رشي، من �لآن وحتى �صنة 2020 

ن�صبة �ل�صاكنة �حل�رشية �لتي ت�صكن يف 

دور �ل�صفيح ويف �ل�صكن غري �لالئق

)1994(

9,2

)2004(

8,2

)2014(

5,6

ن�صبة �لأ�رش �حل�رشية �لتي متتلك �صكنها 

ـ %( �أو �لتي هي يف طريق �لتملك )ب

)1994(
48,5

)2004(
56,8

)2014(
62,7

و�لغابات. للمياه  �ل�صامية  للتخطيط و�ملندوبية  �ل�صامية  �لد�خلية و�ملندوبية  �ملكلفة باملاء، وز�رة  �لوز�رة  بالبيئة،  �ملكلفة  �لوز�رة  امل�صادر: 

القدرة على التتبع والتقييم

�سعيفةمتو�سطةقوية

X�لقدرة على جمع �ملعلومات

Xجودة �ملعلومات �حلديثة 

�لقدرة على تتبع �ملعلومات 

�لإح�صائية

X

�لقدرة على حتليل �ملعلومات 

�لإح�صائية

X

�لقدرة على �إدماج �لتحليل 

�لإح�صائي يف �آليات �إعد�د �صيا�صات 

�لتخطيط وتخ�صي�س �ملو�رد

X

X�آليات �لتقييم و�لتتبع

ملحة عن ال��سعية 

هل �سيتحقق الهدف يف اأفق 2015 ؟

من �مل�صتبعدمن �ملمكنمن املحتمل

حالة البيئة املواتية

�صعيفة�صعيفة لكنها تتح�صنمتو�سطةقوية
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1. الدعم العم�مي للتنمية

�لدويل  �ل�صعيد  على  للتنمية  �لعمومي  �لدعم  جمموع  بلغ 

عرف  �أنه  �أي   ،2012 �صنة  �أمريكي  دولر  مليار   125,6

يف  ولكنه   .2011 �صنة  مع  مقارنة   % 4 بن�صبة  �نخفا�صا 

�حلقيقية  �لقيمة  حيث  من   % 6,1 بن�صبة  �رتفع  �صنة 2013، 

�لنخفا�س.  من  �صنتني  بعد  وذلك   ،2012 �صنة  مع  مقارنة 

جمموعـة  لأع�صاء  للتنمية  �ل�صايف  �لعمومي  �لدعم  وبلغ 

ملنظمـة  �لتابـع  �لتنميـة  دعـم  للجنـــة  �ملنتمية  �لدول 

�لتعـاون و�لتنمية �لقت�صادية، 134,8 مليار دولر، ما ميثل 

�ملتقدمة،  للدول  �ملرت�كم  �خلام  �لد�خلي  �لناجت  من   % 0,3

 .% 0,7 بعيد� عن �لهدف لبلوغ 

للتنمية من  �لعمومي  للدعم  �زد�دت �ملبالغ �ملخ�ص�صة  وقد 

دعم  جلنة  �أع�صاء  ت�صكل  �لتي   28 �أ�صل  من  دولة   17 طرف 

 ،2013 يف  �نخفا�صا.  �صجلت  دولة   11 �أن  حني  يف  �لتنمية، 

�ملتحدة  و�ململكة  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  وكانت 

�حلجم،  حيث  من  �ملانحني  �أكرب  وفرن�صا  و�ليابان  و�أملانيا 

و�ل�صويد  و�لرنويج  ولوك�صمبورغ  �لدمنارك  من  كل  و��صتمر 

يف جتاوز مرمى �مل�صاعدة �لعمومية للتنمية لالأمم �ملتحدة 

�لد�خلي �خلام، يف حني بلغت  �لناجت  0,7 % من  �ملحدد يف 

�لهدف.  �ململكة �ملتحدة هذ� 

2. مت�يل القطاعات الجتماعية باملغرب

لتمويل  �لعامة  ميز�نيتها  ن�صف  من  �أكرث  �لدولة  تخ�ص�س 

مقابل   2014 �صنة  يف   % 54,4 �أي  �لجتماعية  �لقطاعات 

�أ�صا�صيني  و�ل�صحة، قطاعني  1994. فالرتبية  �صنة  36 % يف 

لتحقيق �أهد�ف �لألفية من �أجل �لتنمية و�ملقحمني مبا�رشة 

�لأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  �صهد�  قد  �أهد�ف،  �أربعة  حتقيق  يف 

�رتفاعا هاما يف �مليز�نية �ملر�صودة لهما. وهكذ�، �زد�دت 

48 % و61 % على �لتو�يل  ح�صة ميز�نية هذين �لقطاعني بـ 

منو  معدل  مع  و2015،   2008 بني  �ملمتدة  �لفرتة  مدى  على 

5,7 % و7 %.  �صنوي متو�صط بلغ 
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تط�ر ميزانية القطاعات الجتماعية بالن�سبة للميزانية العامة 

للدولة وللناجت الداخلي اخلام

19942001200820122014

ـ % من �مليز�نية �لعامة 36,347,453,055,254,4ب

ـ % من �لناجت �لد�خلي �خلام 8,612,012,316,215,6ب

للتخطيط.  �ل�صامية  و�ملندوبية  و�ملالية  �لقت�صاد  وز�رة  امل�صدر: 

وي�صمح هذ� �جلهد �ملايل �ملتو��صل مبتابعة خمتلف �لرب�مج 

�لر�مية �إىل حت�صني �صحة �لأم و�لطفل، ومكافحة �لأمر��س، 

وحت�صني معدلت �لتمدر�س، وحماربة �لأمية و�لهدر �ملدر�صي. 

