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االألفية  اأهداف  بتحقيق   1990 �ضنة  املغرب  التزم  عندما 

للتنمية كما حددها املجتمع الدويل، كان بالكاد قد خرج، غداة 

اأزمة املديونية، من املرحلة ال�ضعبة للتقومي الهيكلي. لقد كانت 

يف  بداأت  قد  وقتذاك  واملالية  اقت�ضادية  املاكرو  املوؤ�رشات 

التح�ضن ن�ضبيا، يف حني ظل الو�ضع االجتماعي يتدهور مع ما 

واكبه من احتجاجات اجتماعية و�ضيا�ضية اكت�ضت طابع العنف 

يف بع�ص االأحيان.

لقد �ضكلت ع�رشية الت�ضعينات مرحلة الوقوف على احل�ضيلة 

ات�ضمت  االأزمة. وقد  للخروج من  العملية  ال�ضبل  والبحث عن 

واإ�ضالحات  االقت�ضاد،  وانفتاح  حترر  وترية  من  بالرفع  اأي�ضا 

الت�رشيعي واملوؤ�ض�ضاتي  االإطار  تاأهيل  املايل وم�ضل�ضل  القطاع 

للتنمية  اأكرب  اأهمية  اإيالء  مت  ذلك،  مع  ومبوازاة  للمقاولة. 

اإرادة جديدة لالنفتاح  الب�رشية وتطوير احلكامة، و مع بروز 

ال�ضيا�ضي و انطالق حوار اأكرث هدوءا بني احلاكمني واالأحزاب 

ال�ضيا�ضية واملنظمات املهنية وجمعيات املجتمع املدين.

املغرب  كان  نهايتها،  على  الع�رشية  هذه  اأ�رشفت  وعندما 

والتنمية  النمو  ح�ضيلة  يف  عجز  من  يعاين  مازال  وقتئذ 

الب�رشية. فمتو�ضط معدل النمو مل يكن يتجاوز %3 �ضنويا، 

فيما ا�ضتمر معدل الفقر يف االرتفاع لي�ضل اإىل %16،3 �ضنة 

1998. اأما املعدل ال�ضايف للتمدر�ص يف االبتدائي، واملقدر ب 
%74 يف الو�ضط احل�رشي، فلم يكن يتعدى ما يقارب ن�ضف 
هذا املعدل يف الو�ضط القروي )%36( وثلثه بالن�ضبة للفتيات 

القراءة  يعرفون  الذين  االأ�ضخا�ص  ن�ضبة  وكانت   .)23%(

والكتابة �ضنة 1994، بالن�ضبة للفئة املرتاوحة اأعمارها ما بني 

احل�رشي  بالو�ضط   80% بدورها  تتعدى  ال  �ضنة،   24 و   15
و%35 بالو�ضط القروي و%17 بالن�ضبة للفتيات القرويات. 

كما اأن الولوج اإىل املاء ال�رشوب مل يكن  بدوره ي�ضمل، �ضنة 

1995، �ضوى %81 من ال�ضاكنة احل�رشية و%14 من �ضاكنة 
الو�ضط القروي.

على  املغرب،  ا�ضتطاع  ال�ضاد�ص،  حممد  امللك  عهد  حلول  مع 

الرغم من هذا االإرث الثقيل، اأن يحدث قطيعة ذات داللة مع 

�ضياق تاريخي ات�ضم، ملدة طويلة، بق�ضور يف االأخذ باالعتبار 

مع  وانفتاحه  املغربي  االقت�ضاد  حترير  مقت�ضيات  تالوؤم  عدم 

ا�ضتمرار الطابع التقليدي للبنيات االجتماعية واالعتماد على 

قيم ثقافية حمافظة. 

لقد اأ�ضبحت اإرادة وطنية معلنة ال�ضتثمار املكت�ضبات وجتاوز 

ح�ضيلة العجز الذي تراكم يف احلقبة ال�ضابقة من اأجل حتقيق 

تنمية اقت�ضادية قوية وتوزيع اجتماعي وجغرايف اأكرث عدالة 

للرثوات، وم�ضاركة دميقراطية اأكرث حيوية، يف اإطار مواطنة 

معرتف وملتزم بها.

اإ�ضالحات  من  بدعم  املغربي  االقت�ضاد  حركية  تكثفت  لقد 

منظومة  يف  ن�ضيطة  بوترية  لالندماج  وموؤ�ض�ضاتية  جمتمعية 

القيم الدولية. ويف هذا االإطار عمل املغرب جاهدا لال�ضتفادة 

من منافع �رشاكته مع االحتاد االأوربي واالإمكانيات التي توفرها 

اتفاقيات التبادل احلر املربمة مع الواليات املتحدة ومع عدد 

متزايد اأكرث فاأكرث، من دول ال�رشق االأو�ضط واإفريقيا.

ان�ضجاما مع الفر�ص التي تتيحها العوملة والقيمة امل�ضافة لهذه 

االقت�ضاد  حترير  �ضيا�ضة  تفعيل  اأ�ضحى  املنفتحة،  اجلهوية 

وانفتاحه يعتمد على �رشكات االقت�ضاد املختلطة، التي اأ�ضبح 

خلق  يف  العمومية  لالإدارة  ال�ضائد  التدبري  منط  مع  بقطيعة 

اإطار حمفز ومطمئن واأكرث دينامية الأمناط جديدة لل�رشاكات 

الوطني  اخلا�ص  القطاع  يف  الفاعلني  من  والعديد  الدولة  بني 

تقدمي التقرير
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بع�ص  يف  املدين  املجتمع  وكذا  املحلية  واجلماعات  واالأجنبي 

احلاالت اخلا�ضة. 

ما  حمورية،  اقت�ضادية  اأقطاب  اإحداث  ثم  االإطار،  هذا  ففي 

توؤهل  واجلهوي،  القطاعي  امل�ضتويني  على  تتنامى  فتئت 

املغرب  بها  يتمتع  التي  املقارنة  االمتيازات  ا�ضتغالل  من 

من  كثري  بها  تزخر  التي  والب�رشية  الطبيعية  واالإمكانيات 

»عقود-  اتفاقيات  اإىل  وا�ضتنادا  وهكذا  اجلغرافية.  جهاته 

برامج«، انطلق م�ضل�ضل ا�ضتثمارات، خا�ضة يف البنيات التحتية 

والقروي ويف  بالو�ضطني احل�رشي  واالجتماعية  االقت�ضادية 

ولقد  العالية.  امل�ضافة  القيمة  ذات  االقت�ضادية  االأن�ضطة  بع�ص 

اإعادة االنت�ضار  التنوع اجلهوي لهذه اال�ضتثمارات يف  �ضاهم 

املجايل لالقت�ضاد الوطني والتوزيع الرتابي للت�ضغيل والدخل. 

وهو ما اأتاح فر�ضا جديدة لفئات عري�ضة من ال�ضكان للتوفر 

على خدمات اجتماعية اأ�ضا�ضية، مما �ضاهم يف اإعطاء م�ضتوى 

النمو قدرة اأكرث على تقلي�ص الفوارق االجتماعية والتفاوتات 

املجالية.   

يف هذا ال�ضدد، جت�ضد املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية اأقوى 

الب�رشية،  التنمية  اإىل جعل  الرامية  تعبري عن االإرادة امللكية 

يف نف�ص الوقت، غاية للنمو وعامال حمركا له. فهذه املبادرة 

 ، جمتمعي  م�رشوع  حجم  معلوم،  هو  كما   ، تكت�ضي  التي 

ابتكرها �ضاحب اجلاللة الأن توؤ�ض�ص بحكم مقاربتها املفهومية 

، و منهجية تطبيقها الت�ضاركية، وتعدد �ضبل تقييمها، اإطارا 

ذلك  مبا يف  االجتماعية،  التنمية  م�ضتوى  من  للرقي  متميزا 

حتقيق اأهداف االألفية بالذات. فامل�ضاريع املربجمة يف اإطارها 

تروم حت�ضني ظروف معي�ضة ال�ضكان من خالل تطوير البنيات 

التحتية االجتماعية والت�ضجيع على اإحداث امل�ضاريع ال�ضغرى 

االأ�ضا�ضية،  اجلغرافية  الوحدات  م�ضتوى  على  للدخل  املدرة 

خا�ضة لفائدة ال�ضباب والن�ضاء. 

وهكذا ويف اإطار هذا النموذج االقت�ضادي وتدعيما له، تندرج 

الدولة واجلماعات  املمولة من موارد  العمومية،  اال�ضتثمارات 

املحلية، وعند االقت�ضاء من �ضندوق احل�ضن الثاين، يف �ضياق 

مالية عمومية تراعي �رشورة احلفاظ الدائم على التوازنات 

االأ�ضا�ضية لالإطار املاكرو اقت�ضادي، وذلك على الرغم من �ضياق 

لعب فيه الطلب الداخلي، طيلة الع�رشية االأخرية، دور املحرك 

للنمو االقت�ضادي. 

على بعد �ضت �ضنوات من حلول اأجل 2015، ميكن القول اأن 

االإجنازات التي حققها املغرب �ضواء يف امليدان االقت�ضادي اأو 

يف جمال التنمية الب�رشية، من �ضاأنها اأن توؤهله ليكون من بني 

الدول التي �ضتتمكن من حتقيق اأهداف االألفية للتنمية يف هذا 

بها  التي قامت  الدرا�ضات  توؤكدها كل من  اإنها حقيقة  االأفق. 

املندوبية ال�ضامية للتخطيط وتقديرات العديد من ال�ضخ�ضيات 

باالأمم املتحدة، كما ت�ضهد على م�ضداقيتها املعطيات االإح�ضائية 

اأن  تبني فعال  االأخريتني،  الع�رشيتني  بني  فاملقارنة  املتوفرة. 

متو�ضط النمو االقت�ضادي انتقل من %2،2 اإىل %4،4، فيما 

انتقل هذا النمو)دون احت�ضاب القطاع االأويل( من%3،0 اإىل 

 5،1% بلغ  �ضنوي  مبتو�ضط  الداخلي  الطلب  وارتفع   .4،8%
عو�ص %2،4. وانتقل معدل اال�ضتثمار االإجمايل من 24،8% 

�ضنة 1999، اإىل %32،6 �ضنة 2009. كما �ضجل معدل البطالة 
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بدوره تراجعا من %13،8 �ضنة 1999 اإىل %9،1 �ضنة 2009، 

التعليم  �ضهادات  حاملي  �ضفوف  يف  مرتفعا  الزال  اأنه  علما 

العايل. و�ضجلت نفقات اال�ضتهالك النهائي لالأ�رش ارتفاعا ب 

%4،3 كمتو�ضط �ضنوي و ب %5،6 انطالقا من �ضنة 2003، 
نتيجة  �ضنويا   2،4% ب  لالأ�رش  ال�رشائية  القدرة  وحت�ضنت 

لتطور الدخل الفردي بوترية �ضنوية بلغت %4،3 واالأ�ضعار 

عند اال�ضتهالك ب  1،9%.

باالإ�ضافة اإىل ذلك، عرف ولوج ال�ضكان اإىل اخلدمات االأ�ضا�ضية 

تطورا بوترية مت�ضارعة. فاإذا كان الولوج اإىل الكهرباء واملاء 

قد مت تعميمه بالو�ضط احل�رشي، فاإن معدله بالو�ضط القروي 

 2009 �ضنة   83،9% اإىل   1994 �ضنة   9،7% من  انتقل  قد 

بالن�ضبة للكهرباء، ومن %14 اإىل %90 بالن�ضبة للماء ال�ضالح 

ال�ضايف  املعدل  انتقل  فقد  التعليم،  جمال  يف  اأما  لل�رشب. 

لتمدر�ص االأطفال املرتاوحة اأعمارهم ما بني 6 و11 �ضنة من 

%52،4 اإىل %90،5 على امل�ضتوى الوطني، وت�ضاعف تقريبا 
الفتيات  لدى  مرات  وباأربع  القروي،  بالو�ضط  مرات  بثالث 

بهذا الو�ضط. وهكذا، انتقلت ن�ضبة االإناث اإىل الذكور بالتعليم 

التكافوؤ  موؤ�رش  وت�ضاعف   ،89% اإىل   66% من  االبتدائي 

الربنامج  اإن  باأكرث من مرتني.  القروي  بالعامل  اجلن�ضني  بني 

ملن  امليدان  هذا  يف  احلكومة  طرف  من  املعتمد  اال�ضتعجايل 

التعليم ما  اإىل  الولوج  املدر�ضي وحت�ضني  الهدر  �ضاأنه احلد من 

قبل االأويل، م�ضاهما بذلك يف خف�ص م�ضتوى االأمية، خا�ضة 

بالو�ضط القروي، وبالتايل يف تثمني املوارد الب�رشية.

على �ضعيد اآخر، انتقل اأمل احلياة عند الوالدة من 65،5 �ضنة 

التطور  هذا  وي�ضكل   .2009 �ضنة يف   72،9 اإىل   1988 يف 

وال�ضحة  التغذية  جمايل  يف  احلا�ضل  التقدم  على  موؤ�رشا 

العمومية. اإن االنخفا�ص الن�ضبي ملعدل الوفيات لدى االأمهات 

الدميوغرايف  للبحث  االأولية  النتائج  به  تنبئ  الذي  واالأطفال، 

اأكرب  جناعة  عن  ال�ضدد  هذا  يف  يعرب  حاليا،  اإجنازه  اجلاري 

للتاأطري ال�ضحي لل�ضكان.

و بهذا، فقد ا�ضتفادت ب�ضفة عامة جميع الفئات االجتماعية، 

وخا�ضة الطبقات املتوا�ضعة واملي�ضورة وكذا، واإن مبعدل اأقل، 

لالأ�رش.  املتاح  للدخل  العام  التح�ضن  من  املتو�ضطة،  الطبقات 

 1998 �ضنة   16،3% من  الن�ضبي  الفقر  معدل  انتقل  وبهذا، 

اإىل %8،8 �ضنة 2008. وحقق املغرب، والأول مرة، خالل هذه 

الع�رشية هدف النمو لفائدة الفقراء وا�ضتقرارا يف امل�ضتوى 

االإجمايل للفوارق االجتماعية.

التقييم  ح�ضب  يتوقع،  االجنازات،  هذه  وترية  على  وبناء 

املتحدة  االأمم  برنامج  طرف  من  املعتمدة  االإ�ضقاطات  بطريقة 

للتنمية، اأن املغرب با�ضتطاعته حتقيق اأهداف االألفية للتنمية 

للتخطيط  ال�ضامية  املندوبية  مقاربة  اأن  كما   .2015 اأفق  يف 

املعتمدة على النماذج االقت�ضادية ترجح تقييما اأكرث �ضمولية 

لقدرة ال�ضيا�ضات العمومية على حتقيق هذه النتيجة.

احل�ضابي  العام  التوازن  يندرج منوذج  املقاربة  اإطار هذه  ففي 

الديناميكي الذي اأعدته املندوبية ال�ضامية للتخطيط بدعم من 

وال�ضيد  للتنمية  املتحدة  االأمم  برنامج  من  فو�ص  روب  ال�ضيد 

هان�ص لوف غرين من البنك الدويل. وبهذا النموذج ا�ضتطعنا 

االجتماعية  القطاعات  العمومية يف  ال�ضيا�ضات  اأثار  حماكاة 

على االقت�ضاد املغربي، مبا يف ذلك التوازنات املاكرواقت�ضادية، 

تلك  وخا�ضة  للتنمية،  االألفية  اأهداف  حتقيق  م�ضتوى  وعلى 

والتطهري.  واملاء  والرتبية  وال�ضحة  الفقر  مبيادين  املتعلقة 

وخمتلف  االأهداف  هذه  بني  اجلديل  االرتباط  من  ميكننا  كما 

مكونات االقت�ضاد الوطني، ومن مقاربة التكامل بني النفقات 

املخ�ض�ضة لهذه االأهداف وتقييم م�ضتوى تر�ضيدها.

ظل  يف  املغرب،  اأن  يتاأكد  االأعمال،  هذه  نتائج  �ضوء  على 

اليقظة  التزم  ما  اإذا  �ضيكون،  احلالية  التوجهات  موا�ضلة 

بالتزاماته  الوفاء  على  قادرا  اقت�ضاده،  تدبري  يف  ال�رشورية 

تدبريه  اأن  وا�ضحا  ذلك  بدا مع  فلقد   .2015 اأفق  االألفية يف 

القطاعية،   الربامج  بتنا�ضق  اأكرب  لفعالية  موؤهل  االقت�ضادي 

وال�ضهر  املاكرواقت�ضادي  االإطار  ا�ضتقرار  على  واحلفاظ 

على التوازنات ال�رشورية للمالية اخلارجية، مبا تقت�ضيه هذه 

1985
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التقرير الوطنـــــــي 2009أهداف األلفيـة من أجل الـتنـمــــــــــــــــــية

امل�ضاعدات  تن�ضيط  و  املقاوالت  لتناف�ضية  رفع   من  االأخرية 

يف اإطار التعاون الدويل. وقد ال يخلو من اأهمية التذكري هنا 

باأهمية اأن يندرج هذا التعاون بعزمية يف م�ضتوى ما يقت�ضيه 

التزام الدول املتقدمة على حتقيق الهدف الثامن.

وقد ال ترتدد الدول النامية يف م�ضاءلتها ب�ضدة بهذا االلتزام 

املتحدة عقدها يف  لالأمم  العام  االأمني  يعتزم  التي  القمة  اأثناء 

الدول لن تتمكن من حتقيق  2010. فالعديد من هذه  �ضتنرب 

اأهداف االألفية للتنمية بدون م�ضاعدة دولية قيمة، �ضيما واأنها 

عانت ب�ضدة من اآثار االأزمة التي عرفها العامل موؤخرا. فاملغرب 

ذاته، بالرغم من ال�ضمود الن�ضبي القت�ضاده يف وجه اآثار هذه 

االأزمة غري امل�ضبوقة، فاإنه بدوره فقد 0،9 نقطة من منو الناجت 

2009، ومن  2008 و2،4 نقطة �ضنة  الداخلي االإجمايل �ضنة 

املنتظر اأن ت�ضتمر هذه االآثار خالل ال�ضنوات القادمة.

ب�ضكل عام، ال ي�ضتطيع اأحد اليوم اأن يجزم بحدة اآثار هذه االأزمة 

الواقعي  االقت�ضاد  املرتقب على  وقعها  يقيم  اأن  وال  ومدتها 

الدول  يف  املعي�ضة  ظروف  على  فباالأحرى  املتقدمة،  للدول 

منظور  ح�ضب  بديهيا،  يبدو  ذلك،  من  العك�ص  على  النامية. 

�ضتعرف يف  واالأرباح  الرثوات  تراكم  م�ضادر  اأن  م�ضتقبلي، 

اال�ضتثمار  اأولوياتها يف  حيث  من  جديدا  ترتيبا  االأحوال  كل 

الطاقات  ال�ضدد  هذا  يف  و�ضت�ضبح  الدويل.  ال�ضعيد  على 

املتجددة والبيئة واقت�ضاد املعرفة وتقلي�ص الفوارق واالندماج 

العاملي، مما يخ�ضى  اجلهوي مبثابة املحركات اجلديدة لالقت�ضاد 

معه تعميق الفوارق بني الدول النامية والدول املتقدمة.

وهكذا ميكن للمغرب بقطع النظر عن اأهداف االألفية للتنمية، 

من  جديد  جيل  اإطالق  املتج�ضدة يف  امللكية  باالإرادة  يعتز  اأن 

االإ�ضالحات وامل�ضاريع الهادفة اإىل و�ضع تنمية البالد يف اآفاق 

اإحداث  اإن  املتقدمة.  الدول  القت�ضاديات  املرتقب  التطور 

يف  �ضالحيات  تخويله  مع  واالجتماعي  االقت�ضادي  املجل�ص 

جمال التخطيط اال�ضرتاتيجي، واإر�ضاء اجلهوية املو�ضعة، التي 

املوؤ�ض�ضاتي  للم�ضهد  متقدم  وجه  اإ�ضفاء  �ضاأنها  من  �ضيكون 

للبالد، ودينامية متجددة على التنمية االقت�ضادية واالجتماعية، 

للطاقة  جديدة  م�ضادر  الإنعا�ص  م�ضاريع  هذا  مع  مبوازاة  وكذا 

ومقومات النمو االأخ�رش مما ي�ضكل بلورة قوية لهذه االإرادة 

امت�ضا�ص  من  متكن  اأن  بعد  املغرب  اأن  القول  وميكن  امللكية. 

بناء  على  عازم  بلد  ب�ضورة  يتمتع  اأ�ضبح  االجتماعي،  عجزه 

النموذج امل�ضتقبلي لتنميته االقت�ضادية واالجتماعية.

اأن  اإىل  التقدمي، قد يكون من الوجاهة االإ�ضارة  يف ختام هذا 

اأهداف االألفية  اأثاره التقرير الوطني حول  غنى احلوار الذي 

للتنمية واالهتمام الذي حظي به من لدن العديد من مكونات 

مت  الذي  ال�ضمويل  التحليل  طبيعة  اإىل  يرجعان  العام،  الراأي 

تقت�ضيه  كما  وعر�ضه  اإعداده  مرحلتي  من   كل  يف  اعتماده 

املقايي�ص املعمول بها يف مثل هذه التقارير.

املوؤ�رشات  قدرة  �ضعف  مدى  ذلك  كل  من  ات�ضح  لقد  و 

التنمية الب�رشية، كما هو معمول به  الرتكيبية، مثل موؤ�رش 

تقليديا يف مثل هذه التقارير التي ال يكون لها بحكم اختزال 

خطابها على نف�ص م�ضتوى حت�ضي�ص املواطنني برهانات التنمية 

الب�رشية امل�ضتدمية.

الرسم البياني 5 :تطور ولوج الساكنة ملنبع املياه النقية حسب 
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التقرير الوطنـــــــي 2009أهداف األلفيـة من أجل الـتنـمــــــــــــــــــية

 -1 املوؤ�رشات االقت�ضاديـــة

ال�ضنة املرجعيةالقيمةاملوؤ�رشات

الناجت الداخلي االإجمايل لكل فرد بالدوالر االأمريكي
1099
2811

1990
2009

معدل النمو ال�ضنوي للناجت الداخلي االإجمايل لكل فرد ) باحلجم(
1،1
3،6

1999-1990
2009-2000

معدل النمو ال�ضنوي لال�ضتهالك النهائي ) باحلجم ( 
2،4
4،5

1999-1990
2009-2000

معدل النمو ال�ضنوي لال�ضتهالك لكل فرد ) باحلجم(
0،7
3،8

1999-1990
2009-2000

معدل النمو ال�ضنوي للدخل الوطني االإجمايل املتاح ) باالأ�ضعار اجلارية( 
6،5
6،5

1999-1990
2009-2000

التغري ال�ضنوي للرقم اال�ضتداليل لتكلفة املعي�ضة ) % (
4،5
1،9

1999-1990
2009-2000

معدل اال�ضتثمار ) ب % من الناجت الداخلي االإجمايل( 
22،1
29،4

1999-1990
2009-2000

النفقات العمومية يف التعليم ) ب % من الناجت الداخلي االإجمايل(
5،3
6،4

1990
2009

النفقات العمومية يف ال�ضحة ) ب % من الناجت الداخلي االإجمايل(
0،9
1،3

1990
2009

الدين العمومي اخلارجي اجلاري ) ب % من الناجت الداخلي االإجمايل(
79
14

1990
2009

خدمة الدين العمومي اخلارجي ) ب % من الناجت الداخلي االإجمايل(
14،8
7،0

1990
2009

الر�ضيد االإجمايل للخزينة ) ب % من الناجت الداخلي االإجمايل(
-2،7
-2،5

1999-1990
2009-2000

ملحق
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التقرير الوطنـــــــي 2009أهداف األلفيـة من أجل الـتنـمــــــــــــــــــية

  -2 املوؤ�رشات الدميوغرافية وال�ضو�ضيو اقت�ضادية

ال�ضنة املرجعيةالقيمةاملوؤ�رشات

ال�ضكان ) باملاليني ( 
26،1

31،5

1994

2009

ن�ضبة ال�ضكان البالغني اأقل من 15 �ضنة )% (
37،0

28،0

1994

2009

ن�ضبة ال�ضكان البالغني 60 �ضنة فاأكرث )% (
7،0

8،1

1994

2009

متو�ضط معدل التزايد ال�ضنوي لل�ضكان
1،75

1،1

1994

2009

معدل التمدن )% (
51،5

57،3

1994

2009

اأمل احلياة عند الوالدة ) بال�ضنوات (  
67،9

72،9

1994

2009

موؤ�رش اخل�ضوبة ) عدد االأطفال لكل امراأة ( 
3،28

)+( 2،36

1994

2008

معدل الن�ضاط للبالغني 15 �ضنة فاأكرث )% (
51،3

49،9

2001

2009

معدل البطالة )% (
12،5

9،1

2001

2009

معدل معرفة القراءة والكتابة لل�ضكان البالغني 10 �ضنوات فاأكرث 
45،0

60،3

1994

2009

الن�ضبة ال�ضافية لتمدر�ص االأطفال مابني 6 و 11 �ضنة 
60،2

90،5

1994

2009

ن�ضبة االأ�رش املرتبطة  ب�ضبكة املاء ال�رشوب : 

الوطني  

احل�رشي 

القروي

76،5

96،2

43،4

2009

ن�ضبة االأ�رش املرتبطة ب�ضبكة الكهرباء :

الوطني 

احل�رشي 

القروي

92،4

97،4

83،9

2009

معدل وفيات االأطفال )لكل 1000 مولود حي(
57

)+( 32،2

1991-1987

2009-2008

معدل وفيات االأمهات )لكل 100.000 مولود حي(
332

)+( 132

1991-1985

2009-2004

عدد ال�ضكان لكل طبـيب 
2933

1611

1994

2008

 

امل�ضدر : وزارة ال�ضحة واملندوبية ال�ضامية للتخطيط؛ 

1er( : 2009- 2010 البحث الوطني الدميوغرايف. 
 passage( النتائج املوؤقتة للمرور االأول  )+(

ملحق
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التقرير الوطنـــــــي 2009أهداف األلفيـة من أجل الـتنـمــــــــــــــــــية

عملت املندوبية ال�ضامية للتخطيط بانتظام على اإعداد تقارير 

تت�ضمن ح�ضيلة  االإجنازات الوطنية بالنظر اإىل اأهداف االألفية 

للتنمية، ويكت�ضي تقرير �ضنة 2009 اأهمية خا�ضة باعتباره 

اأحد التقارير الوطنية التي �ضتطعم ت�رشيح االأمني العام  لالأمم 

عقدها  املنتظر  الدول  روؤ�ضاء  قمة  �ضيلقيه يف  الذي  املتحدة 

يف �ضتنرب 2010 بغر�ص تقييم ح�ضيلة واآفاق حتقيق اأهداف 

االألفية للتنمية قبل حلول 2015 ب�ضت �ضنوات.

وقد مت اإعداده، كما جرت العادة من قبل، بتعاون مع امل�ضالح 

الوزارية املعنية وبت�ضاور مع وكاالت االأمم املتحدة املعتمدة يف 

املغرب وجمعيات املجتمع املدين وممثلي االأو�ضاط االجتماعية 

واالقت�ضادية واجلامعية. 

والنقا�ص  الت�ضاور  اجتماعات  من  �ضل�ضلة  عقد  فبعد  وهكذا، 

حول حمتوى امل�رشوع االأول للتقرير مع وكاالت االأمم املتحدة 

ثان  م�رشوع  اإعداد  مت  وجامعيني،  املدين  املجتمع  ومنظمات 

وجه اإىل كل ال�رشكاء املعنيني الإبداء مالحظاتهم وتعليقاتهم 

التي وافونا بها كتابة. اأما ال�ضيغة الثالثة من م�رشوع التقرير 

التي اأعدت بناءا على الت�ضاور ال�ضابق فقد وجهت بدورها اإىل 

احتادات رجال االأعمال والنقابات واملجموعات الربملانية ق�ضد 

اإبداء راأيهم فيها. 

تنظيم ثالث ور�ضات   التقرير، مت  اإعداد هذا  لعملية  ومبوازاة 

تو�ضيع  بغر�ص  ومكنا�ص(  وطنجة  مراك�ص  من  )بكل  جهوية 

النقا�ص والت�ضاور مع ال�رشكاء االقت�ضاديني واالجتماعيني على 

ال�رشكاء اجلهويون على �رشورة  اأكد  املجايل. وقد  امل�ضتوى 

تتبع التقدم يف االإجنازات على امل�ضتوى اجلهوي واملحلي ق�ضد 

اإ�ضارتهم  الواقع  املحلي مع  االأخذ بعني االعتبار ب�ضكل دقيق 

امل�ضتويات   على  االإح�ضائية  املعلومات  تطوير  �رشورة  اإىل 

اجلغرافية االأ�ضا�ضية. 

بعد ذلك، نظمت املندوبية ال�ضامية للتخطيط، مب�ضاركة جميع 

الفرقاء االقت�ضاديني واالجتماعيني، ور�ضة للم�ضادقة على هذا 

التقرير، خل�ضت اإىل تو�ضيات مهمة. ويتعلق االأمر، باالإ�ضافة 

للتوا�ضل  خطة  بتح�ضري  جهوية،  تقارير  اإعداد  �رشورة  اإىل 

االن�ضجام  وب�ضمان  الوطني  امل�ضتوى  على  التقرير  بخ�ضو�ص 

بني اال�ضرتاتيجيات القطاعية وتوزيع جميع املوؤ�رشات ح�ضب 

من  بالنوع  املرتبطة  للموؤ�رشات  ق�ضوى  اأهمية  واإيالء  اجلن�ص 

من  كهدف  النوع  على  املعتمدة  املالية  الربجمة  اإدراج  خالل 

اأهداف االألفية للتنمية.

وبهذا اخل�ضو�ص،  جتدر االإ�ضارة اإىل اأنه مت اإعداد تقرير منوذجي 

حول اإجنازات  اأهداف االألفية للتنمية جلهة مكنا�ص- تافياللت، 

مكنا�ص.  مبدينة  الغر�ص  لهذا  عقدت  ور�ضة  يف  ونوق�ص  قدم 

كما �ضيتم اإعداد تقارير اأخرى الحقا بالن�ضبة لباقي اجلهات 

بتعاون مع برنامج االأمم املتحدة للتنمية.  

ومن جانب اآخر، مت اإعداد خمطط للتوا�ضل يرمي اإىل حت�ضي�ص 

باأهمية  والعموم  احلكومية  غري  واملنظمات  القرار  اأ�ضحاب 

اأهداف االألفية للتنمية و�رشورة تعبئة  اجلميع ليكون املغرب 

هذا  ن�رش  �ضيتم  االإطار  هذا  ويف   .2015 �ضنة  املوعد  يف 

الفرن�ضية واالجنليزية، على نطاق  العربية،  باللغات  التقرير، 

وا�ضع حتى يت�ضنى لكل امل�ضتعملني  اال�ضتفادة  من حمتواه. 

