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تقديـــم

يحلل تقرير التنمية البرشية لسنة 2017 ديناميات التنمية التي شهدتها البالد عىل الصعيدين الوطني والجهوي، 
منذ نهاية تسعينيات القرن املايض إىل سنة 2016. كام يرمي التقرير إىل أن يكون مبثابة أرضية للوقوف عىل 
اإلنجازات االقتصادية واالجتامعية التي جرى تقييمها حسب معيار القيم التي تستهدفها السياسات العمومية 

وااللتزامات الدولية التي تعهد بها املغرب من أجل تحقيق تغيري متعدد األبعاد.

ويف هذا الصدد، فإن املغرب، وبالنظر ملظاهر التقدم االجتامعية – االقتصادية التي تحققت يف غضون أقل من 
م الدليل عىل أن باإلمكان تحقيق مكاسب مهمة فيام يخص جودة الحياة عىل الرغم من التحديات  عقدين، ُيقدِّ
التي مير منها املحيط الدويل والجهوي، والتغريات املناخية والدميغرافية، والعجز االجتامعي – االقتصادي الذي 
تراكم ملدٍد طويلة، منذ بداية االستقالل حتى نهاية تسعينيات القرن املايض. وكان عىل املغرب أن يجد لنفسه، 
د املََعامل سلفا وال باألمر املضمون  بهذا الخصوص، طريقه الخاص به داخل محيٍط النجاُح فيه ليس ال باألمر املحدَّ

مسبقا.

ولتحليل التوزيع الخرائطي للتنمية البرشية ومدى إنصافها وتقدمها، يف عالقتها بالسياسات العمومية، ال بد 
لية التي ُتغطي الفرتة ما بني سنتي 2000 – 2016. فإىل جانب قياسات  من الرجوع إىل املؤرشات املركبة واألوَّ
التنمية البرشية املستَمدة من مؤرشات التنمية البرشية، ُأضيَف إىل تقرير هذه السنة مؤرٌش للتنمية البرشية 
بني  يجمع  مؤرش  وهو  الوطني.  البرشية  التنمية  مؤرُش  عليه  ُأطِلق  البرشية،  للتنمية  الوطني  املرصد  وضعه 
األبعاد الحاسمة والحرجة للتنمية )وهي التعليم والصحة ومستوى املعيشة(، وبني األبعاد التي تهم »الرفاه 
الذايت« و«إطار العيش« و«التامسك االجتامعي واألمن البرشي«. ويعتمد حساب هذا املؤرش عىل معطيات 

ُتسَتَقى بكاملها من البحث الوطني لألرس الخاص الذي أنجزه فريق املرصد.

ويعالج موضوُع هذا التقرير لسنة 2017 مظاهَر تجيل الفوارق االجتامعية والتفاوتات املجالية نظرا للتهديد 
امليادين  يف  تحققت  التي  املنجزات  ُتقّوض  التهديدات  أن هذه  ذلك  البلد.  تنمية  إىل  بالنسبة  له  تشكِّ الذي 
التي  املؤسسات  املحك مصداقية  االجتامعي وتضع يف  التامسك  ركائز  ُتقّوض  البرشية، كام  للتنمية  األساسية 
ن تحليل مظاهر الفوارق هاته، وكذا  د اإلنصاف واالندماج االجتامعي وتضمَنُهاَم. ومَيكِّ من املفروض أن ُتجسِّ
التفاوتات، حسب ما إن كانت تهم الحقوق أم الفرص أم الوضعيات، من تبيان اإلكراهات التي تعرتض السكاَن 

طيلة مدة حياتهم.

وملعالجة مجموع هذه الجوانب، فإن هذا التقرير يصف السياق الذي تطور فيه مسلسل تنمية البالد، ويحلل 
عىل  ويقف  الديناميات،  حيث  من  البرشية  التنمية  ويَقيِّم  وأبعادها،  البرشية  التنمية  مفهوم  وتطور  مدى 
ه  البرشية، ويتدارس مفهوم ومستوى وتوجُّ للتنمية  األبعاد األساسية  البالد من حيث  التي شهدتها  التغريات 

مظاهر الفوارق االجتامعية والتفاوتات الجهوية.

يغطي التحليل الفرتة ما بني سنتي 2000 و2016، وُيبنيِّ أثَر السياسات العمومية عىل التنمية البرشية من حيث 
تقارُُب الجانب االجتامعي والجهوي، ومن حيث مظاهر النقص الواجب تداركه يف مجال التنمية، والذي يعود 
سببه للتنمية. وُيختَتم هذا التقريُر بتحليل السياسات العمومية املتعلقة بالتنمية البرشية، ليقف عىل التغريات 

الِكّمية والنوعية التي يشهدها املجتمع املغريب بهذا الخصوص.
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ففي هذا التقرير، يجري تحليل السياسات العمومية حسب قدرتها عىل استيعاب مظاهر العجز يف السنوات 
الية هذه السياسات َتُكون أقوى عندما تتشكل يف مجموعة من التدابري غري متناسقة. ثم يجري  القادمة. ففعَّ
الرتكيز بعد ذلك عىل األمور التي تجعل من الالزم إدماج والتقائية هذه السياسات العمومية. وهكذا سُتقرتَح 
بعُض الخطوط العريضة التي قد تفيد يف مأسسة التفكري يف أسس منوذج جديد مُيَكن من تقدم رسيع ومنصف 

للتنمية البرشية.

أهم الخالصات

عن  الصادرة  املعطيات  وكذا   ،2015 لسنة  لألرس  الوطني  البحث  معطيات  عىل  التقرير  هذا  خالصة  ترتكز 
املندوبية السامية للتخطيط، وقاعدة بيانات تقرير التنمية البرشية )الصادر عن برنامج األمم املتحدة للتنمية 
سنة 2016(. وهذه الخالصات ذات عالقة مبفهوم التنمية البرشية، وكذا بأهم توجهاتها وتوزيعها االجتامعي 

والرتايب، ومتفصالتها مع السياسات العمومية.

سيايس   – محيٍط جغرايف  وسَط  للتنمية  املالمئة  السياسية   – واالجتامعية  الدميغرافية  االجتامعية  املزايا 
يعيش بعض التحديات.

والجهوي  الدويل  املحيط  تحديات  من  الرغم  عىل   ، ميرُّ مجتمع  سياَق  بكونه  للمغرب  الراهن  السياق  يتميز 
ومظاهر العجز االجتامعي املتوارَثة، من مرحلة دميغرافية مواتية تتميز بفرص حقيقية لبلوغ التنمية االقتصادية 
واإلدماج  والشغل  املناسب  للتكوين  ُمِدرَّة  سياسات عمومية  إرساؤها عىل  مرحلة وجب  واالجتامعية، وهي 
االجتامعي. ويعني التفريُط يف هذه الفرصة هْدَر اإلمكانيات التي من شأنها أن تعبِّئ املوارَد البرشية يف هذه 
املرحلة التاريخية من مراحل االنتقال الدميغرايف. ويزيد من خطورة الوضع أن منوذج التنمية البرشية واالقتصادية 
واالجتامعية بدأت تظهر محدوديته. وهذا ما ينعكس بالخصوص عىل إنجازات السياسات العمومية، سواء همَّ 
التناقيص لنمو الدخل الفردي وتفاقم الفوارق االجتامعية والتفاوتات املجالية ملستويات عالية  األمر االتجاَه 

َه البطالة، وخاصة بطالة الشباب، نحو االرتفاع. وَتَوجُّ

زة لدينامية تنميٍة  ومع ذلك فإن إمكانيات االقتصاد املغريب تحمل مؤرشات تدل عىل أنه يزخر بعوامل محفِّ
برشية مستدامة. فعىل غرار ما جرى إنجازه يف مجال محاربة الفقر املدقع واملتعدد األبعاد، بات من الالزم 
أن يتصدى البلد لبطالة الشباب ولعدم املساواة بني الجنسني وتقليص الفقر النسبي والتفاوتات االجتامعية 
تنمُّ عن حساسية كبرية تجاه  السلوكات االجتامعية  أن  الخياَر يظل خيارا مصرييا ال سيام  والرتابية. إن هذا 
وضعيات العجز االجتامعي والتفاوتات الرتابية، وأن ترصفات الفئات االجتامعية املحرومة تعرب عن اشمئزاز 

كبري ُحيال مختلف أشكال الفوارق.

وبتعبري آخر، قد يكون الثمن الواجُب دفُعه باهظا من حيث التوترات االجتامعية التي تؤججها أكرث مظاهُر 
الفوارق االجتامعية يف الدخل والتفاوتات الرتابية وبطالة الشباب. وعندما تتضافر مظاهُر الفوارق االجتامعية 
واإلقصاء، وترتّسُخ عىل جميع املستويات الرتابية، سواء منها الجهات أم األقاليم أم املناطق الحرضية الهامشية أو 
القروية املعزولة، فإنها قد تؤدي إىل إحداث رشوخات ترابية عميقة قد تكون مزمنة. وهنا تكمن أهمية التوفر 
ُتنَسب للسياق الوطني بغرض أخذها بعني االعتبار  التنمية، والتي  التي تعرتض  عىل فهٍم أفضل للتهديدات 
عند الوقوف عىل األجوبة الواجب تقدميها أمام التحديات التي تواجهها التنمية البرشية. وبالفعل فإن وضع 
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سياسات عمومية تحفز التنمية البرشية يستلزم أن ُتؤخذ التحوالت الدميغرافية، وكذا االجتامعية واملجتمعية، 
بعني االعتبار.

يوجد بلُدنا اليوم عىل عتبة املرحلة األخرية من النقلة الدميغرافية، ويشهد منعطفا يف ُمْنَحنى االعتامد، مام يعني أن 
عدد األشخاص الذين بلغوا سن العمل قد تجاوز عدَد األشخاص الذين يصغرونهم سّنا أو يكربونهم. ويشكل هذا 
الوضع فرصة دميغرافية إيجابية، بل الفرصة املواتية التي يجب استغاللها. ذلك أن هذه الفرصة مبثابة إيراد دميغرايف 

إيجايب من املفروض، إذا صحت فرضيات الدميغرافيني، أن يصبح متجاوزا يف حوايل سنة 2038.

من بني التحديات التي تطرحها هذه الفرصة اإليجابية الدميغرافية، هناك خطرُ أال تكون السياسات العمومية 
لهاته  السياساُت  توفِّر هذه  الالزم أن  إذ من  الصاعدة،  يف مستوى االستجابة لالنتظارات االجتامعية لألجيال 
ن من التفتح واالزدهار. األجيال عرضا تربويا ذا جودة، وفرَص شغل كافية من حيث العدد، وظروَف عيش مُتكِّ

أما عىل الصعيد االقتصادي، فإن املغرب يسري منذ بدايات األلفية الثالثة عىل مسار منو متني عىل الرغم من 
سنوات الجفاف واالضطرابات االقتصادية العاملية. وبالفعل فإن النمو السنوي للدخل القومي اإلجاميل لكل 
فرد، ما بني سنتي 2000 و2016، قد استقر يف حوايل 3.4 باملائة. غري أن منوذج النمو باملغرب قد أبان عن 
محدوديته، ال سيام فيام يتعلق بصعوبات تقليص نسبة البطالة التي ما فتئت تتزايد منذ سنة 2011، خصوصا 

يف أوساط الشباب النشيطني.

ولكن هذا ال ُيلغي أن املغرب يشكل استثناء يف منطقة تشهد يف السنوات األخرية اضطرابات اجتامعية ومنوا 
هزيال. فقد دّشن البلُد سلسلًة من اإلصالحات الهيكلية والترشيعية والسياسية واالجتامعية املهمة، حيث جعل 
الوطنية. كام بات  السياسة  أولويا، ووضع مسألة املساواة يف قلب  أمرا  النهوض بحقوق اإلنسان  من مسألة 
مسلسُل تعزيز دولة الحق والقانون والدميقراطية التشاركية واحرتام الحقوق األساسية للنساء ومبدأ املساواة 
من األمور التي ال رجعة فيها والتي يؤكدها القانون السامي للبالد. وبالفعل فقد جرى تبنِّي دستوٍر جديد سنة 

2011، وتبعه إطالق أوراِش إصالٍح تستجيب للمطالب االجتامعية وتؤكد مبدأَ مساءلة السلطات العمومية.

وعىل الصعيد الدويل، ظلت دينامية االقتصاد العاملي بطيئة، وقد يتواصل هذا التباطؤ ألسباب مختلفة، قد 
تتعلق بالشيخوخة الدميغرافية أو باختالالت أنظمة الرتبية أو بوقع العوملة عىل سوق الشغل وعىل القدرة 
الرشائية أو بكلفة محاربة االنحباس الحراري أو مبتطلبات التخفيف من املديونية العمومية والخاصة، ناهيك 

عن بلوغ الفوارق مستويات مرتفعة.

الوضع االجتامعي يظّل متسام ببطالة الشباب وعدم املساواة بني الجنسني والفوارق االجتامعية والتفاوتات 
املجالية. 

ما بني سنتي 2000 و2015، متكنت دينامية النمو والسياسات االجتامعية املصاحبة لها من القضاء عىل الفقر 
املدقع وتقليص الفقر املطلق إىل أقل من 5 باملائة، والفقر املتعدد األبعاد إىل أقل من 8 باملائة. غري أن املغرب 
يطرح،  مام  مرتفعة،  ِنسٍب  يف  مستقرة  النسبي  والفقر  املعيشة  مستويات  الفوارق يف  فيه  ظلَّت  بلدا  يبقى 
من جديد، مسألة االستهداف الجغرايف واالجتامعي للسياسات العمومية املتعلقة بالحامية االجتامعية. وهي 

املسألة التي تشكل بالفعل عامال حاسام من أجل إرساء تكافؤ الفرص والوضعيات.
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وعىل مستوى الشغل، يشكل غياب تكافؤ الفرص والتفاوت بني الكفاءات املتوفرة والكفاءات املطلوبة السَبَبنْي 
الرئيسينْي للبطالة. والتحدي الذي يثري القلق أكرث، يف هذا الصدد، هو الرشيحة الواسعة من الشباب الذين ال 

يتوفرون ال عىل مستوى تعليمي وال عىل تكوين وال عىل عمل.