تخ�صي�س   ،2014 �صنة  مت  فقد  �لفقر،  حماربة  جمال  يف  �أما 

ميز�نية بلغ جمموعها 2,54 مليار درهم، لتنفيذ بر�مج �ملبادرة 

5,55 مليار درهم  وتخ�صي�س  �لب�رشية  للتنمية  �لوطنية 

�لتما�صك  دعم  �صندوق  بر�صـم   ،)2014 �صتنرب   19 غاية  )�إىل 

لفائـدة  �لجتماعيـة  �لتد�بري  تعزيز  �إىل  �لر�مي  �لجتماعي 

�ل�صكان �لأكثـر فقــر�. ويف �صنـة 2015، ��صتفاد كل من �صندوق 

�لتما�صك  و�صندوق  �لب�رشية  للتنمية  �لوطنية  �ملبادرة  دعم 

3,1 مليار درهم  �لتو�يل  �لجتماعي من �عتماد�ت تبلغ على 

و3,8 مليار درهم. كما مت تخ�صي�س 1,3 مليار درهم ل�صندوق 

�جلبلية.  و�ملناطق  �لقروية  �لتنمية 

�سندوق املقا�سة

�جته حتمل �لدعم نحو �لرتفاع موؤثر� بذلك ب�صدة على �لتو�زن 

من  �لدعم  حتمل  و�رتفع  �لعمومية.  �حل�صابات  وعلى  �ملايل 

درهم،  56,3 مليار  �إىل  درهم  مليار   4 من   ،2012 �إىل   2002

ويف  �خلام.  �لد�خلي  �لناجت  من   % 6,8 �إىل   % 0,9 من  �أي 

من   % 5,1 بذلك  ممثال  درهم  مليار   44,4 بلغ  �صنـة 2013، 

�لناجت �لد�خلي �لإجمايل. وبلغ �ملبلغ �لإجمايل للعبء �ملايل 

للمقا�صة على مدى �لفرتة ما بني 2009 و2013، ما جمموعه 

�أي  مليـار درهـم   162,2 بيـن  تتوزع  درهم،  مليار   194,8

لدعم   % 10 �أي  �لنفطيـة و19,5 مليــار درهـم،  للمو�د   % 83,3

6,7 % للدقيق.  �أي  �ل�صكـر و13,1 مليار درهــم، 

وقد فر�س حتمل �لدعم نف�صه كنفقة غري قابلة للخف�س و�لتحكم 

فيها و�لتي ي�صعب على �حلكومة �لتاأثري عليها وتوقعها وتعبئة 
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ب�صع  منذ  �لعبء،  هذ�  �أ�صحى  وقد  ملو�جهتها.  �لالزمة  �ملو�رد 

ت�صكل  �أنها  مبا  �لعامة  �ملالية  لتو�زن  �أ�صا�صية  �إ�صكالية  �صنني، 

ثقال كبري� على عجز �مليز�نية، وبالتايل فاإنها تقل�س هو�م�س 

للبالد.  �لهيكلية  �مل�صاريع  وتبطئ  �لعام  �ل�صتثمار  متويل 

يف  �حلكومة  �تخذت  �ل�صعبة،  �لو�صعية  هذه  و�أمام 

�أ�صعار  �رتفاع  �أثر  من  للتخفيف  هامني  قر�رين  �صنة 2013، 

لأ�صعار  �جلزئية  �ملقاي�صة  وهي  �ملحلي:  �ل�صوق  يف  �لنفط 

�لأ�صعار  على  �ل�صناعي  �لفيول  وزيت  و�لغزو�ل  �لبنزين 

�لعاملية و�إبر�م عقد لتغطية �ملخاطر. ومت من ناحية �أخرى 

�لنقل.  �إبر�م معاهد�ت لدعم قطاع  مت 

2014، قر�ر رفع دعم عن �لبنزين  �تخذت �حلكومة، يف �صنة 

وزيت �لفيول �ل�صناعي، على �أن يبد�أ خف�س �لدعم عن وقود 

بطبيعة  �لتد�بري  هذه  ومتكن  زمني.  جدول  ح�صب  �لغزو�ل 

�حلال من �حتو�ء حتمل �لدعم يف حدود �لعتماد�ت �ملالية 

حل  �إيجاد  عن  بعيدة  �أنها  غري  �لدولة،  ميز�نية  يف  �ملقررة 

د�ئم لإ�صكالية �لدعم لأن فاتورته تظل ثقيلة جد�، مما تهدد 

�صليم وم�صتد�م.  فر�س منو 
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تط�ر ح�سة الإعانات املمن�حة ل�سندوق املقا�سة بالن�سبة 

مليزانية الدولة وللناجت الداخلي الإجمايل 

19942001200820122014

ـ % من �مليز�نية �لعامة 3,55,912,521,512ب

ـ % من �لناجت �لد�خلي �خلام 1,01,52,96,83,5ب

للتخطيط.   �ل�صامية  و�ملندوبية  و�ملالية  �لقت�صاد  وز�رة  امل�صدر: 

