الوحدة
الثالثة

رشخيص وضعيخ انًىارد انجشزيخ
ثبنًجبل انًغزثي وأشكبل انزذثيز

التمهيد اإلشكالي
للوحدة
يشخز انًجبل انًغزثي ثًؤهالد ثشزيخ هبيخ ،رزًثم في
سبكُخ أكثز  %65يُهب عجبرح عٍ فئخ َشيطخ ( يب ثيٍ  15و60
سُخ) ،غيز أٌ هذِ انسبكُخ نى رسزثًز ثبنشكم انًطهىة حزً رصجح
يحزكب ً فعبالً نهزًُيخ ،حيث أضحذ عزضخ نكم أشكبل انزهًيش
واإلقصبء االجزًبعي في ظم جى رسىدِ األييخ وانجطبنخ .فكبَذ انُزيجخ
احزالل انًغزة يزرجخ يحزشًخ عهً سهى انزًُيخ انجشزيخ (،)124
ورغى كم يجهىداد انذونخ نزجبوس هذا انًسزىي انًزخهف ،فإٌ ثالدَب
ال رشال رقجع في انصفىف انذَيب يٍ هزو انزًُيخ انعبنًي.
فًب وضعيخ انثزوح انجشزيخ ثجالدَب؟
ويب يسزىي انزًُيخ ثجالدَب حست يؤشز انزًُيخ انجشزيخ؟
وأيٍ رزجهً يجبدراد انذونخ نزجبوس يسزىي انًغزة انًزذَي حست
انزًُيخ انجشزيخ؟
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 - 1تشخٌص الوضعٌة

دٌموغرافٌا
عرفت ساكنة المغرب مند أواسط القرن الماضً
انفجارا دٌموغرافٌا بسبب ارتفاع معدالت الوالدات
وانخفاض الوفٌات .لكن ابتداء من الثمانٌنات من
نفس القرن ،سنت الدولة سٌاسة تنظٌم النسل التً
خلفت نتائج ال بأس بها ،حٌث قلصت من معدل
التكاثر الطبٌعً إلى أقل من  .%2فدخل بذلك
المغرب المرحلة الثانٌة من االنتقال الدٌموغرافً.

النتٌجة:

البنٌة
العمرٌة

انعكست الوضعٌة الدٌموغرافٌة للمغرب بشكل
مباشر على بنٌته االجتماعٌة ،حٌث سٌطرت الفئة
النشٌطة ( )60 - 15على هرم السكان ،بحٌث
تجاوزت  %65من مجموع الساكنة.

ازدٌاد الهجرات نحو المدن مما خلف تباٌنا فً توزٌع الساكنة من جهة ،ومن جهة أخرى تزاٌد الضغط على
ضعف مستوى التنمٌة البشرٌة.
مختلف الموارد البٌئٌة والخدمات االقتصادٌة واالجتماعٌة داخل المدن

 – 2مستوى التنمٌة البشرٌة
لدى ساكنة المغرب

المستوى
المعٌشً

المستوى
المعرفً

ال ٌزال ٌشتغل معظم ساكنة
المغرب بالقطاع األول
(الفالحة) وبالمقابل ضعف
وهشاشة قطاع الخدمات +
انتشار البطالة واإلقصاء
االجتماعً خاصة فً صفوف
الشباب دوي الشواهد
=< ضعف الناتج الداخلً
الخام  ،وبالتالً ضعف الدخل
الفردي (.)$ 1450

استنتاج
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المستوى
الصحً
تظل الخدمات والمرافق الصحٌة
بالمغرب ضعٌفة مقارنة بباقً البلدان
التً تعرف مستوى متقدما من التنمٌة،
بحٌث ٌبلغ عدد السكان لمؤسسة صحٌة
واحدة أزٌد من  ،12000كما ٌتجلى
ضعف الخدمات الطبٌة فً توفر حوالً
 49طبٌب فقط لكل  100000من
السكان.
=< ضعف متوسط أمد الحٌاة.

شهدت معدالت األمٌة خالل
السنوات األخٌرة تراجعا
ملحوظا ،بحٌث بلغت  %43سنة
 ،2004لكن هذه النسبة ال تزال
مرتفعة جدا سٌما وأن أغلب
بلدان العالم استطاعت القضاء
نهائٌا على األمٌة ومنها بعض
الدول العربٌة أٌضا.
=< ضعف مؤشر التعلٌم.

تنعكس خصائص الساكنة المغربٌة بشكل سلبً على مستوى التنمٌة البشرٌة ،بحٌث
ٌقبع المغرب فً الصفوف الدنٌا حسب التصنٌف العالمً للتنمٌة البشرٌة (م ،)130
مما ٌطرح ضرورة القٌام بمبادرات من شأنها تدعٌم وضعٌة المواطن المغربً والدفع
به لتحرٌك عجلة التنمٌة.

 – 3أسالٌب تدبٌر الموارد البشرٌة
لتحسٌن مستوى تنمٌتها.
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انطالق المبادرة الوطنٌة للتنمٌة
البشرٌة فً  18ماي 2005
اقتصادٌا

تجهٌزٌا

• تشجٌع األنشطة المدرة
للدخل
• تشجٌع القروض الصغرى
• تشجٌع العمل الجمعوي
• تشجٌع االستثمار لخلق
فرص شغل أكثر المتصاص
البطالة
• خلق األقطاب الصناعٌة
الكبرى
• تحفٌز التعاونٌات

استنتاج

اجتماعٌا
• تعمٌم التمدرس ومحاربة األمٌة
• توفٌر فرص التكوٌن المهنً للفالحٌن
والحرفٌٌن ...
• تشجٌع الجمعٌات ذات النفع العام
• تعمٌم التغطٌة الصحٌة
• القضاء على السكن غٌر الالئق

•تقرٌب الخدمات العمومٌة
وتوفٌرها لكافة المواطنٌن
( الماء – اإلنارة – الطرق )...
• إقرار برنامج فك العزلة عن
البوادي
• توفٌر المؤسسات التعلٌمٌة
والصحٌة خاصة بالمناطق
النائٌة
• تقرٌب اإلدارات والمصالح
المختلفة من المواطنٌن

جاءت المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة كحل جذري لتخطً عقبات التنمٌة البشرٌة بالمغرب فهً تحمل
مشروعا متكامال ومنسجما ٌضع اإلنسان المغربً فً صلب اهتماماته ،وٌجعل منه قائد مشروع التنمٌة
والمستفٌد األول من نتائجها .لكن ٌبقى السؤال المعلق :هل استطاع هذا المشروع تحقٌق كل أهدافه؟