إن املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة أمران مستعجالن، مثلام هو الحال بالنسبة إىل الشباب الذين يوجدون 
التنمية  أهداف  من  العديد  تحقيق  أجل  من  عنه  محيد  ال  أمر  فمعالجتهام  االجتامعي.  اإلقصاء  يف وضعية 
املتحدة، والذي  الذي وضعته منظمة األمم  العام 2015  التنمية ملا بعد  اقرُتِحت يف مخطط  التي  املستدامة 
احتل فيها املغرب مرتبة البلد الرائد يف املنطقة ويف القارة األفريقية. كام يستلزمان إعادَة توجيه السياسات 
العمومية لتعالج امليز القائم عىل النوع وضامَن مشاركة أوسع للمرأة يف األنشطة االقتصادية املنتجة واملِدرة 

للدخل وإرشاكاً أكرب للمرأة يف اتخاذ القرارات.

البرشية املستدامة بقيامه بإصالحات متتالية ترمي إىل  للتنمية  باملبادئ األساسية  التزامه  َترَجم املغرُب  وقد 
تعزيز أسس التنمية االقتصادية وتحسني الظروف االجتامعية وتكثيف وترية إنجاز األعامل والربامج البيئية من 
خالل اتخاذ مجموعة من التدابري الوقائية والتصحيحية يف اآلن نفسه. إن السياق االجتامعي – السيايس قد 
بات اليوم مالمئا من أجل اإلرساع بالتنمية البرشية املستدامة القامئة عىل أساس املكتسبات ودينامية اإلصالحات 
وااللتزامات الدولية التي تعّهد بها املغرب. بيد أنه ال بد من أخذ مسألة الركود النسبي للنمو االقتصادي العاملي 
لفرتة طويلة، وهي اآلفة الجديدة التي رضبت عرصنا هذا، مأخذ الجد. ولهذا فمن الالزم فهم األسباب العميقة 

لهذه الظرفية حتى يتسنَّى التصدي ملخاطر التدهور والتدين يف مستويات ظروف عيش السكان.

قدرات  توسيع  تستغني عن  أن  ولذلك ال ميكنها  متطور وغني،  مفهوٍم  تقوم عىل  البرشية  التنمية  إن 
االختيار ومامرسة الحقوق والحريات ومحاربة الهشاشة البرشية.

لقد اسُتعِمل مفهوم التنمية البرشية يف بداية تسعينيات القرن املايض، وعرف نجاحا مل َيْخُب حتى يومنا هذا. 
أما اليوم، فإن مفهوم التنمية البرشية يركز باألساس عىل االستدامة التي ُيقصد بها أخذ القدرة عىل الصمود يف 
وجِه املخاطر البيئية واالجتامعية بعني االعتبار. وإذا كان الهدف األول للتنمية البرشية هو خلق القدرة عىل 
تلبية الحاجيات األساسية، إال أن الجزء األهم من هذا الهدف يكُمن يف خلق بيئة يكون مبقدور جميع األفراد 
والجامعات الحارضة والقادمة أن يتفتَّحوا ويزدهروا فيها وأن يفسحوا املجال كامال لقدراتهم حتى يستغلوا كل 

الفرص املتاحة لهم.

يقوم منوذج التنمية عىل أساس أن الدخل ال ُيعربِّ عن مستوى التنمية وأّن علينا أن نعمل عىل توفري خيارات 
أخرى ال تقل أهمية، خياراٌت ُتدِمج أبعادا اقتصادية واجتامعية وثقافية وبيئية وسياسية. وهذا يعني أن تقييم 
مستوى التنمية البرشية عند األفراد ال مُيِكن أن ينحرص يف تقييم قدراتهم ومواردهم. بل إن هذا التقييم يستلزم 
بالرضورة أن ُيؤَخذ بعني االعتبار تعدُد أبعاد التنمية البرشية وتنّوُع أشكال الظروف الصعبة. وتكمن األبعاد 
التي يجب أخذها بعني االعتبار، إىل جانب األبعاد املتبناة يف القياس الكالسييك للتنمية، يف مدى توفر القدرة 
عىل االختيار ومامرسة الحقوق والحريات، ويف الهشاشة االقتصادية والبرشية، واألمن، واالستدامة االجتامعية 
والبيئية، واإلنصاف داخل الجيل الواحد وبني األجيال، والقدرة عىل الصمود اقتصاديا واجتامعيا، وكذا مظاهر 

عدم املساواة والتفاوتات.
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يعتمد هذا التقرير تحليال للتنمية البرشية بتبنيه زوايا متعددة األبعاد. فمؤرش التنمية البرشية أداُة قياس يف 
تطور مستمر، غري أنه لن يستطيع أبدا أن يقيس مفهوم التنمية البرشية يف أبعاده املتعددة قياسا أمثل. يجب 
إذن اعتباره كام هو، أي اعتباره أداًة دينامية للقياس تتزايد دقُتها تدريجيا، وليس بصفته مؤرشا ثابتا. وهكذا 
فإن الهشاشة البرشية كانت ُتستعمل تقليديا لوصف مدى التعرض للمخاطر الطبيعية ولتدبري هذه املخاطر. 
ثم بات مفهوم التنمية البرشية أوسع وأصبح يشمل تراجع قدرات األشخاص واختياراتهم. وعند تناول الهشاشة 
البرشية من زاوية التنمية البرشية، وليس من حيث خطر الوقوع ثانية يف الفقر فقط، يغدو تدهور األوضاع 

الفردية والجامعية والوطنية يف صلب االهتامم.

وقد شهد مفهوم األمن البرشي، من جانبه أيضا، تأويالت مختلفة منذ سنة 1994. فهناك تعريف أول يختزل 
األمَن البرشيَّ يف حامية األفراد من التعرض لالعتداءات الجسدية، بينام هناك تعريٌف آخر لهذا املفهوم ُيدِرج 
كلَّ مظاهر التنمية تقريبا. وهكذا فإن النقاشات حول مفهوم التنمية البرشية تتناول مسألَة استدامة مظاهر 
التنمية  َعها. ويف سنة 2012، تَبنى مؤمتُر منظمة األمم املتحدة الذي ُخّصص ملوضوَع  التطور املستدامة وتتبُّ
األبعاَد  االعتبار  يأخذ بعني  املستدامة  للتنمية  تعريفا واسعا  انعقد مبدينة ريودي جانريو،  املستدامة، والذي 

االجتامعية واالقتصادية والبيئية التي تؤثر عىل فرص تفتح األفراد وازدهارهم.

والظرفية  املؤقتة  االختيارات  تربط  التي  العالقات  فهم  أيضا عىل  ز  ُتركِّ أن  املستدامة  البرشية  التنمية  فعىل 
لألجيال املختلفة، وأن متنح حقوقا لألجيال الحارضة والقادمة. من الرضوري إذن إيجاد توازن. لقد بات اليوم 
توسيع إمكانيات األشخاص، وال سيام منهم الفقراء وأولئك الذين عليهم مواجهة العديد من مظاهر الحرمان، 

أمرا ال محيد عنه من أجل إرساء املساواة داخل الجيل الواحد، وكذا بني األجيال.

التقدم الحقيقية ال تنحرص  وفيام يخص القدرة البرشية واالقتصادية واالجتامعية عىل الصمود، فإن مظاهر 
يف منح األشخاص حرية االختيار وإمكانية التعلم والعالج والتوفر عىل مستوى من العيش الكريم واإلحساس 
باألمن فحسب، بل إن األمر يهم أيضا التأكد من أن هذه اإلنجازات ذات طابع دائم، وأن الظروف املتوفرة 
كافية لدعم التنمية البرشية. ومن مثة، بات من الرضوري فهم القدرة عىل الصمود مبعناها األوسع من أجل 
وضِع السياسات والتدابري التي من شأنها الحفاظ عىل التقدم الذي يتحقق. وأخريا، فإن تزايد التفاوتات، وخاصة 
بني املجموعات واملجاالت الرتابية، قد يؤثر بدوره عىل االستقرار االجتامعي، وقد ُيقوِّض عىل املدى الطويل 
مظاهَر التقدم املكتسب للتنمية البرشية. ومن بني األمور التي ينجم عنها هذا التزايُد هناك نقص الحركية 

االجتامعية ما بني األجيال الناجُم بدوره عن توزيٍع غرِي متساو لالستثامر يف الرأسامل البرشي.

حققت التنمية البرشية تقدما بفضل توسيع الولوج إىل الخدمات االجتامعية منذ نهاية تسعينيات القرن 
املايض، ولكنها ما زالت تعاين من مخلفات النظام الرتبوي السابقة.

بة للتنمية البرشية، ومنها  يقوم تشخيص التنمية البرشية، عىل الصعيدين الوطني والجهوي، عىل املؤرشات املركَّ
الذي  الوطني  البرشية  التنمية  للتنمية، ومؤرش  املتحدة  األمم  برنامج  التي وضعها  تلك  الخصوص  عىل وجه 

وضعه املرصد الوطني للتنمية البرشية – املغرب. 

بقليل  العاملي، ويفوق  املتوسط  بكثري عن  تنمية برشية )0.647( يقل  املغرب مؤرش  ويف سنة 2015، سجل 
متوسط البلدان ذات التنمية البرشية املتوسطة، ماّم مينحه خاصية البلد الوسيط يف هذا املجال. وقد ساهم 
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َنا »الصحة« و«مستوى املعيشة« مساهمة كبرية يف مؤرش التنمية البرشية بنسبة 43 باملائة و32 باملائة عىل  مكوِّ
ُن »التعليم« إال بنسبة 25 باملائة، حيث تأثر أساسا مبستوى تعليم األجيال التي ُولدت  التوايل. ومل ُيساهم مكوِّ
قبل سنة 1990. وهذا يفرس املستوى الحايل للتنمية البرشية يف املغرب، الذي ُيقاس مبؤرش التنمية البرشية، 

ويعكس ضعف النظام الرتبوي.
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وعالوة عن هذه املالحظة، فإن مقاربة املرصد الوطني للتنمية البرشية التي تقوم عىل مؤرش التنمية البرشية 
الوطني، ُتبنيِّ أن األوراش االجتامعية ذات األولوية، التي ُأطِلقت منذ نهاية تسعينيات القرن املايض، هي التي 
تصنع اليوم مصادر التنمية البرشية يف املغرب. ذلك أن أبعاد الصحة ومستوى املعيشة والتعليم املعتَمدة يف 
مؤرش التنمية البرشية ال تساهم يف مجموعها إال بأقل من النصف )46.5 باملائة( يف التنمية البرشية. أما الباقي 
فهو، حسب مؤرش التنمية البرشية الوطني، ناتج عن أبعاد أخرى للتنمية، وهي »الرفاه الذايت« و»التامسك 

االجتامعي واألمن البرشي« و»إطار العيش«، وقد جرى تعريفها يف ملحق هذا امللخص.

إن تباطؤ التنمية البرشية يؤخر االلتحاق بالدول املتقدمة، حيث يسجل تباطؤا، منذ سنة 2011، ناجام 
أساسا عن توجه النمو االقتصادي نحو االنخفاض.

د بـ 2.5  يقاس منو التنمية البرشية حسب تغري مؤرش التنمية البرشية الوطني ما بني سنتي 2000 و2015، وُحدِّ
باملائة سنويا. إنه منو ناتج عن تقدٍم مزدَوج، عن مناء األبعاد املادية للتنمية البرشية ومنو الرفاه الذايت. وبعبارة 
أخرى، فإن التغريات التي لوحظت خالل بداية األلفية الثالثة، وتصّور السكان لها، تساهم مجتمعة يف تطور 
م ُبعد الصحة )التي ارتفع مؤرش ُبعِدها بـ 4.3 باملائة  التنمية البرشية. ويعود هذا التقدم يف التنمية إىل تقدُّ
سنويا(، والرفاه الذايت )3.9 باملائة(، وإطار العيش )3.5 باملائة(، ثم التعليم )2.1 باملائة(، ومستوى املعيشة 

)1.0 باملائة سنويا(، والتامسك االجتامعي واألمن البرشي )0.3 باملائة(.

تبني مظاهُر التقدم هاته بوضوح أن التنمية البرشية، التي ُتقاس حسب مؤرش التنمية الوطني، تعكس وقع 
السياسات العمومية عىل مجال محاربة الفقر النقدي واملتعدد األبعاد، وعىل الحامية الطبية-الصحية )التأمني 
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إىل  الولوج  وعىل  الالئق،  غري  السكن  محاربة  وعىل  )راميد((،  الطبية  املساعدة  ونظام  املرض  عن  اإلجباري 
الخدمات االجتامعية األساسية )املاء الرشوب والكهرباء ...(. وعىل العكس من ذلك، فإن الفرتة ما بني 2000 
و2015، تتسم بضعف فعالية السياسات العمومية يف املجاالت املتعلقة بالتامسك االجتامعي واألمن البرشي. 
ولرمبا كان هذا النقص يف الفعالية هو سبب االنتشار املتزايد )42.3 باملائة سنة 2014( يف نسبة الفقر املحسوس. 
وال بد من مالحظة أن مستوى منو املؤرشات التي تتدخل يف تكوين مؤرش التنمية البرشية الوطني مستوًى 
يعرف بعض التشتت وأن السياسات العمومية، ذات الصلة، ستستفيد إْن هي انسجمت فيام بينها من أجل 

ضامن اندماجها والتقائيتها.

العكس  البرشية. والحال أن  التنمية  إيقاع منو  التنمية بات مفروضا معها تزايد  لقد بلغ املغرب مرحلة من 
ها متناقصا للتنمية البرشية، َتبنيَّ من خالل  هو ما حدث ما بني سنتي 2000 و2015، حيث شهدت الفرتة توجُّ
تباطؤ ارتفاع مؤرش التنمية البرشية. وقد نجم هذا التباطؤ أساسا عن تأثري الرتاجع املتزامن لثالث مؤرشات 
ل يف  من مؤرشات التنمية البرشية. فعىل الرغم من أن هذا التباطؤ ناجم جزئيا عن الهدر املدريس الذي ُسجِّ
مرهون  املغرب  يف  البرشية  للتنمية  الرسيع  التقدم  أن  ذلك  العمومية،  السياسَة  اليوَم  ُيسائل  فإنه  السالف، 

بإعادة النظر يف هذه التوجهات.

يف مجال التنمية البرشية، يسجل املغرب تأخرا ُيقدر بـ 53 سنة عن فرنسا، وبـ 48 سنة عن إسبانيا، ولكنه 
متقدم عن أفريقيا جنوب الصحراء بزهاء 25 سنة1.