جمال  يف  متت  التي  االجنازات  اىل  تقرير2009   يتطرق 

تقلي�ص الفقر وتعميم التعليم  االبتدائي والنهو�ص بامل�ضاواة 

االأطفال  وفيات  من  واحلد  الن�ضاء  وا�ضتقاللية  اجلن�ضني  بني 

دون اخلم�ص �ضنوات وحت�ضني ال�ضحة االإجنابية ومكافحة مر�ص 

والتنمية  اأخرى  واأمرا�ص  واملالريا  )ال�ضيدا(  املناعة  فقدان 

مع  ومتا�ضيا  التنمية.  اأجل  من  العاملية  وال�رشاكة  امل�ضتدامة 

هذا  خ�ض�ص  املتحدة،  االأمم  موؤ�ض�ضات  عن  املنبثقة  التو�ضيات 

العاملية  االأزمة  باأثر  يتعلقان  ملحقان  مرة  والأول  التقرير 

والتغريات املناخية على اأهداف االألفية للتنمية باملغرب. 

منهجية اإعداد التقرير





اأهداف االألــفية من اأجل التنميـة

باأفق 2015
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الو�ضعية احلالية والتوجهات  1 .

ت�ضمح املعطيات حول الفقر والفوارق املحينة ل�ضنة 2008 اأو 

التي متت  ا�ضتخال�ضها من البحث حول م�ضتوى معي�ضة االأ�رش 

ل�ضنة 2007، بتقييم يف منت�ضف املرحلة، ملا اأجنز من  مرامي 

اأن خرائط  االإقامة. كما  النوع وو�ضط  1 ح�ضب  الهدف  �ضمن 

املحلي   امل�ضتوى   املف�ضلة على  والفوارق   واله�ضا�ضة   الفقر  

هذا  حتقيق  مدى  بتحليل  االأخرى،  هي  ت�ضمح،  دقة  االأكرث  

الهدف على امل�ضتويات اجلهوية واالإقليمية واجلماعية. 

قيا�ص الفقر ح�ضب عتبات االأمم املتحدة 

قيا�ضا على اأ�ضا�ص 1 دوالر اأمريكي )تعادل القدرة ال�رشائية ( 

يف اليوم لكل �ضخ�ص، �ضجل الفقر تراجعا من %3،5 �ضنة 1990 

قيمة  مقابل   ،2008 �ضنة  و0،6%   ،  2001 �ضنة   2،0% اإىل 

االأهداف  ح�ضب   2015 �ضنة  اأفق  %1،8 يف  تناهز  م�ضتهدفة 

االألفية للتنمية. واعتمادا على عتبة 2 دوالر اأمريكي ) تعادل 

القدرة ال�رشائية ( يوميا لكل �ضخ�ص، فاإن الفقر عرف انخفا�ضا 

�ضنة   8،1% اإىل   1990 من  %30،4�ضنة  انتقل  حيث  كبريا 

2008  مقابل هدف حمدد يف %15،2 �ضنة 2015. وفيما يتعلق 
ال�ضعرات  االأدنى من  احلد  ي�ضتهلكون  الذين ال  ال�ضكان  بن�ضبة 

احلرارية، فقد تراجعت من %4،6 �ضنة 1985 اإىل %0،9 �ضنة 

2008. ويتبني من خالل املوؤ�رش الذي يراقب يف نف�ص الوقت 
حالة التغذية واحلالة ال�ضحية لالأطفال الذين ال يزيد �ضنهم عن 

5 �ضنوات، وخ�ضو�ضا ذاك املتعلق بنق�ص الوزن،  مدى اجلهود 
 4،5% اأي   2015 اأفق  املتوقع يف  الهدف  لبلوغ  بذلها  الواجب 

مقابل فقط %10،2 �ضنة 2003. 

ومن جانبه، فاإن ن�ضبة االأ�ضخا�ص الذين يعانون من اجلوع والذين 

مت قيا�ضهم بوا�ضطة معدل الفقر الغذائي، قد تراجع من 4،6% 

�ضنة 1990 اإىل %0،9 �ضنة 2008 مقابل هدف %2،3 يف اأفق 

�ضنة 2015. 

النوع  ح�ضب  الفقر  موؤ�رشات  تفكيك  فاإن  اآخر،  جانب  ومن 

ومكان االإقامة يعك�ص تراجعا للفقر املدقع واجلوع �ضواء بالن�ضبة 

للرجال اأو الن�ضاء، احل�رشيني اأو القــرويني منهم )اأنظر تطور 

هذه املوؤ�رشات فيما يلي(. 

قيا�ص الفقر ح�ضب العتبات الوطنية 

واله�ضا�ضة  الفقر  �ضجل   
)1(

الوطنية العتبات  ح�ضب  قيا�ضا 

انخفا�ضا ملمو�ضا مابني 2001 و2008؛ فقد انتقل:

الفقر املطلق من : 

 

• على امل�ضتوى الوطني؛  %6،7 اإىل 3،6%	
• يف الو�ضط احل�رشي؛  %2،3 اإىل 1،3%	
• يف الو�ضط القروي؛  %12،3 اإىل 6،7%	

الفقر الن�ضبي من :

• على امل�ضتوى الوطني؛  %15،3 اإىل 8،8%	
•  يف الو�ضط احل�رشي؛  %7،6 اإىل 4،7%	

• يف الو�ضط القروي؛  %22،0 اإىل 14،2%	

اله�ضا�ضة من :

• على امل�ضتوى الوطني؛  %22،8 اإىل 15،9%	
• يف الو�ضط احل�رشي؛  %16،6 اإىل 11،7%	
• يف الو�ضط القروي؛  %30،5 اإىل 21،4%	

املطلق قد تراجع  مابني  الفقر  باأن  املعطيات   يتبني من هذه 

بـن�ضبة  الن�ضبي  والفقر   41،2% بـن�ضبة   2008 و    2001
%42،5 واله�ضا�ضة بـن�ضبة %30،3. اإال انه اإذا كان، خالل هذه 
و1،2  الفقر  دائرة  من  خرجوا  �ضخ�ص  مليون   1،7 الفرتة، 

الهدف  1     التقلي�ص من الفقر املدقع واجلوع

1990 1995 2000 2005 2010 2015
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,5

1,8

الرسم البياني 6 :تطور النسب املسجلة واملتوقعة للسكان
املتوفرين على أقل من دوالر أمريكي يوميا )تعادل القدرة 

الشرائية( 

القيم املسجلةاإلجتاه نحو املرمىاإلجتاه اخلطي

املصدر : م.س.ت
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مليون من اله�ضا�ضة، فاإن 2،8 مليون �ضخ�ص الزالوا يعي�ضون 

حتت عتبة الفقر الن�ضبي. و�ضعيا لتعزيز هذه التوجهات، فاإن 

املوارد املر�ضودة ملحاربة الفقر تركز ب�ضفة اأكرث على املناطق 

يتم  والتي  للفقر  مف�ضلة  خرائط  على  اعتمادا  فقرا  االأ�ضد 

حتيينها ب�ضفة دورية. 

خرائطية الفقر يف اجلماعات �ضنة 2007 .

اعتمادا على دمج املعطيات امل�ضتمدة  من االإح�ضاء العام لل�ضكان 

وال�ضكنى ل�ضنة 2004  والبحث اخلا�ص  مب�ضتوى معي�ضة االأ�رش 

ل�ضنة 2007، قامت املندوبية ال�ضامية  للتخطيط  اعتمادا على 

واله�ضا�ضة   الفقر  موؤ�رشات  باإعداد  الفقر«  »خرائطية  مقاربة 

واجلماعية.  واالإقليمية  اجلهوية  امل�ضتويات   على  والفوارق  

باخلرائط   2007 ل�ضنة  الفقر  خريطة  موؤ�رشات  مقارنة  اإن 

من    1 الهدف  لبلوغ  مت حتقيقه  ما  تقييم  من  متكن  ال�ضابقة، 

اأتاحت  اأنها  املحلي. كما  امل�ضتوى  للتنمية على  االألفية  اأهداف 

م�ضتوى   على  متميز  وعمل  دينامية  باإجراء  القيام  اإمكانية 

املجال  بالنظر اإىل م�ضتوى الفقر املوجود. وفعال، فاإن خريطة 

على  �ضمحت    2005 منذ  واملتوفرة   2004 ل�ضنة  الفقر 

اخل�ضو�ص بـ : 

•ا�ضتهداف املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية؛  	
والقروية  احل�رشية  اجلماعات  لتزويد  ح�ض�ص  •حتديد  	

بالدقيق املدعم؛ 

املدر�ضية  واملعدات  االأدوات  توزيع  برامج  •ا�ضتهداف  	
باملجان؛ 

•حتديد امل�ضتفيدين من الربنامج النموذجي لنظام  امل�ضاعدة  	
الطبية؛ 

•ا�ضتهداف برنامج التحويل امل�رشوط يف الرتبية )تي�ضري(  	
املوجه للحد من الهدر املدر�ضي. 
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اإن خرائط الفقر ال تتيح ا�ضتهداف الربامج  االجتماعية فح�ضب 

بل ت�ضمح بتقييم الدينامية والتوزيع  اجلغرايف للفقر. ويت�ضح 

مابني  الفقر  تراجع  باأن   2007 ل�ضنة  االأخرية  اخلريطة  من 

فقرا،  االأ�ضد  اجلماعات  قوة يف  اأكرث  كان   2007 و   2004
اأي تلك التي ا�ضتفادت من املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية. 

%80،3 من اجلماعات  الفقر قد �ضمل  اإذا كان تراجع  وفعال 

 95،0% اإىل  ترتفع  الن�ضبة  هذه  فاإن  والقروية،  احل�رشية 

بالن�ضبة للجماعات امل�ضتهدفة من قبل املبادرة الوطنية للتنمية 

الب�رشية مقابل %75،6 بالن�ضبة لباقي اجلماعات القروية.

الفوارق االجتماعية  واملجالية 

اال�ضتهالك  لنفقات  ال�ضنوي  التزايد  معدل  متو�ضط  ت�ضاعف 

الفرتة  خالل  تقريبا  مرات  ثالث  الثابت،  بال�ضعر  فرد،  لكل 

مابني  الفرتة  خالل  بنظريه  مقارنة   2007 و   2001 مابني 

1985 و2001، وذلك ب�ضبب ارتفاع الدخل االإجمايل لكل فرد 
بن�ضبة %4،3 �ضنويا على اخل�ضو�ص.

وقد ا�ضتفادت من هذا التح�ضن الطبقات املي�ضورة واملتوا�ضعة 

النفقات  تزايد  معدل  وانتقل  املتو�ضطة.   الطبقات  من  اأكرث 

%3،2 مابني  اإىل  1985 و2001  %1،1 مابني  لكل فرد من 

 0،9% ومن  املتوا�ضعة،   للطبقات  بالن�ضبة  و2007    2001
اإىل %4،3 بالن�ضبة للطبقات املي�ضورة ومن %1،1 اإىل 2،9% 

. وقد  عمل  هذا  التطور  على  
)2(

بالن�ضبة للطبقات  املتو�ضطة

ا�ضتقرار الفوارق االجتماعية.

وعن قيا�ص التوزيع االجتماعي لنفقات اال�ضتهالك  بوا�ضطة 

 )GINI=0،4063( 2001 فقد ا�ضتقر ما بني )GINI( موؤ�رش

 بعد اجتاه نحو االرتفاع  مابني 1990 و 
)3(

و2007 )0،4072(

2001 )املبيان 7(.  
            

ويرجع ا�ضتقرار الفوارق  االجتماعية  خالل �ضنوات 2000 

للموارد  اجلغرايف  اال�ضتهداف  منها   نذكر  عدة   عوامل  اإىل 

العمومية  املخ�ض�ضة  ملكافحة  الفقر، مبا يف ذلك تلك اخلا�ضة  

باملبادرة  الوطنية  للتنمية الب�رشية،  وارتفاع م�ضتوى املعي�ضة  

ال�ضاكنة  لدى  ولكن   فقرا  االأ�ضد  ال�ضاكنة   لدى  فقط  لي�ص 

القروية ب�ضكل عام. 

وبالفعل، فقد عرف معدل الفقر الن�ضبي تقل�ضا مابني 2004 

امل�ضتهدفة   القروية  اجلماعات  %41،6 يف  بن�ضبة    2007 و 

 27،8% الب�رشية مقابل  للتنمية  الوطنية   املبادرة   من قبل 

ح�ضلت  فقد  الكيفية  وبنف�ص  القروية.  اجلماعات  باقي   يف 

منذ  و2007   2001 بني  فيما  مرة  الأول  الفقرية  ال�ضاكنة 

ح�ضل  التي  النمو  من  الن�ضبية  اال�ضتفادة  نف�ص  على   1985
)4(

عليها االأغنياء )غري الفقراء(

للفرد  النفقات  متو�ضط  ن�ضبة  تقل�ضت  فقد  ذلك،   ومبوازاة 

القروي الأول مرة  بالو�ضط  اإىل متو�ضطها  بالو�ضط احل�رشي 

منذ 1970 من 2 �ضنة 2001 اإىل 1،8 مرة �ضنة 2007 . 

ومع ذلك، فرغم ا�ضتقرار الفوارق مابني 2001 و2007 فاإن 

 2007 �ضنة  يف  ا�ضتحوذت  ي�رشا  االأكرث  ال�ضكان  من   10%
على %33 من ا�ضتهالك االأ�رش، ونفقة لكل فرد تبلغ 12 مرة 

نظريتها لدى %10 من االأ�ضد فقرا. وهكذا تبني من االأبحاث 

التي تقوم بها املندوبية ال�ضامية للتخطيط اأن تقل�ص الفوارق 

اإىل اال�ضتهداف اجلغرايف  االجتماعية واملجالية ال يعود فقط 

االرتقاء واحلركية  اإىل  اأي�ضا  العمومية ولكن مرجعه  للموارد 

الفئات  يف  باخل�ضو�ص  واملمركزة  املت�ضاعدة  االجتماعية 

.
)5(

ال�ضفلى واملتو�ضطة من املداخيل

الفقر  الكربى يف جمال مكافحة  التحديات        .2
والفوارق 

يف هذا املجال يجب رفع حتديني اأ�ضا�ضني: 

جمال  يف  املكت�ضبات  حت�ضني  يف  االأول  التحدي  •يتمثل  	
 ،2007 �ضنة  املغرب  حقق  وقد  واجلوع.  الفقر  حماربة 

اأفق 2015، الن�ضب امل�ضتهدفة للهدف  اأي 8 �ضنوات قبل 

اأ�ضكال  1 واخلا�ضة بالفقر واجلوع. بحيث مت تقلي�ص كل 
: تقل�ص   2008 1990 و  الن�ضف مابني  باأكرث من  الفقر 

ال�رشائية(  القوة  تعادل   ( اأمريكي  دوالر   1 البالغ  الفقر 

19900,38

0,39

0,4

0,41

2001 2007

الرسم البياني 7 :تطور مؤشر جيني ما بني 1990و 2007 )ارتفعت الفوارق 
خالل سنوات التسعينات، بينما ظلت مستقرة في سنوات 2000( 

مؤشر جيني

املصدر : م.س.ت
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والفقر   ،80،4% بن�ضبة  الغذائي  والفقر   ،84،0% بن�ضبة 

اأمريكي  دوالر   2 البالغ  والفقر   ،71،2% بن�ضبة  املطلق 

الن�ضبي  ال�رشائية( بن�ضبة %73،4، والفقر  القوة  )تعادل 

بن�ضبة 58،1%.

•اأما التحدي الثاين فيتعلق مبواجهة ت�ضلب تقلي�ص الفوارق  	
االجتماعية. التي عرفت ا�ضتقرارا خالل �ضنوات 2000، 

وينبغي  الت�ضعينات.  خالل   ارتفاعا  عرفت   بعدما 

باالإن�ضاف  يف   يتاأثر   املغرب   الفقر  يف  باأن   التذكري 

مما   ،
)6(

االقت�ضادي النمو  من  اأكرث  ب�ضفة  املداخيل  توزيع 

يجعل الق�ضاء  على االأ�ضكال  املتبقية  من الفقر رهينا 

باالإن�ضاف االجتماعي واملجايل.

يف هذا ال�ضدد، ويف اإطار  اجلهود املبذولة  من اأجل  احلفاظ  

وزارة   قامت  الفقر،  ظاهرة   ملكافحة   العمل  وترية   على 

من  تقني   بدعم  والت�ضامن   واالأ�رشة  االجتماعية  التنمية  

برنامج  االأمم املتحدة  للتنمية  وبت�ضاور  مع  جمموع ال�رشكاء،  

يندرج   الفقر،  من  للتقلي�ص  ا�ضرتاتيجي وطني   اإطار  باإعداد 

كليا �ضمن فل�ضفة ومنظور املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية  

وي�ضعى ب�ضكل �ضامل اإىل اإجناح هذه املبادرة .

جامع  ف�ضاء  اإن�ضاء  اإىل  يطمح  منهجي   باإطار  االأمر  ويتعلق 

خمتلف   تدخالت  مابني  اأكرب  وتاآزر  تن�ضيق  اأجل  من  وعملي 

الفاعلني  املنخرطني  يف املبادرة  الوطنية  للتنمية  الب�رشية 

وم�ضالح الدولة، واجلماعات املحلية، واملجتمع املدين، والقطاع 

اخلا�ص وهياآت التعاون الدويل.  

امل�ضتويات  مابني  متني  ترابط  خلق  اإىل  االإطار  هذا  وي�ضعى 

ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالجتماعية، مما ي�ضتدعي االأخذ بعني االعتبار، 

والعوامل  االأ�ضباب  الثالث،  امل�ضتويات  م�ضتوى  من هذه  لكل   بالن�ضبة 

الداخلية  التي يتولد عنها  الفقر واالإق�ضاء االجتماعي. 
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20082015)*(199020012007التق�ضيماملوؤ�رشاتاملرامي
املرمى 1 : 

ن�ضبة  من  الن�ضف  اإىل  التقلي�ص 

دخلهم  يقل  الذين  ال�ضكان 

يف  واحد  اأمريكي  دوالر  عن 

القدرة  من�ضوب  ح�ضب  اليوم 

ال�رشائية

الذين  ال�ضكان  ن�ضبة 

من  اأقل  على  يتوفرون 

يف  واحد  اأمريكي  دوالر 

اليوم ح�ضب من�ضوب القدرة 

ال�رشائية )%(

3،52،00،60،561،8املجموع 

3،52،00،50،49الذكور

3،52،00،60،63االإناث

1،20،30،10،07الو�ضط احل�رشي
5،74،01،21،20الو�ضط القروي

0،02710،03460،01920،0186املجموعموؤ�رش هوة الفقر

فقرا  االأكرث  اخلم�ص  ح�ضة 

�ضمن ال�ضكان يف اال�ضتهالك 

النهائي

6،66،56،56،51املجموع

 املرمى 1 مكرر :

احل�ضول على وظيفة منتجة 

وعمل الئق للجميع مبن فيهم 

الن�ضاء وال�ضباب

متو�ضط معدل النمو 

ال�ضنوي للناجت الداخلي 

االإجمايل لكل فرد م�ضتخدم

8،22،34،3

معدل ن�ضاط ال�ضكان الذين 

يبلغون 15 �ضنة فما فوق

 )2009(51،351،0املجموع

49،9
77،976،175،3الذكور

25،527،125،8االإناث

ن�ضبة ال�ضكان االأجراء الذين 

يعي�ضون باأقل من دوالر 

اأمريكي واحد يف اليوم 

ح�ضب من�ضوب القدرة 

ال�رشائية )%(

2،41،20،30،3

ن�ضبة امل�ضتقلني من ال�ضكان 

الن�ضيطني امل�ضتغلني )%(

)2009(25،824،4املجموع

27،2
30،629،031،7الذكور

12،112،214،8االإناث

ن�ضبة امل�ضاعدين العائليني من 

ال�ضكان الن�ضيطني امل�ضتغلني 

)%(

)2009(31،926،8املجموع

23،9
22،916،814،6الذكور

54،553،149،5االإناث

 جدول 1 : تطور موؤ�رشات الهدف االأول
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جدول 1 : تطور موؤ�رشات الهدف االأول )تتمة(

20082015)*(199020012007التق�ضيماملوؤ�رشاتاملرامي

املرمى 2 :

من  الن�ضف  اإىل  التقلي�ص 

ن�ضبة ال�ضكان الذين يعانون 

و   1990 )بني  اجلوع  من 

)2015

اأعمارهم  تقل  الذين  االأطفال  ن�ضبة 

نق�ص  من  ويعانون  �ضنوات   5 عن 

الوزن )%(

)1992()2003(

9،010،24،5املجموع

9،510،4الذكور

8،410،0االإناث

3،36،5الو�ضط احل�رشي

12،014،0الو�ضط القروي

ن�ضبة ال�ضكان الذين ال يتوفرون على 

احلد االأدنى من ال�ضعرات احلرارية

املجموع
)1985(

4،61،80،90،92،3

4،61،80،80،8الذكور

4،61،81،01،0االإناث

2،40،30،10،1الو�ضط احل�رشي

6،23،72،01،9الو�ضط القروي

املرمى 3 :

الن�ضف  اإىل  التقلي�ص 

الذين  ال�ضكان  ن�ضبة  من 

دوالرين  عن  دخلهم  يقل 

ح�ضب  اليوم  يف  اأمريكيني 

من�ضوب القدرة ال�رشائية

على  يتوفرون  الذين  ال�ضكان  ن�ضبة 

اأقل من دوالرين اأمريكيني يف اليوم 

ال�رشائية  القدرة  من�ضوب  ح�ضب 

)%(

30،420،28،28،115،2املجموع

13،38،73،63،4الو�ضط احل�رشي

54،534،214،314،2الو�ضط القروي

املرمى 4 : 

التقلي�ص اإىل الن�ضف ن�ضبة 

يعانون  الذين  ال�ضكان 

والفقر  املطلق  الفقر  من 

الن�ضبي واله�ضا�ضة

معدل الفقر املطلق )%(

املجموع
)1985(

12،56،73،93،66،2

6،82،31،31،3الو�ضط احل�رشي

18،812،37،26،7الو�ضط القروي

معدل الفقر الن�ضبي )%(

املجموع
)1985(

21،015،38،98،810،5

13،37،64،84،7الو�ضط احل�رشي

26،825،114،414،2الو�ضط القروي

املجموعمعدل اله�ضا�ضة )%(
)1985(

24،122،817،515،912،05

--17،616،612،711،7الو�ضط احل�رشي

29،230،523،621،4الو�ضط القروي
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20082015)*(199020012007التق�ضيماملوؤ�رشاتاملرامي

املرمى 5 : 

من  الن�ضف  اإىل  التقلي�ص 

بنفقات  املتعلقة  الفوارق 

اال�ضتهالك

ح�ضة  %50من ال�ضكان االأقل غنى 

يف النفقات االإجمالية)%( 

املجموع

)1985(

24،223،423،623،7--

--23،524،223،723،5الو�ضط احل�رشي

--28،828،727،727،6الو�ضط القروي

ح�ضة  %10من ال�ضكان االأكرث غنى 

يف النفقات االإجمالية)%( 

املجموع
)1985(

31،732،133،133،0--

--31،830،933،733،6الو�ضط احل�رشي

--25،325،925،926،0الو�ضط القروي

ح�ضة  %10من ال�ضكان االأقل غنى 

يف النفقات االإجمالية)%( 

املجموع
)1985(

2،62،62،62،6--

--2،42،82،72،7الو�ضط احل�رشي

--3،23،43،23،1الو�ضط القروي

�رشرَ من 1985 اإىل 2001، و حول م�ضتوى معي�ضة االأ�رش من 1991 اإىل 2007؛ اخلريطة اجلغرافية للفقر والتنمية الب�رشية والتنمية االجتماعية ل�ضنة 2004.
ُ
امل�ضدر: املندوبية ال�ضامية للتخطيط، البحوث حول ا�ضتهالك ونفقات االأ

مالحظة )*(: مت احل�ضول على جميع املوؤ�رشات املتعلقة ب�ضنة 2008 من خالل حتيني املتو�ضط ال�ضنوي للنفقة لكل فرد، والتي مّت ر�ضدها من خالل البحث الوطني حول م�ضتوى معي�ضة االأ�رش ل�ضنة 2007. و يرتكز هذا التحيني على فر�ضية متديد اجتاه 

نفقات اال�ضتهالك اإىل �ضنة 2008، و الذي مّت ر�ضده بني �ضنتْي 2001 و 2007.

القدرة على التتبع و التقييم 

�ضعيفةمتو�ضطةقوية

xالقدرة على جمع املعلومات

xجودة املعلومات احلديثة

xالقدرة على تتبع املعلومات االإح�ضائية

xالقدرة على حتليل املعلومات االإح�ضائية

القدرة على اإدماج التحليل االإح�ضائي يف اآليات اإعداد �ضيا�ضات التخطيط 

وتخ�ضي�ص املوارد
x

xاآليات التتبع والتقييم

ملحة عن الو�ضعية

هل �ضيتحقق الهدف يف اأفق �ضنة 2015 ؟

من غري املرجححمتملمن املرّجح

حالة املحيط  مواتية

�ضعيفة�ضعيفة لكنها يف حت�ضنمتو�ضطةقوية

جدول 1 : تطور موؤ�رشات الهدف االأول )تتمة(
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الو�ضعية احلالية 1 .

النظام  هّمت  التي  لالإ�ضالحات  ال�ضعيفة  االآثار  ملواجهة 

امليثاق  باإطالق   2000-1999 �ضنة  املغرب يف  قام  الرتبوي، 

الوطني للرتبية والتكوين. وقد ارتكز هذا امليثاق على حتقيق 

التعليم وحت�ضني  بتعميم  االأمر  اأ�ضا�ضية. ويتعلق  اأهداف  ثالثة 

جودته واأدائه، وبتحقيق ان�ضجام هيكلي للنظام الرتبوي ح�ضب 

م�ضتويرَنْي متكاملني هما: االإدماج الداخلي للنظام وتر�ضيخه يف 

الثالث  الهدف  يتعلق  بينما  واالقت�ضادي،  االجتماعي  حميطه 

بتحديث اإجراءات النظام الرتبوي و طرق تدبريه و اإدارته.

وبعد ت�ضع �ضنوات، تبنّي من خالل تقييم اأثر تطبيق التو�ضيات 

نًا ملمو�ضًا يف م�ضتويات  التي خرج بها امليثاق، اأن هناك حت�ضُّ

التمدر�ص واال�ضتبقاء وحمو االأمية. غري اأن وترية حتقيق بع�ص 

ويتم  بطيئة،  تبقى  الدرا�ضة  على  باملواظبة  املتعلقة  االأهداف 

التطور الكّمي  على ح�ضاب التطور الكيفي.

وملواجهة هذا الو�ضع، مّت اإطالق خطة ا�ضتعجالية �ضنة -2008

الذي يحدد االأهداف  امليثاق  اإىل ت�رشيع تطبيق  2009، تهدف 
اجلديدة الكمية والكيفية وذلك يف اأفق �ضنتي 2012 و2015. 

ام ال�ضلطات العمومية من خالل الزيادة امل�ضتمرة  ويتجّلى اْلِتزرَ

يف اعتمادات الدولة املخ�ض�ضة لقطاع التعليم، والتي عرفت 

ارتفاعًا بن�ضبة %33 �ضنة 2010 مقارنة مع �ضنة 2008، حيث 

الناجت  من   6،4% و  الدولة  ميزانية  من   24% يناهز  ما  بلغت 

الداخلي االإجمايل. 

   تطور معدل التمدر�ص بامل�ضتوى االبتدائي

خالل �ضنة 2008-2009 ، مّت تقدير املعدل ال�ضايف لتمدر�ص 

االأطفال املرتاوحة اأعمارهم من 6 اإىل 11 �ضنة على امل�ضتوى 

الوطني مبا يناهز %90،5 مقابل %52،4 �ضنة 1991-1990. 

وقد انتقل هذا املعدل من %35،9 اإىل %90،6 بالو�ضط القروي 

مقابل %76،6 و %90،5 على التوايل بالو�ضط احل�رشي. وقد 

كان التطور خالل نف�ص الفرتة اأكرث اأهمية بالن�ضبة للفتيات 

بالو�ضط القروي، حيث ت�ضاعف هذا املعدل اأربع مرات.

 108% بلغ  فقد  للتمدر�ص،  االإجمايل  املعدل  يخ�ص  فيما  اأما 

%106 بالو�ضط  2008-2009 على امل�ضتوى الوطني و  �ضنة 

امل�ضتوى  هذا  ويرجع  القروي.  بالو�ضط   111% و  احل�رشي 

الذين  للتالميذ  املهّمة  الن�ضبة  اإىل  ى  بالُقررَ للتمدر�ص  املرتفع 

 19% تناهز  التي  �ضنة،   11-6 الُعمرية  الفئة  اإىل  ينتمون  ال 

)مقابل  االبتدائي  بالتعليم  للُمتمدِر�ضني  االإجمايل  العدد  من 

الفارق  الوطني(. و يعود  امل�ضتوى  %16 على  %14 باملدن و 
تطبع  والتي  املرتفعة  التكرار  ن�ضبة  اإىل  كذلك  نْي  الو�ضطرَ بني 

التعليم االبتدائي بالو�ضط القروي.

وا�ضح  حت�ّضن  اإىل  املبذولة  اجلهود  اأّدت  فقد  اإجمالية،  وب�ضفة 

يف معدل التمدر�ص، خا�ضة بالو�ضط القروي الذي اقرتب من 

املحافظة  اأن  الو�ضط احل�رشي. غري  التاأخري عن  تدارك هذا 

الدولة على تعزيز جودة  على املكت�ضبات تتوقف على قدرة 

التعليم االأويل وكذا الثانوي االإعدادي.

   حماربة االأمية

 10 البالغون  لل�ضكان  والكتابة  بالقراءة  االإملام  معدل  بلغ   

�ضنوات فاأكرث %60،3 �ضنة 2009 مقابل %45 �ضنة 1994. 

و قد انتقل هذا املعدل بالو�ضط القروي من %25 اإىل 44،4%. 

ويرجع امل�ضتوى املرتفع لالأمية ن�ضبيًا اإىل االإرث ال�ضلبي  الذي 

خلفته مرحلة اال�ضتعمار وال�ضنوات االأوىل من اال�ضتقالل. اإذ 

اأي 27%  45 �ضنة فاأكرث،  اأعمارهم  اأن االأ�ضخا�ص الذين تبلغ 

من ال�ضكان البالغة اأعمارهم 10 �ضنوات فاأكرث، ميثلون �ضنة 

2009، %46،4 من جمموع االأ�ضخا�ص االأّميني. كما يعود هذا 
الذي  الكبري  والهدر  االختالالت  اإىل  كذلك  لالأمية  امل�ضتوى 

يعرفه النظام الرتبوي.

الهدف  2     �ضمان توفري التعليم االبتدائي للجميع
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القيم املسجلةاإلجتاه نحو املرمىاإلجتاه اخلطي

املصدر : م.س.ت

الرسم البياني 8 :تطور النسبة الصافية للتمدرس بالتعليم اإلبتدائي
)6-11 سنة( املسجلة واملتوقعة
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البالغة  ال�ضباب  بني  والكتابة  بالقراءة  االإملام  معدل  انتقل 

اأعمارهم بني 15 و 24 �ضنة من %58 اإىل %79،5 بني �ضنتْي 

1994 و 2009. و قد �ضجل هذا التح�ضن ب�ضفة ملمو�ضة لدى 
الفرتة  نف�ص  خالل  املعدل  هذا  لديهن  ارتفع  اللواتي  االإناث 

التوايل  %86،7  على  %71 و  %72،1، مقابل  اإىل   46% من 

بالن�ضبة للذكور. اإال اأن تكري�ص الهدف اخلا�ص بتعميم معرفة 

القراءة والكتابة )اأو الق�ضاء على االأمية( لفائدة هوؤالء ال�ضباب 

وحماربة  النظامية  غري  الرتبية  برامج  اأداء  حت�ضني  يتطلب 

الهدر املدر�ضي. 

