
ومــع ذلــك، ال يــزال هــذا األداء دون طموحــات املغاربــة وهشــا ملواجهــة 
مختلــف األزمــات اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة أو البيئيــة. كــام كان لجائحــة كوفيــد 
ــد  ــام ق ــرب، م ــة باملغ ــة البرشي ــب التنمي ــف جوان ــىل مختل ــم ع ــري مه 19 تأث
يــؤدي إىل تباطــؤ التقــدم يف هــذا املجــال، ومــن ثــم رضورة إعــداد اســرتاتيجيات 
مناســبة إلعــادة االســتقرار، تســتهدف عــىل وجــه الخصــوص الفقــراء والفئــات 

الهشــة بهــدف عــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب.
يهــدف هــذا امللخــص لتقريــر مــؤرشات التنميــة البرشيــة باملغــرب إىل اإلحاطــة 
ــرق إىل  ــة (2) التط ــة البرشي ــؤرش التنمي ــور م ــة تط ــة: (1) دراس ــاد التالي باألبع
الجوانــب الرئيســية للتنميــة البرشيــة (3) تســليط الضــوء عــىل املخاطــر 
ــة  ــخيص وضعي ــد 19، (4) تش ــبب كوفي ــرز بس ــدم املح ــدان التق ــة لفق املحتمل
مــؤرشات التنميــة البرشيــة و(5) تحديــد بعــض آليــات لتعزيــز التنميــة البرشيــة 

ــا. يف بلدن
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ــة  ــارات املتاح ــاق الخي ــيع نط ــة توس ــة إىل عملي ــة البرشي ــوم التنمي ــري مفه يش
لألفــراد وتحســني مســتوى رفاهيتهــم. ويهــدف إىل ضــامن املامرســة الكاملــة 

ــان.  ــوق اإلنس لحق
ــة  ــه. حيــث أكــد جالل ــارا ال رجعــة في ــة خي ــة البرشي لقــد جعــل املغــرب التنمي
ــا  ــه، يف خطــاب العــرش لســنة 2019، «أعطين امللــك محمــد الســادس، نــرصه الل
ــة،  ــات اإلجتامعي ــوض بالسياس ــة، وللنه ــة البرشي ــج التنمي ــة لربام ــة خاص أهمي

ــة». ــة للمغارب ــغاالت امللح ــع االنش ــاوب م والتج
يف الواقــع، انخــرط املغــرب، منــذ ســنة 2000، يف مشــاريع كــربى للتنميــة 
املســتدامة، وخاصــة ذات البعــد اإلنســاين واالجتامعــي، والســيام املبــادرة الوطنيــة 
للتنميــة البرشيــة التــي أطلقهــا جاللــة امللــك محمــد الســادس ســنة 2005. ولهــذه 
ــم  ــة والتعلي ــاد والصح ــاالت اإلقتص ــات يف مج ــن اإلصالح ــدد م ــام بع ــة، ق الغاي

ــة. والحكام
ــع  ــة وجمي ــة البرشي وقــد أدت هــذه الجهــود إىل تحســن مســتمر ملــؤرش التنمي
ــدة  ــة، وامل ــطة للدراس ــدة املتوس ــوالدة، وامل ــد ال ــاة عن ــل الحي ــه، أي أم مكونات

ــردي. ــاميل الف ــيل اإلج ــج الداخ ــة، والنات ــة للدراس املتوقع



تطور مؤشر التنمية البشرية ومكوناته
تطور مؤرش التنمية البرشية باملغرب:

ــنة  ــنة 1990 إىل 0,676 س ــن 0,458 س ــرب م ــة يف املغ ــة البرشي ــؤرش التنمي ــع م ارتف
2018، أي بتحســن إجــاميل بنســبة % 47,7. ونتيجــة لذلــك، تــم تصنيــف املغــرب يف ســنة 
2018 يف املرتبــة 121 مــن بــني 189 دولــة ومنطقــة، ضمــن فئــة البلــدان ذات التنميــة 