لقد استطاعت بلداٌن كان مؤرش تنميتها البرشي يفوق بقليل مؤرش التنمية البرشية باملغرب يف مثانينيات القرن 
املايض أن ترقى إىل مصاف الدول ذات مؤرش تنمية برشية مرتفع، كام هو الحال بالنسبة إىل الصني، عىل سبيل 
الذكر. مام ُيبني أن اتجاه مؤرش التنمية البرشية نحو االنخفاض ليس باألمر املحتوم الذي ال مناص منه. ومقارنة 
ن املغرب تنميته البرشية ما بني سنتي 1990 و2015، حيث سجل نسبة النمو  بدول أفريقيا الشاملية، فقد حسَّ
األعىل. ذلك أن دول املنطقة التي تعيش أو عاشت عىل وقع اضطرابات »الربيع العريب« أو آثارها االجتامعية 
والسياسية، مل تشهد، ما بني سنتي 2000 و2015، إال منوا زهيدا أو سلبيا يف تنميتها البرشية. يتبني من هنا أن 
انخفاض مؤرشات التنمية البرشية يف املغرب أمر ملحوظ أيضا يف مجموع دول املنطقة، ولكن هذا االنخفاض 

أقوى يف البلدان التي تعيش عىل وقع عدم االستقرار االجتامعي والسيايس. 

أما من حيث تأخر البلد عن باقي البلدان، فإن املغرب قد بلغ اليوم مستوى مؤرش التنمية الذي كان يسجله 
العامل بداية األلفية الثالثة، أو املؤرش الذي كانت تسجله، يف بداية أربعينيات القرن املايض، الرنويج، وهي البلد 
الذي بات يحتل اليوم املرتبة األوىل يف ترتيب الدول حسب مؤرش التنمية البرشية. ويف هذا الصدد، فإن املغرب 
يتقدم قليال، عىل وجه العموم، الدوَل ذات مستوًى متوسط من التنمية البرشية. ويتقدم بكثري عن دول أفريقيا 
جنوب الصحراء )25 سنة(. وعند مقارنة املغرب برشكائه االقتصاديني التقليديني، فإنه يسجل تأخرا يبلغ 53 

سنة عن فرنسا، و48 سنة عن إسبانيا.
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وعند قياس تأخر املغرب باملقارنة مع البلدان ذات التنمية البرشية العالية، اعتامدا عىل معيار مؤرشات مؤرش 
التنمية البرشية املتعدد األبعاد، فإن هذا التأخر يصل إىل 63.8 باملائة فيام يخص التعليم. ولكنه أقل حدة 
التأخر يف مجال  كان  باملائة(. ولرمبا   5.5( الحياة  أمد  باملائة(، وخصوصا   30.4( املعيشة  فيام يخص مستوى 
التعليم يعود، عىل سبيل الذكر ال الحرص، إىل مخطط التقويم الهيكيل وانعكاساته حاليا عىل الحالة االقتصادية 
واالجتامعية للبلد. كام أن هذا التأخر يف مجال التعليم هو السبب جزئيا يف ضعف مؤرش التنمية البرشية يف 
املغرب. ويجب التذكري أن عدد األطفال غري امُلمدرسني، عند نهاية مخطط التقويم الهيكيل سنة 1994، كان قد 

تزايد، حيث بلغت نسبتهم، حسب منظمة اليونسكو، 55.8 باملائة.

الصعيدين  عىل  م  معمَّ شديد  لفقر  مرادفا  ليس  املغرب  يف  البرشية  التنمية  يف  التأخر  هذا  فإن  ذلك،  ومع 
االقتصادي واالجتامعي، ما دام البلد قد توّفق يف القضاء عىل األشكال القصوى من الفقر وتعميم الولوج إىل 
استمرار  األحوال  من  حال  بأية  ُيلغي  ال  هذا  ولكن  األسايس.  التعليم  ومنها  األساسية،  االجتامعية  الخدمات 
يف  والرتابية  االجتامعية  التفاوتات  عىل  ُيبقي  ماّم  القروي،  الوسط  يف  املجاالت  هذه  يف  مهمة  عجز  مظاهر 

مستويات مرتفعة.

يف الوقت الذي تستعد فيه جهة الدار البيضاء – سطات وجهات الجنوب لاللتحاق بالبلدان املتقدمة ذات 
مستوى تنمية عاٍل، فإن جهات مراكش – آسفي وبني مالل – خنيفرة، ودرعة – تافياللت تحتل مرتبة 

ضعيفة من حيث التنمية البرشية.

أياًّ كان القياس الذي جرى تبّنيه )مؤرش التنمية البرشية أو مؤرش التنمية البرشية الوطني(، فإن الجهات التي 
تشهد التنمية األكرب هي جهات الجنوب والدار البيضاء – سطات والرباط – سال – القنيطرة. ويف املقابل هناك 
جهات أقل تنمية وهي جهات درعة – تافياللت ومراكش – آسفي وبني مالل – خنيفرة. وتشكل باقي الجهات 
رشيحة ُوْسطى من حيث التنمية البرشية. والجدير بالذكر أن الجهات األقل تنمية تعاين من العجز األكرب يف 

التعليم والصحة والتامسك االجتامعي. 

وبالفعل، ففي الوقت الذي تستعد فيه جهة الدار البيضاء – سطات، متبوعة بجهة الجنوب، ليك تسجل، ابتداء 
من عرشينيات األلفية الثالثة، مستوى التنمية البرشية املسجل يف البلدان ذات التنمية البرشية العالية، فإن 
جهات مراكش – آسفي وبني مالل – خنيفرة ودرعة – تافياللت قد تظل حبيسَة مرحلٍة التنميُة البرشية فيها 
ضعيفٌة. وهي النتيجة التي يؤكدها ترتيب الجهات حسب مؤرش التنمية البرشية الوطني، كام يؤكدها كون 
هذه الجهات األقل تنمية هي نفسها الجهات ذات أقل دخل قومي إجاميل لكل فرد، وهي كذلك الجهات حيث 
تعاين املرأة من التهميش األكرب. وهذا ما يطرح مسألة التنمية البرشية من منظور تقليص الفوارق بني الجنسني 

ومن منظور التضامن االقتصادي واالجتامعي بني الجهات.
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التفاوتات الجھویة

وفيام يخص التفاوتات االجتامعية، فإن املناطق الحرضية التي تسجل مؤرش تنمية برشية يبلغ 0.714، كانت 
تسجل سنة 2015 مستَوى تنمية البلدان ذات التنمية البرشية العالية. وعىل العكس من ذلك، كان مستوى 
الضعيفة. وحسب  البرشية  التنمية  البلدان ذات  ملستوى  القروية مشابهاً  املناطق  البرشية يف  التنمية  مؤرش 
ل يف البلدان التي تستعد لاللتحاق مبجموعة  الجنس، فإن الرجال يستفيدون من مؤرش التنمية البرشية املسجَّ
التحقت منذ وقت قصري  التي  البلدان  العايل، والنساء يف وضعية تناهز مستوى  التنمية  البلدان ذات مؤرش 

مبجموعة الدول ذات مؤرش تنمية برشية متوسط.

واملناطق  الحرضية  املناطق  بني  البرشية  التنمية  مستويات  يف  تباُينا  نالحظ  التغريات،  دينامية  َيُخصُّ  وفيام 
القروية، مقابل تقارب بطيء جدا بني مستوى التنمية البرشية عند الرجال ونظريه عند النساء. وعند قياس 
تأخر العامل القروي باعتامد مقياس آخر، فإنه يبلغ 20 سنة بالنسبة إىل املتوسط الوطني، بل إنه ما فتئ يتزايدا. 
وعىل املستوى الرتايب، استفادت كل الجهات من منو التنمية البرشية ما بني سنتي 2000 و2015، بِنَسٍب ترتابط 
عكسيا بالوضعية األوىل التي قاسها دليل التنمية البرشية أو مؤرش التنمية البرشية الوطني يف بداية املرحلة، 

وهو النمو الذي يدعم تقارب مستويات التنمية البرشية للجهات.

وتجعلنا الروائز اإلحصائية التي أُجِريت لهذا الغرض يف الفرتة ما بني سنتي 2000 و2015 نقبل بفرضية تدارك 
الوضعية تداركا ضعيف الداللة وبطيئا جدا. وبعبارة أخرى، فإن التنمية البرشية يف املناطق األقل تنمية أرسع 
الفرتة ما بني سنتي 2000 و2015، فإن  ل يف  الذي ُسجِّ اإليقاع  املناطق األكرث تطورا. وحسب  بقليل منها يف 
التفاوتات الجهوية قد تتقلص بالنصف يف غضون 41 سنة حسب مؤرش التنمية البرشية، ويف غضون 65 سنة 
حسب مؤرش التنمية البرشية الوطني. وُيْذَكر أن التقارب، سواء أكان رسيعا أم بطيئا، ليس باألمر املضمون 
سلفا. فجميع األمور ترتهن بنموذج التنمية وخصوصا مبيله إىل تصحيح التفاوتات بني الجهات وداخل الجهة 
الواحدة. ومن هنا تظهر أهمية تعزيز عملية أخذ متطلبات التنمية البرشية واملجالية بعني االعتبار، كام تشري 

إىل ذلك التوجهات الجديدة للسياسات العمومية )الترصيح الحكومي، 2017(.
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ينجم عن مظاهر الفوارق املتعددة األبعاد خسارة 25 باملائة من التنمية البرشية، وبذلك فهي تؤثر عىل 
باتت  التي  البلدان  أو  الفوارق أشد،  البلدان حيث مظاهر  صورة املغرب حيث تجعله ُيصنَّف من بني 

أوضاعها هشة بسبب االضطرابات االجتامعية.

يف املغرب، تبلغ خسارة التنمية البرشية الناجمة عن مظاهر عدم املساواة 25.4 باملائة من التنمية املراَكمة، 
الخسارة إىل  العالية. وتعود هذه  البرشية  التنمية  الدول ذات  العاملي ومتوسط  املتوسط  وهي نسبة تفوق 
التعليم  ُبعد  إىل  سيام  وال  التوايل،  عىل  باملائة  و21.1  باملائة   16.8 بنسبة  املعيشة،  ومستوى  الصحة  ُبعَدي 
)44 باملائة(. وهكذا فإن املغرب يوجد ضمن الدول العرش حيث مظاهر الفوارق يف التعليم أشد، من قبيل 

أفغانستان وساحل العاج وليربيا ودجيبويت )برنامج األمم املتحدة للتنمية، تقرير التنمية البرشية – 2016(.

وحسب مقياس الجنس، فإن النساء يراكمن خسارًة يف التنمية البرشية تقدر بـ 15.7 باملائة مقارنة بالرجال.  
وُيصنِّف هذا املستوى من عدم املساواة بني الجنسني املغرَب ضمن مجموعة البلدان الخمس، وهي مجموعة 
يْبُعد عن نفس املؤرش عند  النساء  البرشية عند  التنمية  البلدان حيث عدم املساواة أشد وحيث مؤرش  من 
الرجال بأكرث من 10 باملائة. وحسب هذا املقياس، فإن مظاهر عدم املساواة بني الرجال والنساء أشد حدة يف 
التنمية  املغرب من املتوسط العاملي. وباستثناء العراق، فإن كل الدول القريبة من املغرب من حيث مؤرش 
البرشية تفوقه، سنة 2015، فيام يخص مستوى تنمية النوع. وهذه حال أفريقيا الجنوبية ونيكاراغوا والرأس 

األخرض.

وعىل املستوى الجهوي، فإن الجهات األقل تنمية هي التي استطاعت أن تسجل، يف املتوسط، أعىل معدالت 
عدم الفوارق يف أبعاد التنمية البرشية. كام أن الجهات ذات التنمية البرشية الضعيفة، هي نفسها األشد عَداًء 
ملسألة اإلنصاف بني الرجال والنساء، وهذه حال جهة مراكش – آسفي ودرعة – تافياللت وبني مالل – خنيفرة 
البرشية واالقتصادية، وامليز  والرشق. ففي هاته الجهات، تعاين املرأة من معيقات ثالثة، وهي نقص املوارد 

االجتامعي، وتدبري مظاهر الحرمان االجتامعية.

وهذه هي نفسها الجهات، إىل جانب جهات أخرى، التي تتوفر عىل أفضل إمكانيات التنمية البرشية. فدخلها 
القومي اإلجاميل لكل فرد يساوي مستوى مؤرش تنمية برشية أعىل من املؤرش الذي تسجله. قد يكون سبب 
لة يف الجهات األقل تنمية.  هذا النقص الواجِب تداركه هو تزاوج ضعف الحكامة للتنمية مع نقص املوارد املؤهَّ
وهذا يعني أن الخسارات التي ُتكبِّدها مظاهُر الفوارق االجتامعية واالقتصادية لتنمية البلد تكبح التنمية يف 

املجاالت الرتابية التي هي يف حاجة إىل هذه التنمية عىل وجه االستعجال.

ال ميكن إخفاء تراجع التامسك االجتامعي إىل ما ال نهاية بتوسيع الولوج إىل التجهيزات االجتامعية ومنو 
االستهالك وتقليص الفقر املدقع.

لية، يجري احتسابها  أوَّ للتنمية عىل نظام مؤرشات  الوطنية  البرشية  التنمية  اعتمد وضُع مقياس مؤرش  لقد 
بكاملها انطالقا من البحث الوطني. وهكذا فإن النظام الذي ُوِضع بهذه الطريقة يتكون من 18 مؤرشا وينتظم، 
عىل غرار األنظمة الجاري بها العمل يف األوساط الدولية، حسب مقاربة متعددة األبعاد. وُيبني التشخيُص الذي 

قام عىل هذه املؤرشات أن:
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الحد من مظاهر العجز التي تراكمت منذ بدايات االستقالل إىل نهاية تسعينيات القرن املايض قد جرى . 1
تصحيحه بني سنتي 2000 و2016 بفضل تكفٍل أفضل بالحاجيات االجتامعية؛

الرتبية . 2 الفرص يف مجال  تكافؤ  الخصوص  بينها عىل وجه  االجتامعية وتوجهاتها، ومن  السياسات  مبادئ 
ق بعُد األثر املنتظر منها فيام يخص  والتكوين والولوج إىل الخدمات االجتامعية ومحاربة الفقر، مل تحقِّ

التنمية؛

دة، بل إنها تتضاءل بسبب مظاهر الفوارق االجتامعية . 3 اإلنجازات التي ُحققت يف مجال التنمية البرشية مهدَّ
املتزايدة  الشباب  بطالة  جانب  إىل  الفقر،  من  للمعتقني  االجتامعي  اإلنتاج  وإعادة  الرتابية  والتفاوتات 

واإلقصاء الذي يطال الشابات عىل وجه الخصوص؛

الرتاجع الكبري للتامسك االجتامعي، كام جرى تبيان ذلك فيام يخص الفرتة 2000 – 2015، والذي ُيخفيه . 4
النموُّ املتواصل ملستوى املعيشة، قد يعرقل تنمية البلد.