املبادرة ال�طنية للتنمية الب�رشية

�أن �أعطى  لقد حققت �ملبادرة �لوطنية للتنمية �لب�رشية، منذ 

�صنة 2005،  يف  �نطالقها  �ل�صاد�س  حممد  �جلاللة  �صاحب 

مما  �لنوعي،  �أو  �لكمي  �ل�صعيد  على  �إن  �إيجابية،  نتائج 

منح  فقد  وبالفعل،  نهجها.  و�صو�ب  وجاهة  على  يدل 

جديد�  نف�صا  �لب�رشية  للتنمية  �لوطنية  �ملبادرة  �إطالق 

�صياغة  ومتت  �لفقر.  حماربة  وعملية  �لتنمية  لديناميكية 

عمل  تعزيز  �أجل  من  �لب�رشية  للتنمية  �لوطنية  �ملبادرة 

�ملناطق  ��صتهد�ف  على  وترتكز  �ملحلية  و�جلماعات  �لدولة 

من  �ل�صكان  م�صاركة  على  وكذ�  حرمانا،  �لأكرث  و�لفئات 

فهي  و�لتدخالت.  للم�صاريع  �أمثل  وجدوى  �أف�صل  متلك  �أجل 

�لن�صيج �جلمعوي  تعتمد �ملقاربـة �لتعاقديـة و�لت�صاركية مع 

�لتنمية �ملحلية و�لقرب.  و�لفاعلني يف جمال 

�لفعلي  �لنطالق  من   2005 ل�صنة  �لأولوي  �لربنامج  ومكن 

هيئات  �إر�صاء  مع  �لب�رشية  للتنمية  �لوطنية  للمبادرة 

�حلكامة وبدىء �ملقاربة �لإ�صرت�تيجية و�لت�صاركية و�إطالق 

�لتاأثري  وذ�ت  �لب�رشية  للتنمية  �ملدى  �لق�صرية  �لإجر�ء�ت 

�ل�صحـة  ودعم  �ملدر�صي،  �لهدر  حماربة  وخ�صو�صا  �لقوي 

�ل�صكـان.  �إطار عي�س  وحت�صني 

مت خالل �لفرتة ما بني 2005 و2010، �إطالق 341 38 م�رشوعا 

منها  �لب�رشية،  للتنمية  �لوطنية  �ملبادرة  �إطار  يف 

868 12 م�رشوعا همت حماربة �لفقر بالو�صط �لقروي، يف حني 

388 6 م�رشوعـا خا�صا بالتجهيز�ت �لجتماعية  متت برجمة 

�لجتماعي  �لإق�صاء  حماربة  برنامج  �إطار  يف  �لأ�صا�صية 

�حل�رشي.  بالو�صط 

للتنمية  �لوطنية  للمبادرة  �لإيجابي  �لتاأثري  �صجع  وقد 

�لب�رشية، على �إطالق �ملرحلة �لثانية �لتي متتد من �صنة 2011 

�إىل �صنة 2015، بغالف مالـي يبلغ 17 مليـار درهم من �أجل 

�لعامة  تو�صيع �ملناطق �مل�صتهدفة، متثل م�صاهمة �مليز�نية 

توزيع  �لآتي  �جلدول  ويبني   .% 55,3 �أي  9,4 مليار  للدولة، 

�لتمويل: �ل�صنو�ت وم�صادر  �لغالف �ملايل ح�صب 
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3. التزام املغرب بالتعاون جن�ب-جن�ب 

وبالتعاون الثالثي الأطراف

للمغرب،  بالن�صبة  �صيا�صية  �إر�دة  جنوب-جنوب  �لتعاون  ي�صكل 

�لثاين  يف  عليه  �صودق  �لذي  �جلديد  بالد�صتور  ت�صمينه  ومت 

�لتز�م �ملغرب بـ »تقوية عالقات  2011 و�لذي يوؤكد  من يوليو 

�لتعاون و�لت�صامن مع �ل�صعوب و�لبلد�ن �لإفريقية، ل�صيما دول 

جنوب-جنوب«.  �لتعاون  و»تعزيز  و�ل�صاحل«  �ل�صحر�ء  جنوب 

من  �لعديد  يف  ��صرت�تيجي  وح�صور  �لر�ئدة  �خلربة  وبف�صل 

�لقطاعات �لقت�صادية، يجد �ملغرب نف�صه يف موقع جيد للعب 

دور قيادي يف �ملنطقة وخارجها.

�ملغربية  �لوكالة  �إحد�ث   ،1986 �صنة  يف  مت  فقد  وهكذ�، 

و�لفعالية  باملرونة  تت�صم  �أد�ة  ت�صكل  و�لتي  �لدويل  للتعاون 

�ملغربية يف  �حلكومة  �صطرتها  �لتي  �لتعاون  �صيا�صة  لتنفيذ 

تفعيل  مهمة  لها  �أ�صندت  وقد  جنوب-جنوب.  �لتعاون  �إطار 

هذه �ل�صيا�صة يف �صكليها �لثنائي و�لثالثي مع و�صع �لعن�رش 

�لتنموية. �إ�صرت�تيجيتها  �لب�رشي يف �صميم 

�لأطر،  �أربعة حماور، وهي: تكوين  �لوكالة على  ويرتكز تدخل 

�لتعاون �لتقني، �لتعاون �لقت�صادي و�ملايل و�لعمل �لإن�صاين. 

اأ – تك�ين الأطر

للمملكة دفعة  لل�صيا�صة �خلارجية  �لتوجهات �جلديدة  �أعطت 

تكوين  �لثنائي، خ�صو�صا يف جمال  للتعاون  وقوية  جديدة 

للتعليم  �ملغربية  �لعمومية  �ملوؤ�ص�صات  يف  �لأجانب  �لأطر 

�لأخرية،  �ل�صنو�ت  يف  �لإجر�ء�ت  هذه  �تخذت  وقد  �لعايل. 

لعدد  مف�صلة  وجهة  �ململكة  بذلك  و�أ�صبحت  مهمة.  �أبعاد� 

�لأفارقة منهم، ممن  �صيما  �لأجانب، ول  �لطالب  متز�يد من 

�لتخ�ص�س.  ودر��صات  �لعليا  در��صتهم  يرغبون يف متابعـة 

وقد �صهد عدد �لبلد�ن �مل�صتفيدة من �ملنح �ملغربية، �رتفاعا 

رغم   2013 �صنة  بلد�   96 �إىل  لي�صل   2000 �صنة  منذ  قويا 

�إن�صـاء  ومنذ  برت�صيحاتهم.  تقدمو�  من  هم  فقط  83 بلد�  �أن 

�لإجمالـي  �لعـدد  بلغ  �لدولـي،  للتعـاون  �لوطنيـة  �لوكالـة 

للطلبـة �مل�صجلني و�مل�صتفيدين من �ملنحـة �لتي يقدمها لهـم 

�ملغرب، 16.600 طالبا، يتوزعـون ح�صب �ملناطـق �جلغر�فيـة 

 ،4.648 �لعربيـة:  �لدول   ،11.200 �ل�صحر�ء:  جنوب  )�إفريقيـا 

�أمريكا �جلنوبية ودول �لكار�يبي: 186 و�أوروبا: 80(. وح�صب 

بلغ  فقد  �لدولـي،  للتعـاون  �لوطنيـة  �لوكالـة  �إح�صائيات 

.15.173 للخريجني باملغرب  �لإجمالـي  �لعـدد 

ب – التعاون التقني وتنمية الكفاءات

�لتفاقيـات  خالل  من  ثنائيـا،  �صكال  �لتقني  �لتعـاون  يتخذ 

�ملغرب  ي�رشك  ثالثيـا  طابعـا  �أو  �لدول،  بع�س  مع  �ملوقعـة 

مـع دول مانحة �أو منظمات دولية �أو جهات مانحة متعـددة 

�لأطر�ف.