البرشيــة املتوســطة، والتــي يبلــغ متوســط   مؤرشهــا 0,634.
وتبــني الدراســة التــي أنجزتهــا املندوبيــة الســامية للتخطيــط املتعلقــة بهــذا املــؤرش عــىل 
املســتوى الجهــوي عــن وجــود تباينــات بــني الجهــات مــن حيــث وثــرية التحســن، الســيام 
ــات مراكش-آســفي (% 2,2) وطنجة-تطــوان- ــث أن جه ــني ســنتي 2004 و2014. حي ب
ــد متوســط ســنوي ملــؤرش  ــدل تزاي ــة (% 1,9)، ســجلت مع الحســيمة (% 2,3) والرشقي
التنميــة البرشيــة أعــىل مــن املتوســط   الوطنــي (% 1,9) عــىل العكــس، ســجلت جهــات 
الجنــوب (% 1,3)، وبنــي مــالل خنيفــرة، والــدار البيضاء-ســطات وسوس-ماســة (% 1,6) 
ودرعــة تافياللــت (% 1,7) معــدل تزايــد متوســط ســنوي  أقــل مــن املتوســط الوطنــي. 

استعراض الجوانب القطاعية للتنمية 
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ــجيل  ــم تس ــه ت ــة أن ــة البرشي ــة للتنمي ــب القطاعي ــل الجوان ــالل تحلي ــن خ ــح م يتض
تحســن مســتمر ولكنــه يظــل، مــن ناحيــة أخــرى، غــري كايف ويتميــز بفــوارق اجتامعيــة 

ــة. وترابي
الصحة 

ــة.  ــة البرشي ــق التنمي ــيًا يف تحقي ــكان دوًرا أساس ــي للس ــع الصح ــب الوض يلع
وســجلت الحالــة الصحيــة للســكان تقدمــا إال أنــه ال يــزال يتعــني تــدارك العجــز 

ــز التنميــة البرشيــة باملغــرب. مــن أجــل تعزي
أمــل الحيــاة عنــد الــوالدة: ارتفــع أمــل الحيــاة عنــد الــوالدة للســكان مــن 72 
ســنة يف 2004 إىل 75,6 ســنة يف 2014، ليســتقر، حســب اإلســقاطات الدميوغرافية 
للمندوبيــة الســامية للتخطيــط، عنــد 76,6 ســنة يف 2020. وتعمــر النســاء أكــرث 
مــن الرجــال، إذ يبلــغ أمــل الحيــاة عنــد الــوالدة لديهــن 78,3 ســنة مقابــل 74,9 

ســنة لــدى الرجــال يف 2020.
ــات يف مجــال الصحــة:   مــن حيــث املكتســبات، تحســنت  املكتســبات والتحدي
صحــة األم والطفــل حيــث بلــغ معــدل وفيــات األمهــات 72,6 حالــة وفــاة لــكل 
100.000 مولــود حــي، وانخفــض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة إىل 
22,16 وفــاة لــكل 1000 مولــود حــي. وتعــزى هــذه النتائــج إىل توســيع الولــوج 
إىل الخدمــات الصحيــة: %88,5 مــن النســاء الحوامــل اســتفدن مــن االستشــارات 
الطبيــة املؤهلــة أثنــاء الحمــل، و%86,6 مــن الــوالدات متــت تحــت إرشاف 
مهنيــني مؤهلــني و%94,5 مــن األطفــال مــا بــني 12 و23 شــهرًا مــن العمــر تــم 

تلقيحهــم. كــام بلغــت نســبة التغطيــة الصحيــة %68,9 مــن الســكان.
ــة  ــوارق املجالي ــص الف ــة لتقلي ــود رضوري ــل الجه ــز، تظ ــق بالعج ــام يتعل وفي
ــات  ــات األمه ــزال وفي ــة، ال ت ــق القروي ــه يف املناط ــر إىل أن ــة، بالنظ واإلجتامعي
ــال دون  ــات األطف ــي ووفي ــود ح ــكل 100.000 مول ــاة ل ــة وف ــغ 111,1 حال تبل
ســن الخامســة تصــل إىل 26 وفــاة لــكل 1000 مولــود حــي. كــام ينخفــض احتامل   
خطــر الوفــاة لــدى األطفــال مــع مســتوى رفاهيــة األرسة. وبالتــايل، فــإن األطفــال 
دون ســن الخامســة املنحــدرة مــن أرس فقــرية أكــرث عرضــة للوفــاة (27,9 لــكل 