تقليص مظاهر الهدر املدريس يعني أيضا تعميم التعليم األويل، وتحسني إطار العيش األرسي للتالميذ 
واستهداف أوسع للتعليم األسايس بفضل الدعم االجتامعي.

إن النتائج التي حققها النظام الرتبوي الوطني ما بني سنتي 2000 و2016 قد مكنت من التخفيف إىل حد 
كبري من مظاهر العجز املرتاِكمة منذ بدايات االستقالل إىل نهاية تسعينيات القرن املايض، يف مجايَل التعليم 
والتكوين. واليوم، فإن مجموع الفئة العمرية 6-11 سنة ممدرٌَس 100 باملائة تقريبا. ولكن مسألة التعليم تبقى 
مطروحة، ليس من حيث االعتبارات الكمية فحسب، وإمنا أيضا من حيث املكوث يف النظام الرتبوي والقضاء 

عىل الهدر املدريس.

العيش  إطار  وتحسني  األويل،  التعليم  تعميم  املتوفرة،  املعطيات  املدريس، حسب  الهدر  القضاء عىل  ويعني 
األرسي للتالميذ واستهداف أوسع للدعم االجتامعي املتعلق بالتمدرس :

التعليم األويل يقلص إىل النصف مخاطر الهدر املدريس، ولن يستفيد منه، حسب توجهه يف السابق، إال   •
أقل من 60 باملائة من الرشيحة العمرية 4 - 5 سنوات يف أفق سنة 2030. ولذلك فإن أثره عىل املكوث يف 

املدرسة قد يبقى محدودا، إال إذا ُأدِمج هذا املكوث يف مرحلة التعليم االبتدايئ.

إىل جانب التعليم األويل، فإن إطار العيش األرسي يحدد مدة املكوث يف النظام الرتبوي. فاألطفال الذين   •
يعيشون ضمن الـ20 باملائة من السكان األشد فقرا، واملسجلون سنة 2015 يف التعليم االبتدايئ، لن ميكثوا 
يف النظام املدريس سوى 10.6 سنوات يف املتوسط. أما نظراؤهم الذين ينتمون إىل الـ20 باملائة من األرس 
األكرث يرسا فسيظلون يف سلك التعليم ملدة 14.6 سنة، أي أن املدة املنتظرة من التمدرس عندهم أعىل من 

املدة املسجلة يف البلدان ذات مؤرش التنمية البرشية العالية )13.8 سنة عام 2015(.

تلعب برامج الدعم االجتامعي للتمدرس، يف هذا الصدد، دورا حاسام، بالتخفيف من كلفة فرصة التعليم   •
لة. وتبني كل املعطيات أن الربامج التي أطلقتها وزارة الرتبية الوطنية  وبتحسني مستوى عيش األرس املؤهَّ
التعليم االبتدايئ. بيد  الرتاجع املسجل يف  اتجاه  ُقبيل سنة 2010 قد مكنت من عكس  والتكوين املهني 
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الفئات  أكرث عىل  تركيز  أجل  الربامج يحث عىل مراجعتها من  التي متيز هذه  االستهداف  أخطاء  أثر  أن 
االجتامعية والوحدات الرتابية املعرضة للهدر املدريس.

ففي الفرتة ما بني سنتي 2000 و2015، تحسنت نسبة متدرس الفئة العمرية 6 – 15 سنة بـ23.6 باملائة، ونسبة 
النشيطني الحاملني للشواهد بنسبة 28.2 باملائة، وتقلصت األمية بـ 14.2 باملائة. وقد مكنت هذه املجهودات 
التنمية املستدامة يف شقها املتعلق بالتعليم.  يف املغرب من الوفاء، إىل حد كبري، بتعهداته الخاصة بأهداف 
كام باتت هاته اآلفاق ممكنة بفضل التطورات الدميغرافية املالمئة. ففي الفرتة ما بني سنتي 2017 و2030، قد 
تتناقص أعداد مجموع الفئات العمرية املعنية بالتعليم األسايس والتعليم األويل، إىل التعليم اإلعدادي، بسبب 
انخفاض معدل الخصوبة. وقد متكن هذه الوضعية املواتية من تقليص الضغط عىل النظام التعليمي وعىل 
الدعم االجتامعي للتمدرس، ولكن دون أن تلغي هذا الضغط إلغاًء تاما. قد يعوِّض إدماُج التعليم األويل يف 

التعليم االبتدايئ وتكثيف التعليم يف اإلعدادي والثانوي انخفاَض أعداد التالميذ يف سن التمدرس.

عىل الرغم من محدودية استهداف نظام املساعدة الطبية )الراميد(، فإنه قد أدى إىل إتاحة التأمني عىل 
املرض لعدد من املقصيني منه سابقا، مام مّكن من تحسني وضع الصحة عىل صعيد البلد برمته.

عرف ُبعد الصحِة تقدما كبريا ما بني سنتي 2000 و2015، وذلك بفضل توسيع الولوج إىل التأمني عن املرض وإىل 
التجهيزات االجتامعية، متبوعا بالرتاجع املهم يف وفيات األطفال. ففي سنة 2015، تضاعفت نسبة التأمني عىل 
املرض بـ2.5 مرة مقارنة بنسبة سنة 2000، وذلك بالخصوص بسبب االنتشار غري املسبوق، يف األوساط االجتامعية 
الفقرية، لنظام املساعدة الطبية )الراميد(. بيد أنه، وعىل الرغم من القفزة التي تحققت يف هذا املجال، فإن 
26.1 باملائة فقط من بني 20 يف املائة من السكان األشد فقرا ُهم الذين أرُشِكوا يف هذا النظام سنة 2014. وعىل 
الرغم من أن هذا النظام يتوّجه خصوصا إىل الطبقات االجتامعية املتواضعة، فإن 7.6 باملائة من بني 20 باملائة 
من رشيحة السكان األكرث يرساً يستفيدون منه أيضا. ولكن، ومع ذلك، فإن املشاركة يف نظام املساعدة الطبية 
)الراميد( تظل موالية للفقراء، مبعنى أنها تتقلص كلام ارتفع مستوى العيش. بيد أن الشك ما زال يساور عملية 
تعميم التغطية الصحية عىل السكان الفقراء يف غضون سنة 2030، مام يهدد هدف بلوغ تغطية صحية شاملة، 

لني لذلك. إال إذا عمل دعٌم اجتامعي للولوج إىل هذا النظام عىل تعميمه عىل الفقراء املؤهَّ

ومع ذلك يعود الفضل للتأمني اإلجباري عن املرض ولنظام املساعدة الطبية يف توسيع التغطية الطبية لتشمل 
أولئك الذين لطاملا ُأقصوا منها، مام كانت له نتائج ناجعة حيث تقلصت، ما بني سنتي 2000 و2015، نسبة 
وفيات الفئة العمرية دون 5 سنوات بـ61.7 باملائة، وارتفع أمد الحياة بـ 5.8 سنوات، وانخفضت نسبة وفيات 
أْن  نتوقع  أن  إىل  اإليجابية  التطورات  وتدفعنا هذه  و2016.  سنتي 2010  بني  ما  باملائة   35 بنسبة  األمهات 
َتَتقلَّص، يف غضون سنة 2030، نسبُة وفيات األطفال إىل أقل من 25 يف األلف، ونسبة وفيات األمهات إىل أقل 
من 70 وفاة لكل 100 ألف والدة، مام يضمن بلوغ أهداف التنمية املستدامة الخاصة باألم والطفل. وأخريا، 
فإن هذه التطورات ال يجب أن تخفي عنا التفاوتات املجالية واالجتامعية يف الولوج إىل العرض الصحي. وهي 
التفاوتات التي تجعل املغرب يسجل مستوى من عدم املساواة يف أمد الحياة )16.8 باملائة( يضاهي مستوى 

املتوسط العاملي، ولكنه يساوي 1.6 مرة متوسط البلدان ذات التنمية البرشية العالية.
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يبدو أن كل األمور تْنِذر بتزايد البطالة يف السنوات القادمة بسبب أثٍر مزدوج، األثر الدميغرايف وأثر عرض 
العمل املؤهل.

لقد تأثرت دينامية سوق الشغل سنتي 2000 و2016 بتضافر مرحلِة انتقال دميغرايف متقدمٍة مع تكثيِف الرتبية 
والتكوين وتحول االقتصاد إىل قطاع الخدمات. فأدى كل هذا، يف مرحلة أوىل، إىل تخفيف الضغط عىل سوق 
الشغل، ثم، وابتداء من سنة 2012، إىل ارتفاع نسبة البطالة، وخاصة منها بطالة الشباب الحديثي الحصول 

عىل شواهد. 

النشيطني. إذ ما بني سنتي 2000  وفيام يخص عروض العمل، فإننا نشهد تناقصا متواصال يف أعداد السكان 
و2015، كان التزايد السنوي الدميغرايف يف نسبة السكان يف سن العمل يساوي ثالثة أضعاف العرض السنوي من 
فرص العمل )104 ألف ناشط جديد سنويا(. مام أدى إىل انخفاض نسبة النشاط، ال سيام يف أوساط الشباب. 
وهو انخفاض ال يعود سببه إىل انتشار التمدرس فحسب، ولكنه يعود أيضا إىل وضعيات اإلقصاء التي يعيشها 
الشباب. ففي سنة 2016، كان شاب واحد من كل أربعة شبان ال يتوفر ال عىل عمل وال عىل مدرسة وال عىل 
تكوين. وهي نسبة تتضاعف أربع مرات بالنسبة إىل الشابات مقارنة بالشبان. وهذا ما يربر التخوفات املرتبطة 

بتقهقر الوضعية االقتصادية واالجتامعية للنساء مستقبال.

النشيطة  الساكنة  تكون  ما  غالبا  فمن جهة،  النشاط ألسباب عدة.  ُترَغم عىل عدم  املرأة  أن  يبدو  وبالفعل 
من النساء قليلة العدد، ال سيام يف الوسط الفالحي املعزول، حيث ليس هناك تعويض عن وضعية املساعدة 
الدائرة األرسية، لها من حظوظ الحصول عىل عمل 1.5 مرة أقل من  النشيطة، خارج  األرسية. ثم إن املرأة 

حظوظ الرجل. وأخريا، وعندما تجد املرأة عمال، فإنها تكون عرضة مبارشة للميز املتعلق باألجور. 

يبدو أن مستوى بطالة الشباب ناجم عن تقليص دورة تعليمهم وتكوينهم. ويف الواقع، وكام بنيَّ ذلك البحث 
الوطني لألرس، فإن مخاطر البطالة ال ترتفع ارتفاعا غري محدود مع ارتفاع املستوى الدرايس، بل إن البطالة 
ل انخفاضا ملحوظا عندما تتجاوز مدة الدراسة والتكوين 14 سنة. وفيام يخص استرشاف املستقبل، فإن  تسجِّ

املعطيات بكاملها تؤرش عىل توجه البطالة نحو االرتفاع يف السنوات القادمة بسبب:

الفئة  أعداد  بتزايد   ،2032 سنة  غضون  يف  مصحوبا،  نشيطني  يكونوا  أن  املحتمل  السكان  أعداد  ارتفاع   .1
العمرية 18 – 24 سنة. وهي الفئة التي تؤكد عىل تثمني مسارها الدرايس باشتغالها يف عمل الئق.

تزايٌد يف البطالة يف أكرث املناطق تنمية ويف الطبقة الوسطى، وهي الطبقة التي كان التعليم والتكوين رسٌّ   .2
من أرسار ارتقائها االجتامعي.

يشري كل هذا إىل أن التنمية البرشية للبلد ترتبط ارتباطا وثيقا بتقدم الرأسامل البرشي، وأنها متارِس، لتحقيق 
هذا الغرض، ضغطا متواصال عىل سوق الشغل املؤهل. وعالوة عن التقلبات الظرفية، فإن أعداد العاطلني قد 
تزايدت بنسبة 7.5 باملائة خالل الفرتة 2000-2015. مسجلة بذلك ارتفاعا ملحوظا يف نسبة البطالة يف أوساط 

الفئة العمرية 15 – 24 سنة.
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إن املستوى املرتفع للفوارق االجتامعية وللتفاوتات املجالية والفقر النسبي وبطالة الشباب يؤدي إىل 
هشاشة التامسك االجتامعي، وتكريس قطبني يف البلد: األغنياء والفئات يف وضعية هشاشة، بدل األغنياء 

والفقراء.

تبني التوجهات املالحظة يف هذا الصدد أن املغرب استطاع، ما بني سنتي 2000 و2015، تقليص الفقر املزمن، 
ض بأكرث من النصف الفقَر املدقع والهشاشة االقتصادية، يف سياق يتسم بالركود وتفيش مظاهر الفوارق  وخفَّ
والفقر النسبي وبطالة الشباب.  وبالفعل، فإن الرضا املادي الذي ُيقاس مبتوسط النفقات السنوي للفرد معدال 
بعامل الفوارق قد شهد ارتفاعا، بالنسبة إىل األسعار الثابتة، بنسبة 3.7 باملائة سنويا ما بني سنتي 2000 و2015. 
ن  وقد بقي عدم املساواة يف توزيع استهالك األرس ثابتا يف نفس املستوى خالل الفرتة ذاتها، ولذلك فإنه مل مُيَكِّ
من تحسني هذا االرتفاع. لقد جرى قياس عدم املساواة هذا يف توزيع استهالك األرس حسب مؤرش أتكنسون 
)Atkinson(، وسجل نسبًة تفوق 22 باملائة خالل هذه الفرتة، ما يعني أن البلد ُيضيِّع، بسبب مظاهر الفوارق، 

هة لتلبية الحاجيات الغذائية وغري الغذائية.  أزيد من 20 باملائة من موارده املالية املوجَّ

وعىل مستوى الدينامية االجتامعية، فإن عدد السكان الذين متكنوا من تخطي عتبة الفقر املطلق كان يفوق 
بكثري عدد السكان الذين خرجوا من وضعية الهشاشة. إذ ويف املجموع، يقابل 1.6 مليون فقري، 4 ماليني شخص 
يف وضعية هشاشة »عالقني« يف مرتبة تتجاوز بقليل عتبة الفقر وتقل عن عتبة الطبقة الوسطى. وهكذا فإن 
تقابل  قطبية  ثنائية  فمن  آخر.  إىل  القطبية  الثنائية  من  ٍل من شكٍل  تحوُّ فرتة  إيقاع  اليوم عىل  يعيش  البلد 
بني األغنياء والفقراء، بدأ املجتمع املغريب يتحول تدريجيا إىل ثنائية تقابل بني األغنياء واألشخاص يف وضعية 
هشاشة. وهنا تجب مساءلة فعالية السياسات العمومية ليس من حيث مواصلة تقليص الفقر فحسب، وإمنا 
أيضا من حيث حركية االرتقاء االجتامعي بالنسبة إىل الفئات الهشة، وِضْمنها أولئك الذين تخلَّصوا من الفقر، 
يف أفق توسيع رشيحة الطبقة الوسطى. وبعبارة أخرى، فإن اإلنجازات التي تحققت يف مجال محاربة الفقر 

مهددة، حيث ميكن أن يسقط يف الفقر األفراُد املوجودون يف وضعية هشاشة.