ويوفر �لتعاون �لثالثي عدة �متياز�ت متكن، من خالل م�صاركة 

من  ت�صتفيد  �جلنوب  دول  جعل  من  �لدولية،  �ملانحة  �جلهات 

�إفريقيـا.  بالتقدير يف  �لتي حتظى  �لفنية �ملغربية  �خلرب�ت 

ومنهـا:  �أ�صكـال،  عـدة  للتعاون  �ملغربـي  �لعر�س  يتخذ  وقد 

�لتكوين �لطويل و�ملتو�صط و�لق�صري �ملدة، �أو �لتكويـن بعني 

تكوينية  دور�ت  �أو  �مل�صتفيـدة،  �لبلـد�ن  �أر�س  يف  �ملكان، 

در��صيـة،  زيار�ت  �أو  �ملهـار�ت،  لتقوية  تد�ريب  �أو  باملغرب، 

�إلـخ.  �أو �إجناز بر�مج م�صرتكة،  �إيفاد خرب�ء،  �أو 

وتعترب �مل�صاعدة �لتقنية �لتي يوفرها �ملغرب، و�صيلة لتنمية 

�ملجالت  من  �لعديد  يف  �ملغربية  و�لقدر�ت  �لفنية  �خلربة 

على  و�لتقديـر  بالعرت�ف  �خلربة  هذه  فيها  حتظى  �لتي 

و�لعاملي. و�لقـاري  �لإقليمي  �ل�صعيد 

من  وبالأخ�س  قويا،  �أجنبيا  طلبا  �ليوم،  �ملغرب  وي�صجل 

�إفريقيا، ق�صد �ل�صتفادة من �خلربة �لتي �كت�صبها �ملهنيون 

�ملغاربة يف جمالت �ل�صحة و�لفالحة و�ملاء �ل�صالح لل�رشب 

و�ل�صيد �لبحري و�لبنيات �لتحتية و�لق�صاء، �إلـخ. وهكـذ�، تـم 

�إعالمية،  600 تدريبـا وزيـارة  �أزيـد مـن  2001، تنظيـم  منـذ 

�تخـذت �صكـل دور�ت تكوينيـة ملـدة ق�صيـرة ومتو�صطة همت 

�إد�ريا وتقنيا ومهنيا. ما يقارب من ع�رشين جمال 

�أخـرى، يلقى �ملغرب منذ عدة �صنو�ت، �هتماما  ومن ناحية 

مغربية،  بعثات  �إيفاد  ق�صد  �لإفريقية  �لدول  من  خا�صا 

وت�صميم  �لتقنية  �لدر��صات  �إجناز  جمال  يف  ول �صيمـا 

�لإنتاجية و�لجتماعية  �لتحتية وكذ� يف �ملجالت  �لبنيات 

يفوق  مبا  �لقيام   ،2001 منذ  مت  وهكذ�،  �خلدمات.  وقطاع 

250 بعثة خرب�ء. وبالنظر �إىل عدد �لطلبات �مل�صجلـة، ل تز�ل 

هنالك �إمكانيات كبرية مفتوحة �أمام �ملغرب يف هذ� �ملجال. 

�أزيد  2000، تابع  �لثالثي، ومنذ �صنة  �لتعاون  �أما يف جمال 

من 900 �إطار �إفريقي دور�ت تدريبية باملغرب يف قطاعات 

ذ�ت �لأولوية وبالأخ�س تلك �لتي تهم �ملاء �ل�صالح لل�رشب 

و�صيانة  و�جلمارك  �لف�صاء  وتقنيات  �لتجارية  و�ملالحة 

مانحة دول  مع  �ملغرب  باإ�رش�ك  وذلك  و�ل�صحة   �لطرق 

و/�أو منظمات دولية. 
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ج – التعاون القت�سادي واملايل وتق�ية القدرات

ي�صكل �لتعاون �لقت�صادي و�لتجاري �أحد دعائم �إ�صرت�تيجية 

�ل�صحر�ء  جنوب  �إفريقيا  �جتاه  للمغرب  �خلارجي  �لعمل 

تعاون متنوع مع  بتطوير  �ملغرب  قام  باخل�صو�س. وهكذ�، 

�رشكائه �لأفارقة و�إطالق �صل�صلة من �ملبادر�ت ل�صالح تلك 

 ،2000 �صنة  ويف  خا�س.  بوجه  منها  تقدما  و�لأقل  �لبلد�ن، 

مبادرة  و�أطلق  �لبلد�ن  تلك  من  �لبع�س  ديون  �ملغرب  �ألغى 

�لولوج �إىل �ل�صوق �ملغربية مع �لإعفاء من �لر�صوم �جلمركية 

وعدم �لتقيد باحل�ص�س، لفائدة بع�س �لبلد�ن �لإفريقية �لأقل 

تقدما، ومت تبليغ هذه �ملبادرة �إىل منظمة �لعاملية للتجارة 

 .2001 �صنة 

�لقطاع  م�صاركة  بفعل  �لعمومية  �ل�صلطات  تعززت جهود  وقد 

�لبلد�ن  يف  لال�صتثمار  �لت�صجيع  تلقى  �لذي  �ملغربي  �خلا�س 

لل�رش�كة  منا�صب  قانوين  �إطار  بف�صل  تقدما  �لأقل  �لإفريقية 

بر�صم  �ملغرب،  كان  فقد  وبالفعل،  و�إفريقيا.  �ملغرب  بني 

�لقاري  �ل�صعيد  على  �لثاين  �لإفريقي  �مل�صتثمر   ،2010 �صنة 

بغالف مايل قدره 582 مليون درهم، �أي ما يقارب 91 % من 

�ل�صتثمار�ت �ملغربية �ملبا�رشة باخلارج. وقد مت �إجنـاز 56 % 

من تلك �ل�صتثمار�ت يف �ملجموعة �لقت�صادية لدول �إفريقيا 

�لغربية، تهم بالأ�صا�س قطاعات �ملعادن و�لت�صالت و�ملالية 

و�لبناء و�لأ�صغال �لعمومية. وقد بلغت �ل�صتثمار�ت �ملغربية 

من  �أكرث  �لفارطة  �صنو�ت  �خلم�س  خالل  �إفريقيا  يف  �ملنجزة 

�لعاملية  �لقت�صادية  �لظرفية  من  بالرغم  درهم،  مليار   1,7

�لقطاع  �لتي ينجزهـا  �ملغربية  �ل�صتثمار�ت  وت�صهد  �ل�صعبة. 