ــكل 1000). ــة (10,9 ل ــال املنحــدرة مــن أرس غني 1000) مــن األطف
الصحــي  للنظــام  تحديًــا  متثــل  كونهــا  والوبائيــة:  الدميوغرافيــة  التحــوالت 
الوطنــي، فــإن هــذه التحــوالت تــؤدي إىل شــيخوخة تدريجيــة للســكان بالتزامــن 
مــع زيــادة عــبء الحــاالت املرضيــة املرتبطــة باألمــراض غــري املعديــة. يف ســنة 
ــىل  ــد ع ــن واح ــرض مزم ــن م ــون م ــن يعان ــار الس ــن كب 2018، كان %64,4 م

ــة بـــ %57,5 يف ســنة 2011. وكان معــدل انتشــار مــرض الســكري  األقــل مقارن
ــوايل يف ســنة 2018 مقابــل ,14,8%  ــدم %20 و%34 عــىل الت وارتفــاع ضغــط ال

و%28 ســنة 2011.
التعليم 

لقــد حقــق النظــام الرتبــوي تقدمــا مــن حيــث تعميــم التعليــم. إال أنــه ال تــزال 
هنــاك جهــود يجــب بذلهــا لتعميــم التعليــم األويل والقضــاء عــىل األميــة والرفــع 

مــن جــودة املكتســبات التــي مل تواكــب التطــورات الكميــة.
ــة: بلغــت املــدة  ــنوات الدراس ــة للدراســة ومتوســط   عــدد س ــدة املتوقع امل
املتوقعــة للدراســة 13,96 ســنوات يف 2019 مقابــل 9,3 ســنوات يف 2017. وتأمــل 
اإلنــاث قضــاء 13,62 ســنة مــن الدراســة مقابــل 14,30 ســنة عنــد الذكــور. يبلــغ 
ــع 4,5 ســنوات  ــة 5,5 ســنوات يف 2018 م ــد املغارب ــدة الدراســة عن متوســط   م

عنــد اإلنــاث و6,4 ســنوات عنــد الذكــور.
محــو األميــة: انتقــل معــدل اإلملــام بالقــراءة والكتابــة لــدى األشــخاص البالغــة 
أعامرهــم 10 ســنوات فأكــرث مــن %57 ســنة 2004 إىل %67,8 ســنة 2014. 
ــن  ــب %42,2 م ــي تصي ــروي، فه ــوي وق ــع أنث ــرة ذات طاب ــة ظاه ــد األمي وتع
النســاء مقابــل %22,2 مــن الرجــال و 47,7% مــن ســكان القــرى مقابــل 22,2% 
مــن ســكان املــدن. ويطمــح املغــرب إىل خفــض معــدل األميــة لــدى األشــخاص 

ــا فــوق إىل %10 يف أفــق 2026. البالغــة أعامرهــم عــرش ســنوات وم
الولــوج إىل التعليــم: بلــغ معــدل التمــدرس بالتعليــم األويل %57,8 ســنة 2019. 
ــق املســاواة  ــم وتحقي ــم التعلي ــا تعمي ــم تقريب ــدايئ، فقــد ت ــا باملســتوى االبت أم
ــغ كل مــن معــدل  ــة حيــث بل ــة والحرضي بــني الجنســني وبــني املناطــق القروي
ــة 11-6 ســنة إىل %99,8 ومــؤرش التكافــؤ بــني الجنســني  ــة العمري متــدرس الفئ
ــدادي،  ــوي اإلع ــتوى الثان ــا باملس ــوايل. أم ــىل الت ــة 0,95 و1,13 ع ــكان اإلقام وم
فقــد ســجل معــدل التمــدرس لــدى الفئــة العمريــة 12 و14 ســنة %91,8، غري أن 
الولــوج إىل التعليــم ال يــزال غــري متكافــئ بــني اإلنــاث والذكــور، إذ يصــل مــؤرش 
ــد  ــدرس عن ــدل التم ــغ مع ــيل، فيبل ــوي التأهي ــام إىل 0,90. وبالثان ــؤ بينه التكاف
ــني الجنســني 1,08.  ــؤ ب ــة 15 - 17 ســنة %66,9 مــع مــؤرش تكاف ــة العمري الفئ
ــرتاوح  ــن ت ــباب الذي ــدى الش ــدرس ل ــدل التم ــغ مع ــد بل ــايل، فق ــم الع وبالتعلي
أعامرهــم بــني 18 و22 ســنة إىل %38 وميثــل اإلنــاث %49,4 مــن إجــاميل عــدد 