ال�ضعوبات 2 .

ال�ضنوات  يف  متت  التي  التقييم  عمليات  خالل  من  يتبني 

االأخرية، اأنه رغم اجلهود املبذولة والتقدم الذي يعرفه قطاع 

وترية  تعيق  عديدة  �ضعوبات  من  يعاين  مازال  فاإنه  التعليم، 

اخلارجية  العوائق  هذه  اأهم  والعزلة  الفقر  وي�ضكل  تطوره. 

عوامل  جند  بينما  املدر�ضي.  الهدر  يف  املت�ضببة  للتمدر�ص 

اأخرى ذات طابع داخلي تتعلق بكمية ونوعية البنيات التحتية 

بالو�ضط القروي.

االإ�ضرتاتيجية املعتمدة 3 .

يهدف  التعليم،  التي تعرت�ص قطاع  امل�ضاكل  اأجل مواجهة  من 

املخطط اال�ضتعجايل الذي متت انطالقته بداية املو�ضم الدرا�ضي 

للتعليم  والنوعي  الكّمي  التطوير  اإىل  اأ�ضا�ضًا   2009-2008

املوؤ�ض�ضات  تاأهيل  اإعادة  كذا  و  والثانوي،  واالبتدائي  االأويل 

والتح�ضني  التعليم  تعميم  تعزيز  اإىل  يرمي  كما  التعليمية. 

وكذا  الدرا�ضي،  والتفوق  االمتياز  وتعزيز  للجودة  امل�ضتمّر 

تقوية عمليات حتديث احلكامة على جميع االأ�ضعدة وتطوير 

املخطط  هذا  ويرتكز  الب�رشية  للموارد  اال�ضرتاتيجي  التدبري 

على اأربعة حماور:

�ِضّن  غاية  اإىل  التمدر�ص  اإجبارية  تفعيل  االأول:  أ- املحور 

اخلام�ضة ع�رش، وذلك من خالل االإجراءات التالية:

تطوير التعليم االأويل؛ �•
تو�ضيع التعليم االإجباري؛ �•

اإعادة هيكلة املوؤ�ض�ضات التعليمية؛ �•
تكافوؤ فر�ص الولوج اإىل التعليم االإجباري؛ �•

حماربة الر�ضوب والت�رشب املدر�ضي؛ �•
تعزيز وتطوير الرتبية البدنية والريا�ضة املدر�ضية؛ �•
اإن�ضاف االأطفال والفئات ذوي االحتياجات اخلا�ضة؛ �•

مراجعة املناهج التعليمية؛ �•
يف  واالبتكار  واالت�ضاالت  املعلومات  تكنولوجيا  اإدماج  �•

التلقني؛

حت�ضني نظام التقييم ومنح ال�ضهادات؛ �•
حت�ضني جودة احلياة املدر�ضية؛ �•

دعم ال�ضحة املدر�ضية وال�ضالمة الب�رشية. �•

ب- املحور الثاين: ت�ضجيع املبادرة واالمتياز بالثانوية واجلامعة 

من خالل العمليات التالية:

حت�ضني م�ضتوى العر�ص اخلا�ص بالتعليم الثانوي التاأهيلي  �•
بالثانويات التاأهيلية والداخليات؛

ت�ضجيع االمتياز والتفوق؛ �•
حت�ضني عر�ص التعليم العايل؛ �•

النهو�ص بالبحث العلمي. �•

من  للنظام  االأفقية  االإ�ضكاليات  مواجهة  الثالث:  ج- املحور 

خالل:

تقوية الكفاءات لدى موظفي التعليم؛ �•
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القيم املسجلةاإلجتاه نحو املرمىاإلجتاه اخلطي

املصدر : م.س.ت

الرسم البياني 9 :تطور نسب التعلم املسجلة واملتوقعة للسكان
املتراوح أعمارهم مابني 15 و 24 سنة
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بالتعليم  اخلا�ضة  والتاأطري  التفتي�ص  اآليات  تقوية  �•
املدر�ضي؛

التدبري االأمثل للموارد الب�رشية؛ �•
احلكامة والتخطيط والنوع االجتماعي؛ �•

حتديث نظام املعلومات وت�ضيريه بطريقة مثلى؛ �•
تقوية التمّكن من اللغات؛ �•

اإر�ضاء نظام املعلومات والتوجيه بطريقة ناجعة. �•
د- املحور الرابع: اال�ضتفادة من الو�ضائل امل�ضاِعدة على النجاح 

من خالل اإعطاء االأولوية للعوامل التالية:

التطوير االأمثل وامل�ضتدام للموارد الب�رشية؛ �•
التعبئة والتوا�ضل داخل ف�ضاء املدر�ضة؛ �•

تطوير التعليم اخلا�ص. �•

كما  اخلطة  هذه  اأهداف  اأهم  تلخي�ص  ميكن  االإطار  هذا  يف  و 

يلي:

االبتدائي  بالتعليم   �•95% اإىل  التمدر�ص  معدل  من  الرفع 

خالل  اإجناز،  يتطلب  هذا  و  االإعدادي،  بالتعليم  و90% 

حجرة   3600 و2012،   2009 بني  املرتاوحة  الفرتة 

بالتعليم االأويل و2500 حجرة  بالتعليم االبتدائي و720 

اإعدادية و320 ثانوية؛

خف�ص ن�ضبة الهدر املدر�ضي من %5،7 اإىل %2،5•� �ضنويًا 

املدر�ضية  واملقا�ضف  الداخليات  �ضبكة  تو�ضيع  خالل  من 

وذلك  القروي  بالعامل  املدر�ضة  عن  البعد  اإ�ضكالية  وحّل 

بتوفري النقل املدر�ضي؛

متطلبات  مع  ومالءمته  التعليم  ومردودية  جودة  حت�ضني  �•
�ضوق ال�ضغل عرب تقوية التكوين التاأهيلي وتعزيز التكوين 

املعلومات  تكنولوجيا  من  اال�ضتفادة  وتعميم  امل�ضتمر 

باملوؤ�ض�ضات  �ضكن   10.000 واإجناز  املدر�ضية  باملوؤ�ض�ضات 

القروية لفائدة املدر�ضني؛

تو�ضيع  خالل  من  باجلامعات  اال�ضتيعابية  القدرة  تطوير  �•
الداخلية  املردودية  وحت�ضني  اجلامعية،  الهياكل  �ضبكة 

واخلارجية لهذا القطاع؛ والت�ضجيع على االمتياز والبحث 

العلمية  التخ�ض�ضات  نحو  الطلبة  توجيه  وكذا  العلمي 

والتقنية.

ويقدر الغالف االإجمايل لهذا املخطط اال�ضتعجايل بحوايل 43 

مليار درهم بالن�ضبة للفرتة املمتدة بني 2009 و 2012.
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 جدول 2 : تطور موؤ�رشات الهدف الثاين

19901994200420092015املوؤ�رشاتاملرامي
املرمى 6 : 

منح جميع االأطفال، فتيات وفتيان، الو�ضائل من اأجل 

اإمتام �ضلك كامل من التعليم االبتدائي يف اأفق 2015

بالتعليم  للتمدر�ص  ال�ضايف  املعدل 

االبتدائي )11-6 �ضنة( :
)1991(

52،460،287،090،5100املجموع

77،584،291،290،8الذكور بالو�ضط احل�رشي

71،779،889،890،2االإناث بالو�ضط احل�رشي

48،855،788،593،2الذكور بالو�ضط القروي

22،530،178،587،9االإناث بالو�ضط القروي

معدل اإمتام التعليم االبتدائي )مبا يف 

ذلك التكرار( :
)1991()1999()2004()2008(

46،655،375،487،598املجموع

55،061،778،786،5الذكور

38،048،772،088،4االإناث
معدل االإملام بالقراءة والكتابة لدى 

ال�ضكان املرتاوحة اأعمارهم بني 15 

و 24 �ضنة :

5870،979،5100املجموع

7181،686،7الذكور
4660،472،1االإناث

8088،091،8الو�ضط احل�رشي

3551،165،1الو�ضط القروي

املرمى 7 : 

تعميم التمدر�ص لدى الذكور واالإناث بالتعليم االأويل، 

يف اأفق �ضنة 2015

بالتعليم  ال�ضافية للتمدر�ص  الن�ضبة 

االأويل )5-4 �ضنوات( :
)1991(

40،539،450،148،2100املجموع

55،254،560،255،6الذكور

25،123،639،640،5االإناث

املرمى 8 : 

منح جميع االأطفال، فتيات وفتيان، الو�ضائل من اأجل 

اإمتام �ضلك كامل من التعليم الثانوي االإعدادي يف اأفق 

2015

بالتعليم  ال�ضافية للتمدر�ص  الن�ضبة 

الثانوي االإعدادي )14-12 �ضنة( :
)1991(

17،520،231،944100املجموع

39،543،151،465،1الذكور بالو�ضط احل�رشي

31،937،552،368،4االإناث بالو�ضط احل�رشي

3،44،614،322،5الذكور بالو�ضط القروي

1،11،68،916،2االإناث بالو�ضط القروي
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19901994200420092015املوؤ�رشاتاملرامي

املرمى 9 : 

التقلي�ص اإىل الن�ضف، مقارنة ب�ضنة 1990، من املعدل 

االإجمايل لالأمية )10 �ضنوات فاأكرث(، يف اأفق 2015

معدل االإملام بالقراءة والكتابة لل�ضكان 

البالغني 10 �ضنوات فاأكرث :

4555،960،380املجموع

5967،971،9الذكور

3344،249،2االإناث

6369،671،6الو�ضط احل�رشي

2538،144،4الو�ضط القروي
امل�ضدر : املندوبية ال�ضامية للتخطيط ووزارة الرتبية الوطنية

القدرة على التتبع والتقييم

�ضعيفةمتو�ضطةقوية

xالقدرة على جمع املعلومات

xجودة املعلومات احلديثة

xالقدرة على تتبع املعلومات االإح�ضائية

xالقدرة على حتليل املعلومات االإح�ضائية

القدرة على اإدماج التحليل االإح�ضائي يف اآليات 

اإعداد �ضيا�ضات التخطيط وتخ�ضي�ص املوارد
x

xاآليات التتبع والتقييم

هل �ضيتحقق  الهدف يف اأفق �ضنة 2015 ؟

من غري املرجححمتملمن املرّجح

حالة املحيط  مواتية

�ضعيفة�ضعيفة لكنها حت�ضنمتو�ضطةقوية 

ملحة عن الو�ضعية

جدول 2 : تطور موؤ�رشات الهدف الثاين )تتمة(
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حلقوق  موؤ�ض�ضا  حقًا  والرجال  الن�ضاء  بني  امل�ضاواة  تعترب 

من  بالرغم  لكن  للدميقراطية.  اأ�ضا�ضية  قيمة  وهي  االإن�ضان، 

االعرتاف ال�رشيح باحلقوق كمعايري كونية وباملجهودات التي 

بذلها املغرب  يف املجال الت�رشيعي وال�ضيا�ضي خالل ال�ضنوات 

الع�رش االأخرية، فاإن هذه امل�ضاواة يف احلياة اليومية ويف ما 

التمتع باحلقوق نف�ضها تبقى هدفًا يجب حتقيقه على  يخ�ص 

املدى املتو�ضط والبعيد.

. 1     الو�ضعية احلالية

 يف جمال الرتبية

 2009-2008 �ضنة  خالل  اجلن�ضني  بني  التكافوؤ  موؤ�رش  بلغ 

الثانوي  بالتعليم   80% و  االبتدائي  بالتعليم   89% ن�ضبة 

االإعدادي و %97 بالتعليم الثانوي التاأهيلي و %90 بالتعليم 

العايل. ومقارنة باملو�ضم الدرا�ضي 1990-1991، حت�ضن هذا 

بالتعليم  34 نقطة  التاأهيلي و  بالثانوي  املوؤ�رش ب31 نقطة 

العايل مقابل 21 نقطة فقط بالتعليم االبتدائي و 11 نقطة 

اأما بالو�ضط القروي، فقد ارتفع  بالتعليم الثانوي االإعدادي. 

عف بالتعليم االبتدائي، اإذ انتقل  هذا املوؤ�رش اإىل اأكرث من ال�ضِّ

من %42 اإىل %85، فيما انتقل بالو�ضط احل�رشي، من 87% 

اإىل %93. وبخ�ضو�ص التعليم الثانوي االإعدادي، تبقى وترية 

بالقرى  نقطة   27 يبلغ  ارتفاع  مع  ن�ضبيًا،  �ضعيفة  التطور 

مقابل 16 نقطة باملدن.

ب اإدماج  فيما يخ�ص التعليم العايل، جتدر االإ�ضارة اإىل اأن نِ�ضرَ

الدرا�ضية. ويتعلق  التخ�ض�ضات  %50 يف بع�ص  االإناث فاقت 

اإىل  االإناث  ن�ضبة  ت�ضل  حيث  االأ�ضنان  بطب  خ�ضو�ضًا  االأمر 

الرتبية  وعلوم   )61،7%( والتدبري  والتجارة   )74،3%(

)%59،6( والطب وال�ضيدلة )57،4%(.

يف جمال الت�ضغيل

متثل  اإذ  كافية،  غري  م�ضاركًة  للمراأة  الفعلية  امل�ضاركة  تبقى 

يقل  للن�ضاط  معدل  متثل  كما  الن�ضيطني،  ال�ضكان  ُربع  املراأة 

 25،8%( الرجال  لدى  الن�ضاط  معدل  عن  مرات  بثالث 

�ضعف  املراأة عن  م�ضاركة  طبيعة  وتك�ضف   .)75،3% مقابل 

امل�ضاعدات  تاأنيث  ن�ضبة  اأن  اإذ  للن�ضاء.  بالن�ضبة  ال�ضغل  فر�ص 

 8،2% اء و  ررَ جرَ
ُ
االأ لدى   20،6% %55،8 مقابل  تبلغ  العائلية 

لني، بينما كانت هذه الن�ضب �ضنة 2000 تبلغ على  غِّ لدى املُ�ضرَ

التوايل %48،7 و %21،9 و 6،6%.

�ضوق  اإىل  الولوج  يخ�ص  فيما  اأي�ضًا  الفوارق  هذه  وتتجلى   

ال�ضغل. ويف هذا ال�ضياق، نالحظ اأن م�ضكل البطالة لدى حاملي 

ال�ضهادات املتو�ضطة والعليا، اأكرث تفاقما بني الن�ضاء مقارنة مع 

الرجال، اأي بفارق 7 و 14 نقطة على التوايل.

وهناك موؤ�رش اآخر ميّكننا من فهم مدى انفتاح �ضوق ال�ضغل 

على الن�ضاء ويتعلق االأمر بن�ضبة الن�ضاء االأجريات يف القطاع 

غري الفالحي )ال�ضناعة واخلدمات(. وهكذا فاإن ن�ضبة التاأنيث 

بهذا القطاع )ال�ضناعة واخلدمات( تبقى م�ضتقرة اأو تتجه نحو 

االنخفا�ص، منتقلًة من %23،5 اإىل %21،7 مابني �ضنة 2000 

الن�ضاء يف  التي تواجهها  ال�ضعوبات  2009، مما يعك�ص  و�ضنة 

اإيجاد فر�ضة عمل بهذا القطاع، وذلك الأ�ضباب تتعلق مبوؤهالتهّن 

من  التغريات  مع  التكيف  على  االقت�ضاد  بقدرة  و  جهة،  من 

جهة اأخرى. 

على م�ضتوى ولوج مراكز القرار

بالرغم من التقدم الذي نالحظه، يبقى ولوج الن�ضاء اإىل مراكز 

القرار واإىل املجال ال�ضيا�ضي �ضعيفًا. اإذ انتقل عدد الوزيرات 

 ،2009 5 �ضنة  اإىل  2007 ثم  7 �ضنة  اإىل   1993 4 �ضنة  من 

الن�ضاء  تواجد  يالحظ  كما  احلكومية.  الت�ضكيلة  من   15% اأي 

�ضفريات جلاللة   10 عددهن  يبلغ  الدبلوما�ضي، حيث  باملجال 

 10،5% اإىل   0،7% من  بالربملان  ن�ضبتهن  وارتفعت  امللك. 

الهدف 3    النهو�ص امل�ضاواة بني اجلن�ضني وا�ضتقاللية الن�ضاء

القيم املسجلةاإلجتاه نحو املرمىاإلجتاه اخلطي

الرسم البياني 10 :تطور مؤشر التكافؤ في التعليم االبتدائي املسجل
واملتوقع
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بني �ضنتي 1997 و 2007، بف�ضل عدد من اإجراءات التمييز 

االإيجابي. 

ويف الهيئات املنتخبة املحلية، حيث مل تكن تتجاوز ن�ضبتهن 

الن�ضبة  اإقرار نظام مالئم لرفع هذه  2003، مت  %0،56 �ضنة 
اإىل %12،4 من اأع�ضاء املجال�ص اجلماعية املنبثقة عن انتخابات 

عدد  انتقال  اإىل  املجهود  هذا  اأدى  حيث   .2009 يونيو  �ضهر 

املقاعد املحلية املخ�ض�ضة للن�ضاء من 127 اإىل 3.428 م�ضت�ضارة 

جماعية، %50 ِمْنُهّن ن�ضاء �ضابات ال تزيد اأعمارهن عن 35 

عايل،  اأو  ثانوي  درا�ضي  م�ضتوى  ذوي  منهّن  و71%  �ضنة، 

و%98 منهن انتخنب الأول مرة. 

�ضنة  الق�ضاة  من   19،7% الن�ضاء  مثلت  الق�ضاء،  جمال  ويف 

2009 مقابل %17،3 �ضنة 2003. غري اأن هذه الن�ضبة تبقى 
متثيل  اإىل  ترمي  التي  ّطرة  املُ�ضرَ االأهداف  اإىل  بالنظر  �ضعيفة 

الت�رشيعية  لل�ضلطات  رّية  املُ�ضرَ بالهيئات  الثلث  يبلغ  ن�ضائي 

والتنفيذية والق�ضائية.

اأما يف املجال الديني، فقد �ضّكل اإدماج الن�ضاء يف هذا القطاع 

الذي كان مقت�رشا على الرجال فقط، اأحد القرارات االأكرث 

رمزيًة. ففي �ضنة 2008، ومتا�ضيًا مع الهيكل التنظيمي لوزارة 

االأوقاف وال�ضوؤون االإ�ضالمية، قامت الن�ضاء بت�ضيري 13 م�ضلحة 

مركزية و5 م�ضالح خارجية. وللمرة االأوىل يف تاريخ املغرب، 

املحلية  واملجال�ص  للعلماء  االأعلى  باملجل�ص  امراأة   35 تعيني  مت 

 ،2003 ل�ضنة  رم�ضان  �ضهر  ومنذ  ذلك،  اإىل  اإ�ضافة  للعلماء. 

التي  احل�ضنية  الدرو�ص  تن�ضيط  يف  جامعيات  ن�ضاء  �رشعت 

تقام يف ح�رشة جاللة امللك.

على م�ضتوى الرت�ضانة القانونية

اإىل  باملغرب  ها  �ضنُّ مت  التي  االإ�ضالحات  جمموع  تطبيق  اأدى 

االإن�ضاف  مبداأْي  تكري�ص  اجتاه  يف  جمتمعّي  تغيري  اإحداث 

وامل�ضاواة.

وهكذا، فاإن الر�ضالة امللكية التي مت توجيهها يوم 10 دي�ضمرب 

من  مّكنت  االإن�ضان،  حلقوق  اال�ضت�ضاري  للمجل�ص   2008
اإطالق �ضل�ضلة من االإجراءات الرامية اإىل رفع بع�ص التحفظات 

املراأة  �ضد  التمييز  اأ�ضكال  جميع  على  الق�ضاء  اتفاقية  ب�ضاأن 

)اأو ما ي�ضمى »CEDAW«( والتي مل تُعد تتما�ضى مع االإطار 

املعياري احلايل، خ�ضو�ضًا بعد اإ�ضالح مدونة االأ�رشة و قانون 

اجلن�ضية.

واإ�ضافة اإىل االإ�ضالحات الت�رشيعية الرامية اإىل تعزيز امل�ضاواة 

بني اجلن�ضني عرب حماربة االإجراءات التمييزية، مت اتخاذ عدة 

مبادرات عملية. ويتعلق االأمر باالأخ�ص باالإ�ضرتاتيجية الوطنية 

العمل  اأجندة  باإعداد  تقويتها  متت  والتي  وامل�ضاواة،  لالإن�ضاف 

احلكومي للم�ضاواة، التي ت�ضتمل على موؤ�رشات لقيا�ص االإجناز 

هي االآن يف طور و�ضع اللم�ضات االأخرية على اإعدادها.

اإعداد  اإطار  ويف  الن�ضاء،  �ضد  العنف  اأ�ضكال  يخ�ص  وفيما 

االإ�ضرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف، قامت احلكومة مببادرة 

للحد  ال�ضلوك  تغيري  اأجل  من  املجتمعية  والتوعية  للتح�ضي�ص 

حمالت  �ضنة  كل  ّظم  ُتنرَ االإطار  هذا  ويف  الظاهرة.  هذه  من 

املوؤ�ض�ضاتيني  للفاعلني  قوية  مب�ضاركة  اجتماعية  حت�ضي�ضية 

وفاعلي املجتمع املدين.

املتعدد  الربنامج  اأو  »متكني«،  برنامج  تطبيق  اأي�ضًا  نالحظ  كما 

التمييز  عن  الناجت  العنف  حماربة  اإىل  والرامي  القطاعات 

هذا  والفتيات.  الن�ضاء  ا�ضتقاللية  عرب  وذلك  اجلن�ضني،  بني 

الربنامج مدعم من طرف ثمان وكاالت تابعة لالأمم املتحدة يف 

والذي  التنمية  اأجل  من  االألفية  اأهداف  ت�رشيع  �ضندوق  اإطار 

تدعمه احلكومة االإ�ضبانية. وتدخل  يف اإطار هذا الربنامج عدة 

ور�ضات مبتكرة، ويتعلق االأمر بالبحث الوطني حول العنف 

بالن�ضبة  الزمن  ا�ضتعمال  حول  والبحث  النوع،  على  املبني 

اخلا�ص  والقانون  اجلنائي  القانون  واإ�ضالح  والن�ضاء  للرجال 

الرامية  للمبادرات  املجايل  التوزيع  واأخرياً  الزوجي  بالعنف 

اإىل حماربة العنف �ضد الن�ضاء، من خالل حت�ضني ولوج الن�ضاء 

واالأطفال �ضحايا العنف اإىل خدمات ذات جودة عالية. 

برنامج  تنفيذ  اإطار  والوقائي، ويف  القانوين  امل�ضتوى  وعلى 

»متكني«، متت مراجعة القانون اجلنائي بهدف تعديل الن�ضو�ص 

التمييزية. ويرمي هذا امل�رشوع اإىل و�ضع اأحكام جديدة جترم 

كل اأ�ضكال العنف �ضد الن�ضاء. 

العنف  عن  خا�ص  قانون  م�رشوع  اإعداد  مت  اأخرى،  جهة  من 

اأجل  من  وذلك  للحكومة،  العامة  االأمانة  اإىل  وتقدميه  الزوجي 

تقوية الت�رشيعات اجلنائية وخا�ضة فيما يتعلق بحماية املراأة.

ال�ضنوات  التدابري خالل  اتخاذ جمموعة من  مّت  العموم،  وعلى 
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االإن�ضانية  احلقوق  تعزيز  اإىل  باخل�ضو�ص  وترمي  االأخرية. 

�ضنة  اعتمادها  مّت  التي  االأ�رشة  مبدونة  االأمر  ويتعلق  للن�ضاء. 

يف  املتبادلة  وامل�ضوؤولية  امل�ضاواة  مبداأ  تكّر�ص  والتي   2004
العالقة بني االأزواج، مع حماية حقوق االأطفال.

واأخرياً جتدر االإ�ضارة اإىل اأنه يف �ضنة 2006، مت اإ�ضالح قانون 

اأب  من  الأطفالها  جن�ضيتها  منح  من  االأّم  ميكن  الذي  اجلن�ضية 

يقوم  م�ضرتك  برنامج  اإطار  االجتاه، ويف  هذا  ويف  اأجنبّي. 

واليوني�ضيف  للمراأة  للتنمية  املتحدة  االأمم  �ضندوق  بدعمه 

جدواًل  العدل  وزارة  ت  درَ اأعرَ للتنمية،  املتحدة  االأمم  وبرنامج 

العائلية  النفقة  احت�ضاب  من  ّية  االأ�رشرَ القطاعات  جميع  ميّكن 

بطريقة متنا�ضقة. كما قامت باإنهاء الروؤية املالية والتنظيمية 

ي، مما �ضيمّكن من م�ضاعدة  �رشرَ
ُ
والقانونية ل�ضندوق التعاون االأ

الن�ضاء االأكرث احتياجًا. كذلك، وبعد جتربة ناجحة ملهنة امل�ضاِعدة 

االجتماعية يف املوؤ�ض�ضات الق�ضائية، تنكب الوزارة حاليًا يف 

ّر�ضًة بذلك  ّية، ُمكرَ اإدماج هذه املهنة يف كافة القطاعات االأ�رشرَ

الدور االجتماعي الذي ت�ضطلع به املوؤ�ض�ضات الق�ضائية.

. 2  االإكراهات

ميكن الوقوف على ثالث اإكراهات رئي�ضية:

املكت�ضبات  ون�رش  بالتوعية  اخلا�ضة  العمليات  تطوير   -

الت�رشيعية لفائدة حقوق املراأة؛

- حت�ضني و�ضائل واآليات تتبع  واإعداد القوانني واال�ضرتاتيجيات 

وال�ضيا�ضات؛

- اإدماج مقاربة النوع االجتماعي خالل مرحلة اإعداد امليزانيات 

�ضمن اال�ضرتاتيجيات القطاعية. 

. 3  التو�ضيات

يتطلب تعزيز امل�ضاواة بني اجلن�ضني و ا�ضتقاللية املراأة، و�ضعرَ 

اإ�ضرتاتيجية تراعي مايلي:

تنظيم حتليل النوع االجتماعي واإدماج البعد النوعي يف  � 

الوظائف ويف اخت�ضا�ضات خمططات العمل القطاعية؛

يخ�ص  فيما  النوعي  الُبعد  على  املجايل  الطابع  اإ�ضفاء  � 

خمططات التنمية املحلية، وتفعيل جلنة امل�ضاواة والتكافوؤ 

يف الفر�ص؛

الوطنية  امليزانية  يف  االجتماعي  النوع  مقاربة  تعزيز  � 

وامليزانيات املحلية؛

ال�ضيا�ضي  التمثيل  جمال  يف  وال�ضيما  التدابري  ماأ�ض�ضة  � 

جمال  يف  وكذا  القرار  مراكز  يف  للن�ضاء  والعمومي 

ح�ضول املراأة على االأر�ص وامللكية ب�ضفة عامة؛

تطوير نظام التتبع والتقييم يف ما يخ�ص النوع االجتماعي  � 

)اإعداد االإح�ضائيات واالأبحاث والدرا�ضات وتقارير التتبع 

والتقييم(.
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 جدول 3 : تطور موؤ�رشات الهدف الثالث

199020092015املوؤ�رشاتاملرامي

املرمى 10 : 

بني  الفوارق  على  الق�ضاء 

التعليم  �ضلكي  يف  اجلن�ضني، 

االبتدائي والثانوي يف اأفق �ضنة 

جميع  ويف  اأمكن،  اإذا   2005
�ضنة  اأفق  يف  التعليم  اأ�ضالك 

2015 على اأبعد تقدير

)1991-1990(العالقة »فتيات/اأوالد« يف التعليم :

6689100االبتدائي

7080100الثانوي  االإعدادي
6597100الثانوي التاأهيلي

5690100العايل
معدل االإملام بالقراءة والكتابة لدى الن�ضاء من 15 

اإىل 24 �ضنة مقارنة بالرجال :
)2000(

88،394،4100الو�ضط احل�رشي

36،766،7الو�ضط القروي
70،683،2املجموع

ن�ضبة الن�ضاء االأجريات بالقطاع غري الفالحي 

:
)2000(

26،224،9الو�ضط احل�رشي

8،37،5الو�ضط القروي

23،521،7املجموع

ن�ضبة املقاعد التي ت�ضغلها الن�ضاء بالربملان
)1997(

0،7
)2007(

10،5
املرمى 11 : 

بني  الفوارق  على  الق�ضاء 

جمال  يف  والن�ضاء  الرجال 

الولوج اإىل خمتلف الوظائف

ح�ضب  امل�ضتغلة  الن�ضيطة  ال�ضاكنة  تاأنيث  معدل 

خمتلف فروع الن�ضاط :
)2000(

35،139،0الفالحة والغابات وال�ضيد

37،728،9ال�ضناعة )مبا فيها ال�ضناعة التقليدية(

0،70،9البناء واالأ�ضغال العمومية
7،58،9التجارة

4،37،5النقل والتخزين واملوا�ضالت

0،11،1االإ�ضالح

18،417،9االإدارة العامة

34،339،2خدمات اجتماعية خا�ضة

31،328،8خدمات اأخرى
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199020092015املوؤ�رشاتاملرامي

امل�ضتغلة ح�ضب  الن�ضيطة  ال�ضاكنة  تاأنيث  معدل 

الو�ضعية يف املهنة :
)2000(

21،920،6املاأجورون
14،314،5امل�ضتقلون
6،68،2امل�ضغلون

48،755،8امل�ضاعدات العائلية

16،010،1املتعلمون
7،38،1�رشيك اأو ع�ضو يف تعاونية

33،758،5و�ضعية اأخرى

ن�ضبة الن�ضاء �ضمن العاطلني عن العمل
)2000(

25،627،6
املرمى 12 : 

يخ�ص  فيما  الثلث  معدل  بلوغ 

الت�ضيري  هيئات  يف  املراأة  متثيلية 

والتنفيذية  الت�رشيعية  ال�ضلطات   :

اتخاذ  هيئات  كل  ويف  والق�ضائية 

القرار

عدد امل�ضت�ضارات املحليات
)2003(

1273428
17،719،7ن�ضبة الن�ضاء القا�ضيات )%(

5،115ن�ضبة الوزيرات �ضمن احلكومة

امل�ضدر : املندوبية ال�ضامية للتخطيط ووزارة الرتبية الوطنية ووزارة العدل

القدرة على التتبع و التقييم  

                                                                                                                                          

�ضعيفةمتو�ضطةقوية

xالقدرة على جمع املعلومات

xجودة املعلومات احلديثة

xالقدرة على تتبع املعلومات االإح�ضائية

xالقدرة على حتليل املعلومات االإح�ضائية

القدرة على اإدماج التحليل االإح�ضائي يف اآليات اإعداد 

�ضيا�ضات التخطيط وتخ�ضي�ص املوارد
x

xاآليات التتبع والتقييم

ملحة عن الو�ضعية

هل �ضيتم �ضيتحقق الهدف يف اأفق �ضنة 2015 ؟

من غري املرجححمتمـــلمن املرّجح

و�ضعية املحيط / مواتية

�ضعيفة�ضعيفة لكنها يف حت�ضن متو�ضطةقوية

جدول 3 : تطور موؤ�رشات الهدف الثالث )تتمة(
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ال�ضنة، ينبغي م�ضاعفة اجلهود خا�ضة يف الو�ضط القروي الذي 

يعرف م�ضتويات مرتفعة يف وفيات االأطفال اأقل من 5 �ضنوات 

يف كل ال�رشائح العمرية املعنية مهما كان جن�ص الطفل.