ولهذا فإن التحوالت االجتامعية – االقتصادية التي بدأت ما بني سنتي 2000 و2015 مل ُتحِدث بعُد آثارا ذات 
داللة عىل مؤرش التامسك االجتامعي الذي لرمبا باتت تتهدده مخاطر إضافية. وكام ُبنيِّ ذلك بالنسبة إىل الفرتة 
املعيشة  يتواصل يف سياق منوٍّ مستمر ملستويات  التامسك قد  ما بني سنتي 2000 و2015، فإن تضاؤل هذا 

وتوسيع الولوج إىل الخدمات االجتامعية وإىل التجهيزات املتعلقة بالبنية التحتية املادية املحلية.

فإنها  ولذلك  االقتصادية،  والفعالية  االجتامعية  العدالة  برهانات  املجالية  االجتامعية  التفاوتات  ترتبط 
تزرع اإلحساس بالحرمان االجتامعي وُتقوِّض نجاح السياسات العمومية.

عىل املستوى املفاهيمي، ارتبطت التنمية البرشية منذ زمن طويل بتقليص الفقر ومظاهر الفوارق االقتصادية. 
وحسب هذا التصور، فإن التطورات التي لوحظت خالل السنوات 15 األخرية تطوراٌت تتسم ببعض التناقض. 
فهي تشري إىل أن مغرب اليوم قد بات ُيسجل، عىل مستوى األبعاد االجتامعية األساس للتنمية، مستوًى أدىن 
من الفوارق من مستوى مغرب بداية األلفية الثالثة. حيث سجل الفقُر املدقع والفقر متعدد األبعاد تراجعا 
مهام. وعىل املستوى االقتصادي، فإن تزايد الدخل القومي اإلجاميل لكل فرد مل يصاحبه، يف السنوات األخرية، 
تقليص البطالة والفوارق والفقر املحسوس والنسبي، إىل جانب ظهور أشكال جديدة من الهشاشة االجتامعية.
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أكرث  زاويٍة  من  للمغرب  العامة  املواصفات  تطور  وتقييم  بعرض  التقرير  هذا  يقوم  املفارقة،  هذه  ولتفسري 
موضوعيًة من تلك التي َتعتِمد تصورات ذاتيًة بالرضورة والتي متيل إىل الرتكيز عىل النقط األكرث سلبية.

أن  ذلك  الرفاه،  اقتصاد  نظريات  إىل  باإلحالة  سياقها  املساواة يف  عدم  أوجه  مختلُف  م  ُتقدَّ التقرير،  هذا  يف 
اآلن  املتساوي يف  وتوزيعها  للموارد  األمثل  التخصيص  ل  يفضِّ اقتصاد  تصور  عليها  يصعب  األخرى  النظريات 

نفسه.

التقرير واملتعلقة  التي يطرحها هذا  وعىل املستوى الكمي، ُيجيب تحليُل مظاهر عدم املساواة عن األسئلة 
بتباطؤ التنمية البرشية يف املغرب وعالقاته بالسياسات العمومية واإلنصاف االجتامعي والرتايب. كام يقوم هذا 
والتفاوتات، مع ضبطها حسب  املساواة  التي عرفتها مظاهر عدم  والتغريات  الراهن  الوضع  بتقييم  التحليل 
ي هذا التحليل الفرتة ما بني سنتي 2000 و2015، وُيرِبز أثر السياسات  األبعاد األساس للتنمية البرشية. ُيَغطِّ
التنمية والناجم عن  الواجب تداركه يف مجال  التقاربات االجتامعية والرتابية، والنقَص  العمومية فيام يخص 

مظاهر عدم املساواة.

يف املغرب، كام يف أماكن أخرى يف العامل، الحد من الفوارق االقتصادية واالجتامعية يعترب رافعة أساسية 
لتقدم التنمية البرشية.

التنمية  مؤرش  ذات  البلدان  أن   )2017 اإلمنايئ،  املتحدة  األمم  )برنامج  البرشية  التنمية  تقرير  بياناُت  ُتظهر 
البرشية عاٍل هي التي استطاعت تقليص التفاوتات البرشية مقاسة مبتوسط الفجوات االجتامعية يف التعليم 
نة من 150  والصحة والدخل. ويوضح هذا التقرير، من جانبه، استنادا إىل البيانات الواردة من مجموعة مكوَّ
دولة، أن حدوث انخفاض بنسبة 1 باملائة يف معامل التفاوتات البرشية ُيؤدي إىل زيادة قدرها 0.8 باملائة يف 
التنمية البرشية. يف  التفاوتات البرشية ميثل محددا حقيقيا لنمو  التنمية البرشية. وبالتايل فالحد من  مؤرش 

املغرب، معامُل التفاوتات البرشية، يستقر يف مستوى عال )29.5 باملائة(.

بعيدا عن كونه تحدٍّ صعب املنال، فإنه باإلمكان التخفيف من هذه التفاوتات بشكل كبري، وكمثال عىل ذلك 
هناك تجارب دول ذات مؤرش تنمية برشية مامثل ملؤرش بالدنا من قبيل طادجيكيستان أو الرأس األخرض.

املغرَب  قارّنا  فإذا  منه.  بد  ال  أمر  أيضا  وإمنا هو  املمكن فحسب،  باألمر  املساواة  تقليص مظاهر عدم  ليس 
بالبلدان ذات مؤرش التنمية البرشية املامثل، فإن املغرب ونيكاراغوا هام الوحيدان اللذان ارتفاع مؤرُش عدم 
املساواة البرشية بهام ما بني سنتي 2010 و2015، وقد يؤدي تواصل ارتفاع هذا املؤرش إىل عرقلة التنمية عرقلة 
أكرب بسبب الخسائر الناجمة عنه نظرا ملظاهر عدم املساواة يف التعليم والصحة والدخل. وهنا تكمن إحدى 
اإلجابات عن األسئلة التي ُتطرح بخصوص تباطؤ مؤرش التنمية البرشية يف املغرب الذي لوحظ منذ سنة 2010. 

والفوارق  الرتابية  التفاوتات  تقليص  عىل  العمومية  السياساُت  تنكبَّ  أن  املفروض  من  السياق،  هذا  ويف 
االجتامعية، يف الوقت الذي باتت فيه حساسيُة السكان تجاه وضعيات الحيف االجتامعية تتزايد. والحال أن 
هذه السياسات مل مُتيِّز بتاتا، حتى اآلن، بني معالجة الفقر املطلق وبني معالجة عدم املساواة. وُيبنيِّ هذا التقرير 
أن تقليص الفقر املدقع أو النقدي أو املتعدد األبعاد، ما بني سنتي 2000 و2015، مل ينُجْم عنه انخفاٌض منهجّي 

يف مختلف أوجه عدم املساواة، مبا فيها تلك املرتبطة بالوضعيات.
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يكمن إبطال إعادة اإلنتاج االجتامعي للتفاوتات املدرسية عرب جعل مظاهر العجز يف مستويات املعيشة 
ويف املستوى التعليمي للوالدين َتُكفُّ عن عرقلة مكوث األطفال يف املدرسة.

ثقافية ومقاييس  اجتامعية –  متباينة إىل حدٍّ كبري بسبب مقاييس  الرتبوي تظل  النظام  املكوث يف  إن مدة 
اجتامعية – اقتصادية، وهي مؤرشاٌت تقيس عدم تكافؤ الفرص. وبعبارة أخرى، فإن عدد سنوات الدراسة التي 
راكمها أولئك الذين متدرسوا ما بني سنتي 2000 و2015، يرتفع، يف الواقع، حسب مستوى دخل و/أو تعليم 
الوالدين. وهكذا، فبالنسبة إىل أطفال الُخُمس الغني، يتجاوز هذا العدد بـ 1.6 مرة عدد الُخمس الفقري. ذلك 
أن األطفال الذين ينحدرون من شخص ذي مستوى تعليمي عاٍل يقضون بدورهم مدة تفوق بـ 1.5 مرة املدة 

التي يقضيها أبناُء شخٍص مل يتمدرَس أبدا.

ُلَثْي األطفال يبلغون عىل األقل مستوى تعليم  وعىل مستوى الحركية االجتامعية – الرتبوية، )1( فإن أزيد من ثثُ
أبيهم، )2( ومن بني أولئك الذين »مل مُيدرَسوا أبدا«، مل ينحدر أي طفل من أب ذي مستوى درايس عال، و5/4 

األشخاص الذين ال يتوفرون عىل مستوى درايس ينحدرون من والدين هم أنفسهم مل مُيدرَسوا.

وهكذا يشكل املستوى الدرايس للوالدين عامال حاسام يف إعادة إنتاج مظاهر عدم املساواة. مام يعني أن عدم 
املساواة يف الدراسة ينتقل من جيل إىل جيل، عىل الرغم من توسيع عملية التمدرس. وبعبارة أخرى، وعىل 

الرغم من تراجع أثر االمتياز االجتامعي البديئ فيام يخص التمدرس، فقد بات منطُق الرتاكم منطقا حارضا.

ولهذا، فإن إبطال إعادة اإلنتاج االجتامعية للتفاوتات يف الدراسة يعني أن نجعل مظاهر العجز يف مستويات 
معيشة وتعليم الوالدين تكف عن عرقلة مكوث األطفال يف املدرسة. صحيح أن اإلصالحات الحديثة املتتالية 
التعليم  يف  واملناصفة  االجتامعي  اإلنصاف  الكمي،  املستوى  وعىل  اآلن،  حد  إىل  ضمنت،  قد  التعليم  لنظام 
االستثامر  كان  وإذا  واليوم،  التعليم.  أطوار  وباقي  األويل  التعليم  إىل  متتد  أن  املفروض  من  ولكنها  األسايس، 
العمومي يف التعليم األسايس مواليا للفقراء بكل وضوح، فإن االستثامر العمومي يف سلك التعليم الثانوي موايٌل 

للطبقات الوسطى. بينام يظل التعليم العايل مواليا للطبقات امليسورة إىل حد كبري.

د املستويات االجتامعية – الثقافية وكذا دخُل األرس فرَص الولوج إىل العالج، مام يشهد عىل عدم   ُتحدِّ
تكافؤ الفرص يف هذا املجال.

الخاصة بقطاع الصحة كانت ترمي إىل تحسني الصحة  العمومية  السياسات  الرتبوي، فإن  النظام  عىل عكس 
العامة للسكان أكرث ماّم كانت ترمي إىل تقليص مظاهر عدم املساواة يف مجال الصحة. ومع ذلك، ومقارنة 
بالدول ذات مستوى تنمية برشية مامثل، فإن وضعية الصحة باملغرب، التي تقاس حسب أمد الحياة، ال تسجل 
عجزا وال عدم مساواة كام قد يوحي بذلك التوزيع الجغرايف للعرض الصحي. فأمد الحياة يتجه يف املغرب، 

حسب تقرير التنمية البرشية لسنة 2016، تدريجيا نحو اإلنصاف االجتامعي منذ سنة 2010.

وعالوة عىل وضعية الصحة، فإن الولوج إىل العالج ال يتباين حسب الجنس.  ويف املقابل، فإن مستوى الدخل، 
وبدرجة أقل املستوى االجتامعي - الثقايف لألرس، هام اللذان يحددان فرص الولوج إىل العالج. فوترية االستشارة 
الطبية عىل إثر مرض عند الـ 20 باملائة األكرث غنى تفوق بـ 1.5 باملائة االستشارة الطبية عند الـ 20 باملائة األشد فقرا. 
ومن املفروض أن تتقلص مظاهر عدم املساواة هذه نظرا لتوسيع االستفادة من التغطية الصحية، وخصوصا بفضل 
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نظام املساعدة الطبية )الراميد( والتأمني اإلجباري عن املرض. ويف الواقع، فإن التوزيع االجتامعي للمستفيدين من 
التغطية الصحية )مبا فيها الراميد( منصف اجتامعيا انصافا كبريا. فحصة الُخمس الفقري من مجموع املستفيدين 

من نظام الراميد تبلغ 17.9 باملائة وتقل قليال عن حصة الُخمس الغني )23.7 باملائة(.

ولو كان هذا النظام غري متوفر لكانت نسبة التغطية الصحية 5.1 مرة أعىل عند الُخمس الغني مقارنة بالُخمس 
الفقري. ويف هذه الظروف، من املفروض أن تتواصل باستمرار إعادُة تركيز نظام الراميد حتى يستهدف الفقراء 
والفئات الهشة. وبعبارة أخرى، فإن الخدمات التي يوفرها هذا النظاُم مهددٌة بأن يتقاسمها الفقراء والفئات 
الهشة مع الطبقتني الوسطى والغنية. فتنحرف بذلك عن هدفها األول وتصبح ميزانيتها باهظة الكلفة. ويف 
جميع الحاالت، فإن 40 باملائة من الفئات امليسورة باتت متثل، منذ سنة 2015، حوايل 22.2 باملائة من مجموع 
املستفيدين من الراميد. ومع ذلك، فإن مظاهر عدم املساواة فيام يخص الصحة تظل مرتفعة عىل مستوى 

فرص الولوج إىل العالج، ولكنَّها تتقلص من حيث النتائج )أمد الحياة( واإلسهامات )التغطية الصحية(.

النساء، وكذا الفقراء الحاصلون عىل شواهد، أكرُث عرضة لعدم تكافؤ الفرص فيام يخص اإلدماج املهني.