ــة و%50,2 مــن الخريجــني. الطلب
األويل  املســتويني  يف  التعليــم  تعميــم  يعــد  التعليــم:  مجــال  يف  التحديــات 
ــا آخــر  ــدر املــدريس تحديً ــرب اله ــات الرئيســية، كــام يعت ــوي أحــد التحدي والثان
يجــب مواجهتــه، علــام أن معدلــه قــد شــهد انخفاًضــا مســتمرًا عنــد املســتويات 
ــىل  ــض ع ــث انخف ــنتي 2015 و2019، حي ــني س ــيام ب ــالث، وال س ــية الث الدراس
التــوايل مــن %2,9 إىل %0,6 للتعليــم االبتــدايئ ومــن %12,2 إىل %10,7 بالثانــوي 
ــن  ــص م ــام أن التقلي ــيل. ك ــوي التأهي ــن %13,9 إىل %9,1 بالثان ــدادي وم اإلع
اكتظــاظ األقســام الدراســية يعتــرب رضورة ملحــة لتحســني جــودة التعليــم وذلــك 
رغــم التحســن الــذي تــم تســجيله، فقــد ارتفعــت حصــة األقســام املكونــة مــن 
36 تلميــذا وأقــل، بــني 2017 و2019 عــىل التــوايل، مــن 65,4 % إىل 85,4% 
يف االبتــدايئ ومــن %22,5 إىل %57,2 بالثانــوي اإلعــدادي ومــن %50,3 إىل 
%69,8 باملســتوى الثانــوي التأهيــيل. كــام يعتــرب محــو األميــة أحــد التحديــات 
التــي يتعــني مواجهتهــا لتعزيــز التنميــة البرشيــة. ويعــد تعزيــز جــودة التعلــم 
ــامت  ــف التقيي ــد مختل ــرب. تؤك ــة يف املغ ــة البرشي ــة للتنمي ــوة رافع ــك، ق كذل
الدوليــة ألداء األنظمــة الرتبويــة أن مســتوى جــودة التحصيــل التعليمــي للتالميــذ 
املغاربــة هــي أقــل مــن املتوســط   الــدويل: يحتــل املغــرب املرتبــة 47 مــن بــني 49 
دولــة مشــاركة يف تقييــم الرياضيــات واملرتبــة 46 مــن أصــل 47 دولــة يف العلــوم 
واملرتبــة 48 مــن أصــل 50 دولــة يف القــراءة والرتبــة 75 مــن أصــل 79 دولــة يف 

فهــم مــا هــو مكتــوب والرياضيــات والعلــوم.



الناتج الداخيل اإلجاميل الفردي
ارتفــع نصيــب الفــرد مــن الناتــج الداخــيل اإلجــاميل عــىل املســتوى الوطنــي بــني 
ــل  ــر تحلي ــاًم. ويظه ــاًم إىل 31473 دره ــن 17689 دره ــنتي 2004 و2018، م س
ــات عــىل املســتوى  ــج الداخــيل اإلجــاميل وجــود تفاوت ــرد مــن النات نصيــب الف
الجهــوي. حيــث يــرتاوح بــني 49654 درهــم بجهــة الدارالبيضاء-ســطات و16747 