�خلا�س تنوعـا قطاعيـا وتخ�س �أ�صا�صـا �لقطاعات ذ�ت �لقيمـة 

�ل�صلكية  �ملو��صالت  �ملاليـة،  )�خلدمات  �لعاليـة  �مل�صافة 

�لعمومية،  و�لأ�صغال  �لبناء  �ملعادن،  �لطاقة،  و�لال�صلكية، 

و�لكهربة...(. و�لت�صال  �لإعالم  تكنولوجيات 

�ل�صنة  بر�صم  �أخـرى،  �ملغربية، من جهة  وقد قامت �حلكومة 

�ملالية 2011، بتفعيل �إجر�ء�ت لفائدة �مل�صتثمرين �ملغاربة 

يف �إفريقيا تتمثل يف رفع �صقف �ل�صتثمار�ت �ملرخ�س بها 

13 مليون دولر، وذلك بهدف  4 ماليني �إىل  يف �إفريقيا من 

م�صل�صل  يف  �ملغربي  �خلا�س  �لقطاع  �إ�رش�ك  على  �لت�صجيع 

بناء �لقت�صاديات �لإفريقية. �إ�صافة �إىل ذلك، �أعرب �ملغرب 

يف عدة منا�صبات، عن ��صتعد�ده للعمل من �أجل �إر�صاء �رش�كة 

نوعية ومتجددة مع دول �جلنوب يف �إطار �لتعاون �جلهـوي 

ويف ما بني �جلهات، وخا�صة مع �لدول �لأقل منو� �ملكونة 

من جزر �صغـرى، طبقا لإ�صرت�تيجيات جزر »بارباد« وجزر 

»موري�س«. 

يف  فاأكرث  �أكثـر  �لدويل  للتعـاون  �ملغربيـة  �لوكالـة  وتن�صط 

�لقارة  بلد�ن  مع  و�ملالـي  و�لقت�صادي  �لتعاون  جمـال 

�لكاريبي  وجزر  و�جلنوبيـة  �لو�صطى  و�أمريكا  �لإفريقيـة 

عدة  ت�صتفيد  �لإطار،  هذ�  ويف  ��صرت�ليا.  جنوب  جزر  وبلد�ن 

�لتنمية  بلد�ن من م�صاعدة مالية خم�ص�صة لإجناز م�صاريع 

�لتعليم  جمالت  يف  خ�صو�صا  و�لجتماعيـة،  �لقت�صاديـة 

و�لفالحة. و�ل�صحة 

بع�س  �إىل  �مللكية  بالزيارة  و2015   2014 �صنتي  و�ت�صمت 

�لبلد�ن �لإفريقية و�لتي توجت بتوقيع �ملئات من �لتفاقيات 

وخ�صو�صا  �لإفريقية،  �لبلد�ن  وبع�س  �ملغرب  بني  �لثنائية 

دول مايل، كوت ديفو�ر، �لغابون، غينيا كوناكري، �ل�صنغال 

وغينيا بي�صاو، يف عدة جمالت للتعاون مثل �لفالحة، تربية 

�لقطاع  �لبحري،  و�ل�صيد  �لغابة  �ملو��صي،  تربية  �ملائيات، 

�لنقل،  �لكهرباء،  �لغاز،  �لنفط،  �لتعدين،  �ل�صناعة،  �جلوي، 

�لرتبية،  �ل�صحة،  �ملاء،  �لتحتية،  �لبنيات  �لعقار،  �ل�صياحة، 

�لب�رشية.  و�لتنمية  �ملهني  �لتكوين  �لتقني،  �لتعليم 

وهكذ�، منذ �عتالئه �لعر�س، قام �صاحب �جلاللة �مللك حممد 

وترجمت  �إفريقيا،  بلد�   17 �إىل  قادته  جولت   8 بـ  �ل�صاد�س 

ومعاهد�ت  �تفاقيات   500 قر�بة  بتوقيع  �لزيار�ت  هذه 

�رش�كة. 

د – الأعمال الإن�سـانـية

�أجنز �ملغرب كذلك عدة عمليات للم�صاعدة �لإن�صانية لفائدة 

ح�صة  ت�صكل  و�لتي  �لطبيعية  �لكو�رث  �صحايا  �لبلد�ن 

للتعـاون  �ملغربيـة  �لوكالـة  تدخالت  من  بها  ي�صتهان  ل 

درهم   8.848.200 من  ميز�نيتها  �نتقلت  و�لتي  �لدويل، 

�أمريكي(  دولر   1.040.964,70 يعادل  ما  )�أي  �صنة 2001 

9.591.004,24 دولر  )�أي ما يعادل  81.523.536 درهم  �إىل 

�صنـة 2006. �أمريكـي( 

وي�صكل �لعمل �لإن�صاين د�ئما ر�فعة للت�صامن �لفعال للمغرب 

مع �لبلد�ن �لإفريقية �لذي ج�صدته لأكرث من 25 �صنة م�صت، 

عمليات ��صتعجالية تتكون عموما من هبات على �صكل �أدوية 

ومو�د غذ�ئية وجتهيز�ت. وعلى �صبيل �ملثال، مت �صنة 2008 

تخ�صي�س مبلغ 23 مليون درهم لهذ� �جلانب، ��صتفادت منه 

غرب  وجنوب  �لالتينية  �أمريكا  من  و�أخرى  �إفريقية  بلد�ن 

لكو�رث طبيعية.  تعر�صت يف غالبيتها  �آ�صيا، 
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اإقامة �رشاكة عاملية من اأجل التنمية