االإكراهات . 2

االأطفال،  وفيات  معدل  يف  البطيء  االنخفا�ص  تف�ضري  ميكن 

اإ�ضافة الأ�ضباب اأخرى، باملقاربة العمودية للربامج ال�ضحية التي 

باعتبارها  املا�ضي  القرن  ت�ضعينات  اأواخر  حتى  اعتمادها  مت 

م�ضوؤولة عن �ضعف جودة التكفل باالأطفال املر�ضى.

و باالإ�ضافة اإىل ذلك، مل تعط الربامج املتعلقة ب�ضحة االأمهات 

اإىل  اإال  الوالدة  حديثي  لالأطفال  املطلوب  االهتمام  واالأطفال 

وزارة  عمل  خطة  ركزت  ال�ضدد،  2008. وبهذا  �ضنة  حدود 

اإ�ضرتاتيجية  تفعيل  على   2012-2008 فرتة  خالل  ال�ضحة 

االأولويات  بني  من  وجعلها  الوالدة  حديثي  باالأطفال  التكفل 

الوطنية.

وت�ضكل �ضعوبات الولوج املادي واملايل و�ضعف جودة اخلدمات 

ال�ضدد، �ضيما واأنها مرتبطة  اأخرى يف هذا  اإكراهات  ال�ضحية 

لها  ال�ضحي فح�ضب، ولكن  بالنظام  اأ�ضا�ضية ال تتعلق  مبحددات 

اأبعادا اجتماعية واقت�ضادية ودميوغرافية وثقافية. ومن  اأي�ضا 

التي مت ر�ضدها كذلك، الفقر واالأمية  الرئي�ضية  العقبات  بني 

و�ضعف الوقاية ال�ضحية.

 االإ�ضرتاتيجية املعتمدة . 3

�ضن  دون  االأطفال  وفيات  انخفا�ص  وترية  ت�رشيع  اأجل  من 

اخلام�ضة، اعتمدت احلكومة اإ�ضرتاتيجية خا�ضة متتد للفرتة ما 

بني 2008 و2012 تهدف ل�ضمان امل�ضاواة يف توفري الرعاية 

ال�ضحية بني املناطق احل�رشية والقروية، وت�ضهيل الولوج لل�ضاكنة 

االأكرث احتياجا واإعطاء م�ضداقية للنظام ال�ضحي من خالل حت�ضني 

فعاليته وخف�ص تكاليف العالجات ال�ضحية و�ضعر االأدوية. 

ويف هذا ال�ضياق، وكبديل عن املقاربة للربامج ال�ضحية، مت اتخاذ 

عدة اإجراءات من �ضاأنها حت�ضني احلالة ال�ضحية لالأطفال وخف�ص 

عدد وفياتهم، من خالل تعميم التكفل املندمج باأمرا�ص الطفل 

املبادئ  واإعداد  االأ�ضا�ضية  ال�ضحية  باملوؤ�ض�ضات   
)10(

)PCIE(

ال�رشيرية التوجيهية التي تتوخى حت�ضني جودة املتابعة الطبية 

لالأطفال وفقا لتو�ضيات التاأمني االإجباري على املر�ص. 

ومن هذا املنظور، اأعدت احلكومة »خطة عمل وطنية للطفولة«، 

بني  ما  املمتدة  للفرتة  باأطفاله«،  جدير  »عامل  لالإعالن  وفقا 

2006 و2015، وجعلت احلد من وفيات االأطفال اأولوية خطة 
العمل التي مت تبنيها للفرتة املمتدة بني 2008 و2012. ويف 

هذا ال�ضياق، من املقرر تنفيذ االإجراءات التالية:

ت�رشيع تعميم اإ�ضرتاتيجية التكفل املندمج باأمرا�ص الطفل  � 
كمقاربة للعالجات ال�ضحية االأ�ضا�ضية للطفل؛ 

حت�ضني جودة التكفل ال�ضحي باالأطفال حديثي الوالدة؛  � 
تفعيل ال�ضيا�ضة الوطنية ل�ضحة الطفل؛  � 

باإدخال  وتقويته  للتلقيح  الوطني  الربنامج  تعزيز  � 
)التي  الرئوية  املكورات  كلقاح  جديدة،  جينية  م�ضادات 

ت�ضبب االلتهاب الرئوي( ولقاح فريو�ص روتا )الفريو�ص 

العجلي( )الذي ي�ضبب 40٪ من حاالت االإ�ضهال(؛

تكثيف حماربة اال�ضطرابات الناجتة عن نق�ص التغذية من  � 
خالل اعتماد اإ�ضرتاتيجية وطنية للتغذية؛ 

دعم املكون املرتبط مبرحلة ما قبل الوالدة يف برنامج »  � 
اأمومة بدون خماطر« من خالل اإن�ضاء وحدات جهوية لطب 

املواليد حديثي الوالدة؛ 

العالجات  معايري  وتوحيد  الب�رشية  املوارد  اإدارة  حت�ضني  � 
املتنقلة  اخلدمات  م�ضتوى  على  �ضواء  لالأطفال  املقدمة 

حديثي  لالأطفال  وباالأخ�ص  اال�ضت�ضفائي  الو�ضط  يف  اأو 

الوالدة؛ 

تو�ضيع نطاق التغطية ال�ضحية يف املناطق القروية وحت�ضني  � 
ا�ضتمرارية العالجات مع ماأ�ض�ضة نظام مرجعي؛ 

والذي   ، � 2010 �ضنة  خالل  الطبية  امل�ضاعدة  نظام  تعميم 

انطلق �ضهر نونرب 2008 بعد تفعيل التاأمني االإجباري عن 

املر�ص يف غ�ضت 2005؛ 

تطبيق برامج ترمي للحد من الفقر. �

الهدف 4    تخفي�ص وفيات االأطفال دون اخلم�ص �ضنوات

الوقاية  وبرامج  عامة  ب�ضفة  العي�ص  ظروف  حت�ضني  بف�ضل 

العموم  على  املغرب  حقق  خا�ضة،  ب�ضفة  االأمرا�ص  وحماربة 

تقدمًا ملحوظًا يف املجال ال�ضحي. ويدل على ذلك ارتفاع اأمل 

احلياة، اإذ انتقل من 65،5 �ضنة يف 1988 اإىل 72،9 �ضنة يف 

 .2009

من  عدد  خالل  من  لل�ضكان  ال�ضحية  احلالة  تقييم  يبني  و 

املوؤ�رشات اأن هذا التطور اأمكن حتقيقه خا�ضة بف�ضل تراجع 

وفيات االأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 5 �ضنوات.

. 1 امل�ضتويات و التوجهات

الذين  االأطفال  ن�ضبة  بلغت  ال�ضنوية،  الوفيات  جمموع  �ضمن 

تقل اأعمارهم عن 5 �ضنوات %42 �ضنة 1980، يف حني مل 

تتعد %20 �ضنة 1987 و%13 خالل الفرتة يونيو 2008 - 

.
يونيو 2009)7(

مرتفع يف  جّد  االأطفال  وفيات  معدل  كان  ما  وبعد  وهكذا، 

�ضنوات   5 من  اأقل  143 طفل  وفاة  اأي   ،1980 �ضنة  املغرب 

لكل األف والدة، فقد تقل�ضت بحوايل الن�ضف لتبلغ ‰76 يف 

نهاية الثمانينيات، ثم ‰47 خالل الفرتة املمتدة بني 1999 

و2003. وح�ضب النتائج املوؤقتة للبحث الدميوغرايف الوطني 

)يونيو   37،9‰ �ضوى  الن�ضبة  هذه  تبلغ  لن   ،2010-2009
2008 - يونيو 2009(.

اأعمارهم  تقل  الذين  االأطفال  وفيات  معدل  يخ�ص  فيما  اأما 

عن �ضنة واحدة، فقد انخف�ضت من ‰57 يف الفرتة 1987 

 32،2‰ اإىل  2003، ثم   - 1999 ‰40 يف  اإىل   1991  -

و   30% بلغ  برتاجع  اأي   ،2009 ويونيو   2008 يونيو  بني 

%20 على التوايل. وبالن�ضبة لوفيات االأطفال الذين ترتاوح 
اأعمارهم ما بني �ضنة و5 �ضنوات، فقد انخف�ضت ب�ضّدة خالل 

الفرتات املذكورة، على التوايل من 20‰ اإىل ‰7، ثّم اإىل 

نْي متتاليني بلغا %65 و 29%. ‰5،7، اأي بانخفا�ضرَ

ع حديثي الوالدة )اأقل من  وموازاة مع ذلك، عرفت وفيات الّر�ضَّ

�ضهر( انخفا�ضًا من ‰31 يف الفرتة ما بني 1987 و1991 

اإىل ‰27 يف 1999 - 2003 )بتغرّي ن�ضبي بلغ %13(، كما 

اإىل  �ضهر  اأعمارهم من  الذين ترتاوح  الر�ضع  انتقلت وفيات 

اأقل من 12 �ضهراً، من ‰26 اإىل ‰13 خالل نف�ص الفرتة، 

ُم�ضّجلًة انخفا�ضًا بلغ %50. و يرجع هذا التطور اإىل ما حققته 

بع�ص الربامج اخلا�ضة ب�ضحة املراأة والطفل.

على  كبري  اأثر  بالتلقيح  اخلا�ضة  للتغطية  كان  وبالفعل، 

احلالة الوبائية لبع�ص االأمرا�ص امل�ضتهدفة، مثل �ضلل االأطفال 

منهما  حالة  اآخر  ت�ضجيل  عن  االإعالن  مّت  واللذين  والّدْفرِتيا، 

الربنامج  مّكن  قد  و  التوايل.  على  و1991   1987 �ضنتْي 

الق�ضاء على الكزاز لدى حديثي الوالدة  الوطني للتلقيح من 

اأ�ضباب وفيات االأطفال خالل ال�ضهر االأول؛  والذي يعد كاأحد 

وكذا من خف�ص الوفيات الناجتة عن اأمرا�ص احل�ضبة وال�ضعال 

الديكي. 

وقد كان املغرب اأول بلد يف املنطقة التابعة للمكتب اجلهوي 

 الذي ح�ضل على االإ�ضهاد بحذف 
)8(

ل�رشق البحر االأبي�ص املتو�ضط

مر�ص الكزاز لدى الر�ضع.

بلوغ  من  للتلقيح،  الوطني  الربنامج  مكن   2008 �ضنة  ويف 

يناهز   )BCG )لقاح  ال�ضل  مر�ص  �ضد  باللقاح  تغطية  معدل 

%96، واللقاح امل�ضاد للح�ضبة %94، واللقاح امل�ضاد لالإلتهاب 
الكبدي )�ضنف ب(  %94. كما �ضمح تلقيح الن�ضاء من حماية 

90 % من الوالدات اجلديدة.

ومن جانب اآخر، فاإن الربنامج الوطني ملكافحة اأمرا�ص االإ�ضهال 

�ضاهما يف  التغذية  نق�ص  اأمرا�ص  ملكافحة  الوطني  والربنامج 

من  وذلك  منخف�ضة،  �ضن  االأطفال يف  لوفيات  كبري  تقلي�ص 

خالل :

النهو�ص بعالج ومكافحة جفاف اجل�ضم لدى الطفل؛ � 
الت�ضجيع على الر�ضاعة الطبيعية؛ � 

؛ � D و  A اإغناء تغذية االأطفال بفيتامينات

)كاحلديد  اإ�ضافية  مبواد  االأ�ضا�ضية  الغذائية  املواد  اإغناء  � 
املائدة،  مللح  بالن�ضبة  واليود  ال�ضناعي،  للدقيق  بالن�ضبة 

.
)9(

والفيتامينات  Aو D بالن�ضبة لزيت املائدة(

هو  كما  الوفيات  تخفي�ص  يف  اأخرى  تدخالت  �ضاهمت  كما 

احلال بالن�ضبة ملكافحة �ضوء التغذية واال�ضطرابات الناجمة عن 

وموؤخرا  واليود    D فيتامني   ( التغذية  جزيئات  يف  النق�ص 

فيتامني A واحلديد(.

االألفية،  اأهداف  من  الرابع  الهدف  بلوغ  اأجل  ومن  ذلك،  ومع 

�ضنوات  خم�ص  من  االأقل  االأطفال  وفيات  بتخفي�ص  واملتعلق 

بن�ضبة الثلثني ما بني 1990 و 2015، اأي بلوغ معدل  ‰25 

لدى االأطفال دون 5 �ضنوات ومعدل 19‰ لدى االأطفال دون 
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ال�ضنة، ينبغي م�ضاعفة اجلهود خا�ضة يف الو�ضط القروي الذي 

يعرف م�ضتويات مرتفعة يف وفيات االأطفال اأقل من 5 �ضنوات 

يف كل ال�رشائح العمرية املعنية مهما كان جن�ص الطفل.

االإكراهات . 2

االأطفال،  وفيات  معدل  يف  البطيء  االنخفا�ص  تف�ضري  ميكن 

اإ�ضافة الأ�ضباب اأخرى، باملقاربة العمودية للربامج ال�ضحية التي 

باعتبارها  املا�ضي  القرن  ت�ضعينات  اأواخر  حتى  اعتمادها  مت 

م�ضوؤولة عن �ضعف جودة التكفل باالأطفال املر�ضى.

و باالإ�ضافة اإىل ذلك، مل تعط الربامج املتعلقة ب�ضحة االأمهات 

اإىل  اإال  الوالدة  حديثي  لالأطفال  املطلوب  االهتمام  واالأطفال 

وزارة  عمل  خطة  ركزت  ال�ضدد،  2008. وبهذا  �ضنة  حدود 

اإ�ضرتاتيجية  تفعيل  على   2012-2008 فرتة  خالل  ال�ضحة 

االأولويات  بني  من  وجعلها  الوالدة  حديثي  باالأطفال  التكفل 

الوطنية.

وت�ضكل �ضعوبات الولوج املادي واملايل و�ضعف جودة اخلدمات 

ال�ضدد، �ضيما واأنها مرتبطة  اأخرى يف هذا  اإكراهات  ال�ضحية 

لها  ال�ضحي فح�ضب، ولكن  بالنظام  اأ�ضا�ضية ال تتعلق  مبحددات 

اأبعادا اجتماعية واقت�ضادية ودميوغرافية وثقافية. ومن  اأي�ضا 

التي مت ر�ضدها كذلك، الفقر واالأمية  الرئي�ضية  العقبات  بني 

و�ضعف الوقاية ال�ضحية.

 االإ�ضرتاتيجية املعتمدة . 3

�ضن  دون  االأطفال  وفيات  انخفا�ص  وترية  ت�رشيع  اأجل  من 

اخلام�ضة، اعتمدت احلكومة اإ�ضرتاتيجية خا�ضة متتد للفرتة ما 

بني 2008 و2012 تهدف ل�ضمان امل�ضاواة يف توفري الرعاية 

ال�ضحية بني املناطق احل�رشية والقروية، وت�ضهيل الولوج لل�ضاكنة 

االأكرث احتياجا واإعطاء م�ضداقية للنظام ال�ضحي من خالل حت�ضني 

فعاليته وخف�ص تكاليف العالجات ال�ضحية و�ضعر االأدوية. 

ويف هذا ال�ضياق، وكبديل عن املقاربة للربامج ال�ضحية، مت اتخاذ 

عدة اإجراءات من �ضاأنها حت�ضني احلالة ال�ضحية لالأطفال وخف�ص 

عدد وفياتهم، من خالل تعميم التكفل املندمج باأمرا�ص الطفل 

املبادئ  واإعداد  االأ�ضا�ضية  ال�ضحية  باملوؤ�ض�ضات   
)10(

)PCIE(

ال�رشيرية التوجيهية التي تتوخى حت�ضني جودة املتابعة الطبية 

لالأطفال وفقا لتو�ضيات التاأمني االإجباري على املر�ص. 

ومن هذا املنظور، اأعدت احلكومة »خطة عمل وطنية للطفولة«، 

بني  ما  املمتدة  للفرتة  باأطفاله«،  جدير  »عامل  لالإعالن  وفقا 

2006 و2015، وجعلت احلد من وفيات االأطفال اأولوية خطة 
العمل التي مت تبنيها للفرتة املمتدة بني 2008 و2012. ويف 

هذا ال�ضياق، من املقرر تنفيذ االإجراءات التالية:

ت�رشيع تعميم اإ�ضرتاتيجية التكفل املندمج باأمرا�ص الطفل  � 
كمقاربة للعالجات ال�ضحية االأ�ضا�ضية للطفل؛ 

حت�ضني جودة التكفل ال�ضحي باالأطفال حديثي الوالدة؛  � 
تفعيل ال�ضيا�ضة الوطنية ل�ضحة الطفل؛  � 

باإدخال  وتقويته  للتلقيح  الوطني  الربنامج  تعزيز  � 
)التي  الرئوية  املكورات  كلقاح  جديدة،  جينية  م�ضادات 

ت�ضبب االلتهاب الرئوي( ولقاح فريو�ص روتا )الفريو�ص 

العجلي( )الذي ي�ضبب 40٪ من حاالت االإ�ضهال(؛

تكثيف حماربة اال�ضطرابات الناجتة عن نق�ص التغذية من  � 
خالل اعتماد اإ�ضرتاتيجية وطنية للتغذية؛ 

دعم املكون املرتبط مبرحلة ما قبل الوالدة يف برنامج »  � 
اأمومة بدون خماطر« من خالل اإن�ضاء وحدات جهوية لطب 

املواليد حديثي الوالدة؛ 

العالجات  معايري  وتوحيد  الب�رشية  املوارد  اإدارة  حت�ضني  � 
املتنقلة  اخلدمات  م�ضتوى  على  �ضواء  لالأطفال  املقدمة 

حديثي  لالأطفال  وباالأخ�ص  اال�ضت�ضفائي  الو�ضط  يف  اأو 

الوالدة؛ 

تو�ضيع نطاق التغطية ال�ضحية يف املناطق القروية وحت�ضني  � 
ا�ضتمرارية العالجات مع ماأ�ض�ضة نظام مرجعي؛ 

والذي   ، � 2010 �ضنة  خالل  الطبية  امل�ضاعدة  نظام  تعميم 

انطلق �ضهر نونرب 2008 بعد تفعيل التاأمني االإجباري عن 

املر�ص يف غ�ضت 2005؛ 

تطبيق برامج ترمي للحد من الفقر. �

اإلجتاه اخلطي اإلجتاه نحو املرمىاإلجتاه اخلطي

الرسم البياني 11 :تطور معدل وفيات األطفال املسجلة واملتوقعة

املصدر : م.س.ت
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 جدول 4 : تطور موؤ�رشات الهدف الرابع

199420082015-19822003-1991التق�ضيماملوؤ�رشاتاملرامي

املرمى 13: 

معدل  من  الثلثني  بن�ضبة  التقلي�ص 

وفيات االأطفال دون �ضن اخلام�ضة ما 

بني 1990 و 2015

معدل وفيات االأطفال دون 

�ضن اخلام�ضة )‰(

37،925)+(47)**(76)*(املجموع
885929الذكور
804827االإناث

593820الو�ضط احل�رشي
986933الو�ضط القروي

اأقل  معدل وفيات االأطفال 

من �ضنة )‰(

32،219)+(40 )**(57)*(املجموع
695123الذكور
573719االإناث

523317الو�ضط احل�رشي

695523الو�ضط القروي

اأقل  املواليد  وفيات  معدل 

من �ضهر)‰(

10-27)**(31)*(املجموع
393313الذكور
292310االإناث

302410الو�ضط احل�رشي
363312الو�ضط القروي

االأطفال  وفيات  معدل 

�ضنوات   5 و  �ضنة  بني  ما 

)‰(

5،77)+(7)**(20)*(املجموع

2087الذكور
24118االإناث

752الو�ضط احل�رشي

311510الو�ضط القروي

تلقوا  الذين  االأطفال  معدل 

جميع التلقيحات )%(

املجموع
)1992(

75،7
)2004-2003(

89،1
)***(94

95،0
75،586،895،0الذكور
76،091،295،0االإناث

معدل االنزالق بني اجلرعة 

)اللقاح  والثالثة  االأوىل 

االأطفال(  و�ضلل  الثالثي 

 )%(

املجموع
)1992(

12،4
)2004-2003(

2،7->4

12،92،5الذكور
11،92،8االإناث

امللقحني  االأطفال  معدل 

�ضد احل�ضبة )%(

املجموع
)1992(

79،8
)2004-2003(

90،4
)***(94

95،0
79،788،295،0الذكور
79،991،295،0االإناث

الطبيعية  الر�ضاعة  معدل 

باحلليب  اال�ضتعانة  دون 

ال�ضناعي ملدة 6 اأ�ضهر )%(

املجموع
)1992(

51
)2004-2003(

32
)++()2006(

15،1

 1987-1991 )*(

1999-2003 )**(

)***( النظام الوطني للمعلومة ال�ضحية )وزارة ال�ضحة(

)+( النتائج االأولية للبحث الوطني الدميوغرايف 2009/2010

2006-2007 )ENIMSJ( البحث الوطني متعدد املوؤ�رشات و�ضحة ال�ضباب )++(
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القدرة على التتبع والتقييم

   ملحة عن الو�ضعية

�ضعيفةمتو�ضطةقوية

Xالقدرة على جتميع املعلومات

Xجودة املعلومات املحينة

Xالقدرة على تتبع املعلومة االإح�ضائية 

Xقدرات التحليل االإح�ضائي 

القدرة على اإدماج التحليل االإح�ضائي يف اآليات اإعداد 

�ضيا�ضات التخطيط وتخ�ضي�ص املوارد
X

Xاآليات املتابعة والتقييم 

هل �ضيتحقق الهدف يف اأفق 2015؟

من غري املرجحمن املحتملمن املرجح

حالة املحيط/مواتية

�ضعيفة�ضعيفة لكنها يف حت�ضنمتو�ضطةقوية
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امل�ضدر : وزارة ال�ضحة-املندوبية ال�ضامية للتخطيط

عند بداية الت�ضعينات اأولت ال�ضيا�ضات والربامج مكانة خا�ضة 

اللواتي يف �ضن االإجناب. وعلى �ضوء  الن�ضاء، وال�ضيما  ل�ضحة 

املوؤ�رشات الرئي�ضية، خا�ضة تلك املتعلقة مبخاطر الوفاة املرتبطة 

واالأمرا�ص  الوالدة  عند  وبامل�ضاعدة  احلمل  ومبتابعة  باالأمومة 

املعدية وال�ضيدا، يتبني اأنه مت ت�ضجيل تقدم كبري يف هذا املجال 

لكنه يبقى بعيدا عن االأهداف والنتائج املراد حتقيقها. 

1.   امل�ضتويات والتوجهات

 تعترب وفيات االأمهات ظاهرة من ال�ضعب قيا�ضها يف غياب 

معطيات نظام موثوق لت�ضجيل عدد الوفيات واأ�ضبابها، حيث 

اإن معطيات االأبحاث التي اأجريت حتى االآن، ال تقدم مقيا�ضا 

دقيقا لهذه الظاهرة نظرا حلجم خطاأ املعاينة يف التقديرات 

املبا�رشة،  غري  التقدير  ولطريقة  اإليها  التو�ضل  يتم  التي 

املرجعية  للفرتة  وكذلك  االأخوات  ت�رشيحات  على  املعتمدة 

الذي  ال�ضيء  ما.  اإىل حد  تكون، طويلة  التي  التقديرات  لهذه 

يحول دون تقييم التقدم الذي مت اإحرازه حديثا. 

بهذه  اخلا�ضة  التقديرات  اآخر  اأن  اإىل  هنا  االإ�ضارة  وجتدر 

)بحث  الت�ضعينات  اأواخر  اإىل  تعود  املغرب  يف  الظاهرة 

همت  وقد   )2004-2003 االأ�رشة  ل�ضحة  العربي  امل�رشوع 

امل�ضاهمة يف  اأجل  ومن  �ضنوات.  مدتها ع�رش  مرجعية  فرتة 

حت�ضني قيا�ص معدالت وفيات االأمهات يف املغرب، يتم حاليا 

اإجناز بحث وطني دميوغرايف على مراحل ويخ�ص عينة كبرية 

من  البحث  هذا  �ضيمكن  اأ�رشة.   105.000 من  اأكرث  ت�ضم 

التو�ضل اإىل تقديرات مبنية على ثالثة مناهج خمتلفة: تقدير 

مبا�رش يتعلق باملا�ضي )5 �ضنوات قبل البحث( وتقدير ي�ضتند 

خالل  وتقدير  البحث  مراحل  خالل  احلمل  حاالت  تتبع  على 

املرحلة الثالثة ح�ضب طريقة االأخوات. �ضت�ضاعد هذه املناهج 

واالأ�ضاليب على تقدير حجم وفيات االأمهات يف املغرب بدقة 

اأكرب.

ويتبني وفقا للنتائج املوؤقتة التي خل�ضت اإليها املرحلة االأوىل 

معدل  اأن   2010-2009 الدميوغرايف  الوطني  البحث  من 

 100.000 لكل  وفاة  حالة   132 اإىل  ي�ضل  االأمهات  وفيات 

. وباملقارنة مع 
والدة حية بني يونيو 2004 ويونيو 2009)11(

تقديرات تقريبية للبحث حول ال�ضكان وال�ضحة االأ�رشية ل�ضنة 

حية  والدة   100.000 لكل  وفاة  حالة   227(  2004-2003
ما بني 1995-2003(، انخف�ضت وفيات االأمهات يف املغرب 

بنحو %42 ، مما يوؤكد التقدم الذي �ضهدته موؤ�رشات التنمية 

الب�رشية خالل العقد املا�ضي. 

وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن انخفا�ص معدل وفيات االأمهات له عالقة 

الدميوغرايف  الوطني  للبحث  اخل�ضوبة .وفقا  مبعدالت  قوية 

الكلي  فاإن معدل اخل�ضوبة   ، االأوىل(  )املرحلة   2010-2009
 ،  2008 �ضنة  اأواخر  يف  امراأة  لكل  طفل   2،36 اإىل  انخف�ص 

لل�ضكان  العام  لالإح�ضاء  وفقا   ،2004 �ضنة   2،47 بلغ  اأن  بعد 

اأوائل  يف  امراأة  لكل  و 4اأطفال   ،2004 ل�ضنة  وال�ضكنى 

الت�ضعينات. وي�ضتقر هذا املعدل  حتت عتبة  2،04 طفل لكل 

امراأة يف املناطق احل�رشية و 2،8 طفل لكل امراأة يف املناطق 

القروية. 

العامل  العائلي  التخطيط  خدمات  ا�ضتعمال  تو�ضيع  وي�ضكل 

الرئي�ضي النخفا�ص معدالت اخل�ضوبة يف املغرب ، حيث ارتفع 

اللواتي  ا�ضتخدام و�ضائل منع احلمل )الن�ضاء املتزوجات  معدل 

ترتاوح اأعمارهن بني 15 و49 �ضنة( ب�ضكل ملحوظ من 42% 

�ضنة 1990 اإىل %63 �ضنة 2004. 

اخل�ضوبة  معدل  يف  الكبري  االنخفا�ص  تاأثري  اإىل  وباالإ�ضافة 

اجلدير  فمن  االأمهات،  وفيات  معدل  انخفا�ص  على  االإجمايل 

بينها  من  املحددات،  لبع�ص  االإيجابي  التطور  م�ضاهمة  بالذكر 

على وجه اخل�ضو�ص التغطية بالفحو�ضات الطبية خالل فرتة 

احلمل. 

اإذا كانت معطيات البحث حول ال�ضكان وال�ضحة االأ�رشية ل�ضنة 

2003-2004 متجاوزة اليوم، فاإنها رغم ذلك تبني اأن هناك 
 .

)12(
حت�ضن ملحوظ لهذه املحددات

الهدف  5     حت�ضني �ضحة االأم

القيم املسجلةاإلجتاه نحو املرمىاإلجتاه اخلطي

الرسم البياني 12 :تطور معدل وفيات األمهات املسجلة واملتوقعة

املصدر : م.س.ت
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الوطني  البحث  لتقديرات  وفقا  اأنه  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر 

الدميوغرايف ل�ضنة 2009-2010، فاإن ن�ضبة الن�ضاء احلوامل 

ا�ضت�ضارة طبية قبل  ا�ضتفدن من  اللواتي  الثامن  �ضهرهن  يف 

الو�ضع ت�ضل اإىل 80%. 

وفيات  معدل  انخفا�ص  نحو  االجتاه  هذا  من  الرغم  وعلى 

االأمهات واال�ضتفادة من الرعاية ال�ضحية املرتبطة باحلمل، فاإن 

معدل الوفيات واالإ�ضابة باملر�ص لدى االأمهات وحديثي الوالدة 

ال يزال مرتفعا، م�ضكال بالتايل عائقا لل�ضحة العمومية. ال�ضيء 

اإىل اعتماد خطة عمل طموحة  العمومية  ال�ضلطات  الذي دفع 

لت�رشيع تخفي�ص معدل وفيات االأمهات.

2.  االإكـراهات 

اأدى العجز الهيكلي والتنظيمي يف بع�ص م�ضت�ضفيات وعيادات 

الهياكل،  بهذه  للنهو�ص  برنامج  اإىل  احلاجة  اإبراز  اإىل  الوالدة 

الهام�ضية  واملناطق  املعزولة  القروية  املناطق  يف  وخا�ضة 

للمدن.

وترتبط االإكراهات التي توؤثر على �ضحة االأم كذلك ب�رشوط 

الولوج اإىل اخلدمات ال�ضحية على ال�ضعيد االإقليمي، وال �ضيما 

الوالدة داخل املوؤ�ض�ضات ال�ضحية. ون�ضري يف هذا ال�ضدد اإىل اأن 

اإىل اخلدمات  للولوج  يواجهن م�ضاكل عدة  الن�ضاء  الكثري من 

املوؤ�ض�ضات.  هذه  عن  املادي/البعد  اأو  املايل  باجلانب  املرتبطة 

وي�ضكل نقل الن�ضاء يف مرحلة املخا�ص على �ضبيل املثال، جانبا 

من م�ضاكل الرعاية الطبية التي متنع العديد من الن�ضاء احلوامل 

اإىل املرافق الطبية. وت�ضكل  يف املناطق القروية من الو�ضول 

االعتبارات الثقافية بدورها حاجزا يحول دون اال�ضتفادة من 

اخلدمات ال�ضحية.

وب�ضكل عام، يو�ضح الت�ضخي�ص الذي مت اإجراءه يف هذا ال�ضدد، 

وجود ثالثة اأنواع من االإكراهات: 

التوليدية  الرعاية  خلدمات  واملايل  املادي  الولوج  � 

امل�ضتعجلة؛

نق�ص العاملني و�ضعف جودة الرعاية ال�ضحية؛ � 

الف�ضل يف تن�ضيق وتوجيه االأعمال. �

3.   االإ�ضرتاتيجية املعتمدة 

االأمهات  وفيات  خف�ص  لت�رشيع  خطة  احلكومة  و�ضعت 

واالأطفال حديثي الوالدة ، كمكون اأ�ضا�ضي الإ�ضرتاتيجية ال�ضحة 

جمانية  اأهمها  عاجلة  تدابري  اتخاذ  مت  وقد   .2012-2008
الوالدة  وم�ضت�ضفيات  دور  القي�رشية يف  والعمليات  الوالدة 

وجمانية النقل بني خمتلف م�ضتويات التكفل عند ال�رشورة 

بالن�ضبة لالأم اأو الطفل حديث الوالدة وحت�ضني م�ضتوى جاذبية 

دور الوالدة، وال �ضيما يف املناطق القروية والهام�ضية للمدن. 