تتزايد حدة مظاهر عدم املساواة بني الجنسني سواء فيام يخص الولوج إىل سوق الشغل أم اإلدماج املهني. فقد 
بلغت نسبة مشاركة النساء يف سوق الشغل سنة 2016، 23.6 باملائة. وهي نسبة تقل 2.9 مرة عن نسبة الرجال. 
وتتغري نسبة عدم املساواة يف الولوج إىل سوق الشغل حسب مراحل دورة الحياة. فبالنسبة إىل الفئة العمرية التي 
يرتاوح سنها بني 7 و14 سنة، تفوق نسبة إدماج الفتيات يف سوق الشغل نسبة الفتيان. وابتداء من سن الـ 15، تزداد 

حدة امليز حيث تصبح النساء غري نشيطات ومحرومات من حقهن يف دخٍل ويف االستقالل املايل.

ويف الواقع، فإن العالقة بني الرجال والنساء فيام يخص ِنسب النشاط تبلغ، حسب معطيات منظمة العمل 
الدولية، 1.9 مرة املتوسط العاملي، و2.1 مرة املتوسط األفريقي. إن هذه العالقة ال تحتل مستوى عاليا )2.9 
استقرارها يف حوايل 1.5 مرة عىل  ما بني سنتي 2000 و2015، مقابل  االرتفاع  نْحو  تنُحو  بل  مرة( فحسب، 
املستوى العاملي. وال ُيخفِّف نسبيا من عدم تكافؤ الفرص يف الولوج إىل سوق الشغل هذا سوى بلوِغ املرأة 
مستويات عالية من التعليم. ولكنها ميزة تقلص يف املقابل فرص االندماج املهني، حيث إن هذه الفرص تتقلص 

نسبيا لدى النساء، سواء األكرث تأهيال أم األقل تأهيال.

فإىل جانب املناصفة بني الرجال والنساء فيام يخص النشاط االقتصادي، برزت مسألُة عدم تكافؤ الفرص يف 
إدماج  تتزايد فرص  أوىل،  الجنسني. فمن جهة  بني  األجور  والفرق يف  الحاصلني عىل شواهد  الشباب  تشغيل 
تقاس  والتي  االجتامعي،  املستوى  عىل  الوالدين  وضعية  تحسنت  كلام  ُعليا  شواهد  عىل  الحاصلني  الشباب 
حسب الوضعية االجتامعية – املهنية. ومن جهة ثانية، فإن األجور التي يتقاضاها الرجال، تفوق، حسب البحث 
الوطني لألرس لسنة 2015، أجوَر النساء بـ 4.5 باملائة يف املدن، وبـ 34.6 باملائة يف العامل القروي. وبعبارة أخرى، 
قد ُيواصل البلُد دفَع مثن هذه الوضعية يف تنميته البرشية. ففي سنة 2015، سجل املغرُب، حسب املصدر 
رت بـ 27.4 باملائة بسبب عدم املساواة يف األجور. وتعود هذه الخسارة جزئيا  نفسه، خسارة يف دخل األجور ُقدِّ
إىل عدم املساواة يف األجور بني الجنسني، وهو األمر الذي يزيد بدوره من عدم املساواة يف الدخل ويف مستويات 

املعيشة.
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ُتَفسِّ االختالفاُت يف مستويات التعليم واألجور عند الفئات االجتامعية املهنية أكرَث من نصف مجموع 
الفوارق اإلجاملية يف الدخل.

يتصدر عدُم املساواة يف املستويات الدراسية أسباَب كل الفوارق، حيث يفرسِّ التفاوُت يف الدخل الناتُج عن 
اختالف مستويات الدراسة لوحده 27.5 باملائة من مجموع فوارق مستويات العيش. وقد يقود اإلنصاف يف 
املكوث يف النظام الدرايس إذن إىل التخفيف من هذه الفوارق بأزيد من 25 باملائة. وتشكل الفئُة االجتامعية 
– املهنية العامَل الثاين لعدم املساواة يف مستويات العيش، وإليها ُينَسب 26.6 باملائة من مجموع الفوارق. 
نصف  من  أزيَد  يفرسِّ  املهنية   – االجتامعية  والفئة  الدرايس  املستوى  الدخل حسب  االختالف يف  فإن  لذلك 
مجموع الفوارق. وهذه املالحظة مهمٌة لعدة أسباب. فهي تربِّر من جهة أوىل اإلصالحات املتتالية للتعليم، ومن 
جهة ثانية املوارَد املخصصة ملحاربة الهدر املدريس. كام ُتبنيِّ هذه املالحظُة أن التفاوت يف الدخل بني الفئات 
االجتامعية – املهنية يظل عامال أساسيا لعدم املساواة يف املغرب. والخالصُة هي أن هذه املالحظة تؤكد، وبعيدا 
م لألفراد والتي تهّم الرأسامل البرشي  عن خيارات الهبات واملساعدات املالية، أّن وحَدها املساعدة التي ُتقدَّ
)الرتبية والتكوين( والرأسامل املادي )الفئات االجتامعية – املهنية( هي التي ُتقّلص الفوارق يف الدخل، وكذا 

تفاوت املداخيل حسب املجاالت الرتابية.

الحرضية  املناطق  بني  الدخل  متوسط  اختالف  عن  ناجٌم  الفوارق  من مجموع  باملائة   13.5 فإن  الواقع  ويف 
واملناطق القروية، و40 يف املائة ناجم عن االختالف بني الجهات الفقرية والجهات الغنية. ماّم يعني أن حوايل 
20 باملائة من مجموع مظاهر عدم املساواة ناتٌج عن التفاوتات املجالية. وهو ما يعني أيضا أنه لو تساوى 
الفقرية  الجهات  الحوارض، ومستوى عيش  القرويني مع مستوى عيش سكان  السكان  متوسُط مستوى عيش 
مع مستوى عيش الجهات الغنية، فإن مجموع مظاهر عدم املساواة لن يتقلص إال بحوايل 20 باملائة. واألمر 
يهم يف الواقع عدم املساواة الخلوية حيث يفرسِّ االختالُف بني املداخيل داخل املدن والجهات السبَب األساس 
لعدم املساواة يف مستويات العيش. وتوجد عىل رأس الجهات التي تسجل أعىل مستوًى من عدم املساواة يف 
مستوى العيش الجهاُت التي تتجاور فيها املداخيل األعىل مع املداخيل األضعف. ويهم األمر، حسب معيار 
مؤرش جيني، جهة مراكش – آسفي، تليها جهة الدار البيضاء – سطات، ثم جهة جهة الرباط – سال – القنيطرة، 
فجهة طنجة – تطوان – الحسيمة. ويفرسِّ عدُم املساواة الداخلية، املالحُظ داخل الجهات األربع هذه، حوايل 
ثلثي )61.4 باملائة( مجموع مظاهر عدم املساواة. وهذا يعني أن مسألة اإلنصاف االجتامعي ُتطرح بالنسبة 

إىل الفوارق الداخلية، وكذا بالنسبة إىل التفاوتات الجهوية.
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المرصد الوطني التنمیة البشریة  : مصدر

تشهد التفاوتات الجهوية تقاربا بطيئا جدا، مام ُيبنيِّ أن الجهات تستفيد استفادة مختلفة من االستثامرات 
بني  والفجوة  الشباب  وبطالة  االجتامعي  التامسك  أساس  تشكل  التي  االستثامرات  فيها  مبا  العمومية 

األغنياء والفقراء.

ما بني سنتي 2000 و2015، تطورت التفاوتاُت الجهوية املرتبطة بأبعاد التنمية البرشية تطورا متباينا، حيث 
إنها مل تتقلص تقلصا ذا داللة إحصائية إال بالنسبة إىل أبعاد ثالثة، وهي ُبعد »الرفاه الذايت« و«إطار العيش« 
و«الصحة«. وحسب الوترية التي تسري عليها التفاوتات الجهوية املتعلقة بهذه األبعاد الثالثة، فإنها قد تتقلص 
بأزيد من النصف يف غضون أقل من 15 سنة. ولكن التقارب الجهوي يظل ذا داللة ضعيفة إحصائيا فيام يخص 
الرتبية ومستوى املعيشة. وقد يتطلب تقليُصُهام بالنصف حوايل عقدين من الزمن بالنسبة إىل مستوى املعيشة، 

وأزيد من ثالثة عقود بالنسبة إىل التعليم.

وميكن إجامل أسباب بطء التقارب الجهوي لهذه األبعاد يف املعيقات االجتامعية املرتاكمة منذ بدايات استقالل 
البالد إىل نهاية تسعينيات القرن املايض. وفيام يخص ُبعَد مستوى املعيشة، فإنه يهم التفاوتات الجهوية يف نفقات 
االستهالك ويف الهشاشة االقتصادية. أما من حيث بعُد التعليم، فإن بطء التقارب يكمن بكامله يف الرأسامل البرشي 

الذي ُيقاس حسب سنوات الدراسة التي راكمها أولئك الذين كان يجب أن مُيدرَسوا قبل سنة 1990.

التقارب يف هذا  ُيقاس  األكرب.  الجهوي  التقارب  فإننا نشهد نسبة  الذايت«،  »الرفاه  ُبعد  وبالنسبة إىل مستوى 
الُبعد حسب نسبة األرس الراضية عن تطور مستوى معيشتها، وُيبنيِّ أن عدَد املغاربة الذين ُيجمعون عىل تقدم 
ظروف عيشهم ما فتئ يتزايد. وألن هذا التقارب يتأثر تأثرا كبريا بآثار الظرفية االجتامعية – االقتصادية، فإنه 

ليس ال هيكليا وال مستداما.

وأخريا، فإن ُبعد »التامسك االجتامعي واألمن البرشي«، الذي ُيقاس بتصور األمن وبطالة الشباب والفجوة بني 
الواقع، وما بني سنتي 2000  تباينه. ففي  الوحيد الذي منلك دليال إحصائيا عىل  الُبعد  األغنياء والفقراء، هو 
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و2015، تزايد التفاوت بني الجهات بالنسبة إىل مؤرش ُبعد التامسك االجتامعي بـ 66.7 باملائة. وهو ما يعني أن 
مظاهر عدم املساواة ليست باألمر املحتوم البّتة، بل إنها، وكام هو شأن التفاوتات، تنُحو نحو التقلُّص باألولوية 
لت بها السياساُت العمومية خالل سنوات بداية األلفية الثالثة، مبا فيها عىل وجه الخصوص  يف امليادين التي تكفَّ
االجتامعية  والخدمات  التعليم،  إىل  بالنسبة  التمدرس  ومستويات  الصحة،  يخص  فيام  األطفال  وفيات  نسبة 

بالنسبة إىل إطار العيش، والفقر املطلق بالنسبة إىل مستوى املعيشة.

من املفروض أن تتصدى السياسات العمومية من منظور التنمية البرشية ملظاهر العجر االجتامعي وأن 
تستجيب لالنتظارات الحقيقية وللتحوالت االجتامعية واملجتمعية.

أوال  األمر  يهم  البرشية.  بالتنمية  ُتعنى  التي  العمومية  السياسات  ملوضوع  خاصة  أهمية  التقرير  هذا  يويل 
يتجه  املداخيل  توزيع  ما دام  االجتامعية،  االجتامعية واإلدماج االجتامعي والحركية  الرشائح  التوزيع حسب 
باألحرى نحو التمركز، بينام مجال الحامية االجتامعية يتوسع توسعا بطيئا، مام يجعل وقع النفقات العمومية 
عىل اإلنصاف االجتامعي عديم الفعالية. يبدو أن هذا النموذج امُلَمرَكز ُيعيد إنتاج نفسه بسبب آثار مظاهر 
عدم املساواة يف الولوج إىل األرض والعقار والقروض والتعليم والشغل يف األنشطة العرصية. وهو منوذج غالبا 

ما تعززه السياسات العمومية التي ال تكرتث إال قليال لإلنصاف االجتامعي والرتايب، واالرتقاء االجتامعي.

ويف هذا الصدد، ُيلَجأ يف بلدنا عىل الدوام إىل الدولة املركزية، إذ إّن هذه خاصية من خصائص ثقافتنا الوطنية، 
حيث ُينظر إىل الدولة عىل أنها الراعي األول واألخري والحامي من املساس بالحقوق االجتامعية والخاصة، ومن 
املخاطر املرتبطة، عىل املدى الطويل، باالحتكامات ما بني األجيال ومسائل البيئة والتنمية املستدامة، ومخاطر 
الهشاشة واإلقصاء. كام ُينظر إىل الدولة أيضا عىل أنها املشجع عىل الحريات والحقوق )الشكلية والحقيقية(. 
ومع تطور التعليم ووسائط اإلعالم، بات الطلب أكرث إلحاحا عىل شفافية املعلومة واإلنصات والتشاور، وكذا 
املطالبة بالنقاش قبل اتخاذ القرارات، نقاٌش ُيرشِك األطراَف املعنية ويوضح املسؤوليات. وهذا يعني أن الطريقة 

التي ميكن للسياسات العمومية أن تتأقلم بها مع هذه املتطلبات الجديدة قد باتت رهانا مصرييا.

االقتصادي  املحيط  التي تسود يف  اليقني  البلد أهمَّ مظاهر عدم  تنمية  ُتدِمج مقاربُة  أن  املفروض  من 
والبيئي العاملي.

يف املجال االقتصادي، يطرح مستقبل النمو أسئلًة ُيجيب عنها خرباء االقتصاد إجابات مختلفة، وال يحتكر الخبري 
يف االقتصاد لوحده إمكانية تقديم هذه اإلجابة. هل مصري االقتصاد هو الركود الزماين؟ حسب العديد من خرباء 
االقتصاد، فإن فرتة النمو القوي التي عرفتها االقتصادات املتقدمة غداة الثورة الصناعية كانت مبثابة استثناء 
وطابعها  التغريات  االعرتاف مبخاطر هذه  اليوم عىل  اتفاق  هناك  املناخية،  التغريات  تاريخي. وعىل مستوى 
املحتوم، دون القدرة مع ذلك عىل تحديد مراحل هذه التغريات الزمنية، وال املناطق الجغرافية املعنية آنيا. 
ومن ضمن األسباب التي جرى التعرف عليها، نجد انبعاثات غازات االنحباس الحراري، وال سيام غاز ثاين أكسيد 

الكربون الناجم عن األنشطة البرشية. ولذلك فإن السياسات أْولت األولوية ملسألة تقليصه والحد منه.

وأخريا فإننا نطرح سؤال آثار العوملة عىل حكامة التنمية. ففي مجاٍل ُمعْولَم، يعرف تطوراٍت متواصلًة، ظهر إىل 
جانب الدولة فاعلون آخرون ال ينتمون إىل الدولة، ال سيام املقاوالت أو املؤسسات، مام حّد من ُقدرات الدول 

عىل التدخل.
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السياسات العمومية القطاعية: ِمن تحدي االلتقائية إىل مظاهر العجز التي يجب تداركها يف قطاع التعليم 
والصحة والشغل ملواجهة اإلحساس بعدم االرتياح عند الشباب وفجوات املجاالت الرتابية.