اجلدول رقم 20

تط�ر م�ؤ�رشات الهدف الثامن

199020002009201220142015املوؤ�رشات املرامي 

املرمى 25 

تتبع �إقامة نظام جتاري ومايل 

منفتح متعدد �لأطر�ف قائم على 

قو�عد متوقعة وغري متييزية

معدل �صايف �لإعانات �لعمومية 

للتنمية يف �لدخل �لوطني �خلام 

ـ %( للدول �ملانحة )ب

0,22
)2008(

0,300,29

ن�صبة �لإعانات �لعمومية للتنمية 

�ملخ�ص�صة للخدمات �لجتماعية 

ـ %( �لأ�صا�صية )ب

)1996-1990(
18,6

)2001-1997(
14,8

املرمى 26

�ملعاجلة �ل�صاملة مل�صكل مديونية 

�لبلد�ن �لنامية و�تخاذ تد�بري على 

�ل�صعيدين �لوطني و�لدويل ل�صمان 

قدرتها على مو�جهة �ملديونية

ن�صبة خدمة �لدين �خلارجي 

باملقارنة مع �صادر�ت �ل�صلع 

و�خلدمات

15,05,71,4

ن�صبة �لإعانات �لعمومية للتنمية 

�ملمنوحة يف �إطار تخفيف عبء 

�لديون

املرمى 27

�إعد�د وتنفيذ �إ�صرت�تيجيات، بتعاون 

مع �لدول �لنامية، تخول لل�صباب 

�إيجاد فر�س �ل�صغل �ملالئمة 

و�لنافعة لهم بالتعاون مع �لدول 

�لنامية

معدل �لبطالة )15-24 �صنة( *

�ملجموع

�لذكور

�لإناث

—
—
—

19,6
21,1
15,8

17,9
18,5
16,2

18,6
18,4
19,2

20,0
20,3
15,3

املرمى 28

توفري �لأدوية �لأ�صا�صية باأ�صعار 

مقبولة للبلد�ن �لنامية، بالتعاون 

مع �لفاعلني يف جمال �ل�صناعة 

�ل�صيدلنية

ح�صة نفقات �لأ�رش �ملخ�ص�صة 

لالأدوية يف جمموع �لنفقات على 

�ل�صحة )%(

)1998-1997(
60,0

)2001(
59,1

)2006(
45,6—

املرمى 29

�لعمل على ��صتفادة �جلميع من 

�لتكنولوجيا �حلديثة، خا�صة 

تكنولوجيات �ملعلومات و�لت�صال، 

ب�رش�كة مع �لقطاع �خلا�س

)2000(عدد خطوط �لهاتف لكل 1000 ن�صمة **
50,5

)2009(
108,9

)2012(
110,8

)2013(
89,075,0

عدد �ملنخرطني يف �صبكات 

�لأنرتنيت لكل 1000 ن�صمة **

)2000(
1,2

)2009(
33,6

)2011(
99,0—294,5

معدل �لأ�رش �لتي تتوفر على 

حا�صوب �صخ�صي **

)2004(
11,0

)2007(
17,2———

عدد �ملنخرطني يف �صبكات �لهاتف 

�لنقال لكل 1000 ن�صمة **

)2000(
104,0

)2009(
804,4

)2011(
1 135,7—1 300,0

�لإعالم. مر�صد تكنولوجيات  للتخطيط و)**(  �ل�صامية  �ملندوبية   )*( امل�صدر: 
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ملحق : ملخ�ش نتائج امل�ساورات الوطنية التي مت القيام 

بها يف �سنتي 2013 و2014 حول اأولويات التنمية 

ملا بعد �سنة 2015

الإجراءات املقرتحةالتطلعات التي عرب عنها امل�ساركوناملوا�سيع 

التعليم : تعليم 

للجميع وذو جودة

يتطلع �ملغاربة ل�صمان تعليم للجميع وذي 

جودة مبني على �أ�صا�س �مل�صاو�ة و�ملنا�صفة.

– تعميم �لتعليم �لأويل و�لتمدر�س باملناطق �لنائية.

– حت�صني �لتاأطري �لرتبوي و�لتكوين وتاأهيل �ملدر�صني.

–  حت�صني �لبنيات �لتحتية �ملدر�صية غري �ملالئمة و�لتي تفتقر �إىل 

�ل�رشوط �ل�صحية �ل�رشورية، وخ�صو�صا بالو�صط �لقروي.

–  حت�صني جودة �لتعليم: حماربة �لكتظاظ بالأق�صام و�لأق�صام ذ�ت 

م�صتويات متعددة.

– مكافحة �لهدر �ملدر�صي.

–  ت�صجيع �ل�صتثمار�ت �لر�مية �إىل جعل �ملد�ر�س ف�صاء�ت �أكرث 

جاذبية )م�صاحات خ�رش�ء، �لولوج �إىل �ملاء و�لتطهري، �إلخ.(.

ال�سحة : الولوج اإىل 

خدمات �سحية ذات 

جودة

�لرهان �لأ�صا�صي بالن�صبة للمغاربة يكمن يف 

تعميم �خلدمات �ل�صحية ذ�ت جودة )مبا فيها 

�لولوجية(. 

– تقلي�س وفيات �لأطفال وحت�صني �صحة �لن�صاء.

– �إنتاج �أدوية جني�صة.

– تعزيز �لوقاية و�لتكفل.

– تعزيز تكوين ذي جودة ملهنيي �ل�صحة وللطاقم �لطبي و�صبه �لطبي.

–  حت�صني جودة �خلدمات �ل�صحية )�ل�صتقبال، �لبنيات �لتحتية 

�ل�صحية(.

– تعميم �لتغطية يف جمال �حلماية �لجتماعية.

– تقدمي �لدعم فيما يخ�س فريو�س د�ء فقد�ن �ملناعة �ملكت�صبة.

حماربة الفوارق بني 

الو�سطني احل�رشي 

والقروي

حتقيق �لتو�زن يف جمال �لتنمية بني 

�ملكونات �ملجالية وتعزيز �ل�صتثمار�ت يف 

�ملناطق �صبه �حل�رشية وفك �لعزلة عن �لعامل 

�لقروي.

–  �لنهو�س بالعامل �لقروي، من خالل ت�صجيع فالحة و�قت�صاد 

ت�صامنيني من جهة، ثم ت�صالح �ل�صاكنة مع و�صطها، من جهة ثانية. 

–  �عتماد مقاربة تر�بية بت�صجيع �لإنتاج.

–  �إنعا�س �ل�صياحة �لبيئية وتنمية �لقدر�ت يف جمال ت�صويـق 

�ملنتوجات �ملحلية.

–  �لتن�صـيق يف �ل�صيا�صـات �لعموميـة على �أ�صا�س �ل�صـر�كة و�لإقت�صاد 

�لت�صامني.