ترتكز اخلطة الوطنية اخلا�ضة التي تهدف اإىل ت�رشيع تخفي�ص 

معدل وفيات االأمهات واالأطفال على 3 حماور اإ�ضرتاتيجية: 

اإىل الرعاية ال�ضحية التوليدية  املحور االأول: حت�ضني الولوج 

والرعاية باالأطفال حديثي الوالدة وتوفري العاملني املوؤهلني يف 

مرافق الوالدة. ويف هذا ال�ضياق، مت اتخاذ العديد من االإجراءات، 

من بينها على اخل�ضو�ص جمانية الوالدة والعمليات القي�رشية 

والنقل الطبي، واإن�ضاء خدمات للم�ضاعدة الطبية امل�ضتعجلة من 

وتوفري  القروي،  العامل  يف  الوالدة  م�ضتعجالت  �ضبط  اأجل 

وفح�ص  والوقاية  القدرات  تعزيز  وكذا  املوؤهلني  العاملني 

طريق  عن  خا�ضة  املخاطر،  بع�ص  ت�ضكل  التي  احلمل  حاالت 

اإن�ضاء وحدات طبية متنقلة. 

املحور الثاين : حت�ضني جودة التكفل باحلمل والوالدة؛ اإذ تعد 

%80  من وفيات  امل�ضاعفات املبا�رشة للوالدة م�ضوؤولة عن 

االأمهات )النزيف والتعفنات واالرتعاج واالإجها�ص..( مقابل 

الدم  )فقر  املبا�رشة  غري  االأ�ضباب  عن  ناجتة  فقط   20%
تدقيق  مت  ذلك،  اأجل  ومن  وال�ضكري...(.  الدم  �ضغط  وارتفاع 

توجد يف  كما  الوالدة  وم�ضت�ضفيات  دور  االأعمال يف جميع 

الطابع  واإ�ضفاء  الوالدة  مرافق  لتاأهيل  خطط  التنفيذ  طور 

االإن�ضاين عليها. 

املحور الثالث : حت�ضني اإدارة برنامج حماربة وفيات االأطفال 

واالأمهات من خالل اإن�ضاء نظام لر�ضد وفيات االأمهات واالأطفال 

حديثي الوالدة وتتبع االأن�ضطة والتعبئة االجتماعية واملرافعة 

ال�ضياق، مت  بدون خماطر. ويف هذا  االأمومة  وال�رشاكة حول 

اللواتي  الن�ضاء  وفيات  عن  التبليغ  اإلزامية  و�ضع  على  العمل 

ترتاوح اأعمارهن ما بني 15 و49 �ضنة واإجراء حتقيقات �رشية 

للوفيات الناجتة عن احلمل والوالدة وتبعاتهما.
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199920082015-19872003-1991الو�ضطاملوؤ�رشاتاملرامي

املرمى 14 : 

التقلي�ص بثالثة اأرباع وفيات 

االأمهات ما بني 1990 و 2015

معدل وفيات االأمهات 

)لكل 100000 مولود 

حي(

املجموع

)1991-1985(

332
)2003-1995(

227
)2009-2004(

)+(13283
284187احل�رشي
362267القروي

التي  الوالدات  معدل 

متت مب�ضاعدة مهني موؤهل

3163املجموع
)2009(

8390
6485احل�رشي
1440القروي

املرمى 15 : 

التو�ضل يف اأفق 2015 اإىل 

اال�ضتفادة الكاملة من ال�ضحة 

االإجنابية

معدل الن�ضاء اللواتي 

خ�ضعن ال�ضت�ضارة طبية 

واحدة على االأقل قبل 

الو�ضع

املجموع

3368)+(8090

94)+(6185احل�رشي
68)+(1848القروي

احلاجيات التي مل يتم 

تلبيتها بخ�ضو�ص تنظيم 

االأ�رشة )ب%(

)++()1992(

19،7
)2004-2003(

10

معدل اخل�ضوبة عند 

املراهقات )19-15 �ضنة ( 

)لكل 1000(

املجموع

)1994(

28،6
)2004(

19،1
)2008(

17،3
20،713،512،4احل�رشي
36،425،223،3القروي

املرمى 16 : 

ال�ضهر على توفري �ضحة اإجنابية 

يتم مبوجبها اتخاذ القرارات 

ب�ضكل م�ضرتك بني الن�ضاء 

والرجال

معدل الوالدات املتباعدة 

بني 7 و 17 �ضهرا )%(

10،47،2املجموع
10،35،6احل�رشي
10،58،6القروي

5،46،48،9معدل العمليات القي�رشية
معدل الن�ضاء اللواتي 

خ�ضعن ال�ضت�ضارة طبية 

واحدة على االأقل بعد 

الو�ضع

6580املجموع
8795احل�رشي
4260القروي

معدل ا�ضتعمال موانع 

احلمل

)1992()2004-2003(

426365املجموع
556665احل�رشي

326065القروي
امل�ضدر : وزارة ال�ضحة

)+( املندوبية ال�ضامية للتخطيط، البحث الوطني الدميوغرايف، النتائج املوؤقتة للمرحلة االأوىل

)++( ال�ضحة االإجنابية باملغرب : العوامل الدميوغرافية واالجتماعية 1998، مركز الدرا�ضات والبحوث الدميوغرافية

 جدول 5 : تطور موؤ�رشات الهدف اخلام�ص
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هل �ضيتحقق الهدف يف اأفق 2015؟

من غري املرجحمن املحتملمن املرجح

حالة املحيط/مواتية

�ضعيفة�ضعيفة لكنها يف حت�ضنمتو�ضطةقوية

�ضعيفةمتو�ضطةقوية

Xالقدرة على حت�ضيل املعلومات

Xجودة املعلومات املحينة

Xالقدرة على تتبع املعلومات االإح�ضائية 

Xقدرات التحليل االإح�ضائي 

Xالقدرة على اإدماج التحليل االإح�ضائي يف اآليات اإعداد �ضيا�ضات التخطيط وتخ�ضي�ص املوارد

Xاآليات التتبع والتقييم 

القدرة على التتبع والتقييم

   ملحة عن الو�ضعية
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منذ ظهور اأول حالة ملر�ص ال�ضيدا �ضنة 1986، و�ضع املغرب 

التزام  تعك�ص  والرتتيبات  التدابري  من  جمموعة  تدريجيا 

هذا  ومواجهة  ملحاربة  التوعية  و�ضيا�ضية  واإرادتها  احلكومة 

اخلطط  خمتلف  اأ�ضبحت  الوطنية،  اخلربات  وبف�ضل  الوباء. 

االإ�ضرتاتيجية اأكرث فاعلية مع تطور املعرفة الوبائية اأو الطبية 

االإطار  الواقع،  يف  اخلطط  هذه  ومتثل  اأوال�ضو�ضيولوجية. 

االإ�ضرتاتيجي الوحيد لال�ضتجابة على امل�ضتوى الوطني. ي�ضمل 

هذا االإطار كل االأطراف املتدخلة يف هذا املجال، من منظمات 

وقطاع  مدين  وجمتمع  حكومية  غري  ومنظمات  حكومية 

خا�ص و�ضلطات حملية.

ويعترب اإطار التدخل هذا واحدا من »املبادئ الثالثة الرئي�ضية« 

الوطني  باالإطار  االأمر  ويتعلق  املغرب.  بها  التزم  التي 

االإ�ضرتاتيجي الوحيد املتعدد القطاعات، املذكور اأعاله، وهيئة 

واالآليات  التن�ضيق-املغرب(  )جلنة  الوحيدة  الوطنية  التن�ضيق 

الوحيدة للتتبع والتقييم. 

اأول  ظهور  منذ  املو�ضوعاتية  الوطنية  اجلمعيات  تعمل  كما 

حاالت ال�ضيدا يف البالد على دعم جهود احلكومة، مبا يف ذلك 

تعبئة املوارد واملرافعة وحت�ضني الولوج اإىل املعلومات والفح�ص 

والتكفل بامل�ضابني بهذا الوباء. 

وقد متكن املغرب من ت�ضجيل تقدم كبري يف جماالت الوقاية 

املكت�ضبة/ املناعة  فقدان  بداء  بامل�ضابني  والتكفل  والفح�ص 

اأفريقيا  �ضمال  يف  دولة  اأول  كان  املغرب  اأن  كما  ال�ضيدا، 

العاملي ملحاربة  ال�ضندوق  وال�رشق االأو�ضط ح�ضلت على دعم 

ال�ضيدا وال�ضل واملالريا �ضنة 2003، وهو الدعم الذي مت جتديده 

للجهود  تقديرا   2011 اإىل   2007 من  املمتدة  الفرتة  خالل 

املبذولة.  

1. امل�ضتويات واالجتاهات 

مر�ص فقدان املناعة

 تظل ن�ضبة انت�ضار حمل فريو�ص داء فقدان املناعة املكت�ضبة 

يف املغرب منخف�ضة جدا  كما يت�ضح من نتائج عملية املراقبة 

للبالد. ويف  خمتلفة  جهات  يف  �ضنويا  اإجرائها  يتم  التي 

�ضفوف الن�ضاء احلوامل، تبقى ن�ضبة حامالت الفريو�ص امل�ضبب 

لداء فقدان املناعة املكت�ضبة منخف�ضة، وي�ضهد م�ضتواها �ضبه 

ا�ضتقرار منذ �ضنة 2000. وتبني معطيات ال�ضنوات االأخرية 

انح�ضارها باخل�ضو�ص على املجموعات االأكرث عر�ضة لالإ�ضابة 

الفريو�ص  انت�ضار  ن�ضبة  وترتاوح  باملغرب.  املناطق  بع�ص  يف 

املواقع( بني  املكت�ضبة )يف جميع  املناعة  لداء فقدان  امل�ضبب 

حمرتفات اجلن�ص بني  %2 و%3 وهي م�ضتقرة ب�ضكل ن�ضبي 

منذ �ضنة 2001. ولالإ�ضارة، فاإن هذه الن�ضبة تفوق %5 منذ 

عدة �ضنوات، يف منطقة �ضو�ص ما�ضة درعة. 

الفريو�ص  حاملي  حاالت  عدد  تطور  من خالل حتليل  ويتبني 

مع  عنها  املبلغ  املكت�ضبة/ال�ضيدا  املناعة  فقدان  لداء  امل�ضبب 

ابتداء  مرور الوقت، وجود ارتفاع تدريجي يف عدد احلاالت 

 حماربة مر�ص فقدان املناعة املكت�ضبة )ال�ضيدا( وحمى امل�ضتنقعاتالهدف  6 

 واأمرا�ص اأخرى

الرسم البياني 13 :تطور معدل حاملي مرض فقدان املناعة )السيدا(
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املصدر : وزارة الصحة

0

0,1

0,2

1990 1995 2000

0,06

0,09 0,11 0,13

2005 2010 2012

املصدر : وزارة الصحة

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0,06
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
0,09
0,1
0,1
0,11
0,11
0,12
0,13

نسبة انتشار فقدان املناعة )السيدا(السنوات



41

التقرير الوطنـــــــي 2009أهداف األلفيـة من أجل الـتنـمــــــــــــــــــية

من 2005. وترتبط هذه الزيادة يف عدد احلاالت املبلغ عنها 

بتعزيز الفح�ص التطوعي والت�ضخي�ضي والولوج اإىل العالج يف 

جهات عديدة. 

ويظهر حتليل احلاالت ح�ضب الفرتات اأن ن�ضبة الن�ضاء بلغت 

%47،9 خالل ال�ضنوات اخلم�ص االأخرية. 

وجدير بالذكر اأن العدوى تنتقل جن�ضيا اإىل حد كبري بن�ضبة 

%92،3 من احلاالت، %87 منها من خالل العالقات اجلن�ضية 
العادية بني رجل وامراأة و%5،3 من خالل العالقات املثلية اأو 

بني ال�ضواذ. وتختلف ن�ضب طرق انتقال العدوى بني احلاالت 

احلاملة للفريو�ص امل�ضبب لداء فقدان املناعة املكت�ضبة/ال�ضيدا 

خمتلفة  ديناميات  تظهر  حيث  املناطق،  بع�ص  م�ضتوى  على 

يف  املكت�ضبة  املناعة  فقدان  لداء  امل�ضبب  الفريو�ص  النتقال 

بع�ص املجموعات ال�ضكانية االأكرث عر�ضة للعدوى.

وقد قدر عدد االأ�ضخا�ص احلاملني للفريو�ص امل�ضبب لداء فقدان 

املناعة املكت�ضبة مبا يقارب 25.500 �ضخ�ص �ضنة 2009 ون�ضبة 

بني  املكت�ضبة  املناعة  فقدان  لداء  امل�ضبب  الفريو�ص  انت�ضار 

ال�ضكان يف %0،11. ومن املتوقع اأن يبقى انت�ضار الفريو�ص 

م�ضتقرا  �ضيبقى  كما  تقريبا   0،12% بن�ضبة  جدا  منخف�ضا 

ن�ضبيا على مدى ال�ضنوات القليلة املقبلة.

ويعترب انخفا�ص معدل انت�ضار الفريو�ص امل�ضبب لداء فقدان 

وجهود  يقظة  نتيجة  املغرب  يف  ال�ضيدا   / املكت�ضبة  املناعة 

اأن  املدين. والواقع  املجتمع  عن  ف�ضال  العمومية  ال�ضلطات 

املغرب من بني البلدان التي جنحت يف تعميم اال�ضتفادة من 

لتلقي  املوؤهلني  الفريو�ص  حاملي  على  جمانا  الثالثي  العالج 

العالج ويف و�ضع برنامج للم�ضاحبة النف�ضية واالجتماعية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من االأرقام املطمئنة وامل�ضتقرة التي 

اليقظة  فاإن  عموما،  ال�ضكان  بني  الفريو�ص  انت�ضار  ي�ضجلها 

بني  الن�ضاء  ن�ضبة  يف  ارتفاع  هناك  اأن  خا�ضة  مطلوبة  تبقى 

والأن  املكت�ضبة  املناعة  فقدان  لداء  امل�ضبب  الفريو�ص  حاملي 

ال�ضكان  الفريو�ص بني  انت�ضار  ارتفاع كبري يف معدل  هناك 

االأكرث عر�ضة للخطر.

داء ال�ضل 

ال يزال داء ال�ضل ميثل م�ضكلة �ضحية باملغرب. ففي �ضنة 2009، 

مت االإبالغ عن 25.530 حالة اإ�ضابة جديدة بهذا الداء، اأي ما يعادل 

ن�ضمة.   100.000 لكل  81 حالة  تراكميا قدره  �ضنويا  معدال 

)�ضبع  �ضنة  15 و45  اأعماهم بني  احلاالت ترتاوح  %70 من 
حاالت من اأ�ضل ع�رشة(، وما يقرب من %57 منهم )�ضتة من 

اأ�ضل ع�رشة( ذكور يعي�ضون عادة يف املناطق احل�رشية ذات 

الكثافة ال�ضكانية املرتفعة.

ذي  الرئوي  ال�ضل  ن�ضبة  فاإن  ا�ضتع�ضائه،  من  الرغم  وعلى 

انتقال »ع�ضية كوخ«  بانخفا�ص يف  االيجابية يوحي  املجهرية 

اأعلى  عرفت  )التي   1996 �ضنة  منذ  ال�ضاكنة  �ضفوف  يف 

مهما  اإجنازا  املغرب  حقق  ولالإ�ضارة، فقد  االإ�ضابة(.  معدالت 

ذي  الرئوي  ال�ضل  من حاالت   80% من  اأكرث  فح�ص  مت  حيث 

املجهرية االيجابية وعالج اأكرث من %85 من احلاالت باعتماد 

اإ�ضرتاتيجية املعاجلة الق�ضرية االأمد حتت املراقبة املبا�رشة.

وجدير بالذكر اأن بع�ص العوامل اخلارجية ميكن اأن توؤدي اإىل 

تفاقم تاأثري الداء مثل الفقر واالأمية، اللذان يعتربان عامالن 

رئي�ضيان النت�ضار داء ال�ضل، يف حني اأن هناك عوامل اأخرى 

مرتبطة بالنظام ال�ضحي ونخ�ص بالذكر نق�ص العاملني املوؤهلني 

وو�ضائل الر�ضد والتقييم، باالإ�ضافة اإىل �ضعف ا�ضرتاتيجيات 

التعبئة االجتماعية ملحاربة هذا الداء. 

مر�ص حمى امل�ضتنقعات 

منذ انطالق برنامج حماربة املالريا �ضنة 1965، انخف�ص عدد 

عدد  انتقل  حيث  كبري  ب�ضكل  املر�ص  بهذا  امل�ضابة  احلاالت 

امل�ضابني من 30.893 اإىل 64 م�ضابا �ضنة 1978. وقد �ضهدت 

هذه الفرتة كذلك الق�ضاء على املالريا املنجلية، التي مت ت�ضجيل 

اآخر حالة اإ�ضابة بها �ضنة 1973. 

القيم املسجلةاإلجتاه نحو املرمىاإلجتاه اخلطي

الرسم البياني 14 :تطور املعدالت املسجلة واملتوقعة
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ومع ذلك، مل تتم ال�ضيطرة على املر�ص واحتوائه اإال يف اأواخر 

الت�ضعينات.و�ضعيا لتعزيز هذا االجتاه، مت اعتماد اإ�ضرتاتيجية 

على  الق�ضاء  )اإ�ضرتاتيجية  نهائي  ب�ضكل  املر�ص  على  للق�ضاء 

بوؤرة النتقال  اآخر  الق�ضاء على  اأتاحت   ،1999 �ضنة  املالريا( 

العدوى �ضنة 2002، ومت الك�ضف على اآخر حالة م�ضابة باملالريا 

املحلية �ضنة  .2004 ومنذ ذلك احلني، مل يتم ت�ضجيل اأي اإ�ضابة 

باملر�ص يف املغرب. 

لقد مت الق�ضاء على املالريا باملغرب ، لكن خطر ظهورها من 

ولهذا  ال�ضاكنة.  وانتقال  الهجرة  ب�ضبب  م�ضتبعد  غري  جديد 

خ�ضو�ضا  امل�ضتوردة،  املالريا  حماربة  تعزيز  ال�رشوري  فمن 

واأن نظام التتبع �ضجل 56 حالة اإ�ضابة جديدة �ضنة 2000 و83 

لوجود  اإدراكا  2008. و  �ضنة  142 حالة  و   2006 �ضنة  حالة 

خالل  من  املكت�ضبات  تعزيز  على  يعمل  املغرب  فاإن  اخلطر، 

اعتماد اأن�ضطة منا�ضبة ملراقبة املر�ص ومكافحته.

ويف هذا االإطار، هناك �ضببان رئي�ضيان يربران هذا احلذر: 

1 - االإعالن عن حاالت قادمة من اخلارج التي ت�ضهد ارتفاعا 
من  والهجرة  الدولية  االأ�ضفار  ن�ضبة  ارتفاع  ب�ضبب  م�ضتمرا 

البلدان املوبوءة، ال�ضيء الذي ي�ضكل خطرا لعودة ظهور املالريا 

ببلدنا.  

2 - ا�ضتمرار وجود عوامل اخلطر وال�ضعف، ال �ضيما يف ما 
يتعلق بالظروف االيكولوجية املواتية النت�ضار البعو�ص الناقل 

للمر�ص.

2 - االإكراهات 

من بني اأهم املعوقات وال�ضعوبات التي واجهها املغرب ملحاربة 

داء فقدان املناعة املكت�ضبة/ال�ضيدا وال�ضل واملالريا :

مر�ص فقدان املناعة 

�ضعف التو�ضع اجلغرايف الأن�ضطة الوقاية؛  � 
الفح�ص  خدمات  اإىل  الولوج  يف  املناطق  بني  التفاوت  � 
املناعة  فقدان  لداء  امل�ضبب  الفريو�ص  بحاملي  والتكفل 

املكت�ضبة؛ 

عدم اإدماج الوقاية من الفريو�ص يف برامج التنمية؛  � 
�ضعف م�ضاركة القطاع اخلا�ص الطبي وغري الطبي؛  � 

الو�ضم بالعار والتمييز �ضد حاملي الفريو�ص امل�ضبب لداء  � 
فقدان املناعة املكت�ضبة.

 

داء ال�ضل

 

الفقر واالأمية كعاملني ي�ضهالن ظهور وانت�ضار داء ال�ضل؛  � 
ملر�ص  املجهري  الت�ضخي�ص  الإجراء  املوؤهلني  العاملني  قلة  � 

ال�ضل؛ 

�ضعف طرق املراقبة والتقييم لهذا املر�ص يف امليدان؛  � 
ملر�ص �  املجهري  الت�ضخي�ص  الإجراء  املوؤهلني  العاملني  قلة 

ال�ضل؛ 

�ضعف ا�ضرتاتيجيات التعبئة االجتماعية. � 
  

مر�ص حمى امل�ضتنقعات 

ي�ضعب  التي  باملناطق  ال�ضحية  التغطية  توفري  �ضعوبة  � 
الو�ضول اإليها؛ 

�ضعف امل�ضاركة املجتمعية يف حماربة املالريا؛  � 
اإجراءات  التخاذ  القطاعات  خمتلف  بني  التعاون  �ضعف  � 

فعالة ملحاربة هذا املر�ص. 

3. االإ�ضرتاتيجية املعتمدة 

مر�ص فقدان املناعة 

ت�ضطر اخلطة االإ�ضرتاتيجية الوطنية 2007-2011، التي تعترب 

ثمرة العمل اجلماعي جلميع الفاعلني املوؤ�ض�ضاتيني واجلمعويني 

اإ�رشاف وزارة  م�ضتوى حتت  اأعلى  بالتزام على  والتي حتظى 

الوقاية  اأجل توعية اجلميع بطرق  اأهدافا وطنية من   ، ال�ضحة 

وا�ضتفادتهم من العالج والرعاية والدعم بخ�ضو�ص الفريو�ص 

امل�ضبب لداء فقدان املناعة املكت�ضبة. 

ويف هذا ال�ضدد، جتدر االإ�ضارة اإىل اإ�ضناد مهمة تطبيق اخلطة 

غري  املنظمات  من  جمموعة  اإىل  الوطنية  االإ�ضرتاتيجية 

املكلفة  الوزارية  والقطاعات  واملحلية  الوطنية  احلكومية 

االإ�ضالمية  وال�ضوؤون  ال�ضجون  واإدارة  وال�ضباب  بالتعليم 

والتعاون الوطني ووزارة الت�ضغيل ووزارة الفالحة. ويف هذا 

االإطار، مت تنفيذ عدد من اخلطط العملية املحلية يف العديد من 
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املناطق بتن�ضيق مع اللجان بني القطاعية ملحاربة ال�ضيدا.  

ولالإ�ضارة، فقد مت اإحراز تقدم كبري من خالل اجلهود الوطنية 

للتوا�ضل  جديدة  اإ�ضرتاتيجية  اإطالق  مت  ال�ضيدا، كما  ملحاربة 

 .2004 ب�ضنة  اخلا�ص  ال�ضابق  التقييم  �ضوء  على  االجتماعي 

وباالإ�ضافة اإىل ذلك، �ضهدت تغطية برامج الوقاية التي ت�ضتهدف 

مت  الذين  االأ�ضخا�ص  عدد  يف  هاما  ارتفاعا  والن�ضاء  ال�ضباب 

تكوينهم اأو حت�ضي�ضهم وتنوع االأ�ضاليب املعتمدة اأو ال�رشكاء 

االأكرث عر�ضة خلطر  ال�ضكان  تغطية  تو�ضيع  املعنيني. كما مت 

االإ�ضابة بالداء بربامج الوقاية، وو�ضع برنامج للحد من املخاطر 

�ضجل  باحلقن يف منطقة طنجة. وقد  املخدرات  متعاطي  بني 

الولوج اإىل اال�ضت�ضارة والفح�ص الطوعي تقدما مهما كذلك. 

وف�ضال عن ذلك، يبقى العالج مب�ضادات الفريو�ضات القهقرية 

وارتكزت  عنهم،  الك�ضف  مت  الذين  االأ�ضخا�ص  متوفرا جلميع 

والعالج،  للتكفل  اجلهوية  املراكز  تاأهيل  رفع  على  اجلهود 

ال�ضنة  هذه  ال�رشوع  مت  فقد  ولالإ�ضارة،  اأكادير.  مبدينة  خا�ضة 

كذلك  مت�ضمنا  ال�ضو�ضيولوجي،  الدعم  تنفيذ برنامج  يف 

الو�ضاطة االجتماعية وال�رشوع يف جمموعات الدعم الذاتي، 

املناعة  فقدان  لداء  امل�ضبب  الفريو�ص  مكون  اإدخال  مت  كما 

املكت�ضبة �ضمن مكونات االإ�ضرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف 

�ضد الن�ضاء. ويجري حاليا تقييم الربنامج التجريبي للوقاية 

ي�ضمل  والذي  اأطفالهن  اإىل  االأمهات  من  العدوى  انتقال  من 

لي�ضمل  نطاقه  تو�ضيع  اأجل  من  االأ�ضا�ضية  ال�ضحية  اخلدمات 

مناطق اأخرى. 

اإعادة  املغربية  التن�ضيق  جلنة  وا�ضلت  ذلك،  اإىل  وباالإ�ضافة 

هيكلتها من اأجل متثيٍل اأف�ضل لل�رشكاء مع نظام النتخاب ممثلي 

املجتمع املدين.

هذا  ملحاربة  احلكومة  تخ�ض�ضها  التي  امليزانية  اإىل  وباالإ�ضافة 

العاملي  ال�ضندوق  قبل  من  الدعم  على  احل�ضول  يتم  الداء، 

التي يتم  الثنائيني واالأموال  املتحدة واملانحني  االأمم  ومنظومة 

.)Sidaction( »جمعها يف اإطار حملة »�ضيداك�ضيون

للخطة  االأول  الن�ضف  نتائج  ا�ضتعرا�ص  يف  �رشع  وقد 

حتول  التي  العوائق  حتديد  اأجل  من  الوطنية  االإ�ضرتاتيجية 

دون ا�ضتفادة اجلميع وحتديد اأهداف واإ�ضرتاتيجيات ال�ضنوات 

القادمة.

داء ال�ضل 

اإطار  يف  جهوده  املغرب  يوا�ضل  ال�ضل،  داء  ملحاربة  �ضعيا 

الربنامج الوطني ملحاربة هذا الداء.  

ومن بني االأن�ضطة التي و�ضعت يف هذا ال�ضياق، جتدر االإ�ضارة 

اإىل:

االأمد  الق�ضرية  املعاجلة  اإ�ضرتاتيجية  وتعميم  اعتماد  � 
�ضنة  منذ  العاملية،  ال�ضحة  ملنظمة  املبا�رش  االإ�رشاف  حتت 

1991؛ 
حتقيق معدل ك�ضف يبلغ %84 � ومعدل جناح العالج يبلغ 

 . 87% 

مر�ص حمى امل�ضتنقعات 

جمال  يف  حتقيقها  مت  التي  املنجزات  على  احلفاظ  اأجل  من 

الق�ضاء على املالريا ومن اأجل اال�ضتجابة ملتطلبات احل�ضول على 

االإجراءات  من  العديد  اتخاذ  مت  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  �ضهادة 

وبذل عدة جهود لتعزيز التدخالت يف املجاالت التالية:  

اأن�ضطة املراقبة يف املناطق املعر�ضة للخطر؛  �•
املتكاملة  االإدارة  اإطار  يف  القطاعات  بني  ما  التعاون  �•

ملحاربة ناقالت االأمرا�ص)GILAV(؛ 

البلدان  اإىل  للم�ضافرين  واال�ضت�ضارة  الن�ضيحة  تقدمي  �•
املوبوءة من اأجل احليلولة دون جلب املالريا من اخلارج؛ 

تعزيز الربنامج بدعمه باملوارد الب�رشية واملالية الكافية  �•
للحفاظ على اليقظة؛ 

حت�ضني مهارات الربنامج وهياكله.   �•
الرتكيز  املهم  من  فاإنه  االإجراءات،  هذه  اإىل  وباالإ�ضافة  � 

اأجل  من  الع�ضوائي،  وال�ضكن  الفقر  حماربة  برامج  على 

احلد من انت�ضار هذه االأوبئة ب�ضكل كبري. 
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 جدول 6 : تطور موؤ�رشات الهدف ال�ضاد�ص

199019952000200520092015املوؤ�رشاتاملرامي

املرمى 17 : 

احلد من انت�ضار الفريو�ص امل�ضبب 

لداء فقدان املناعة املكت�ضبة 

ومبا�رشة عك�ص االجتاه

-معدل حمل الفريو�ص للن�ضاء احلوامل )%(
)1994(

0،03
)1999(

0،070،060،17

معدل حامالت الفريو�ص يف �ضفوف حمرتفات 

اجلن�ص )%(

)2001(

2،302،042،38

معدل ال�ضباب ن�ضاء ورجال ما بني �ضن 15 و 24 

احلاملني للفريو�ص امل�ضبب لداء فقدان املناعة 

املكت�ضبة )%(

)2007(

0،020،06

معدل املراهقني واالأطفال احلاملني للفريو�ص والذين 

ال يزالون يخ�ضعون للعالج 12 �ضهرا بعد بدء العالج 

مب�ضادات الفريو�ضات االرجتاعية )%(

)2007(

92
)2008(

91

معدل ا�ضتعمال موانع احلمل يف �ضفوف الن�ضاء 

املتزوجات اللواتي  ترتاوح اأعمارهن بني 15 و 49 

�ضنة 

)1992(

42
)1997(

58-

2003-(

)2004
63-65

-)1997()1992(معدل ا�ضتعمال العازل الطبي كو�ضيلة ملنع احلمل )%(
2003-(

)2004

توزيع العوازل الطبية )الدورة اخلا�ضة للجمع العام 

)UNGASS 2008 (233االأممي-

املرمى 18 : 

الق�ضاء على املالريا واالأمرا�ص 

اخلطرية االأخرى يف اأفق 2015 

وبدء عك�ص االجتاه احلايل
معدل االإ�ضابة باملالريا 

املحلية )لكل 100.000 

ن�ضمة(

7،01،20،02الرجاال
)2006(

000

5،01،40،02000الن�ضاء

6،21،30،02000املجموع

االإ�ضابة باملالريا امل�ضتوردة من اخلارج )عدد احلاالت 

اجلديدة(

)1992(

543356
)2006(

83
)2008(

142-

113معدل االإ�ضابة بداء ال�ضل )لكل 100.000 ن�ضمة(
)1996(

1181068150

امل�ضدر: وزارة ال�ضحة 
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�ضعيفةمتو�ضطةقوية

القدرة على حت�ضيل املعلومات

ال�ضيدا

ال�ضل

املالريا

جودة املعلومات املحينة

ال�ضيدا

ال�ضل

املالريا

القدرة على تتبع املعلومات االإح�ضائية 

ال�ضيدا

ال�ضل

املالريا

قدرات التحليل االإح�ضائي 

ال�ضيدا

ال�ضل

املالريا

القدرة على اإدماج التحليل االإح�ضائي يف اآليات اإعداد �ضيا�ضات 

التخطيط وتخ�ضي�ص املوارد

ال�ضيدا

ال�ضل

املالريا

اآليات التتبع والتقييم

ال�ضيدا

ال�ضل

املالريا

 ملحة عن الو�ضعية

القدرة على التتبع والتقييم  

هل �ضيتحقق الهدف يف اأفق 2015؟

من غري املرجحمن املحتملمن املرجح

حالة املحيط/مواتية

�ضعيفة�ضعيفة لكنها يف حت�ضنمتو�ضطةقوية
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والتنمية  البيئة  ب�ضاأن  ريو  اإعالن  تبنى  الذي  املغرب،  اإن 

دي جانريو  بريو  انعقد  الذي  االأر�ص  قمة  موؤمتر  ال�ضادر عن 

املتحدة  لالأمم  االإطار  االتفاقية  1992 والذي �ضادق على  �ضنة 

كيوتو  وبروتوكول   1995 �ضنة  املناخية  التغريات  ب�ضاأن 

االأولويات يف  اإحدى  البيئة  حماية  من  قد جعل   ،2002 �ضنة 

جميع م�ضاريع التنمية. وقد تاأكدت هذه االأولوية بوجود اإرادة 

�ضيا�ضية قوية جت�ضدت من خالل و�ضع االإ�ضرتاتيجية الوطنية 

التي حتولت   ،1995 �ضنة  امل�ضتدامة  والتنمية  للحماية  االأوىل 

و   1997 عامي  البيئة بني  اأجل  من  وطنية  عمل  خطة  اإىل 

2001، يف اإطار م�ضار ت�ضاوري وت�ضاركي، بتمويل بلغ قدره 
2،2 مليار درهم.