إن املغرب مدعو إلطالق إصالحات مهمة حتى يستفيد من هذه املرحلة الدميغرافية املواتية، بتدارك التأخريات 
التي طرأت يف مجاالت التعليم والصحة والشغل. وبعبارة أخرى، فإن الثمن الذي سيكون من الالزم دفعه قد 
يكون باهظا إىل حد كبري، بسبب مخاطر عدم االستقرار والتوترات االجتامعية وتطرف املجموعات التي تعاين 
من وضعية الهشاشة األشد. ذلك أن هناك عالقة بني إحدى األولويات التي تفرضها هذه املرحلة الدميغرافية 

املواتية عىل السياسات العمومية وبني اإلدماج االجتامعي لألجيال الصاعدة.

يجب إذن توسيُع تدابري الدعم االجتامعي والرتبوي املوايل للشباب وتكييُفها أوال مع طبيعة مخاطر االنقطاع 
عن الدراسة. ويهم األمُر تعزيَز اإلنجازات التي تحققت يف السنوات األخرية يف قطاع التعليم النظامي ومدرسة 
الفرصة الثانية. والهدف من ذلك هو تعميم التعليم األسايس وتحسني مستوى تأهيل الشباب وضامن ولوج 
الهدر  التعلُّامت وتقليص  جميع األطفال إىل تعليٍم أويل يتسم بالجودة، مع تعزيز تأهيل املدرِّسني وتحسني 
املدريس والوقاية من االنقطاع عن الدراسة. ومام يجعل هذا الخيار أمرا ال محيد عنه هو أن التفاوتات يف مجال 
التعليم باتت عامال حاسام فيام يخص عدم املساواة يف املداخيل والفرص. وعندما تجري هيكلة هذه الفوارق 
يف إطار تشكيالت مجالية أو اجتامعية خاصة، من قبيل الجهة أو اإلقليم، فإن العواقب قد تؤدي إىل إحداث 

فجوة ترابية.

، عىل غرار مجموعٍة من البلدان، أن املغرب يعمل عىل  ويف مجال الصحة، فإن تحليل السياسات العمومية ُيبنيِّ
ع مظاهر التقدم الذي حققه فيام يخص صحة السكان. كام يبني  وضع برامج الصحة الوقائية والعالجية، لُيرسِّ
العمومية املخصصة لقطاع الصحة فقط. فإذا  النفقات  ق يف هذا املجال ال يرتبط مبستوى  التوفُّ التحليُل أن 
كان الرفُع من هذه النفقات أمرا رضوريا، فألن نظام الصحة يحتاج إىل املزيد من املوارد، ال سيام منها املوارد 
البرشية. ويف الواقع تظل نجاعُة هذه املوارد رهينَة اإلنصاف يف توزيعها جغرافيا، ورهينة جودة حكامة العرض 
الصحي وتدبريه. ويفرتض بلوغ حكامة أفضل يف قطاع الصحة يف املغرب، عىل سبيل الذكر ال الحرص، توزيعا 
متوازنا للعاملني يف القطاع عىل مختلف بنيات مجال الصحة، وتدبري زمن العمل يف البنيات العمومية، والرفع 
من التكوين املستمر لتأهيل العاملني يف قطاع الصحة، ووضع سياسة فعلية لعدم الرتكيز، ومراجعة الخارطة 
الصحية من أجل تحسني توزيع املوارد البرشية واملالية التي يعبؤها القطاعان العام والخاص عىل املستويني 

الرتايب واالجتامعي.

أما فيام يخص اإلدماج االقتصادي، فإن األعامل التي ُأطِلقت يف إطار الربامج النشيطة لتشغيل الشباب مل تبلغ 
قَيمها املستهَدفة من حيث فرص الشغل التي تمَّ إحداثها. ال بد إذن من إدخاِل تحسينات عىل هذه الربامج من 
حيث فعاليتها، وتوسيِعها لتشمل الفئات التي تغطيها أو التي استهدفتها استهدافا غري كامل. ويهم األمر أوال 
استهداف التدابري التي تشجع اإلدماج يف الشغل املدفوع األجر، وذلك بتخفيف كلفة التشغيل )حال برنامج 
م يف إطار برنامج »تأهيل«، وبالحد من تخوفات املؤسسات  »إدماج«(، وبتحسني فعالية التكوينات التي ُتنظَّ
الرتابية  البنيات  تنميُة  التدابري  إىل هاته  وتنضاف  »مقاولتي«(.  برنامج  )حال  الشباب  مقاوالت  تجاه  البنكية 
الوسيطة املتعلقة بالتشغيل من خالل تفعيِل أعامل مهيِكلٍة عىل الصعيد املحيل تندرج يف إطار مخطط التنمية 

الذي وضعته الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات.
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إن الحامية االجتامعية، وكذا املساواة بني الجنسني والولوج إىل الخدمات االجتامعية، تشكل عامد العدالة 
االجتامعية للسياسات العمومية.

أما فيام يخص وضعية النساء، فإن مقاربة النوع مبختلف تجلِّيات املساواة والتمكني واحرتام الحقوق التي تقوم 
عليها، تنبع، حسب الفصل 19 من دستور سنة 2011، من مأسسة محاربة كل أشكال امليز بني الجنسني. وقد 
عت اإلصالحات التي ُأطِلقت والتي تهدف إىل تعزيز الولوج املتساوي واملنصف للنساء والرجال للحقوق  ُوسِّ
القانون  الخصوص،  وجه  عىل  ت،  همَّ متنوعة  ميادين  لتشمل  واالجتامعية،  واالقتصادية  والسياسية  املدنية 
املتعلق  األسايس  والقانون  الجامعي  وامليثاق  الجنسية  منح  وقانون  الشغل  ومدونة  األرسة  ومدونة  الجنايئ 
بقانون املالية. كام وضعت أيضا برامج لدعم ُبعد النوع يف السياسات العمومية، من قبيل الخطتني الحكوميتني 
للمساواة يف أفق املناصفة )»إكرام«(، واللتني ُتغطيان املرحلتني الخامسيتني 2012-2016 و2017-2021. بيد أن 
هناك مظاهر عجز مهمة ما زالت حارضة فيام يخص املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، وخاصة فيام يتعلق 
بتنزيل مقتضيات الدستور، وإبطال، أو عىل األقل معالجة، ِثقل التقاليد التي تتعارض مع متكني املرأة، وَتْحِييد 

مظاهر امليز يف سوق الشغل.

وفيام يخص الحامية االجتامعية، فإن التحديات الواجب رفعها، وكذا التأخريات الواجب تداركها، تحدياٌت كبرية 
ال تْكُمن يف الحفاظ عىل وترية انخفاض الفقر فحسب، وإمنا أيضا يف تقليص الفوارق االجتامعية والرتابية، وتعزيز 
آليات التدخل. ويف الواقع، من املفروض أن تشكل الحامية االجتامعية، نظرا لرِهاناتها االجتامعية واالقتصادية، 
مكونا ال محيد عنه من مكونات التنمية االقتصادية والبرشية للبلد. ومن مثة فإن الحامية االجتامعية تستلزم 
مشاركة كل مكونات الجامعة، من الدولة إىل املجتمع املدين، بغرض التفكري عميقا يف اإلصالحات امُلثىل الواجب 
القيام بها. وينضاف إىل هذا العمل الالزم القيام به، العامُل السوسيولوجي. فمن املفروض أن ُتضَمن الحاميُة 
سية. فالنساء، وال سيام منهن اللوايت يعملن يف القطاع غري املهيَكل  االجتامعية، جزئيا، بواسطة آليات غري مؤسَّ

أو ربات األرس، واألشخاُص املسّنون يوجدون ضمن الفئات التي تعاين أكرث من مظاهر العجز يف هذا املجال.

وفيام يخص الخدمات االجتامعية، فإن الربامج الوطنية تصطدم بنقص استهداف املجاالت الرتابية ذات األولوية، 
ل أكرب مبصاريف استفادة  ه العمل العمومي نحو توفري تكفُّ خصوصا يف الوسط القروي. ومن األجدى أن يوجَّ
ُمِدرة  إْن رافقته أعامٌل  العمل أنجع  الخدمات االجتامعية. وسيكون هذا  الفقرية من مختلف  القروية  األرس 
ن من الولوج إىل املاء الرشوب وإىل الكهرباء عىل وجه الخصوص. كام  للدخل وأعامٌل لتحسني الدخل التي مَتكِّ
برنامج وطني طموح  يتطلب وضع  باملاء الرشوب  الفردي  للربط  بِنسٍب كبرية  الرفع  الحايل نحو  التوجه  أن 
للرصف الصحي يف الدواوير الكبرية، برشط رفع العزلة عن العامل القروي حتى تنعكس اآلثار اإليجابية عىل كل 
القطاعات مبا فيها التعليم والصحة والشغل والتجارة. أما املدن الصغرية فتعاين، من جانبها، كام هو شأن املراكز 
الحرضية، من عجز كبري فيام يخص نظام الرصف الصحي. كام أن صيانة الطرق واملسالك القروية )الجامعية( ال 
ميكن أن تبقى رهينة القدرات املالية للجامعات القروية املحدودة امليزانية، بل من املفروض أن تتحمل اإلدارة 

املركزية والجهات جزًء أكرب من هذه األعباء. 

أما فيام يخص تدابري مواكبة توسيع الخدمات االجتامعية واالقتصادية املتعلقة مبخطط املغرب األخرض وبرنامج 
الكهربة القروية الشامل والربنامج الحايل للتزود باملاء الرشوب، فإن الوسط القروي مل يعد يستفيد من هياكل 
تقنية وسيطة ملواكبة الفالحني والسكان. والحال أن تطوير أية سياسة للقرب يتطلب استدامة حضور فاعلني 
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ميدانيني يستفيدون من تراكم الخربات. وفيام يخص وسائل التواصل، ساهمت شبكة الهاتف املحمول يف رفع 
العزلة عن جزء كبري من الوسط القروي. غري أن هناك مناطق مل ُترَفع عنها العزلة ما زالت موجودًة يف املجاالت 
القليلة السكان، من قبيل عالية املناطق الجبلية العالية واملناطق الصحراوية. وفيام يخص خدمات األنرتنت، 
فهي أقل تطورا يف هذه املناطق األخرية وكذا يف الوسط القروي. ومن املفروض أن تعمل مشاريع جهوية عىل 
توفري هذه الخدمة عىل األقل يف مؤسسات الرتبية والتكوين، مبا فيها الثانويات واإلعداديات واملدارس املركزية.

باعتامد مقياس انسجام السياسات العمومية، يتبنّي أن إنهاك مناذج التنمية االقتصادية واالجتامعية يتزايد 
منذ سنة 2011.

ُيبنيِّ هذا التقرير أن منو األبعاد األساسية للتنمية البرشية )التعليم والصحة ومستوى املعيشة( يشهد، منذ سنة 
2011، تباطؤا يعكس إنهاك منوذج التنمية االقتصادية واالجتامعية. وبالفعل، ففي هذا املجال هناك تحديات 
تفرض نفسها، أوال من حيث تحسني الدخل عىل وجه الرسعة، واإلنصاف االجتامعي وإدماج الذين مل يستفيدوا 
فت منذ األلفية الثالثة، فإن النمو االقتصادي  من مسلسل التنمية. وعىل الرغم من حجم االستثامرات التي ُوظِّ
أهمَّ  يظل  والصناعي  الفالحي  القطاعني  بني  ما  االندماج  أن  كام  الرأسامل.  تراكم  إيقاع  نفس  وفق  يسري  ال 
تحدٍّ وجب رفُعه يف إطار مخطط املغرب األخرض. أما ترسيع مسلسل الربوز والتحول الصناعي فيستلزم رفع 
مجموعة من التحديات منها عىل وجه الخصوص إدماج املقاوالت الوطنية يف الدينامية الصناعية. وباملوازاة 
نت  مع ذلك، فإن االسرتاتيجيات املتبناة من أجل بلوغ مستوى منو عال ومتواصل، والتي من األكيد أنها حسَّ
مستوى معيشة مجموع الطبقات االجتامعية، مبا فيها الطبقات املتواضعة، إال أنها مل يكن لها أثر عىل معالجة 

الفقر النسبي الناجم عن عدم املساواة يف الدخل.

وتنص السياسات العمومية التي يْدعو إليها كلٌّ من الترصيح الحكومي 2017-2021، ودراساُت منظمة التعاون 
واالجتامعي  االقتصادي  واملجلس  األفريقي،  التنمية  ومرصف  الدويل،  والبنك  االقتصادي،  املجال  يف  والتنمية 
والبيئي، عىل )1( تعزيز التنافسية بدعم التجديد وتفعيل اإلصالحات االقتصادية واملؤسسية، )2( ووضع سياسة 
اجتامعية مندمجة، )3( والعمل عىل املوارد املالية والبرشية، وعىل ُمَدخالت وعىل منوذج حكامة نظام التعليم 
بغرض الرفع من مستوى التكوين، )4( والحفاظ عىل التوازنات املاكرواقتصادية لتمكني الفاعلني االقتصاديني 

من رؤية أوضح وأشمل، )5( وتعزيز انسجام السياسات العمومية للرفع من فعالية الدولة.