–  �لت�صدي لعدم �مل�صاو�ة يف �لولوج �إىل �لعالج و�لنق�س �حلا�صل يف 

�لتمويل وكذ� يف �ملو�رد �لب�رشية يف ما يخ�س �ملجال �ل�صحي.

–  ت�صجيع ولوج �ل�صاكنة �إىل �لبنيات �لتحتية �لأ�صا�صية )طرق قروية، 

�لتطهري...( و�إىل �حلركية.

– �لق�صاء على �ل�صكن غري �لالئق.

– تعزيز مر�كز وبنيات �لقرب.

– �إن�صاء بنيات حتتية �صو�صيو-ثقافية. 
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الإجراءات املقرتحةالتطلعات التي عرب عنها امل�ساركوناملوا�سيع 

النهـو�ص بامل�سـاواة 

بيـن الرجال والن�ساء 

وت�سجيع ا�ستقالليـة 

الن�ساء

يتطلع �ملغاربة �إىل مغرب تتمتع فيه �لن�صاء 

باأمن �أكرب وحرية �أو�صع للخروج و�لعمل. 

كما �أن �لولوج �إىل �ل�صغل من �صاأنه �لرفع من 

��صتقاللية �لن�صاء. 

– �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لعنف �صد �لن�صاء.

–  حت�صني �مل�صاو�ة و�لإ�صتمر�رية و�لنجاح يف ولوج �لفتيات �إىل �ل�صعب 

�لعلمية و�لتقنية و�ملهنية.

–  �إدماج �لبعد �ملتعلق بالنوع �لجتماعي يف كل عمل تنموي 

�قت�صادي و�جتماعي وبيئي.

–  �ل�صهر على �مل�صاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة يف جميع �ملجالت كالتعليم 

و�ل�صغل ...

–  حماربة ه�صا�صة �ل�صغل و�ل�صغل �لناق�س لدى للن�صاء وكذ� مكافحة 

جميع �أنو�ع �لتمييز �صد �ملر�أة.

– تعزيز دور �ملر�أة يف �حلياة �ل�صيا�صية.

النهو�ص بالت�سغيل 

وبالأخ�ص لفائدة 

ال�سباب

 – �إدماج �ل�صباب يف �صوق �ل�صغل.

–  �لنهو�س بالتكوين و�لتاأهيل �ملهني لل�صباب يف مهن �مل�صتقبل   

�جلديدة.

– �لنهو�س مب�صاركة �ل�صباب يف �حلياة �ل�صيا�صية.

– دعم �لقطاع �خلا�س.

–  �إنعا�س �ل�صتثمار�ت وتي�صيـر ولوج �ملقاولت �ل�صغرى و�ملتو�صطة 

�إىل �لتمويل.

– �إنعا�س �لتكوين �ملهني.

– حماربة ت�صغيل �لأطفال، وبالأخ�س يف �لو�صط �لقروي.

التكفل بالأ�سخا�ص 

ذوي الحتياجات 

اخلا�سة وامل�سنني 

والأ�سخا�ص يف 

و�سعية ه�سة 

واحلر�ص على 

اإدماجهم

–  و�صع �صيا�صات �صحية مالئمة لالأ�صخا�س يف و�صعية ه�صة 

)�لأ�صخا�س �مل�صنني، �لأ�صخا�س ذوي �لحتياجات �خلا�صة(.

–  �لقيام بتمييز �إيجابي لولوج �لأ�صخا�س ذوي �لحتياجات �خلا�صة 

�إىل �لتعليم.

–  ولوج �لفئات �لأكرث ه�صا�صة من �ل�صكان وخا�صة �لقرويني منهم �إىل 

�لتعليم و�لرتبية.

–  تعميم �لتغطية �لجتماعية و�ل�صحية لفائدة �لأ�صخا�س ذوي 

�لحتياجات �خلا�صة و�لأ�صخا�س يف و�صعية ه�صة. 

– تاأمني �ل�صيخوخة بو�صع �أنظمة �لتقاعد و�لحتياط �لجتماعي.

–  �لتكفل بالأ�صخا�س �مل�صنني و�أطفال �ل�صو�رع و�لأ�صخا�س ذوي 

�لإعاقة.

– مو�كبة �ملر�صى �لعقليني.

احلكامة ودولة 

القانون: وجود طبقة 

�سيا�سية م�سوؤولة هي 

ال�سامن لحتــرام 

احلقـوق واملوؤ�س�سات

– �صمــان �لعد�لــة �لجتماعية و�مل�صاو�ة.

– �صمــان �حرت�م وتطبيق �لقو�نني.

– �إتاحة م�صاركة �أو�صع يف �صنع �لقر�ر.

–  �رشورة تعزيز كفاء�ت �لفاعلني ك�صلطة جتاه �مل�صوؤولني �ل�صيا�صيني، 

وذلك بتوفري �ملر�قبة و�حلكامة �جليدة للموؤ�ص�صات، و�لو�صائل 

�ل�رشورية مقرونة بـ »دعم �ل�صفافية« و�إر�صاء مبد�أ م�صاءلة �صناع 

�لقر�ر �ل�صيا�صي. 

–  �لتدبري �جلماعي للمر�فق �لعمومية �لأ�صا�صية وتب�صيط �مل�صاطر 

�لإد�رية و�لقانونية.

–  �لتدبري �جلماعي للمر�فق �لعمومية �لأ�صا�صية وتب�صيط �مل�صاطر 

�لإد�رية و�لقانونية.

املغاربة يدعون 

اإىل الرجوع اإىل قيم 

املواطنة

– �لنهو�س بقيم �ملو�طنة.

–  �لعودة �إىل �لقيم »�لتقليدية« �ملتعلقة 

بالإن�صاف و�لت�صامن و�حرت�م وم�صاعدة 

�ملحتاجني. ُينظر �إىل �لأ�رشة كعن�رش حا�صم 

يف �ندماج �جتماعي هادئ. 

– تن�صيط �ملجتمع �ملدين وتعزيز قدر�ته.

–  �مل�صاركـة فـي �حلياة �ل�صيـا�صيـة و�جلمعوية، لت�صجيع مو�طنة فعالة 

وعالقات �جتماعية هادئة.

– �لنهو�س باجلانب �لثقايف.