ال�ضنوات  خالل  كبرية  جهود  بذل  مت  ذلك،  اإىل  وباالإ�ضافة 

والتنظيمي. وهكذا  املوؤ�ض�ضاتي  باالإطار  للنهو�ص  االأخرية 

تدبري  تر�ضيد  اإىل  تهدف  البيئية  القوانني  من  العديد  تبني  مت 

واإىل  مركزي  وال  وت�ضاوري  ت�ضاركي  اإطار  يف   
)13(

املياه

 وتدبري 
)15(

الهواء تلوث  وتاأهيلها، ومكافحة   
)14(

البيئة حماية 

 .
)16(

النفايات

القانوين، الذي ين�ص على منظومة مبنية  وتعزز هذا االإطار 

اأدوات  خلق  خالل  من  �رشيبية  واإعفاءات  مالية  حوافز  على 

حلماية  الوطني  بال�ضندوق  االأمر  للتمويل. ويتعلق  واآليات 

 ،2007 �ضنة  خا�ص  كح�ضاب  اأن�ضئ  البيئة، الذي  وا�ضت�ضالح 

و�ضندوق مكافحة التلوث ال�ضناعي الذي مت اإن�ضاءه �ضنة 1998    

وباآلية   )KFW( املايل  للتعاون  االأملانية  الوكالة  مع  ب�رشاكة 

التنمية النظيفة التي و�ضعت �ضنة 2002 مبوجب بروتوكول 

كيوتو الذي ي�ضمح للدول النامية باحل�ضول على قرو�ص للحد 

من االنبعاثات. 

1.   الو�ضعية احلالية 

تتعر�ص البيئة باملغرب اإىل �ضغوطات كبرية ناجمة عن النمو 

الدميغرايف وطرق ا�ضتعمال املجال واال�ضتغالل املفرط للموارد 

الطبيعية، زيادة على تاأثريات التغريات املناخية. وقد �ضاهمت 

اجلهود املبذولة يف تزويد البالد باالأدوات الالزمة لتدبري البيئة 

وحمايتها. 

املوارد  على  احلفاظ  بخ�ضو�ص  كبرية  جهود  بذل  مت  وهكذا 

والرتبة  والغابات  البيولوجي  التنوع  لفائدة  وذلك  الطبيعية، 

وكذا الواحات. 

التنوع البيولوجي

احليوانات  من  نوع   24.500 من  اأكرث  وبتوفره على  بالفعل 

مكانة  املغرب  يحتل  النباتات،  من  نوع   8.000 يقارب  وما 

منطقة  يف  البيولوجي  التنوع  جمال  يف  تركيا،  بعد  بارزة، 

الغابات  اجتثات  اأن  بالذكر  املتو�ضط. وجدير  االأبي�ص  البحر 

اأ�ضبابا  ت�ضكل   والتلوث  العمراين  والتو�ضع  اجلائر  والرعي 

بع�ص  وانقرا�ص  باملغرب  البيولوجي  التنوع  لتقل�ص  رئي�ضية 

االأنواع. 

وللحفاظ على هذا التنوع البيولوجي، مت ت�ضييد 10 منتزهات 

هكتار،   770.000 من  اأكرث  تغطي  م�ضاحة  على  وطنية 

باالإ�ضافة اإىل بع�ص املحميات البيئية )اأرغان، بيقاري بالبحر 

االأبي�ص املتو�ضط، الخ(. كما مت حتديد اأكرث من 164 موقع ذو 

اأهمية بيولوجية واإيكولوجية يف جميع اأنحاء البالد، متتد على 

اإ�ضرتاتيجية  املغرب  و�ضع  هكتار.وقدا  مليون   2،5 م�ضاحة 

اإىل  يهدفان  البيولوجي،  الرتاث  حلماية  عمل  وخطة  وطنية 

وبحرية  كوروكو  بجبل  البيولوجي  التنوع  على  احلفاظ 

مار�ضيكا )الناظور( وم�ضب ملوية )بركان( وحماية وتعزيز 

النظم البيئية يف كل من العيون وبوجدور وواحة فجيج.

الغابات

ونظرا لرتاجع م�ضاحات الغابات باملغرب )التي ت�ضكل 9 ماليني 

حماية  اأ�ضبحت  ال�ضنة،  يف  هكتار   31.000 مبعدل  هكتار( 

معدل  �ضهد  االإطار،  هذا  التنمية. ويف  اأولويات  من  الغابات 

 ارتفاعا مهما يف العقود االأخرية، حيث 
)17(

الت�ضجري ال�ضنوي

انتقل من 10.000 هكتار يف ال�ضنة يف اأوائل الثمانينات اإىل 

ومع  اأواخر2006.  يف  ال�ضنة  يف  هكتار   33.000 من  اأكرث 

ذلك، فاإن هذا املعدل ال يزال غري كاف لوقف الرتاجع امل�ضتمر 

يهدف  الذي  الربنامج  اأهداف  البلد وحتقيق  احتياجات  وتلبية 

اإىل ت�ضجري 500.000 هكتار يف غ�ضون 10 �ضنوات. 

الرتبة

 كما تت�ضبب التعرية املائية يف خ�ضارة �ضنوية للرتبة تتجاوز 

منها  القريبة  واملناطق  الريف  منطقة   4.000طن/كلم² يف 
ويف توحل ال�ضدود مبعدل 75 مليون مرت مكعب يف ال�ضنة؛ 

الو�ضعية، �ضملت جهود املحافظة على الرتبة  وللت�ضدي لهذه 

الهدف  7      �ضمان بيئة م�ضتدامة
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440.000 هكتار. واأما يف جمال حماربة زحف الرمال، فقد 
ان�ضبت اجلهود خالل الفرتة املمتدة بني 2002 و2006 على 

تثبيت 1.650 هكتار موزعة على 16 اإقليم، لي�ضل املجموع 

اإىل 33.350 هكتار من الكثبان الرملية املثبتة، مما مكن من 

حماية املدن ال�ضاحلية الرئي�ضية )اأكادير وال�ضويرة والقنيطرة 

واجلديدة والعيون...( و 33 قرية يف املناطق اجلنوبية زيادة 

على 8.500 هكتار من واحات النخيل.

الواحات

على  متتد  ه�ضة  اإيكولوجية  نظما  املغربية  الواحات  وتعترب 

االأودية الوا�ضعة بجنوب البالد قبل منطقة ال�ضحراء، وخا�ضة 

يف اإقليمي ورزازات والر�ضيدية. وحتتل هذه الواحات م�ضاحة 

تافياللت  واحة  اأهمها  ومن  هكتار،   44.000 بحوايل  تقدر 

التي تعترب اأكرب واحة يف العامل. ففي هذا االإطار، وب�رشاكة 

مع برنامج االأمم املتحدة للتنمية وعمال باالإ�ضرتاتيجية الوطنية 

املجالية  للتنمية  برنامج  و�ضع  مت  الواحات،  وتنمية  لتهيئة 

امل�ضتدامة لواحة تافياللت للفرتة املمتدة ما بني 2006 و2011 

الظروف  وحت�ضني  والت�ضحر  البيئي  التدهور  من  للتخفيف 

ب�ضكل  املنجزة  االأن�ضطة  الواحة. وقد �ضملت  ل�ضكان  املعي�ضية 

الدعم  وتقدمي  املائية  االقت�ضادية  املنظومات  تطوير  خا�ص 

املنتوج  وتطوير  واالإيكولوجي  الفالحي  امليدان  يف  التقني 

ال�ضيا�ضي البيئي ودعم قدرات الهياكل املحلية.

مكافحة تلوث الهواء 

ت�ضري نتائج جرد انبعاث غازات االحتبا�ص احلراري اإىل تاأثر 

تكلفة  الغازات. وقدرت  هذه  وانبعاث  الهواء  بتلوث  البيئة 

تدهور الهواء وتاأثريه ب 3.6 مليار درهم �ضنويا، اأي ما يعادل 

.
)18(

%1.03 من الناجت الداخلي االإجمايل

وللت�ضدي لهذا الو�ضع، تهدف االإ�ضرتاتيجية اجلديدة اإىل اعتماد 

اأ�ضاليب اإنتاج غري ملوثة باالإ�ضافة اإىل و�ضع اإ�ضرتاتيجية وطنية 

للطاقة ت�ضدد على تطوير الطاقات املتجددة. ومن �ضاأن هذا اخليار 

باالإ�ضافة اإىل تعزيز النجاعة الطاقية امل�ضاهمة يف تخفي�ص ن�ضبة 

انبعاث الغازات الدفيئة  على املدى الق�ضري واملتو�ضط والطويل. 

طاقات   14%( املتجددة  الطاقات  تعبئة  �ضتمكن  وبالفعل، 

�ضم�ضية، %14 طاقات هوائية و%14 طاقات هيدرومائية( من 

الو�ضول اإىل %42 للقوة الطاقية و %20 من الطلب الوطني 

للكهرباء يف اأفق 2020.

كما �ضيمكن اإن�ضاء �ضبكة وطنية ملراقبة جودة الهواء ت�ضم 21 

حمطة ثابتة واإجراء درا�ضتني وبائيتني- بيئيتني على امل�ضتوى 

االإقليمي واعتماد برنامج م�ضح خرائطي النبعاث الغازات يف 

امل�ضاعدة على تقييم اجلهود  اململكة، من  الرئي�ضية يف  املدن 

املبذولة ملكافحة تلوث الهواء و�ضمان ا�ضتمرارها. 

التزويد الدائم باملاء ال�ضالح لل�رشب واحل�ضول على نظام جيد 

لل�رشف ال�ضحي.

التي  الربامج  من  العديد  قبل  من  القروي  العامل  ا�ضتهداف  مت 

املناطق  وتزويد  لل�ضكان  املعي�ضية  الظروف  حت�ضني  اإىل  ترمي 

بني  االأ�ضا�ضية. ومن  التحتية  والبنيات  بالتجهيزات  القروية 

هذه الربامج، برنامج التزود باملاء ال�رشوب يف املناطق القروية 

)PAGER( الذي ينبني على مقاربة ت�ضاركية يتدخل مبوجبها 

ال�ضكان يف جميع مراحل امل�رشوع )الربجمة والت�ضور واالجناز 

والتدبري(. وقد مكنت اجلهود املبذولة من رفع معدل الولوج 

اإىل املاء ال�رشوب يف املناطق القروية من %14 �ضنة 1994 اإىل 

%90 �ضنة 2009. وعلى ال�ضعيد الوطني، انتقل معدل الربط 
ب�ضبكة املاء ال�رشوب من %81 �ضنة 1994 اإىل %96.2 �ضنة 

2009، مع معدل تزويد عام للمياه ال�ضاحلة لل�رشب بلغ 100% 
 
)19(

يف املناطق احل�رشية )مبا فيها التزويد عرب النافورات(.

وعلى الرغم من املجهودات املبذولة، الزال قطاع املاء ال�ضالح 

لل�رشب يعرف بع�ص امل�ضاكل التي تعوق تنميته، والتي ترتبط 

ت�ضعرية  يف  التباين  وم�ضكلة  وتلوثها  املائية  املوارد  بندرة 

املياه ال�ضاحلة لل�رشب والتمويل، باالإ�ضافة اإىل عراقل اأخرى 

متعلقة باجلانب املوؤ�ض�ضاتي منها �ضعف التن�ضيق بني املتدخلني 

املتعددين. 

 ي�ضهد جمال التطهري ال�ضائل تاأخرا كبريا بالنظر اإىل احتياجات 

ب�ضبكة  للربط  العام  املعدل  بلغ  املجال. وقد  هذا  يف  البالد 

ال�رشف ن�ضبة %88،4 �ضنة 2009 باملناطق احل�رشية. 

�ضنة  يف  املغرب  كان  العادمة،  املياه  مبعاجلة  يتعلق  وفيما 

2005،  يتوفر على 80 حمطة للمعاجلة، لكن اأقل من ن�ضف 
عددها يعمل ب�ضكل جيد. وباالإ�ضافة اإىل ذلك، يتم التخل�ص من 

%90 من املياه العادمة باملناطق احل�رشية، والتي يبلغ حجمها 
االإجمايل 750 مليون مرت مكعب، يف مناطق طبيعية دون 
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معاجلة م�ضبقة. و لت�ضحيح هذا الو�ضع، ي�ضع الربنامج الوطني 

للتطهري ال�ضائل ومعاجلة املياه العادمة من بني اأولوياته معاجلة 

بن�ضبة  تطويرها  اأو  ا�ضتخدامها  واإعادة  منها  املجمعة  املياه  

%100 يف اأفق �ضنة 2030. 

مت  فقد  لها،  واملماثلة  املنزلية  النفايات  تدبري  يخ�ص  وفيما 

و�ضع الربنامج الوطني لتدبري النفايات املنزلية بهدف جمعها 

معدل  الربنامج حتقيق  هذا  املطارح. ويتوخى  ومعاجلتها يف 

2030 عو�ص  2020 و%100 �ضنة  %90 �ضنة  حت�ضيل يبلغ 

املعدل احلايل الذي يبلغ %70. وي�ضعى الربنامج اأي�ضا الإن�ضاء 

 )100%( احل�رشية  املراكز  جميع  لفائدة  مراقبة  مطارح 

وتطوير �ضل�ضلة »فرز النفايات مع اإعادة ا�ضتعمالها واال�ضتفادة 

منها«، والقيام بجهود كربى للفرز من اأجل الو�ضول اإىل معدل 

اإعادة اال�ضتعمال يبلغ %20 �ضنة 2015. 

ومركز  مدينة   350 تزويد  �ضيتم  الربنامج،  هذا  اإطار  ويف 

ح�رشي مبطارح مراقبة، كما �ضيتم اإعادة تاأهيل 300 مطرح 

النفايات  لتدبري  الوطني  الربنامج  تكلفة  ع�ضوائي وتقدر 

40 مليار درهم، موزعة على مدى  لها ب  املنزلية واملماثلة 

15 �ضنة )2022-2008(. 

حماربة ال�ضكن الع�ضوائي 

 2004 �ضنة  انطلق  الذي  �ضفيح«  بدون  »مدن  برنامج  يهدف 

اإىل الق�ضاء نهائيا على 1000 حي �ضفيحي يف املدن واملراكز 

احل�رشية بحلول عام 2012، وي�ضمل هذا الربنامج 83 مدينة 

منها  درهم،  اإىل 25 مليار  ي�ضل  بتمويل  اأ�رشة  و317.000 

10 ماليري مب�ضاهمة �ضندوق الت�ضامن لالإ�ضكان اأي %40 من 
 146.200 معاجلة  متت   ،2009 نهاية  ويف  االإجمايل.  املبلغ 

وحدة من دور ال�ضفيح، مما �ضاهم يف حت�ضني ظروف عي�ص ما 

االإعالن  التي مت  املدن  بلغ عدد  731.000 فرد. وقد  يقارب 

 .2010 �ضنة  بداية  40 مدينة يف  عنها »مدنا بدون �ضفيح«، 

االإطار،  نف�ص  اأهدافه. ويف  من   49% الربنامج  حقق  وهكذا 

االآيلة  امل�ضاكن  ترميم  برنامج  من  اأ�رشة   19.036 ا�ضتفادت 

لل�ضقوط، بكلفة بلغت 333 مليون درهم، وذلك خالل �ضنة 

    .2009

االنطالقة  اإعطاء  مت  الع�ضوائي،  ال�ضكن  تفاقم  من  وللوقاية 

لربنامج بناء وحدات �ضكنية يبلغ ثمن بيعها 140.000 درهم 

52.088 وحدة �ضكنية،  بناء  2009، مت  نهاية  للوحدة. و يف 

العام  القطاعني  بني  �رشاكة  اإطار  يف  وحدة   35.298 منها  

والعيون  اأكادير  مدن   يف  وحدة   4500 وت�ضليم  واخلا�ص، 

ووجدة ومراك�ص. 

 

2. االإكراهات

 تتعلق االإكراهات الرئي�ضية باالآتي: 

بطء اإ�ضدار القوانني املتعلقة بالبيئة وتطبيقها؛  � 
اأهمية اال�ضتثمارات من اأجل اإ�ضالح بع�ص االأ�رشار؛  � 

االآثار املرتتبة عن التغريات املناخية التي ال ميكن التنبوؤ بها؛  � 
ال�ضغط الكبري على املوارد الطبيعية؛  � 

غياب التوعية والتح�ضي�ص و�ضعف م�ضاركة املواطنني.  � 

3. االإ�ضرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ضتدامة

الدولة  تدخل  وفعالية  واال�ضتهالك  االإنتاج  اأمناط  ا�ضتدامة  اإن 

ي�ضكالن حمور النقا�ص الدائر حول طبيعة تدخل االإدارة ونوع 

التغيريات التي من �ضاأنها تعزيز قدرة اململكة على رفع حتدي 

يف  تظهر  التغري  بوادر  بداأت  امل�ضتقبل. وقد  يف  اال�ضتدامة 

ال�ضنوات القليلة املا�ضية على ال�ضعيدين الوطني واملجايل، مما 

قد يكون له انعكا�ص اإيجابي وي�ضكل رافعة  لل�ضيا�ضة اال�ضتباقية 

يف امل�ضتقبل. 

فعلى ال�ضعيد الوطني، يتم حاليا اإعداد م�رشوع ميثاق وطني 

القيم املسجلةاإلجتاه نحو املرمىاإلجتاه اخلطي

الرسم البياني 15 :تطور نسبة السكان القرويني املرتبطني بالشبكة أو الذين
لهم ولوج إلى مورد مائي صالح للشرب

املصدر : م.س.ت
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مو�ضعة  ت�ضاورية  عملية  اإطار  يف  امل�ضتدامة  والتنمية  للبيئة 

اململكة ومنفتحة على خمتلف مكونات  ت�ضمل جميع جهات 

املجاالت  حماية  اإىل  امليثاق  هذا  ويهدف  املغربي.  املجتمع 

واملعامل  االآثار  على  واحلفاظ  الطبيعية  واملوارد  واملحميات 

التاريخية االأخرى التي ت�ضكل جزءا من الرتاث امل�ضرتك لالأمة 

والذي تعترب حمايته م�ضوؤولية جماعية تقع على عاتق اأجيال 

احلا�رش وامل�ضتقبل.

كما مت اإعطاء انطالقة م�رشوع اإعداد اإ�ضرتاتيجية وطنية للتنمية 

الرئي�ضية  املبادئ  دعم  �ضاأنها  من  �ضيكون  والتي  امل�ضتدامة، 

للميثاق الوطني للبيئة والتنمية امل�ضتدامة وتوجيهاته، خا�ضة 

من خالل حتديد التحديات الوطنية للتنمية امل�ضتدامة؛ واالأهداف 

العملية الرئي�ضية املراد حتقيقها يف اأفق 2030؛ وخطط العمل 

التنفيذية، والتدابري امل�ضاحبة )التعزيز املوؤ�ض�ضاتي والقانوين 

ودعم الو�ضائل الب�رشية والتقنية واملالية(؛ وموؤ�رشات التتبع 

.
)20(

والتقييم

وباالأخذ يف االعتبار اخل�ضو�ضيات املجالية واملحلية للمملكة، 

اإىل  �ضتتم ترجمة اخلطة الوطنية ملحاربة التغريات املناخية  

التغريات  ملحاربة  �ضيا�ضة جمالية  و�ضع  بهدف  خطط جمالية 

املناخية. 

ويف هذا االإطار، �ضكلت اتفاقات ال�رشاكة املربمة بني احلكومة 

تطبيق  اأجل  من  اأ�ضا�ضية  حتول  نقطة   2009 �ضنة  واجلهات 

املحلية  التنمية  اأ�ض�ص  اإر�ضاء  اإىل  الرامية  القرب  اإ�ضرتاتيجية 

امل�ضتدامة لتكون يف خدمة االأجيال احلالية واملقبلة. 

مرا�ضد  اإن�ضاء  اتخاذها  مت  التي  امل�ضاحبة  االإجراءات  و�ضملت 

لدرا�ضة  امل�ضتدامة وخلق جلان جهوية  للبيئة والتنمية  جهوية 

مع  حمددة  �رشاكة  اتفاقات  توقيع  وكذا  البيئة  على  التاأثري 

االأقاليم والفاعلني االقت�ضاديني واملنظمات غري احلكومية. 
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 جدول7 : تطور موؤ�رشات الهدف ال�ضابع

19952000200620092015املوؤ�رشاتاملرامي

املرمى 21 : 

دمج مبادئ التنمية امل�ضتدامة 

يف ال�ضيا�ضات الوطنية 

و�ضمان احلفاظ على التنوع 

البيولوجي من خالل العمل 

على احلد من فقدان املوارد 

البيئية

12،712،712،712،7معدل املناطق الغابوية
متو�ضط م�ضاحات الت�ضجري ال�ضنوية 

)هكتار(
200002000033000

م�ضاحات املناطق املحمية للمحافظة على 

التنوع البيولوجي )هكتار(  : منتزهات 

وطنية

)1991(

49000

)2001(

545000

)2005(

606000

)2006(

770.000

املرمى 22 : 

احلد من انبعاث الغازات 

امل�رشة بال�ضحة والبيئة

انبعاث غار ثاين اأك�ضيد الكربون باملليون 

طن

)1999(

54،6
)2000(

63،4
)2004(

75

انبعاث املواد التي ت�ضعف طبقة االأوزون 

)طن(

)1996(

814564
)2001(

435

الناجت الداخلي االإجمايل لكل وحدة طاقية 

م�ضتهلكة )تعادل القدرة ال�رشائية بالدوالر 

االأمريكي لكل كيلو غرام مقابل النفط(

)1990()2001()2008(

10،29،95،16،0

املرمى 23 : 

خف�ص ن�ضبة عدد ال�ضاكنة 

التي ال تلجاأ ب�ضفة دائمة اإىل 

التزود باملاء ال�ضالح لل�رشب 

ونظام �رشف �ضحي جيد 

مبعدل الن�ضف ما بني 1990 

و 2015

معدل عدد ال�ضكان املرتبطني بال�ضبكة اأو 

الذين لديهم ولوج اإىل م�ضدر للماء ال�ضالح 

لل�رشب

)1994()2007(

8188100100100املناطق احل�رشية

14438590100املناطق القروية

معدل االأ�رش احل�رشية التي تتوفر على 

ولوج ل�ضبكة طرح املياه العادمة

)1994(

74،285،688،4100

املرمى 24 : 

الق�ضاء على جميع اأنواع 

امل�ضاكن التي ال ت�ضتجيب 

اإىل معايري ال�ضالمة بالو�ضط 

احل�رشي ب�ضكل نهائي يف 

اأفق 2020

معدل ال�ضاكنة احل�رشية التي تعي�ص بدور 

ال�ضفيح وامل�ضاكن غري الالئقة

)1994(

9،2
)2007(

6،55،6

االأ�رش احل�رشية التي متتلك منازلها )%(
)1994(

48،564،566،4

امل�ضدر : املندوبية ال�ضامية للتخطيط، قطاعات املياه والغابات، وال�ضكن والطاقة واملاء والبيئة
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   ملحة عن الو�ضعية

القدرة على التتبع والتقييم 

هل �ضيتحقق الهدف يف اأفق 2015؟

من غري املرجححمتملمن املرجح

حالة املحيط/مواتية

�ضعيفة�ضعيفة لكنها يف حت�ضنمتو�ضطةقوية

�ضعيفةمتو�ضطةقوية

Xالقدرة على حت�ضيل املعلومات
Xجودة املعلومات ااملحينة

Xالقدرة على تتبع املعلومات االإح�ضائية 

Xقدرات التحليل االإح�ضائي 

القدرة على اإدماج التحليل االإح�ضائي يف 

اآليات اإعداد �ضيا�ضات التخطيط وتخ�ضي�ص 

املوارد

X

Xاآليات التتبع والتقييم 
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االإعانة  بلغت  و2007،  �ضنتي  2006  يف  انخفا�ضها  بعد 

امل�ضاعدة  جلنة  اأع�ضاء  طرف  من  املقدمة  للتنمية  العمومية 

 119،8 التعاون والتنمية االقت�ضادية  التابعة ملنظمة  االإمنائية 

مليار دوالر اأمريكي �ضنة 2008، وهو ما �ضكل زيادة بن�ضبة 

10٪ من القيمة احلقيقية مقارنة ب�ضنة 2007. ورغم اأن ح�ضة 
للبلدان  اخلام  الوطني  الدخل  يف  للتنمية  العمومية  االإعانة 

�ضنة   0.30% اإىل   2007 �ضنة   0.28% من  انتقلت  املتقدمة 

2008 ، فاإنها ال تزال اأقل من ن�ضبة %0.33 امل�ضجلة يف �ضنة 
2005 )نتيجة لتخفيف عبء الديون عن العراق ونيجرييا(

 .
)21(

فعالية  ب�ضاأن  باري�ص  اإعالن  اأيد  الذي  املغرب،  �ضارك  وقد 

املوؤ�رشات  لتتبع  الثاين  البحث  يف   2008 �ضنة  امل�ضاعدة، 

املحققة حتت مظلة جمموعة عمل حول فعالية االإعانة التابعة 

ملنظمة التعاون والتنمية االقت�ضادية و جلنة االإعانة للتنمية.  

على  للمغرب  �ضعيف  اعتماد  وجود  البحث  هذا  اأظهر  وقد 

االإجمايل  املبلغ  بلغ  للتنمية. وهكذا، فقد  العمومية  امل�ضاعدة 

حل�ضة االإعانة العمومية للتنمية التي تلقاها املغرب 2268،7 

الدويل  ويعترب البنك   .2007 �ضنة  اأمريكي  دوالر  مليون 

االأوروبي  والبنك  االأوروبي  االحتاد  يليها  مانحة،  جهة  اأهم 

املالية  لالإ�ضالحات  املايل  الدعم  نن�ضى  اأن  دون  لال�ضتثمار، 

الذي  املايل  والدعم  العمومية  االإدارة  الإ�ضالحات  التكميلية 

يغطي برنامج املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية . 

الهدف  8    اإقامة �رشاكة عاملية من اأجل التنمية

امل�ضدر: وزارة االقت�ضاد واملالية 

 جدول 8 : مبالغ االإعانة العمومية ح�ضب اجلهة املانحة �ضنة 2007

%املبلغ )مليون دوالر اأمريكي(ال�رشكاء
426،0018،8البنك الدويل

308،0013،6االحتاد االأوربي
221،009،7البنك االأوربي لال�ضتثمار

201،008،9ال�ضندوق العربي لالإمناء االقت�ضادي واالجتماعي
169،007،4البنك االإفريقي للتنمية

154،006،8فرن�ضا
127،005،6اأملانيا

126،005،6البنك االإ�ضالمي للتنمية
116،005،1اليابان
111،004،9اإيطاليا

97،004،3�ضندوق اأبوظبي للتنمية
79،003،5ال�ضندوق الكويتي للتنمية االقت�ضادية العربية

33،601،5اإ�ضبانيا
22،501،0نظام االأمم املتحدة

20،000،9وكالة التنمية الدولية االأمريكية
15،000،7ال�ضندوق ال�ضويدي للتنمية

10،300،5كندا )الوكالة الكندية للتنمية الدولية(
9،000،4بلجيكا

8،000،4�ضندوق منظمة الدول امل�ضدرة للنفط
7،000،3ال�ضني

5،300،2ال�ضندوق الدويل ملحاربة ال�ضيدا وال�ضل واملالريا
3،000،1ال�ضندوق الدويل للتنمية الزراعية

2268،7100،0املجموع
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ويف �ضياق االلتزامات التي تعهد بها املغرب يف اإطار اإعالن 

باري�ص، انخرطت وزارة االقت�ضاد واملالية ب�رشاكة مع برنامج 

االأمم املتحدة للتنمية وبدعم مايل اإ�ضباين وفرن�ضي، منذ �ضنة 

اإن�ضاء خريطة مل�ضاريع التنمية  2008 يف م�رشوع يهدف اإىل 
من خالل نظام املعلومات اجلغرافية.

للمعطيات  قاعدة  �ضكل  على  املقدم  امل�رشوع،  هذا  و�ضيمكن 

جلميع ال�رشكاء من الولوج، على املدى املتو�ضط، اإىل معطيات 

اإطار م�ضاريع  �ضاملة وموثوق بها حول التدخالت املحددة يف 

للتنمية  املهيكلة  امل�ضاريع  وكذلك  للتنمية،  العمومية  االإعانة 

باملغرب، مما ميكن من اإ�ضفاء روؤية وا�ضحة للم�ضاعدة املمنوحة 

للمملكة. 