وفيام يخص متفصل النموذج االقتصادي مع النموذج االجتامعي، فإن االنسجام بني التنمية االقتصادية والتنمية 
االجتامعية يفرتض القيام بخيارات عمومية صائبة. لقد جرى تقييم هذا التمفصل عند مجموعة من البلدان، 
الفقر وعىل مظاهر عدم املساواة. حيث إن  الفرداين« هو األنجع للقضاء عىل  النموذج »العمومي  وبنيَّ أن 
تلعب  إذ  العيش.  مستوى  من  الرضوري  األدىن  الحد  للجميع  النموذج  هذا  يف  تضمن  العمومية  السلطات 
السياسات العمومية، يف هذا النموذج، دورا مهام يف إعادة توزيع فرص الولوج إىل التعليم والصحة وتكافؤ هذه 
الفرص، من خالل تطوير »القدرات«، حسب تصور أماريت اسن. ففي هذا النموذج، يندرج رفاه األفراد أساسا يف 
انشغاالت السلطات العمومية، وال يندرج إال قليال يف انشغاالت األرس والشبكات االجتامعية أو الجامعية. بيد 

أن هذا النموذج يفرتض وجود تنظيم سيايس ومؤسسايت جد متطور، شبيه بتنظيم بلدان شامل أوربا.
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هشاشة  فلتقليص  املتوسطي«.  »األرسي  النموذج  أكرث  يشبه  املغريب  النموذج  أن  يتبنّي  سلف،  ما  ضوء  عىل 
ص هذا النموذُج حيزا واسعا لألدوار التي ميكن أن تلعبها األرسة  الجامعات التي ال تستفيد من النمو، ُيخصِّ
والشبكات االجتامعية واالقتصاد االجتامعي والتضامني. ومبا أن هذا النموذج يتمفصل بهذه الطريقة، فإنه غري 
ناجع إلبطال انتقال مظاهر عدم املساواة من جيل إىل آخر. ومجمل القول هو إّن عىل املغرب أن يتجه أوال 
نحو منوذج »املسؤولية املتقاَسمة« حيث تضع السلطاُت العمومية تراتبيًة يف األهداف عند تصور السياسات 
العمومية، من أجل استهداف الفئات االجتامعية والرتابية األكرث هشاشة عىل وجه الخصوص. وبعبارة أخرى، 
عىل السلطات العمومية، ودون أن تعرقل أعامل املجتمع املدين أو األعامل الفردية، أن تستهدف املعنيني أكرث 

بأعامل متنوعة من خالل تدابري تصحيحية مندمجة ومقاربات استهداف واضحة ونزيهة. 

من اختالالت االسرتاتيجيات القطاعية للتنمية إىل نقط االنعطاف، أّي مخَرج؟

ُتبنيِّ االعتبارات السالفة أّن تنسيَق وتقارب وانسجام السياسات العمومية أمور باتت رضورية أكرث فأكرث من 
الفقر  التي وقفنا عليها سلفا هي مفارقة  املفارقات  املستعرضة. وتظل إحدى  الخاصية  ل رهانات  أجل تحمُّ
املطلق الذي يرتاجع تراجعا قويا يف سياٍق تتقوى فيه الفوارق االقتصادية، ويتضخم فيه الفقر املحسوس. يبدو 
يعتمدها  التي  الحالية  والسياسية  التنظيمية واألدواتية  األمناط  النظر يف  إعادة  إىل  يدعو  األمر  أن هذا  جليا 
القرار العمومي. فعالوة عن تصميم السياسات العمومية، فإن غياب رؤية اسرتاتيجية شاملة يعكسه غياب أداة 
اسرتاتيجية السترشاف وتنسيق قرارات السياسات العمومية. وقد أدى غياب هذه األداة، عىل املدى الطويل، إىل 
كشف العمل العمومي للدولة عىل َمواطن قصور وفشٍل يف حكامة الربامج العمومية واالسرتاتيجيات القطاعية، 
علام أنه ال ميكن تحديد رؤية اسرتاتيجية للتنمية البرشية إال انطالقا من تجميع السياسات والربامج القطاعية 

التي ُيعِوزها تناسق اآلفاق وينقصها التمفصل. 

لقد ُترجم نشاُط الدولة وعمُلها، يف الواقع، بتعدد الربامج القطاعية الوطنية، حيث ُأوِكل كلُّ برنامج إىل مصلحة 
والتكرار  املزدَوج  االشتغال  كان سببا يف  العمومية  للسياسات  ر عمودي«  إىل »تصوُّ وزارية خاصة، مام أفىض 
له حسب مبدأ  وضياع املوارد العمومية. والحال أن الدولة من املفروض أن تعمل عىل االعرتاف بعملها وأن تفعِّ
الفعالية القائم عىل حكامة والتقائية تدابري التنمية. واليوم، يبدو أن الحكومة عىل وعي بأن اسرتاتيجية الربامج 
القطاعية ال ميكن أن تكون فعالة يف غياب التقائية من هذا القبيل، غياٌب ُيلقي بثقله عىل االنجازات االقتصادية 

واالجتامعية، وُيؤدي بالتايل إىل تباطؤ تنمية البلد.

وعالوة عن ذلك، فإن املالحظة التي ُيجمع عليها الكّل هي التأكيد عىل أن العائق األهم الذي يعرتض التقائية 
السياسات العمومية ناتج أيضا عن خلل يف الالمتركز. ذلك أن اإلنجازات التي تحققت إىل حد اآلن ما زال يسمها 
طابع العمودية، وما زالت موزعة ومجزأة بني مصالح مركزية وأخرى خارجية. ويف الواقع، فإن الالمتركز يضّم 
من إمكانية االلتقائية ما يجعله حامال لتوزيٍع ترايب للتدابري العمومية. أما العمل بني – الوزاري، من جهته، وهو 
أساس االستجابة ملطلب االلتقائية، فإنه مل يْعُد َبعُد مامرسًة مهيكلة ومنظمة تنظيام مالمئا. ذلك أن التنسيق 
ال يكتيس طابعا منهجيا وميارَس غالبا كوظيفة لالحتكام حسب منطق التصور العمودي، كام ُيطبَّق يف أوقات 

متفرقة، حسب املشاريع وحاالت االستعجال.
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للتنمية،  شاملة  السرتاتيجية  أوال  التملك  يعني  االختالالت  هذه  تدارك  فإن  االنعطاف،  نقط  يخص  فيام  أما 
متناسقة ومتفق عليها، تقوم عىل رؤية عىل املدى الطويل تحدد التغري الهيكيل املرجو، وخطة اسرتاتيجية عىل 
الواجب  التدابري  تحدد  أهداف مستعرضة وقطاعية، ومخططات عمل  إىل  الرؤية  ُتحوِّل هذه  القصري  املدى 
اتخاذها، وامليزانية التي تستلزمها واملؤسسات املسؤولة عنها، وآلية التفعيل التي تضمن التتبع واألجرأة، وأخريا 

التقييم الذي يقيس فعالية التدابري بالرجوع إىل األهداف االسرتاتيجية.

ويف الواقع، فإن التقائية السياسات العمومية يدعو إىل تجاوز التجزيئات املؤسساتية من أجل تطوير سياسة 
شاملة تعطى معنًى للعمل العمومي. ومن مثة تتجىل رضورة جعل التشاور فعليا أكرث عند وضع االسرتاتيجيات 
أفضل  تشاور  يفيض  أن  املفروض  ومن  الفاعلني.  نظر  وجهاُت  ُتْغنيها  التي  العمل  أولويات  تحديد  أجل  من 
الُعقود سيختلفان حسب ما إن كانت هذه  الخطة، ِعلام أن رهان ومضمون  منطقيا إىل وضع ُعقود تحدد 
ُأبرِمت بني الدولة والجهات، أم بني الجامعات العمومية واألنشطة املنتجة. إن هذا االنتقال من  العقود قد 
التشاور إىل التعاقدية هو الذي سيميِّز التطور السابق لسياساتنا العمومية عام يبدو يجب القيام به اليوم من 

الناحية املرشوعية.

وعمليا، وملواجهة اختالالت من هذا القبيل، يجدر بالبلد أن يأخذ بعني االعتبار سلسلة من نقط انعطاف أخرى 
يف إدارِة مقاربِة التنمية البرشية االقتصادية واالجتامعية. واألمر يهم عىل وجه الخصوص خيار سياسات عمومية 
قة ومتشاَور بشأنها وقامئة عىل مبدأ دمج التوجهات والخيارات عىل املدى  تتوفر عىل معلومات أفضل، ومنسَّ
األولويات  آليات تشاركية تحدد  التنمية مبساعدة  الحال، يجري تصور  القصري واملتوسط والطويل. ويف هذه 
واالحتكامات الالزمة، وكذا مبساعدة معطيات جرى تحليلها وتصنيفها من أجل تحقيق استهداف مالئم ذي 

ن من تقليص الفقر ومظاهر الفوارق االجتامعية والتفاوتات املجالية. طبيعة فئوية وجغرافية، ومُيَكِّ

هذا هو أساس مقاربة تنمية تستجيب لهدف جعل التنمية البرشية تتقدم برسعة، وكذا االلتقائية الفعلية بني 
مستويات التنمية عىل الصعيد االجتامعي والرتايب. وقد تتحقق هذه املقاربة مبساعدة وضع آليات تشاركية 

ل املسؤوليات، وأجهزة توافقية للتشاور، وتوزيٍع ترايب قبيل وبعدي، وعمليِة تتبٍع وتقييم ُمَمسسة. ُتحمِّ
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 امللحق 1: بنية مؤرش التنمية البرشية الوطني

يقاس كل ُبعد من أبعاد مؤرش التنمية البرشية الوطني مبؤرشات نتائج ذات مصداقية ومتناسقة تزاوج 
بني املؤرشات التي ميكن الولوج إليها، واملعتمدة من طرف برنامج األمم املتحدة للتنمية، واملؤرشات التي 

تتطلبها عملية تتبع – تقييم السياسات العمومية :

ُبعد »التعليم«، ويقاس مبتوسط عدد سنوات الدراسة بالنسبة إىل الفئة العمرية »25 سنة فام فوق«،   •
وأمد الحياة املدرسية عند سن السادسة، ونسبة متدرس الفئتني العمريتني »6 – 15 سنة« و»16 – 25 

سنة«.

ُبعد »الصحة«، الذي يقاس بنسبة وفيات األطفال ونسبة الحامية الطبية -الصحية.  •

ُبعد »مستوى املعيشة«، ويتعلق بالرضا املادي الذي ُيقاس بنفقات استهالك كل فرد معدل مبعامل   •
التفاوتات ألتكنسون، ونسبة الفقر املطلق، ونسبة الهشاشة املرتبطة بالفقر.

ُبعد »إطار العيش«، ويقاس بنسبة الولوج لشبكة توزيع املاء، ونسبة األرس التي تتوفر عىل حاّمم أو   •
دوش، ونسبة السكن الالئق، ونسبة ولوج القرويني إىل مصادر املياه املهيَّأة.

ُبعد »التامسك االجتامعي واألمن البرشي«، ويقاس بنسبة اإلحساس باألمن ونسبة بطالة الشباب   •
الذين ترتاوح أعامرهم ما بني 15 و30 سنة، والفجوة بني األغنياء والفقراء التي تقاس حسب مؤرش 

»باملا«.

وأخريا ُبعد »الرفاه الذايت«، ويقاس بنسبة األرس التي َتعترِب أن مستوى عيشها مل يتدهور.  •

ويف املجموع، هناك 18 مؤرشا، مْيِكن احتسابها انطالقا من البحث الوطني لألرس للمرصد الوطني للتنمية 
ن من عملية تتبٍع – تقييٍم مرة كل  البرشية، ُتستعَمل يف قياس مؤرش التنمية البرشية الوطني، مام مَيكِّ
تقيس  التي  املؤرشات  أن  ونالحظ  البرشية.  التنمية  مجال  العمومية يف  السياسات  نتائَج  وتُهم  سنتني، 
مة بكاملها تقريبا مل يجر اختيارها بسبب ضعف مستويات تباينها  الولوج إىل الخدمات االجتامعية املعمَّ

من جهة إىل أخرى.
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امللحق 2 : محتويات تقرير التنمية البرشية لعام 2017

مقدمة

السياق الدميوغرايف واالقتصادي واالجتامعي واملؤسيس والبيئي

1. الدميوغرافية: التغيريات املناسبة وامللزمة 

2. النمو االقتصادي: تحديات منوذج التنمية

3-املشهد االجتامعي: التحدي املتمثل يف الشغل والنوع االجتامعي والفجوات االجتامعية والرتابية

4. املشهد املؤسسايت: سياق اجتامعي وسيايس مؤات يف بيئة دولية معقدة

5. البيئة الدولية: عدم اليقني للنمو والتفاؤل ألهداف التنمية املستدامة

الفصل األول : املفهوم وأبعاد التنمية البرشية: النطاق والتعبري والتطور

1.1. مفهوم التنمية البرشية، غنى األبعاد

1.2. من الفقر إىل الهشاشة االقتصادية والبرشية

1.3. األمن البرشي

1.4. االستدامة البيئية

1.5. االنصاف بني األجيال

1.6. املرونة البرشية واالقتصادية واالجتامعية

1.7. التفاوتات االجتامعية والفوارق املجالية

الفصل الثاين : مستوى ومصادر ومنو التنمية البرشية

IDH 2.1. مستوى وديناميات التنمية البرشية عىل ضوء

2.2. التقدم املقارن يف مؤرش التنمية البرشية

2.3. أصل التأخري يف التنمية

2.4. البعد االجتامعي للتأخر يف التنمية البرشية

2.5. الفوارق الجهوية يف التنمية البرشية

2.6. التقارب الجهوي للتنمية البرشية

2.7. الفوارق متعددة األبعاد: التكلفة والخسائر

2.8. اسرتاتيجية التنمية البرشية

2.9. املقاربة املتعدد األبعاد للتنمية البرشية

2.10. مقياس التنمية -مبادرة املرصد الوطني للتنمية البرشية 

IDHN 2.11. التوزيع الجهوي للتنمية البرشية يف ضوء

2.12. أبعاد ومصادر التنمية

2.13. منو التنمية البرشية وأبعادها
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الفصل الثالث: أبعاد التنمية البرشية: االنجازات والتحديات

3.1. التعليم والتكوين واملعرفة

3.2. الصحة والتأمني الصحي

3.3. النمو والشغل والبطالة واالقصاء

3.4. مستوى املعيشة والفقر والهشاشة

3.5. إطار العيش والعمل املستهدف للعجز االجتامعي

3.6. التامسك االجتامعي واألمن البرشي

3.7. الرفاهية الذاتية، إدراك التغيري

الفصل الرابع: عدم التكافؤ يف الفرص وعدم املساواة يف النتيجة والفوارق والتنمية البرشية

4.1. التفاوتات والفوارق: املفهوم والحمولة والعالقة بالتنمية

4.2. التفاوتات والفوارق: مكبح للتنمية

4.2. الفوارق يف التعليم

4.2. الفوارق يف الصحة

4.2. التوزيع االجتامعي للرعاية الصحية

4.2. الفوارق يف الشغل

4.2. الفوارق االقتصادية: املستوى واملحددات

4.2. محددات الفوارق االقتصادية

4.2. التفاوتات اإلقليمية: التقارب واملحددات

الفصل الخامس: السياسات العمومية للتنمية البرشية: التخطيط والاللتقائية

5.1. مجاالت االهتامم للسياسات العمومية

5.2. السياسات العمومية وأبعاد التنمية البرشية

5.3. التقائية السياسات العمومية

ملحقات
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