درهــم بجهــة درعة-تافياللــت.
وأدت الزيــادة يف الدخــل الفــردي إىل تحســني ظــروف معيشــة للســكان. حيــث 
ــي  ــر النقــدي إىل 2,9% ســنة 2018 عــىل املســتوى الوطن انخفــض معــدل الفق
(%1,1 بالوســط الحــرضي و5,9 % بالوســط القــروي). يف ســنة 2014، بلــغ 
معــدل الفقــر متعــدد األبعــاد 8,2% عــىل الصعيــد الوطنــي (%2 بالوســط 
الحــرضي و%18 بالوســط القــروي). يف حــني بلــغ معــدل الهشاشــة ســنة 2014 
12,5% عــىل الصعيــد الوطنــي (%8 بالوســط الحــرضي و%19 بالوســط القــروي).
ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك تحديــات يتعــني مواجهتهــا تتعلــق عــىل وجــه 
ــر  ــن الفق ــد م ــة، والح ــة والرتابي ــات اإلجتامعي ــن التفاوت ــد م ــوص بالح الخص
والســيام باملناطــق القرويــة، وترسيــع عمليــة التقــارب بــني الجهــات مــن حيــث 

ــة.  ــرثوة الوطني ــق ال ــاهامتها يف خل مس
املساواة بني الجنسني وتحسني ظروف النساء والفتيات

 انخــرط املغــرب يف مسلســل تعزيــز املســاواة بــني الجنســني مــن خــالل مجموعة 
مــن اإلصالحــات الدســتورية والترشيعيــة واملؤسســاتية، فضــال عــن تبنيــه 
ــة إىل  ــات. وباإلضاف ــة ســاهمت يف متكــني النســاء والفتي الســرتاتيجيات اجتامعي
التحســن امللحــوظ يف مجــال الصحــة والتعليــم، كــام ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك، 
فقــد عــرف معــدل الــوالدات لــدى املراهقــات مــا بــني (15 و19 ســنة) انخفاضــا 
مــن 32 والدة لــكل 1000 مراهقــة ســنة 2011 إىل 19,4 والدة ســنة 2018، كــام 
ــنة 2016 و11,67%  ــواب %20,5 س ــس الن ــاء مبجل ــة النس ــبة متثيلي ــت نس بلغ

مبجلــس املستشــارين ســنة 2015.
وعــىل الرغــم مــن ذلــك ، فــإن بعــض التحديــات تســتدعي مزيــدا مــن الجهــود 
للتغلــب عليهــا، الســيام القضــاء عــىل زواج القارصيــن وخاصــة الفتيــات الــاليئ 
تقــل أعامرهــن عــن 18 ســنة (38722 طلــب زواج يف ســنة 2017) ،باإلضافــة إىل 
تثمــني العمــل املنــزيل للنســاء (5 ســاعات و33 دقيقــة، وهــذا يفــوق 7 مــرات 
مثيلــه لــدى الرجــال) ، وتعزيــز املشــاركة اإلقتصاديــة للمــرأة (حيــث أن معــدل 
النشــاط لــدى النســاء ال يتجــاوز %21,5 مقابــل %71 لــدى الرجــال) ، ومحاربــة 
الفقــر لــدى النســاء (خاصــة أن نســبة الهشاشــة لــدى األرس التــي تعيلهــا النســاء 
بلغــت %17,4 ســنة 2014) ومكافحــة العنــف ضــد املــرأة (حيــث أن%57 مــن 
النســاء الــاليئ تــرتاوح أعامرهــن بــني 18 و 64 ســنة تعرضــن للعنــف ســنة 2019).

آثــار جائحــة كوفيد- 19 على التنمية 
البشرية 

اآلثار عىل ولوج الخدمات الصحية
ــري  ــط حــول تأث ــة الســامية للتخطي ــه املندوبي ــذي أجرت ــج البحــث ال ــد نتائ تفي
ــىل األرس،  ــيس ع ــي والنف ــادي واالجتامع ــع اإلقتص ــىل الوض ــا ع ــريوس كورون ف
ــة و%36 مــن  ــراض مزمن ــني بأم ــا يقــرب مــن %50 مــن األشــخاص املصاب أن م
األطفــال يف ســن التلقيــح و%30 مــن النســاء املعنيــات بالحصــول عــىل خدمــات 
اإلستشــارة قبــل الــوالدة وبعدهــا مل يســتطيعوا الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة 

خــالل فــرتة الحجــر الصحــي.