يف  اجلغرافية  املعلومات  نظام  اإنتاج  يبداأ  اأن  املرتقب  ومن 

بداية �ضهر اأبريل 2010، من خالل ت�ضجيل املعلومات املتعلقة 

بامل�ضاريع التي ت�ضند مهمة املتابعة املبا�رشة التفاقات متويلها 

العلم  مع  املعطيات،  قاعدة  يف  واملالية  االقت�ضاد  وزارة  اإىل 

اأنه خالل املرحلة الثانية �ضيتم دمج بقية امل�ضاريع التي تتلقى 

متويال خارجيا. 
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 جدول9 : تطور موؤ�رشات الهدف الثامن

1990200020092015املوؤ�رشاملرامي
املرمى 23 : 

تتبع اإقامة نظام جتاري ومايل منفتح 

متعدد االأطراف قائم على قواعد متوقعة 

وغري متييزية

معدل �ضايف االإعانات العمومية للتنمية 

0،22يف الدخل الوطني اخلام )%(
)2008(

0،300،7

معدل االإعانات العمومية للتنمية املخ�ض�ضة 

للخدمات االجتماعية االأ�ضا�ضية )%(

)1996-1990(

18،6
)2001-1997(

14،8

املرمى 24 : 

املعاجلة ال�ضاملة مل�ضكل ديون الدول النامية 

باتخاذ تدابري على ال�ضعيدين الوطني 

والدويل جلعل حتمل ديونها ممكنا على 

املدى الطويل

معدل خدمة الدين اخلارجي باملقارنة مع 

�ضادرات ال�ضلع واخلدمات

معدل االإعانات العمومية للتنمية املمنوحة 

يف اإطار تخفيف عبء الديون

155،71،4

املرمى 25 : 

و�ضع ا�ضرتاتيجيات، بالتعاون مع الدول 

النامية، متكن ال�ضباب من احل�ضول على 

عمل الئق وتطبيقها

معدل البطالة )15-24( �ضنة

19،617،9املجموع

21،118،5الذكور

15،816،2االإناث

املرمى 26 : 

توفري االأدوية االأ�ضا�ضية باأ�ضعار مقبولة 

للدول النامية بالتعاون مع فاعلي ال�ضناعة 

ال�ضيدالنية

معدل نفقات االأ�رش املخ�ض�ضة لالأدوية يف 

اإجمايل النفقات على ال�ضحة )%(

)1998-1997(

60
)2001(

59،1
)2006(

45،6

املرمى 27 : 

العمل على ا�ضتفادة اجلميع من 

التكنولوجيا احلديثة، خا�ضة تكنولوجيات 

املعلومات واالت�ضال ب�رشاكة مع القطاع 

اخلا�ص

50،5108،9عدد خطوط الهاتف لكل 1000 ن�ضمة

عدد املنخرطني يف �ضبكات الهاتف النقال 

لكل 1000 ن�ضمة
104804،4

عدد املنخرطني يف �ضبكة االإنرتنيت لكل 

10001،233،6 ن�ضمة

معدل االأ�رش التي تتوفر على حا�ضوب 

�ضخ�ضي

)2004(

11
)2007(

17،2

امل�ضدر : املندوبية ال�ضامية للتخطيط، مر�ضد تكنولوجيات املعلومات



حماكـــــاة تاأثريات ال�ضيا�ضـــات 

 العموميــة

على اأهداف االألــفية من اأجل التنمية 
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باملوازاة مع منهجية االإ�ضقاطات املعتمدة من طرف برنامج االأمم 

املتحدة للتنمية من اأجل تقييم قدرات املغرب على حتقيق اأهداف 

االألفية للتنمية يف اأفق 2015، مت اعتماد مقاربة اأخرى لهذه الغاية 

اأ�ضا�ص منوذج توازن ح�ضابي عام ديناميكي )MAMS(. و  على 

يف هذا االإطار، مت اإجراء عمليات حماكاة لقيا�ص مدى اأثر الربامج 

القطاعية احلكومية للتنمية على اأهداف االألفية.

اعتمدتها  التي  االقت�ضادية  ال�ضيا�ضات  ا�ضتمرار  اأن  تبني  وقد 

واال�ضتثمار  والتجارة  واملالية  ال�رشائب  جمال  يف  احلكومة، 

املجاالت  خمتلف  يف  مهم  تطور  ت�ضجيل  من  املغرب  �ضتمكن 

املرتبطة باأهداف االألفية للتنمية. وهكذا، فاإن املغرب �ضائر يف 

طريق حتقيق االأهداف املن�ضودة يف اأفق 2015، املرتبطة بكل من 

الفقر، والتمدر�ص، واملاء ال�ضالح لل�رشب والتطهري. 

و هكذا، اإ�ضافة اإىل تعميم التعليم االبتدائي،  فاإن معدل التزود باملاء 

ال�ضالح لل�رشب �ضي�ضل اإىل %94،8 يف اأفق 2015، ومعدل الولوج اإىل 

�ضبكة التطهري اإىل %96 ، وهي معدالت تفوق بكثري تلك املتوخاة 

 من اأهداف االألفية للتنمية واملحددة يف %72 و%87 على التوايل.

من  بالرغم  واالأمهات،  االأطفال  وفيات  موؤ�رشات  اأن  غري   

االأطفال  اأن وفيات  اإذ  املتوخى.  امل�ضتوى  �ضتبقى دون  حت�ضنها، 

)الهدف الرابع( �ضيمر من 32،2 وفاة يف األف والدة يف -2008

2009 اإىل 29،5 يف 2015 عو�ص 25،3 كقيمة م�ضتهدفة. ومن 
من  �ضتنخف�ص  اخلام�ص(،  )الهدف  االأمهات  وفيات  فاإن  جهتها 

112 وفاة لكل 100.000 والدة على قيد احلياة يف 2009 اإىل 
101 وفاة يف 2015. وتبقى القيمة امل�ضتهدفة هي 83 وفاة.

و يف هذا االإطار، يجب التذكري اأنه يتم حاليا باملغرب اإجناز بحث 

وطني دميوغرايف على مراحل ويخ�ص عينة كبرية ت�ضم اأكرث من 

105.000 اأ�رشة. �ضيمكن هذا البحث من التو�ضل اإىل تقديرات 
مبنية على ثالثة مناهج خمتلفة: تقدير مبا�رش يتعلق باملا�ضي )5 

�ضنوات قبل البحث( وتقدير ي�ضتند على تتبع حاالت احلمل خالل 

مراحل البحث وتقدير خالل املرحلة الثالثة ح�ضب طريقة االأخوات. 

ومن �ضاأن هذه املناهج واالأ�ضاليب اأن ت�ضاهم يف تدقيق تقديرات 

حجم وفيات االأمهات يف املغرب، وبالتايل، التمكني من حماكاة 

 م�ضار اإجنازات اأهداف االألفية للتنمية ب�ضكل اأف�ضل يف هذا امليدان.

 

برنامج  مع  بتعاون  للتخطيط  ال�ضامية  املندوبية  اأعدت 

االأمم املتحدة للتنمية منوذجا ديناميكيا للتوازن احل�ضابي 

االألفية  اأهداف  حماكاة  منوذج  ا�ضم  عليه  اأطلق  العام 

بالفقر  ويت�ضمن وحدات مرتبطة   ،)MAMS( للتنمية 

وال�ضحة والتعليم واملاء والتطهري. وي�ضف هذا النموذج 

االآليات التي تتفاعل من خاللها اأهداف االألفية للتنمية، 

حيث ميكن من فهم التكامالت بني النفقات. فمن خالل 

حت�ضني جودة املياه والتطهري، مثال، ميكن احلد من تو�ضيع 

اخلدمات ال�ضحية الالزمة لتحقيق اأهداف االألفية للتنمية 

اخلا�ضة بال�ضحة.

ويقوم النموذج كذلك بتقييم االآثار على االقت�ضاد برمته 

عرب اأ�ضواق عوامل االإنتاج. كما ميكن من حتليل احلاجيات 

وال�ضلع  اال�ضتثمارات  )ال�ضغل ومتويل  النادرة  املوارد  من 

املرتبطة  اخلدمات  قطاعات  يف  االأخرى(  واخلدمات 

وكذا  القطاعات،  من  وغريها  للتنمية  االألفية  باأهداف 

االقت�ضاد  موارد  زيادة  يف  للتنمية  االألفية  اأهداف  دور 

واال�ضتثمارات  الدخل  منو  ويف  ال�ضغل  �ضوق  خالل  من 

على املدى الطويل. كما ميكن هذا النموذج من فهم تاأثري 

ال�ضيناريوهات املختلفة للتخفيف من حدة التناف�ص على 

االألفية  باأهداف  املرتبطة  اخلدمات  قطاعات  بني  املوارد 

للتنمية والقطاعات االأخرى.

منوذج MAMS  كاأداة لتحليل اأهداف االألفية للتنمية





املالحق 

1:   تاأثريات االأزمة العاملية على حتقيق اأهداف االألفية 
                 من اأجل التنمية                                                  

االألفية تاأثريات التغريات املناخية على حتقيق اأهداف   :2
                    من اأجل التنمية                                                   



قنوات انتقال االأزمة  1 .

مل يتاأثر النظام املايل املغربي باالأزمة املالية ل�ضببني رئي�ضيني، 

ال�ضارم  بالتقيد  يتميز  الذي  التنظيمي  باالإطار  اأولهما  يتعلق 

2«، ويتعلق  »بال  اتفاقية  عليها  تن�ص  التي  املخاطر  بقواعد 

ثانيهما ب�ضعف اندماج النظام املايل الوطني يف النظام املايل 

اأ�ضول  اإجمايل  من  االأجنبية  االأ�ضول  اأن ح�ضة  حيث  العاملي، 

غري  ح�ضة  اأن  كما   ،  
)22(

 4% من  اأقل  متثل  املغربية  البنوك 

امل�ضاركات  با�ضتثناء  القيم،  بور�ضة  ر�ضملة  يف  املقيمني 

 .
االإ�ضرتاتيجية، مل تبلغ %1.8 يف نهاية �ضنة 2007)23(

اأما االقت�ضاد احلقيقي فقد تاأثر بالركود الذي عرفه ال�رشكاء 

وعلى  واإ�ضبانيا.  فرن�ضا  وخا�ضة  االأوروبيون  االقت�ضاديون 

االأزمة  رئي�ضية من جراء  اأربعة جماالت  تاأثرت  فقد  العموم، 

ال�ضياحي  والن�ضاط  التجارية  املبادالت  هي:  مبا�رش  ب�ضكل 

اال�ضتثمار  وتدفقات  باخلارج  املقيمني  املغاربة  وحتويالت 

االأجنبي املبا�رش. 

يف �ضنة 2009، انخف�ص حجم التجارة الدولية بن�ضبة 11.9% 

وتراجع الطلب العاملي املوجه اإىل املغرب بن�ضبة %10. وقد اأدى 

ال�ضلع  من  املغربية  ال�ضادرات  حجم  انخفا�ص  اإىل  التطور  هذا 

، خا�ضة �ضادرات املنتجات الغذائية 
واخلدمات بن�ضبة 14.7%)23(

امل�ضنعة  ن�ضف  )%65-( واملنتجات  والفو�ضفاط   )-13،2%(

 .)-40%(

اأما قطاع ال�ضياحة، فيبدو اأنه االأقل تاأثرا باالأزمة.فبالرغم من 

االرتفاع الطفيف الذي �ضجله عدد ال�ضياح �ضنة 2009 )2%(، 

بن�ضبة  امل�ضنفة  االإيواء  مبوؤ�ض�ضات  املبيتات  عدد  تراجع  فقد 

ذلك،  %5. ومع  بن�ضبة  ال�ضياحة  عائدات  وانخف�ضت   1.4%
�ضنة  درهم  مليار   53 مداخيله  بلغت  الذي  القطاع  هذا  يظل 

2009، اأهم م�ضدر للعملة ال�ضعبة.

�ضجلت  فقد  باخلارج،  املقيمني  املغاربة  حتويالت  وبخ�ضو�ص 

خالل الفرتة املمتدة ما بني 2002 و2007، معدل منو �ضنوي 

متو�ضط بلغ %7.4 لت�ضل اإىل 55 مليار درهم �ضنة 2007. 

وقد بداأت هذه التحويالت تتاأثر انطالقا من الف�ضل الرابع من 

البلدان  اأهم  عرفته  الذي  االقت�ضادي  بالركود   2008 �ضنة 

امل�ضتقبلة، خا�ضة اإ�ضبانيا وفرن�ضا واإيطاليا. واإجماال، تراجعت 

هذه التحويالت بن�ضبة %3،6 �ضنة 2008 وبن�ضبة %5،5 �ضنة 

2009 مقابل االرتفاع ب %15 �ضنة 2007. 

وفيما يتعلق باال�ضتثمار االأجنبي املبا�رش، يعترب املغرب اأحد 

اأهم م�ضتقطبها يف اإفريقيا ومنطقة ال�رشق االأو�ضط و�ضمال 

اإفريقيا. وقد ا�ضتفاد املغرب خالل �ضنوات 2000، من النمو 

العاملي، وذلك بف�ضل وجود  امل�ضتوى  امللحوظ لتدفقاتها على 

اإطار موؤ�ض�ضاتي مالئم واال�ضتقرار املاكرو-اقت�ضادي و�ضيا�ضة 

تنموية طموحة. 

اإال اأن االأزمة املالية العاملية اأدت اإىل عك�ص هذا االجتاه، مما اأدى 

 26.3% بن�ضبة  املبا�رش  االأجنبي  لال�ضتثمار  تراجع قوي  اإىل 

. و�ضمل هذا 
�ضنة 2008 و%29.2 يف نهاية �ضتنرب 2009)25(
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تاأثريات االأزمة العاملية على حتقيق اأهداف االألفية من اأجل التنمية                                                  

 

قنوات انتقال االأزمة  1 .

مل يتاأثر النظام املايل املغربي باالأزمة املالية ل�ضببني رئي�ضيني، 

ال�ضارم  بالتقيد  يتميز  الذي  التنظيمي  باالإطار  اأولهما  يتعلق 

2«، ويتعلق  »بال  اتفاقية  عليها  تن�ص  التي  املخاطر  بقواعد 

ثانيهما ب�ضعف اندماج النظام املايل الوطني يف النظام املايل 

اأ�ضول  اإجمايل  من  االأجنبية  االأ�ضول  اأن ح�ضة  حيث  العاملي، 

غري  ح�ضة  اأن  كما   ،  
)22(

 4% من  اأقل  متثل  املغربية  البنوك 

امل�ضاركات  با�ضتثناء  القيم،  بور�ضة  ر�ضملة  يف  املقيمني 

 .
االإ�ضرتاتيجية، مل تبلغ %1.8 يف نهاية �ضنة 2007)23(

اأما االقت�ضاد احلقيقي فقد تاأثر بالركود الذي عرفه ال�رشكاء 

وعلى  واإ�ضبانيا.  فرن�ضا  وخا�ضة  االأوروبيون  االقت�ضاديون 

االأزمة  رئي�ضية من جراء  اأربعة جماالت  تاأثرت  فقد  العموم، 

ال�ضياحي  والن�ضاط  التجارية  املبادالت  هي:  مبا�رش  ب�ضكل 

اال�ضتثمار  وتدفقات  باخلارج  املقيمني  املغاربة  وحتويالت 

االأجنبي املبا�رش. 

يف �ضنة 2009، انخف�ص حجم التجارة الدولية بن�ضبة 11.9% 

وتراجع الطلب العاملي املوجه اإىل املغرب بن�ضبة %10. وقد اأدى 

ال�ضلع  من  املغربية  ال�ضادرات  حجم  انخفا�ص  اإىل  التطور  هذا 

، خا�ضة �ضادرات املنتجات الغذائية 
واخلدمات بن�ضبة 14.7%)23(

امل�ضنعة  ن�ضف  )%65-( واملنتجات  والفو�ضفاط   )-13،2%(

 .)-40%(

اأما قطاع ال�ضياحة، فيبدو اأنه االأقل تاأثرا باالأزمة.فبالرغم من 

االرتفاع الطفيف الذي �ضجله عدد ال�ضياح �ضنة 2009 )2%(، 

بن�ضبة  امل�ضنفة  االإيواء  مبوؤ�ض�ضات  املبيتات  عدد  تراجع  فقد 

ذلك،  %5. ومع  بن�ضبة  ال�ضياحة  عائدات  وانخف�ضت   1.4%
�ضنة  درهم  مليار   53 مداخيله  بلغت  الذي  القطاع  هذا  يظل 

2009، اأهم م�ضدر للعملة ال�ضعبة.

�ضجلت  فقد  باخلارج،  املقيمني  املغاربة  حتويالت  وبخ�ضو�ص 

خالل الفرتة املمتدة ما بني 2002 و2007، معدل منو �ضنوي 

متو�ضط بلغ %7.4 لت�ضل اإىل 55 مليار درهم �ضنة 2007. 

وقد بداأت هذه التحويالت تتاأثر انطالقا من الف�ضل الرابع من 

البلدان  اأهم  عرفته  الذي  االقت�ضادي  بالركود   2008 �ضنة 

امل�ضتقبلة، خا�ضة اإ�ضبانيا وفرن�ضا واإيطاليا. واإجماال، تراجعت 

هذه التحويالت بن�ضبة %3،6 �ضنة 2008 وبن�ضبة %5،5 �ضنة 

2009 مقابل االرتفاع ب %15 �ضنة 2007. 

وفيما يتعلق باال�ضتثمار االأجنبي املبا�رش، يعترب املغرب اأحد 

اأهم م�ضتقطبها يف اإفريقيا ومنطقة ال�رشق االأو�ضط و�ضمال 

اإفريقيا. وقد ا�ضتفاد املغرب خالل �ضنوات 2000، من النمو 

العاملي، وذلك بف�ضل وجود  امل�ضتوى  امللحوظ لتدفقاتها على 

اإطار موؤ�ض�ضاتي مالئم واال�ضتقرار املاكرو-اقت�ضادي و�ضيا�ضة 

تنموية طموحة. 

اإال اأن االأزمة املالية العاملية اأدت اإىل عك�ص هذا االجتاه، مما اأدى 

 26.3% بن�ضبة  املبا�رش  االأجنبي  لال�ضتثمار  تراجع قوي  اإىل 

. و�ضمل هذا 
�ضنة 2008 و%29.2 يف نهاية �ضتنرب 2009)25(

الطلب العاملي املوجه إلى املغربصادرات السلع واخلدمات

الرسم البياني 16 :وتيرة منو صادرات السلع واخلدمات ومنو الطلب العاملي
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املصدر : م.س.ت

2005

20,0

En %

15,0

10,0

5,0

0

-5,0

-10,0

-15,0

-20,0
2006 2007 2008 2009

الرسم البياني 17 :عائدات األسفار ) مليون درهم(

املصدر : م.س.ت

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009

10000

20000
30000

40000

50000

60000

70000



62

التقرير الوطنـــــــي 2009أهداف األلفيـة من أجل الـتنـمــــــــــــــــــية

الرتاجع اأهم الدول امل�ضتثمرة يف املغرب كفرن�ضا )26،1%-( 

واإ�ضبانيا )%57،2-( واململكة املتحدة )47،1%-(.

وباعتباره م�ضتفيدا من ثلث اال�ضتثمارات االأجنبية املبا�رشة 

يف املغرب، كان قطاع ال�ضياحة االأكرث ت�رشرا من تراجع هذه 

اال�ضتثمارات، حيث �ضجل انخفا�ضا بن�ضبة %54 �ضنة 2008. 

على العك�ص من ذلك، فاإن القطاع العقاري، بالرغم من الرتاجع 

اال�ضتثمارات  ا�ضتقطاب  يوا�ضل  مازال  ن�ضاطه،  يف  الطفيف 

االأجنبية التي ارتفعت ب %17.6 �ضنة 2008. 

تدابري ال�ضلطات العمومية ملواجهة االأزمة 2 .

االقت�ضادية  تنميته  االقت�ضادي وموا�ضلة  النمو  اأجل دعم  من 

حيث  اإرادية،  تنموية  �ضيا�ضة  املغرب  اعتمد  واالجتماعية، 

عزز قانونا املالية ل�ضنة 2009  و 2010 التوجه االجتماعي 

�ضكلت  ال�ضياق،  هذا  ويف  العمومية.  ولل�ضيا�ضة  للميزانية 

ن�ضف  من  اأكرث  االجتماعية  للقطاعات  املخ�ض�ضة  املوارد 

التعليم  لقطاعي  خا�ضة  اأولوية  اإعطاء  مع  امليزانية  نفقات 

املوجه  االجتماعي  الدعم  تعزيز برامج  مت  كما  وال�ضحة. 

للطبقات ال�ضعيفة، خا�ضة من خالل املبادرة الوطنية للتنمية 

اإىل  االأ�ضا�ضية وال�ضكن االقت�ضادي، وما  املواد  الب�رشية ودعم 

ذلك. وعلى نف�ص املنوال، ارتفعت اال�ضتثمارات العمومية اإىل 

م�ضتويات تاريخية من اأجل املحافظة على وترية برامج البنية 

التحتية اخلا�ضة بال�ضبكة الطرقية، واملوانئ وال�ضكك احلديدية 

واملائية واالجتماعية الخ. 

اأكتوبر  �ضهر  من  ابتداء  احلكومة  و�ضعت  ذلك،  على  وعالوة 

2008 جمموعة عمل لتقييم وتوقع االآثار القطاعية للتطور 
فرباير  يف  مت  اخلطوة،  هذه  مع  العاملي. ومتا�ضيا  االقت�ضادي 

اإليها  اأ�ضندت  التي  االإ�ضرتاتيجية  اليقظة  جلنة  اإن�ضاء   2009
مهمة خلق اآليات للت�ضاور والتفاعل لتحديد التدابري املنا�ضبة 

تقدمي   ، اأي�ضا  مهامها،  ومن  االأزمة.  ملواجهة  واال�ضتباقية 

بعد  ما  ملرحلة  اأف�ضل  ب�ضكل  لال�ضتعداد  للحكومة  مقرتحات 

االأزمة، حمددة الفر�ص التي يجب ا�ضتغاللها  واالإ�ضالحات التي 

يجب تبنيها اأو تلك التي يجب ت�رشيع وثريتها. 

وهمت اأوىل التدابري املتخذة، على اخل�ضو�ص، دعم ال�رشكات 

ومعدات  واجللد  الن�ضيج  �ضناعة  جمال  يف  ت�رشرا  االأكرث 

ال�ضيارات. وتتمحور هذه التدابري التي قدرت كلفتها ب 1،3 

مليار درهم  حول:  

مب�ضاهمات  الدولة  وتكفل  ال�ضغل  فر�ص  على  �املحافظة 
االجتماعي  لل�ضمان  الوطني  ال�ضندوق  يف  العمل  اأرباب 

ال�رشكات  التزام  مقابل  للتجديد،  قابلة  اأ�ضهر  �ضتة  ملدة 

بعدم اال�ضتغناء عن اأكرث من %5 من م�ضتخدميها واحرتام 

احلد االأدنى لالأجور. 

الدولة  �ضمانات  تعزيز  من خالل  ال�رشكات  خزينة  �دعم 
لتمويل احتياجات راأ�ص املال ومنح ت�ضهيالت يف ت�ضديد 

القرو�ص على املدى املتو�ضط والطويل. 

�تنويع املنافذ واالأ�ضواق من خالل التكفل بتكاليف البحث 
وال�رشوط التف�ضيلية  لتاأمني ال�ضادرات. 

�امل�ضاهمة يف جمال التكوين لفائدة ال�رشكات امل�ضدرة يف 
قطاع الن�ضيج واجللد ومعدات ال�ضيارات. 

اإ�ضافة اإىل ذلك، مت اتخاذ عدة تدابري الإنعا�ص ا�ضتثمار املغاربة 

املقيمني باخلارج، ويتعلق االأمر ب�ضكل خا�ص، بتقدمي دعم قد 

يتوفر  الذي  امل�ضتثمر  لفائدة  التكاليف  من   10% اإىل  ي�ضل 

على ما يعادل %25 من اإجمايل راأ�ص املال من العملة ال�ضعبة. 

التحويالت  مبجانية   ،2009 �ضنة  يف  اأي�ضا  االأمر  يتعلق  كما 

اأو �ضبكاتها يف اخلارج  املالية التي تتم عرب البنوك املغربية 

املطبقة  العمالت  �رشف  كلفة  من   50% بـن�ضبة  والتخفي�ص 

على جميع املعامالت مع اخلارج.

باالقت�ضاد  ال�ضياحي  للن�ضاط  القوي  االرتباط  اإىل  وبالنظر 

 »2009 »كاب  ا�ضم  عليها  اأطلق  عمل  خطة  و�ضع  مت  الدويل، 

دينامكية  واإعطاء  الباعثة  البلدان  ح�ضة  تعزيز  اإىل  ترمي 

البي�ضاء  والدار  وفا�ص  مراك�ص  مناطق  يف  ال�ضياحي  للن�ضاط 

ميزانية  االأوىل،  املرحلة  يف  اخلطة،  لهذه  وخ�ض�ص  واأكادير. 

* حتى نهاية شتنبر
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قدرها 100 مليون درهم، تعززت يف �ضهر مايو 2009 مببلغ 

اإ�ضايف قدر ب 300 مليون درهم. 

ال�رشكاء  و�ضعها  التي  االإقالع  وخطط  التدابري  هذه  وبف�ضل 

االقت�ضاديون، مت، اإىل حد ما، احتواء الرتاجع امل�ضجل منذ اأواخر 

عائدات  انح�رش تراجع  وهكذا،   .2009 واأوائل   2008 �ضنة 

ال�ضياحة  الذي و�ضل اإىل %21،6 نهاية مار�ص 2009 يف 5% 

2009، وانتقلت ن�ضبة تراجع حتويالت املغاربة  نهاية دجنرب 

%5،3 خالل نف�ص الفرتة  اإىل   14،6% املقيمني باخلارج من 

من  الفو�ضفاط(  )با�ضتثناء  ال�ضادرات  حجم  تراجع  وتقل�ص 

%21،9 اإىل 10،7%.

ويت�ضح اأي�ضا تاأثري هذه التدابري، من خالل معطيات ال�ضندوق 

وترية  يف  تباطوؤا  �ضجلت  التي  االجتماعي  لل�ضمان  الوطني 

فقدان منا�ضب ال�ضغل، حيث تراجع، على �ضبيل املثال، فقدان 

منا�ضب ال�ضغل يف قطاع »الن�ضيج واملالب�ص« من 12.476 اإىل 

7.473 من�ضب �ضغل ما بني اأبريل ودجنرب 2009. وبالن�ضبة 
اإيجابية،  و�ضعيته  اأ�ضبحت  فقد  ال�ضيارات«،  »معدات  لقطاع 

�ضهر  خالل  �ضافية  �ضغل  من�ضب   753 خلق  من  مكن  حيث 

دجنرب، كما اأنه فقد 3.091 من�ضب �ضغل يف �ضهر اأبريل. 

اأثر االأزمة على الن�ضاط االقت�ضادي 3 .

 

الو�ضعية املاكرو-اقت�ضادية اأثناء االأزمة 

ظلت التوازنات املاكرو- اقت�ضادية االأ�ضا�ضية �ضاملة، كما يوؤ�رش 

على ذلك توازن وتنامي االإيرادات ال�رشيبية وانخفا�ص كبري 

ذلك، فقد كان  به. ومع  وت�ضخم متحكم  اخلارجي  الدين  يف 

�ضلبي  اأثر  املنفتحة على اخلارج  االأن�ضطة  العاملية على  لالأزمة 

على املبادالت اخلارجية التي تعاين من تفاقم العجز التجاري. 

ويبقى هذا االأمر حمدودا ن�ضبيا يف ما يخ�ص النمو االقت�ضادي 

الذي مل ي�ضجل �ضوى تباطوؤ طفيف )%5،6 يف �ضنة 2008 

الداخلي  الطلب  و�ضعية  بف�ضل  وذلك   
)26(

)2009 �ضنة  و5% 

ارتفع  االإطار،  هذا  ويف  املتميزة.  الفالحية  والنتائج  اجليدة 

الناجت الداخلي االإجمايل الفالحي من %16،6 �ضنة 2008 اإىل 

%26،2 �ضنة 2009. 

العمومية  واالأ�ضغال  )البناء  الثانوية  القطاعات  و�ضجلت 

تراجعا  عموما،  والطاقة(،  واملعادن  التحويلية  وال�ضناعات 

 3،6% بن�ضبة  منوا  �ضجلت  اأن  بعد   2009 �ضنة   2،8% ب 

اإىل  التطور  هذا  2007. ويعزى  �ضنة  و6،6%   2008 �ضنة 

العاملي  الطلب  انخفا�ص  جراء  من  تاأثر  الذي  املعادن،  قطاع 

التحويلية  ال�ضناعات  �ضهدت  جهتها،  ومن  الفو�ضفاط.  على 

�ضناعات حتويل  ن�ضاط  تراجع  مع  وال�ضيما  جدا،  �ضعيفا  منوا 

ال�ضيارات، يف  ومعدات  التجهيز  ومواد  والن�ضيج  الفو�ضفاط 

حني دعم الطلب الداخلي منو ال�ضناعات الفالحية .

وعلى الرغم من الرتاجع الطفيف الذي �ضجله القطاع الثالث 

يحافظ  اأن  ا�ضتطاع  االأخرية، فقد  ال�ضنوات  نتائج  مقارنة مع 

على معدل منو يقدر ب %4، بف�ضل متانة اخلدمات الت�ضويقية 

االأخرى دون ال�ضياحة التي ا�ضتطاعت، اإىل حد ما، مقاومة اأثر 

االأزمة، رغم الرتاجع الذي �ضهدته على ال�ضعيد الدويل.

الداخلي،  الطلب  بف�ضل  االأزمة  اآثار  من  التخفيف  مت  وهكذا، 

 7 و   2008 �ضنة  نقطة   11 ب  النمو  معدل  �ضاهم يف  الذي 

نقط تقريبا �ضنة 2009. وقد ارتفع حجم اال�ضتثمار االإجمايل 

العام  القطاع  ا�ضتثمار  ارتفاع  بف�ضل   2009 �ضنة   6.4% ب 

تعوي�ص  على  �ضاعد  مما  اجلارية،  باالأ�ضعار   24،4% بن�ضبة 

تراجع اال�ضتثمار االأجنبي املبا�رش وتباطوؤ اال�ضتثمار اخلا�ص 

الوطني. 

كما �ضهد حجم اال�ضتهالك النهائي بدوره ارتفاعا بلغ 8،3% 

اإىل  االرتفاع  2009، ويرجع هذا  �ضنة   5،8% و   2008 �ضنة 

واالإدارات   )5،2% و   9،4%( املقيمة  االأ�رش  ا�ضتهالك  منو 

العمومية )%4 و%8(. وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن  حت�ضن القدرة 

الدخل  ال�رشيبة على  ن�ضبة  اإىل خف�ص  يعود  لالأ�رش  ال�رشائية 

والتطور االإيجابي للعمل املاأجور والعمل الزراعي و ا�ضتقرار 

اأ�ضعار املواد الغذائية والطاقة. ومل يتجاوز  االأ�ضعار، ال �ضيما 

البناء واألشغال العمومية
صناعات التحويل

املصدر : م.س.ت
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الت�ضخم، املقا�ص بال�ضعر ال�ضمني للناجت الداخلي االإجمايل، 1% 

�ضنة 2009 مقابل %5،9 �ضنة  2008 و%3،9 �ضنة 2007. 

ولالإ�ضارة، يعزى توا�ضع معدل الت�ضخم �ضنة 2009 اأ�ضا�ضا اإىل 

تراجع اأ�ضعاراأهم املنتجات امل�ضتوردة. 

الدخل  منو  تباطوؤ  تف�ضري  املال، ميكن  راأ�ص  وبخ�ضو�ص ح�ضاب 

 2009 �ضنة   4،9% ب  ارتفع  الذي  املتاح  االإجمايل  الوطني 

مقابل 10،9 ٪  �ضنة 2008، اإىل تراجع منو املداخيل الواردة من 

باقي العامل، خا�ضة حتويالت املغاربة املقيمني باخلارج. 

اأما بخ�ضو�ص �ضوق ال�ضغل، فقد كان لالأزمة العاملية اأثر كبري 

القطاع خ�ضارة  ب�ضكل خا�ص، حيث �ضجل  الن�ضيج  على قطاع 

�ضافية قدرت بحوايل 53.000 من�ضب �ضغل �ضنة 2009، يف 

حني �ضهدت ال�ضناعات االأخرى خلق فر�ص �ضغل جديدة قدرت 

البطالة  معدل  وا�ضل  العموم،  وعلى  من�ضب.   18.000 ب 

الزراعي اجليد وبرنامج  املو�ضم  2009 بف�ضل  انخفا�ضه �ضنة 

اأجل  من  اتخاذها  مت  التي  التدابري  وخمتلف  العام  اال�ضتثمار 

املحافظة على منا�ضب ال�ضغل. 