  ملحق
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الإجراءات املقرتحةالتطلعات التي عرب عنها امل�ساركوناملوا�سيع 

بيئة م�ستدامة: اإن 

احرتام البيئة هو 

قبل كل �سيء، ت�رشف 

ح�ساري

�رشورة حماية �لبيئة وجودة �حلياة 

و�ملحافظة على �لرت�ث �لطبيعي.

–  حت�صني �لعي�س �لكرمي لل�صاكنة من خالل تكثيف �مل�صاحات 

�خل�رش�ء، وتهيئـة حميط عي�س �ل�صاكنة.

–  حت�صني �لتطهري، وجمع �لنفايات و�إعادة تدويرها.  

–  حماربة �لتغري�ت �ملناخية عن طريق تقلي�س �نبعاثات �لغاز�ت 

�لدفيئة ومالءمة �ل�صرت�تيجيات �لقطاعية مع �آثار هذه �لتغري�ت. 

–   �ملحافظة علـى �لرت�ث �لتـاريخـي و�ملعماري للجهات )�لق�صور 

و�لق�صبات، �ملدن �لعتيقة، �يكود�ر...(.

– �إدماج �لبعد �لنوع �لإجتماعي يف جمال �لبيئة.

– حماربـة �لت�صحر و�ملحافظة على �لرت�ث �لغابوي ومناطق �لو�حات.

– �ملحافظة على �ملو�رد �ملائية.

– �ملحافظة على �لتنوع �لبيولوجي.

– عك�س �جتاه تدهور �ملو�رد �ملائية و�لغابوية و�لأتربة.

– ت�صجيع فالحة م�صتد�مة.

– ت�صجيع ��صتعمال �لطاقات �ملتجددة و�حلث على �لنجاعة �لطاقية. 

– �إنعا�س تنمية خ�رش�ء.

–  ن�رش �لرتبية �لبيئية، من خالل ت�صجيع »مد�ر�س �إيكولوجية« 

باخل�صو�س. 

حقوق الإن�سان: يريد 

املغاربة حقوقا 

مت�ساوية للجميع، 

وبدون فوارق 

–  �حرت�م وحتقيق حقوق �لإن�صان �لتي 

يت�صمنها �لد�صتور وكذ� �لتفاقيات �لدولية 

�لتي وقع عليها �ملغرب.

–  تخ�س هذه �حلقوق حرية �لتعبري، و�حلق 

يف �صكن كرمي وعمل لئق، ويف �لأمن، ويف 

حرية تنقل �لأ�صخا�س و�ملمتلكات، ويف 

عدم �لطرد �لتع�صفي لالجئني، ويف �لولوج 

�إىل �ملعلومة و�ل�صلم، ويف �ل�صحة، ويف 

بيئة �صليمة، و�إىل �لعد�لة، و�إىل �لرتفيه، ويف 

�لإن�صاف وتكافوؤ �لفر�س.

–  ت�صجيع ولوج �لأ�صخا�س �مل�صنني، �لأ�صخا�س ذوي �لحتياجات   

�خلا�صة �إىل �لتعليم و�خلدمات �ل�صحية.

–  تطوير موؤ�رش�ت و�أدو�ت تتبع �لتنفيذ �لفعلـي لالتفاقيات �لدولية.  

–  حماربة �لر�صوة و�ملح�صوبية من خالل �إر�صاء نظام للمر�قبة وو�صع 

�آليات �لعقاب.

– �لولوج �إىل �صوق �ل�صغل و�لتعليم و�ل�صحة.

– تعزيز تكافوؤ �ملو�طنني يف �لفر�س و�لو�صعية.

– تقلي�س �لفو�رق �لجتماعية و�ملجالية.

– حماربة �لإق�صاء �لجتماعي.

متويل التنمية 

يتما�سى مع التعاون 

جنوب-جنوب وتعزيز 

دور الأمم املتحدة 

–  ينبغي �أن تلعب �لأمم �ملتحدة دور� �أكرث 

�أهمية على �ل�صعيد �لدويل يف حل �لنز�عات 

و�حرت�م �حلقوق �لأ�صا�صية وحماية �لالجئني 

وحركية �لأ�صخا�س وتعبئة �ملو�رد من �أجل 

�لتنمية و�لتن�صيق.

–  �رشورة �إ�رش�ك �أو�صع ملنظمات �ملجتمع 

�ملدين و�لقطاع �خلا�س، وو�صع �آليات 

�ل�صفافية و�مل�صاءلة )�أو تعزيزها يف حالة 

وجودها( و�إنعا�س �لولوج �إىل �لنظام 

�لقت�صادي من خالل ت�صجيع �أبناك 

خم�ص�صة يف متويل �ملقاولت �ل�صغرى 

مثال.

–  �قرت�ح ربط متويل �لتنمية بالحرت�م �لفعلي حلقوق �لإن�صان وحقوق 

�لإن�صان �لن�صاء.

–  �صيمكن تعزيز �لتكامل �لإقليمي و�لتعاون جنوب-جنوب، من تبادل 

�خلرب�ت و��صتثمار خرب�ت �لدول. 

 ال�سلم والأمن:

اإن التعاي�ص ال�سلمي 

وال�سالم الدويل 

كفيالن ب�سمان 

اأمن الأ�سخا�ص 

واملجتمعات

–  �إن �ملغاربة و�عون باأن �لأمن يهم ب�صفة 

مبا�رشة، جميع �لأ�صخا�س وكل �جلماعات. 

–  ُيْعترب �لأمن مبثابة حتدي رئي�صي ملا بعد 2015، 

ب�صبب �لفقر و�لبطالة و�لإرهاب...

–  فتح حو�ر بناء بني جميع �ل�رشكاء على �ل�صعيدين �جلهوي و�لعاملي 

مبني على �لتعاون يف �إطار �صيا�صات �أمنية ت�صامنية، من �أجل 

تدخل �أجنع يف مناطق �لنز�ع.

–  تعزيز دور وقدرة منظمة �لأمم �ملتحدة، بتن�صيق مع �ملجتمع �ملدين 

و�حلكومات، ق�صد بلورة نظرة م�صرتكة ترمي �إىل بناء عالقات بني 

�ل�صعوب، دون ن�صيان �صمان �لأمن و�ل�صالمة لالأقليات. 

ملحق