ــيس  ــر النف ــو األث ــق ه ــث أن القل ــف البح ــية، كش ــار النفس ــد اآلث ــىل صعي وع
ــه 41%  ــعر ب ــذي ش ــوف ال ــه الخ ــن األرس، يلي ــدى %49 م ــر ل ــيس للحج الرئي
ــذي رصحــت  ــة ال ــن املغلق ــة، والشــعور بالخــوف مــن األماك مــن األرس املغربي

ــن األرس. ــه %30 م ب
التأثري عىل الخدمات التعليمية

ــلبًا  ــر س ــن أن تتأث ــاء، ميك ــبب الوب ــد بس ــد املعتم ــن بع ــم ع ــياق التعلي  يف س
ــذ  ــدرس، الســيام بالنســبة للتالمي ــا بخصــوص التم ــم إحرازه ــي ت اإلنجــازات الت
املنحدريــن مــن الطبقــات اإلجتامعيــة الهشــة واملناطــق القرويــة. فعــىل ســبيل 
ــذ19- عــىل الوضــع اإلقتصــادي  ــال، تُظهــر نتائــج البحــث حــول تأثــري كوفي املث
واالجتامعــي والنفــيس لــألرس، الــذي أنجزتــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط، أن 
ــن ال  ــون لك ــال متمدرس ــا أطف ــروي) لديه ــط الق ــن األرس (%29 بالوس %18 م

ــا. ــدروس عــن بعــد إطالق يتابعــون حصــص ال
أثار عىل مستوى معيشة السكان

 وفًقــا لتقديــرات املندوبيــة الســامية للتخطيــط، مــن املفــرتض أن يشــهد اإلقتصاد 
ــري املشــرتك للجفــاف  ــا بنســبة 5,8% ســنة 2020 يف ظــل التأث ــي انخفاًض الوطن
وكوفيــد19-. وباملقابــل، تبــني مــن خــالل نتائــج البحــث حــول أثــر كوفيــد19- 
السوســيو-اقتصادي والنفــيس عــىل األرس أن %34 مــن األرس حرمــت مــن مصــادر 
الدخــل بعــد توقفهــا عــن مامرســة نشــاطها. وقــد أدى ذلــك إىل انخفــاض 

ــادة يف مســتوى الفقــر والهشاشــة.  اســتهالك األرس املعيشــية وبالتــايل الزي
آثار عىل املساواة بني الجنسني

ــة  ــات اإلقتصادي ــاف التوازن ــد19- إىل إضع ــة كوفي ــة بجائح ــة املرتبط أدت األزم
واإلجتامعيــة وطرحــت املزيــد مــن التحديــات فيــام يتعلــق بالتنميــة البرشيــة، 
ــة  ــث أن الجائح ــني. حي ــني الجنس ــاواة ب ــدم املس ــه ع ــاع أوج ــدد باتس ــام يه م
تشــكل خطــرا أكــرب عــىل النســاء العامــالت بالقطــاع الصحــي مــن حيــث املخاطــر 
املحتملــة لإلصابــة بالفــريوس كوفيــد19-، واللــوايت ميثلــن%57 مــن العاملــني يف 
املجــال الطبــي و%66 مــن العاملــني يف املجــال شــبه الطبــي و%64 مــن موظفــي 

القطــاع االجتامعــي.
أمــا فيــام يتعلــق بالولــوج لخدمــات الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، مبــا يف ذلــك 
صحــة األم والطفــل، فقــد تخلــت %30 مــن األرس املرتقــب توافدهــا قصــد 
الحصــول عــىل خدمــات الصحيــة املتعلقــة مبراقبــة الحمــل والــوالدة (33% 
بالوســط القــروي) عــن هــذه الخدمــات بســبب هــذه الجائحــة و%36 مــن األرس 
ــل  ــح لألطفــال (%43 بالوســط القــروي مقاب تخلــت أيضــا عــن خدمــات التلقي

ــرضي). ــط الح %31 بالوس
ويف نفــس الســياق، يتأثــر دخــل النســاء أيضــا بجائحــة كوفيــد19-، حيــث 
رصحــت %51 مــن النســاء النشــيطات املشــتغالت بأنهــن تعرضــن النخفــاض يف 
دخلهــن بســبب تعطــل األنشــطة التجاريــة عــىل إثــر هــذه الجائحــة، خاصــة يف 