تقييم تاأثري االأزمة العاملية على االقت�ضاد املغربي 

لتقييم تاأثري االأزمة العاملية على االقت�ضاد املغربي، مت حتليل 

قناتني رئي�ضيتني النتقال االأزمة : حتويالت املغاربة املقيمني 

على  اعتمادا  املغرب  نحو  املوجه  اخلارجي  والطلب  باخلارج 

ال�ضيا�ضات  وحماكاة  للتنبوؤ  املاكرو-اقت�ضادي  النموذج 

على  اأثرها  حتديد  مت  . وقد 
)27(

)PRESIMO(االقت�ضادية

املتغريات املاكرو-اقت�ضادية الرئي�ضية، خا�ضة النمو واال�ضتثمار 

وال�ضغل، خالل الفرتة التي �ضبقت االأزمة )2008 - 2009( 

ثم خالل الفرتة املقبلة )2010- 2012(. 

وهكذا، قل�ضت االأزمة �ضنة 2008 منو اال�ضتهالك النهائي لالأ�رش، 

تراجع حجم  ، كما   1،42% بن�ضبة  املعتاد،  باملقارنة مع منحاه 

%1،01، وقد كان هذا  بن�ضبة  ال�ضلع واخلدمات  من  ال�ضادرات 

اال�ضتهالك  تراجع  حيث   ،2009 �ضنة  حدة يف  اأكرث  التقلي�ص 

النهائي بن�ضبة %3،12 وحجم ال�ضادرات بن�ضبة 4،34%. 

الطلب وبالتايل  تباطوؤ  اإىل  املكونني  انخفا�ص هذين  اأدى  وقد 

النمو. وهكذا انخف�ص الناجت الداخلي االإجمايل بن�ضبة 0،86% 

العادي.  مب�ضتواه  مقارنة   ،2009 �ضنة  و2،46%   2008 �ضنة 

وللتذكري، اأدى تراجع النمو اإىل انخفا�ص حجم اال�ضتثمارات 

بحوايل %1 �ضنة 2008  و%3،57 �ضنة 2009. 

يف ما يتعلق بتقييم تاأثري االأزمة على االقت�ضاد املغربي يف 

املغاربة  حتويالت  تطور  االعتبار  بعني  االأخذ  مت   ،2015 اأفق 

ا�ضتنادا  املغرب،  اإىل  املوجه  العاملي  والطلب  باخلارج  املقيمني 

اإىل اآفاق االقت�ضاد العاملي كما اأعدتها املوؤ�ض�ضات الدولية، خا�ضة 

 .
)28(

�ضندوق النقد الدويل

باخلارج  املقيمني  املغاربة  حتويالت  ترتفع  اأن  املتوقع  ومن 

انتعا�ص  مع  ارتباطا  املغرب،  اإىل  املوجه  اخلارجي  والطلب 

االقت�ضاد العاملي، ابتداء من �ضنة 2010  وبناء على ذلك، فاإن 

اأثر االأزمة على االقت�ضاد املغربي �ضيبداأ يف التقل�ص ابتداء من 

�ضنة 2010 ليختفي ب�ضكل كلي �ضنة 2012.  

املصدر : م.س.ت
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جدول 10 : اآثار االأزمة على املتغريات الرئي�ضية املاكرو-اقت�ضادية

20082009201020112012

باعتبار معدل النمو

0،950،26-2،15-3،12-1،42-اال�ضتهالك
0،11-1،94-3،72-3،57-1،01-اال�ضتثمار

0،620،32-1،54-2،46-0،86-الناجت الداخلي اخلام
0،86-2،43-3،42-4،34-1،01-ال�ضادرات
0،95-3،04-4،54-5،08-1،74-الواردات

باعتبار الفرق
1933-24594816557135639088ال�ضاكنة العاطلة عن العمل 

572502830-104510-119590-36020-ال�ضغل
الن�ضبة  باعتبار  الفرق 

الداخلي  للناجت  املئوية 

االإجمايل

0،15-0،45-0،78-0،70-0،21-عجز امليزانية

0،10-0،440،690،680،28العجز التجاري

تاأثري االأزمة العاملية على اأهداف االألفية من  4 .

اأجل التنمية

نالحظ اأن فرتة الركود امل�ضجل خالل �ضنتي 2008 و2009، 

التي �ضتليها العودة البطيئة للنمو اإىل م�ضتوياته املعتادة قبل 

�ضنة 2015، �ضي�ضع بع�ص القيود اأمام حتقيق االأهداف االألفية 

واالأطفال.  االأمهات  بوفيات  املتعلقة  تلك  وال�ضيما  للتنمية، 

ال�ضحيح على درب  اأنه يف االجتاه  يبدو  الذي  املغرب،  اأن  اإال 

اأف�ضل لو مل حتدث  حتقيق هذه االأهداف، كان �ضيحقق نتائج 

االأزمة االقت�ضادية العاملية، فبالرغم من كون االأهداف املتعلقة 

بتعميم التعليم االبتدائي واملاء ال�ضالح لل�رشب والتطهري قابلة 

للتحقيق يف اأفق 2015. فقد كان باإمكان املغرب، لوال االأزمة 

العاملية، اأن يحقق نتائج اأف�ضل وباملقارنة مع ال�ضيناريو االأ�ضا�ضي 

املقدم يف الدرا�ضة التي متحورت حول حتقيق اأهداف االألفية يف 

)29(2015، مت ا�ضتخدام منوذج )MAMS(  لتقييم هام�ص 
اأفق 

الربح الذي �ضاع جراء االأزمة. والذي من املتوقع اأن ي�ضل يف 

اأواخر 2015 اإىل 0.3 نقطة و3 نقط ونقطتني مئويتني، على 

التوايل بالن�ضبة لكل من اأهداف التعليم االبتدائي وتعميم املاء 

ال�ضالح لل�رشب والتطهري. 

واالأمهات،  االأطفال  بوفيات  املرتبطة  االأهداف  بخ�ضو�ص  و 

اأن ت�ضجل انخفا�ضا بحوايل  كان باالإمكان يف غياب االأزمة، 

 4 االأطفال و  بالن�ضبة ملعدل وفيات  االألف  اإ�ضافية يف  نقطة 

نقط يف 100.000 بالن�ضبة ملعدل وفيات االأمهات يف اأواخر 

�ضنة 2015.  

وب�ضكل عام، �ضيكلف تاأثري االأزمة على حتقيق جميع اأهداف 

االألفية يف اأفق 2015 حوايل 1،2 و 0،1 نقطة مئوية من الناجت 

النفقات  يف   ،2015 و   2010 �ضنتي  بني  االإجمايل  الداخلي 

اجلارية ونفقات اال�ضتثمار للدولة على التوايل. واإن ا�ضتمرت 

هذه  �ضرتتفع  اال�ضتفحال،  يف  االأزمة  على  املرتتبة  االآثار 

التقدم  العمومية وتعرقل  املالية  العبء على  التكاليف لتزيد 

الذي عرفته اململكة يف جمال حتقيق اأهداف االألفية للتنمية 

ب�ضفة خا�ضة وجمال التنمية الب�رشية ب�ضفة عامة. 
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اإن �ضمات املغرب املناخية والبحرية واجلغرافية جتعله عر�ضة 

تعاقب  يف  جليا  يربز  الذي  ال�ضئ  املناخية،  التغريات  الآثار 

العقود  خالل  البالد  عرفتها  التي  القا�ضية  اجلفاف  �ضنوات 

بن�ضبة  انخف�ضت  املائية  الواردات  فاإن  وبالتايل  االأخرية. 

%20 خالل الفرتة ما بني 1940و 2005، كما ارتفع متو�ضط 
درجة احلرارة اإىل ما يفوق درجة واحدة مئوية ما بني 1960 

و2000.

ونتيجة لتعاقب �ضنوات اجلفاف وانخفا�ص ت�ضاقطات االأمطار، 

واجلوفية  ال�ضطحية  املياه   موارد  ت�ضهد  اأن  املتوقع  من  فاإنه 

كما   .2020 اأفق   يف 
)30(

 15% و   10 مابني  يرتاوح  تراجعا 

املناطق  يف  ال�ضيما   ،
)31(

املوارد هذه  حجم  تراجع  �ضي�ضتمر 

الو�ضطى واجلنوبية التي توجد على عتبة الندرة املائية، ال�ضيء 

بامل�ضاحات  املائية  للموارد  حاد  انخفا�ص  اإىل  �ضيوؤدي  الذي 

الإن�ضاء  احلالية  الوترية  يف  النظر  اإعادة  وبالتايل  ال�ضقوية 

وجتهيز م�ضاحات �ضقوية جديدة.

و�ضيوؤدي ا�ضتمرار وتعاقب �ضنوات اجلفاف اإىل تفاقم التدهور 

امل�ضتمر يف حجم املياه، مما �ضيجعل املغرب �ضمن قائمة الدول 

املهددة بندرة املياه، حيث لن تتعدى احتياطات املياه املتجددة 

.2020)32(
لكل فرد �ضنويا يف اأفق 

3
680 م 

وال�ضياحية  واحل�رشية  الزراعية  احلاجيات  ارتفاع  و�ضيوؤدي 

التغريات  عن  الناجمة  االآثار  اإىل  باالإ�ضافة  وال�ضناعية، 

املناخية، اإىل عجز مائي يتوقع اأن ي�ضل اإىل حوايل 5 مليارات 

. واإذا كانت ندرة املياه تنعك�ص 
)33(

مرت مكعب يف اأفق 2030 

اأي�ضا  يكون كبريا  تاأثريها  فاإن  االقت�ضاد عموما،  �ضلبا على 

بالو�ضط  خ�ضو�ضا  لل�رشب  ال�ضالح  باملاء  ال�ضكان  تزويد  على 

القروي، ال�ضيء الذي �ضيوؤثر �ضلبا على �ضحة املواطنني وكذلك 

على التقدم املحقق يف ميدان متدر�ص االأطفال القرويني. 

من اأجل التنمية                                                    تاأثريات التغريات املناخية على حتقيق اأهداف االألفية 

 جدول 11 : تطور احتياطي املوارد املائية ) مباليري االأمتار املكعبة(

2020 )*(19842006االأمطار

302218.7الواردات الطبيعية

2117.615 املوارد املائية القابلة للتعبئة

54.13.4 املياه اجلوفية

1613.511.6 املياه ال�ضطحية

9.513.914.4 املوارد املائية املعباأة

4.13.4املياه اجلوفية

9.811املياه ال�ضطحية

امل�ضدر: اإدارة هند�ضة املياه 2006

)*( : توقعات على اأ�ضا�ص فر�ضية انخفا�ص الواردات املائية بن�ضبة 15% 
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من اأجل التنمية                                                    تاأثريات التغريات املناخية على حتقيق اأهداف االألفية 

واملراعي  الزراعية  االأرا�ضي  تراجع  فاإن  ذلك،  مع  وموازاة 

حقينات  توحل  ملعدل  كبري  ارتفاع  اإىل  �ضيوؤدي  والرتبة 

للحجم   1% ن�ضبة  �ضنويا  يتجاوز  اأن  ميكن  والذي  ال�ضدود، 

توحال  ال�ضدود  وبالفعل فقد عرفت حقينة  للحقينة.  العادي 

اأي ما يعادل حقينة  اإجماليا قدر ب 75 مليون مرت مكعب، 

10.000 هكتار. وتقدر  ل�ضقي  الالزمة  الكمية  اأو  �ضد كبري 

حاليا اخل�ضائر الناجمة عن التعرية ب�ضبب قوة الرياح وامللوحة 

ب 500.000 هكتار.  

ومن جهة اأخرى، �ضهد املغرب العديد من الفي�ضانات وال�ضيول 

اقت�ضادية  واأ�رشار  ب�رشية  خ�ضائر  يف  ت�ضببت  التي  اجلارفة 

�ضخمة. وقد تفاقمت ظاهرة الفي�ضانات خالل العقد االأخري ) 

اأوريكا �ضنة 1995 وتطوان �ضنة 2000 واملحمدية �ضنة 2002 

ومرزوكة �ضنة 2006 وطنجة والناظور واحل�ضيمة والفنيدق 

�ضنة 2008 والرا�ضيدية والرباط �ضنة 2009 ومنطقة الغرب 

�ضنة 2010. وقد بلغت االأ�رشار املادية املرتتبة عن الفي�ضانات 

التي اجتاحت مدينتي املحمدية و�ضطات �ضنة 2002، ما يعادل 

في�ضانات  اأعقاب  يف  دوالر  ماليني  و9  دوالر  مليون   200
اأوريكة �ضنة 1995.

وبخ�ضو�ص القطاع الفالحي، �ضكل اجلفاف خالل الثالثني �ضنة 

ا�ضتقرار  وعدم  تدهور  اإىل  يوؤدي  هيكليا  معطى  االأخرية 

ويتعلق  احلبوب.  بزراعة  اخلا�ضة  تلك  �ضيما  اال�ضتغالليات، 

االأمر با�ضتغالليات معي�ضية )اأقل من 5 هكتارات( والتي متثل 

ن�ضبة %71 من اإجمايل اال�ضتغالليات الوطنية.

 وهكذا �ضتتاأثر على وجه اخل�ضو�ص الزراعات التي تعتمد على 

مياه االأمطار باآثار التغريات املناخية. وجتدر االإ�ضارة اإىل اأن 

اإنتاج احلبوب ميكن اأن ينتقل من 100 مليون قنطار بالن�ضبة 

للمو�ضم املمطر )1995-1996( اإىل 18 مليون قنطار خالل 

املو�ضم اجلاف )1994-1995(، يف حني ينتقل املردود من 17 

 .
)34(

قنطار للهكتار اإىل 4 قنطارات للهكتار

مرتبطة  اأخرى  مبخاطر  مهددا  الفالحي  القطاع  ويبقى 

بالتغريات املناخية، املحددة جغرافيا، لكنها ذات اآثار اقت�ضادية 

حوايل  اإىل  االأ�رشار  ت�ضل  اأن  ميكن  )حيث  الربد  مثل  مهمة 

بلغت  املت�رشرة  )امل�ضاحة  ال�ضقيع  اأو  درهم(   مليون   200
حوايل  منها   ،2005-2004 مو�ضم  خالل  هكتار  األف   200
50 األف هكتار دمرت ب�ضكل كامل(اأو الفيا�ضانات التي تعترب 

امل�ضكل الرئي�ضي.

ويرتقب اأن يوؤدي هدر املح�ضول الزراعي للحبوب اإىل هجرة 

جمموعة  اإ�ضقاطات  وت�ضري   .
)35(

�ضاكن مليون   6 يعادل  ما 

اخلرباء احلكوميني حول تطور املناخ اإىل اأن حم�ضول زراعة 

احلبوب ميكن اأن يرتاجع بحوايل 50%.

املحليني  لل�ضكان  املعي�ضية  امل�ضتويات  تدهور  يرجح  كما   

%30 يف  اإىل حدود  ت�ضاهم  التي  الغابات  اإىل تراجع م�ضاحة 

االحتياجات  من   17% وتوفر  الوطنية  الطاقية  احل�ضيلة 

�ضغل  من�ضب   15000 خلق  اإىل  باالإ�ضافة  للما�ضية  الغذائية 

�ضنويا.

  ويعرف هذا املجال تراجعا بحوايل 31.000 هكتار يف ال�ضنة 

من املمكن اأن يتفاقم نتيجة تزايد االأوبئة واالأمرا�ص، واحلرائق 

وال�ضغوطات التي تعرفها املراعي وامل�ضاحات الغابوية نتيجة 

مليون   8،3 عرفت  وبالفعل،   . التدفئة  خ�ضب  على  الطلب 

اأرا�ضي املراعي  تدهورا كبريا خا�ضة يف املناطق  هكتار من 

ال�ضحراوية  واملناطق  االأركان  غابات  عرفت  كما  ال�رشقية، 

و�ضبه ال�ضحراوية تدهورا كبريا.

 باالإ�ضافة اإىل ذلك، �ضتوؤثر التغريات املناخية على االإجنازات 

االأمرا�ص  حماربة  ميادين  يف  االآن  حد  اإىل  حتقيقها  مت  التي 

درجات  ارتفاع  �ضيزيد  كما  والكولريا.  املالريا  مثل  املعدية 

احلرارة اأو انخفا�ضها من قابلية ال�ضاكنة الفقرية للتاأثر بهاتني 

تتفاقم  اأن  الر�ضع وامل�ضنني، حيث ميكن  الظاهرتني خ�ضو�ضا 

حاالت االإ�ضابة باالأمرا�ص املزمنة )الروماتيزم، الربو، نزالت 

الربد( وباالأمرا�ص التنف�ضية واالأمرا�ص التي تنقلها احل�رشات 

واملياه امللُوثة. ويبقى املغرب، باعتباره منطقة عبور للهجرة 

عن  الناجمة  للعواقب  عر�ضة  ال�ضحراء(،  )جنوب  االإفريقية 

هذه الهجرة املكثفة.

وعلى هذا امل�ضتوى، فاإن اجلفاف الذي تعرفه منطقة جنوب 

ال�ضحراء والذي اأدى اإىل تدهور ظروف معي�ضة ال�ضكان زيادة 

ي�ضكالن   
)36(

املنطقة لبلدان  الكبري  الدميوغرايف  النمو  على 

املغرب  ي�ضبح  اأن  وميكن  ال�ضمال.  نحو  مهمة  لهجرة  �ضببا 

�ضواء  ال�ضحراء،  جنوب  من  للقادمني  املرتفعة  للهجرة  وجهة 

لال�ضتقرار اأو للعبور. 

 وملواجهة اإ�ضكالية هذه التغريات املناخية ، قام املغرب بو�ضع 

خطة وطنية ت�ضتهدف :



68

التقرير الوطنـــــــي 2009أهداف األلفيـة من أجل الـتنـمــــــــــــــــــية

وذلك   املناخية  التغريات  اأثر  من  للحد  �ضيا�ضة  و�ضع  � 
بتقلي�ص انبعاث غازات االنحبا�ص احلراري، وخا�ضة  عن 

طريق ا�ضتخدام تكنولوجيات جديدة؛

متكن  املناخية  التغريات  اآثار  مع  للتكيف  �ضيا�ضة  اإر�ضاء  � 
جمموع الفاعلني االقت�ضاديني من مواجهة كل التاأثريات 

املحتملة؛

اإعداد جمموعة من امل�ضاريع  تتيح اال�ضتفادة  من فر�ص  � 
التمويل  ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات  التي يتيحها 

التعاون الدويل ؛ 

اإر�ضاء م�ضل�ضل دائم التوا�ضل  والتقييم  واالفتحا�ص يف  � 
هذا امليدان.

يت�ضمن   االأخ�رش  املغرب   خمطط  فاإن  االإطار،   هذا  ويف 

جمموعة من التدابري  الرامية اإىل تغيري املمار�ضات الفالحية 

للمناخ  املالئمة  االأنواع  واختيار  املنتقاة  البذور  ا�ضتخدام   (

وتغيري املزروعات ( اإىل جانب تقوية قدرة ال�ضكان القرويني 

الذين يعانون من اآثار التغريات املناخية من خالل نهج وتطوير 

اختيارات تقنية وموؤ�ض�ضاتية و�ضيا�ضية مالئمة. 

وقد منحت االأولوية اأي�ضا للطاقات املتجددة التي من املرتقب 

الطاقة  %10 و%12 من  ما بني  للمغرب  بالن�ضبة  ت�ضكل  اأن 

 .2030 �ضنة  و20%   15% بني  وما   2020 �ضنة  االأولية 

وطنية  اأولوية  الطاقية  النجاعة  �ضت�ضكل  ذلك،  مع  وموازاة 

اإدخالها اإىل قطاعات االإدارة وال�ضكن وال�ضياحة  بحيث �ضيتم 

والرتبية الوطنية وال�ضناعة والنقل والبنيات التحتية. 

      

تعزيز  االإ�ضرتاتيجية  تتوقع  املخاطر،  من  الوقاية  وبخ�ضو�ص 

حماية  بهدف  وذلك  الفي�ضانات،  من  للحماية  الوطنية  اخلطة 

20 موقعا جديدا يف ال�ضنة، من خالل التدابري الهيكلية )مثل 
)مثل  هيكلية  غري  تدابري  خالل  من  اأو  ال�ضدود(  اأو  احلواجز 

املناطق  وحتديد  باحلموالت  املتعلقة  واالإنذار  القيا�ص  اأنظمة 

املعر�ضة للفي�ضانات وو�ضع خمططات للطوارئ واالإغاثة(. 

وطني  �ضندوق  اإن�ضاء   2009 �ضنة  مت  االإطار،  هذا  ويف 

ملحاربة اآثار الكوارث الطبيعية للم�ضاهمة يف متويل عمليات 

التحتية  البنيات  امل�ضاعدة للمنكوبني واإ�ضالح  االإغاثة وتقدمي 

املت�رشرة. 

2010- العمل  خطة  تهدف  املائية،  التحتية  البنيات  ولتقوية 

ال�ضدود  من  األف  وحوايل  كبريا  �ضدا   59 اإجناز  اإىل   2030
ال�ضغرى واملتو�ضطة. و�ضيتم دعم هذا الربنامج باإجناز حمطات 

مما  الريحية،  اأو  ال�ضم�ضية  الطاقة  با�ضتخدام  البحر  مياه  حتلية 

400 مليون مرت مكعب من املياه �ضنويا.  �ضيمكن من تعبئة 

اإعادة ا�ضتخدام املياه العادمة،  ال�ضياق، من املرتقب  ويف نف�ص 

مبعدل 300 مليون مرت مكعب �ضنويا يف اأفق �ضنة 2030. 

املائية،  االأحوا�ص  بع�ص  يف  العجز  حاالت  معاجلة  اأجل  ومن 

النمو  لدعم  اجلنوب  نحو  ال�ضمال  من  املياه  نقل  املقرر  من 

ال�ضو�ضيو-اقت�ضادي الأحوا�ص اأبي رقراق واأم الربيع وتان�ضيفت 

انطالقا من  400 مليون مرت مكعب �ضنويا  االأوىل:  )املرحلة 

حو�ص �ضبو، املرحلة الثانية: 400  مليون مرت مكعب �ضنويا 

 2011 بني  املمتدة  للفرتة  لوكو�ص - الو  حو�ص  من  انطالقا 

و2030(. 

مت  الت�ضحر،  وحماربة  االجنراف  من  الرتبة  حماية  اأجل  ومن 

اعتماد املخطط املديري للت�ضجري الذي يهدف اإىل اإجناز اأنواع 

حملية واإدخال اأنواع جديدة مقاومة ندرة املياه. اإن هذا املخطط 

يهدف اإىل ت�ضجري 500.000 هكتاريف اأفق 2014 وت�ضجري 

مليون هكتار يف اأفق 2030-2015 .

وقد مت دعم هذه االإجراءات من خالل و�ضع نظام لالإنذار املبكر 

نخلة  مليون  لغر�ص  م�رشوع  و�ضع  خالل  من  وكذا  باجلفاف 

اإىل حماية ب�ضاتني النخيل وبناء وتاأهيل الواحات عرب  يهدف 

غر�ص 2،9 مليون نخلة. 
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1 . تقي�ص املندوبية ال�ضامية للتخطيط ـ  املغرب عتبة الفقر الن�ضبي  طبقا ملعايري منظمة  االأغذية والزراعة  ومنظمة ال�ضحة العاملية  وطريقة  
الو�ضط  3569 درهم يف  الو�ضط احل�رشي و  3834 درهم يف   :2007 �ضنة  العتبة لكل �ضخ�ص �ضنويا  . وقد بلغت هذه  الدويل  للبنك  التقدير  

القروي. وهو ي�ضاوي  يف املتو�ضط 2،15 دوالر اأمريكا ) تعادل القوة ال�رشائية ( يوميا لكل �ضخ�ص ) 1 دوالر اأمريكي ) تعادل القوة ال�رشائية ( = 

4،88 درهم (  وتعترب ه�ضة كل اأ�رشة تبلغ  نفقاتها عن كل فرد  ما بني  العتبة الوطنية  للفقر الن�ضبي  و�ضعف هذه  العتبة 1،5 مرة ، يتعلق االأمر 
ب�ضاكنة غري فقرية  لكنها مهددة  ب�ضكل كبري بالتعر�ص للفقر.

2 . املندوبية ال�ضامية للتخطيط: الطبقات املتو�ضطة املغربية: تفريقها، خ�ضائ�ضها، عوامل تطورها. دفاتر التخطيط العدد 25 �ضتنرب/اأكتوبر 
.2009

3 . مت اختبار فر�ضية العدم لت�ضاوي موؤ�رشات جيني ل�ضنتي 2001 و 2007 على اأ�ضا�ص معيار اإح�ضائي عادي وقيا�ضي على ال�ضكل التايل:

وي�ضري الرمزان )G(و )G( se   على التوايل  اإىل موؤ�رش جيني وانحرافه املعياري. و  T حم�ضوبة بقيمة مطلقة )1،38( اأقل من    )1،96(، و تبني 

اأن الفرق ما بني موؤ�رش جيني ل�ضنة 2001 و�ضنة 2007 لي�ص له داللة اإح�ضائية عند م�ضتوى  5.

4. املندوبية ال�ضامية للتخطيط 2009: اأي م�ضتوى للتنمية لفائدة الفقراء باملغرب؟ 
5.  املندوبية ال�ضامية للتخطيط 2009: الطبقات املتو�ضطة 

6. املندوبية ال�ضامية للتخطيط-املغرب: حركية الفقر يف املغرب، 1985-2003. دفاتر التخطيط، العدد 26، نونرب/ دجنرب 2009
7. تقديرات موؤقتة انطالقًا من املرحلة االأوىل للبحث الوطني الدميوغرايف 2010/2009  26، نونرب/ دجنرب 2009

8. املكتب اجلهوي ل�رشق املتو�ضط
9. بلغت ن�ضبة تغطية االأطفال بالفيتامني A: %75 بالن�ضبة للجرعة االأوىل و%53 للجرعة الثانية و%41 للجرعة الثالثة. اأما بعد الوالدة فقد 
بلغت ن�ضبة التغطية لدى الن�ضاء بالفيتامني A %78 )اجلرعة االأوىل(، وبالفيتامني D  )اجلرعتني االأوىل والثانية( %88 و%81 على التوايل.

.)PCIE( 10.  التكفل املندمج الأمرا�ص الطفل
11 .  يو�ضف كورباج، تقرير املهمة باملندوبية ال�ضامية للتخطيط 22-24 فرباير 2010

12 .  %68 من الن�ضاء احلوامل ا�ضتفدن من العناية ال�ضحية قبل الو�ضع
 - انتقلت ن�ضبة الو�ضع بوجود م�ضاعدة من %31 �ضنة 1987-1991 اإىل %63 �ضنة 2003-1999

 - يبلغ معدل العناية الطبية بعد الو�ضع 65%

 - يبلغ معدل العمليات القي�رشية 5.4 ٪.

13.  قانون رقم 10-95
14.  قانون رقم 11-03
15.  قانون رقم 13-03
16.  قانون رقم 28-00

17.  اإعادة الت�ضجري وفقا للمخطط املديري للت�ضجري الذي مت اعتماده �ضنة 1994 والتي �ضتمكن من اإعادة ت�ضجري 50000 هكتار يف ال�ضنة يف 
اأفق 2014 والذي من املرتقب اأن يوؤدي اإىل اإعادة ت�ضجري مليون هكتار يف اأفق 2030.

18. كتابة الدولة يف املاء والبيئة - 2009
19. وبخ�ضو�ص التزود بالكهرباء، انتقل معدل الكهربة القروية من %22 �ضنة 1996 اإىل %96 �ضنة 2009

20. تقوم املندوبية ال�ضامية للتخطيط بتعاون مع قطاع البيئة باخل�ضو�ص ومع جميع القطاعات االأخرى بالعموم، على و�ضع نظام حما�ضباتي 
بيئي واقت�ضادي مندمج يكمل االإطار املركزي لنظام احل�ضابات الوطنية اجلاري بها العمل كح�ضاب منوذجي ميكن من حتديد نفقات املتعلقة بحماية 

وتدهور البيئة.

21. تقرير فرقة العمل املعنية بالتاخر يف حتقيق اأهداف االألفية من اجل التنمية، 2009؛ االأمم املتحدة.
22 .  امل�ضدر: بنك املغرب.

23 .  امل�ضدر: اإح�ضائيات جمل�ص القيم العقارية.
24 . �ضهد حجم ال�ضادرات من ال�ضلع واخلدمات تراجعا بن�ضبة %1،1 �ضنة 2008.

25 . امل�ضدر: مكتب ال�رشف
26 . امليزانية االقت�ضادية 2010، املندوبية ال�ضامية للتخطيط 

اإحاالت
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27 . يعترب منودج PRESIMO منوذجا قيا�ضيا ماكرو-اقت�ضاديا  لالقت�ضاد املغربي، اأعدته املندوبية ال�ضامية للتخطيط بتعاون مع املعهد الفرن�ضي 
الوطني لالإح�ضاء والدرا�ضات االقت�ضادية.

28. وفقا ل�ضندوق النقد الدويل �ضي�ضهد االقت�ضاد العاملي بع�ص االنتعا�ص ابتداء من 2010، بن�ضبة منو ت�ضاوي %3،1)%4،4 يف املتو�ضط ما بني 
2011 و 2014(، كما �ضي�ضهد حجم التجارة العاملية ارتفاعا بن�ضبة %5،8 �ضنة 2010 )%6،4 بني �ضنة 2011 و 2014(. وعالوة على ذلك، 
يتوقع �ضندوق النقد الدويل، باملقارنة مع فرتات مماثلة يف املا�ضي، اأن انتعا�ص اقت�ضاد الدول املتقدمة �ضيكون �ضعيفا و�ضيبقى االإنتاج احلقيقي 

دون امل�ضتويات امل�ضجلة قبل االأزمة اإىل حدود �ضنة 2012، واأن ارتفاع معدالت البطالة والدين العام ووجود نظم مالية مل تتعافى متاما عوامل قد 

تبطئ انتعا�ص اقت�ضاد الدول املتقدمة.

29 . املندوبية ال�ضامية للتخطيط، �ضين�رش م�ضتقبال 
30 . علي اكومي وعبد اهلل الدباغ : املوارد املائية واالأحوا�ص املائية باملغرب : 50 �ضنة من التنمية )2005-1955(

31 .  اإدارة هند�ضة املياه: تقييم املوارد املائية الطبيعية، بني 1984 )30 مليار مرت مكعب( و2006 )22 مليار مرت مكعب( تبني انخفا�ضا بن�ضبة 
26.7 % خالل 22 �ضنة

32 . علي اكومي وعبد اهلل الدباغ 
33 . كتابة الدولة املكلفة باملاء والبيئة- 2010

34 . التقرير الوطني الثاين لالتفاقية االإطار لالأمم املتحدة حول التغريات املناخية -2010
35 . درا�ضة م�ضتقبلية الفالحة 2030، اإعداد املندوبية ال�ضامية للتخطيط يف اإطار م�ضتقبلية مغرب 2030. 

36. على �ضبيل املثال، ح�ضب اإ�ضقاطات ق�ضم ال�ضكان التابع لالأمم املتحدة، �ضينتقل عدد �ضكان النيجر من 13،1 اإىل 32،6 مليون ن�ضمة وعدد 
�ضكان ال�ضينغال من 11،3 اإىل 19،5 مليون ن�ضمة وعدد �ضكان مايل من 11،8 اإىل 20،5 مليون ن�ضمة، وذلك ما بني 2005 و2030.

 

 