قطاعــي الصناعــة والخدمــات.
وتأثــرت أيضــا املشــاركة اإلقتصاديــة للمــرأة يف ســوق الشــغل، حيــث ارتفعــت 
البطالــة يف صفــوف النســاء بشــكل ملحــوظ خــالل الفصلــني األول والثــاين مــن 
ســنة 2020، مســجلة عــىل التــوايل %14,3 و%15,6 مقارنــة مــع نفــس الفصلــني 

مــن ســنة 2019 (%13,4 و%11,1 عــل التــوايل)
باإلضافــة إىل ذلــك، ارتفــع الوقــت املخصــص للعمــل املنــزيل الــذي تتحملــه املــرأة 
ــل  ــا قب ــرتة م ــادي خــالل ف ــوم الع ــة بالي ــي مقارن ــة كمتوســط يوم ب   33 دقيق
الحجــر الصحــي، وهــو مــا يفــوق بســت مــرات حجــم الوقــت الــذي يخصصــه 

الرجــل للعمــل املنــزيل.



لمحة حول مؤشرات بعض جوانب 
التنمية البشرية

ــدم املحــرز  ــا لرصــد التق ــرًا رضوريً ــة أم ــة البرشي ــر مــؤرشات التنمي يعــد تطوي
ــىل  ــة ع ــة القامئ ــات العمومي ــورة السياس ــار بل ــرار يف إط ــاب الق ــر أصح وتنوي
األدلــة وتقييــم آثارهــا يف هــذا املجــال. بعيــًدا عــن االدعــاء بالتعامــل الكامــل مــع 
قــدرة النظــام اإلحصــايئ الوطنــي عــىل تــويل مســؤولية جميــع مــؤرشات التنميــة 
ــة  ــداف التنمي ــض أه ــؤرشات بع ــراز م ــىل إب ــب ع ــذا الجان ــز ه ــة، يرك البرشي
املســتدامة املرتبطــة بالجوانــب الرئيســية للتنميــة البرشيــة، والتــي تــم تناولهــا 

ســابقا، والتــي ميكــن اســتنتاجها مــن هــذا النظــام اإلحصــايئ.
ــنا  ــام تحس ــذا النظ ــهد ه ــد ش ــة، فق ــات الصحي ــام املعلوم ــق بنظ ــام يتعل في
ــن  ــة م ــة البحــوث الدوري ــث توســيع نطــاق تغطي ــن حي ــا خصوصــا م ملحوظ
خــالل مواضيــع جديــدة (مثــل صحــة املســنني) وتنفيــذ بحــوث جديــدة (عوامــل 
ــر الوطنــي الطوعــي ألهــداف  ــة). فحســب التقري الخطــر لألمــراض غــري املعدي
التنميــة املســتدامة باملغــرب، 25 مــؤًرشا مــن أصــل 28 ضمــن الهــدف الثالــث 
ميكــن إنتاجهــا إمــا كليًــا أو جزئيًــا أو تقريبيًــا. ومــع ذلــك، ال تــزال هنــاك حاجــة 
ــة املحــددة يف  ــات الوصفي ــا للبيان ــاج هــذه املــؤرشات وفًق ــذل جهــود إلنت إىل ب

ــة املســتدامة. اإلطــار العاملــي ملــؤرشات أهــداف التنمي
يف مجــال الرتبيــة، لوحــظ، أيضــا، إىل أن 7 مــؤرشات فقــط متوفــرة لقيــاس 

الهــدف الرابــع للتنميــة املســتدامة مــن أصــل 12 مــؤرشا.  
ــة  ــكان، املقابل ــية للس ــروف املعيش ــة والظ ــب اإلقتصادي ــق بالجوان ــام يتعل في
لهــدف التنميــة املســتدامة 8 و1 عــىل التــوايل، يوفــر النظــام اإلحصــايئ الوطنــي 
ــن أصــل 13  ــدف 8 و7 م ــؤًرشا لله ــن أصــل 16 م ــؤًرشا م ــات عــن 11 م معلوم
ــدم  ــة إىل ع ــي. باإلضاف ــد الوطن ــىل الصعي ــتدامة األول ع ــة املس ــدف التنمي له
توفــر هــذه املــؤرشات، يجــب أن تتوفــر املعلومــات اإلحصائيــة بشــكل مفصــل، 

والســيام حســب وســط اإلقامــة والســن والجنــس.
بالنســبة للمســاواة بــني الجنســني والتــي يتطــرق إليهــا الهــدف 5 مــن أهــداف 
التنميــة املســتدامة، يتوفــر املغــرب عــىل 12 مــؤرش مــن أصــل 15. لكــن، ومــن 
ــة  ــداف التنمي ــؤرشات أه ــاس م ــدة لقي ــات املعتم ــع املنهجي ــق م ــل التواف أج
ــر قــدرة النظــام اإلحصــايئ  ــه مــن الــرضوري العمــل عــىل تطوي املســتدامة، فإن
ــار  ــطره اإلط ــذي يس ــوذج ال ــق النم ــؤرشات وف ــذه امل ــاج ه ــىل إنت ــي ع الوطن
ــؤرشات  ــذه امل ــف ه ــع رضورة تصني ــتدامة. م ــة املس ــداف التنمي ــي أله العامل
حســب الجنــس، عــىل املســتوى الوطنــي والــرتايب وأيضــا بشــكل يســمح باإلحاطة 
بجميــع أبعــاد التنميــة اإلقتصاديــة واإلجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة، وذلــك مــن 
أجــل ضــامن التكفــل بجميــع الفتيــات والنســاء يف وضعيــة هشــة أو اللــوايت هــن 

عــىل وشــك ذلــك.

بعض السبل لتحسين التنمية البشرية 
بالمغرب

ــة باملغــرب رهــني باعتــامد عــدد مــن  ــة البرشي ــام، فــإن ترسيــع التنمي  يف الخت
ــة: ســبل التحســني يف املجــاالت التالي

الصحة
ــزات •  ــة والتجهي ــة التحتي ــة مــن حيــث البني ــر عــرض الخدمــات الصحي تطوي

واملــوارد البرشيــة املوزعــة بشــكل عــادل مــن أجــل تقليــص التفاوتــات 
ــة. املجالي

ــة أو •  ــريات املناخي ــة بالتغ ــدة املرتبط ــراض الجدي ــة األم ــام مراقب ــر نظ تطوي
ــدة. ــة جدي ــور أوبئ بظه

تعزيز نظام التمويل الصحي وتقليل العبء الذي تتحمله األرس.• 
تعزيز نظام املعلومات الصحية.• 

الرتبية والتكوين:
تعميم التعليم يف جميع املستويات ما السلك االبتدايئ.• 
محاربة الهدر املدريس.• 
تعزيز جودة التعليم.• 
تقويــة املــوارد املاليــة والطــرق الرتبويــة والبيداغوجيــة واملدرســني املتخصصــني • 

لــكل نــوع مــن أنــواع اإلعاقــة مــن أجــل ضــامن تعليــم دامــج ومنصــف.
محاربة األمية وخاصة بني النساء ويف املناطق القروية.• 

التنمية اإلقتصادية واإلجتامعية: 
تعزيز النمو اإلقتصادي املستدام والشامل؛• 
خلق فرص عمل الئقة وخاصة للشباب والنساء؛• 
الحد من التفاوتات اإلجتامعية والرتابية حسب النوع االجتامعي؛• 
تعزيز آليات الحامية اإلجتامعية، والسيام لفئات الفقرية والهشة.• 

املساواة بني الجنسني:
ــوج •  ــان مــن أجــل الول ضــامن املســاواة وتكافــؤ الفــرص بــني الفتيــات والفتي

ــع أســالكه ومســتوياته؛ ــن بجمي ــم والتكوي ــادل إىل التعلي ــئ والع املتكاف
تعزيز مشاركة املرأة يف سوق الشغل؛• 
تعزيز قدرة املرأة عىل املشاركة الكاملة يف جميع مستويات صنع القرار؛• 
اعتامد تدابري الحامية اإلجتامعية تستهدف النساء بشكل خاص؛• 
محاربة العنف ضد املرأة.• 
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