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 مدخل 
في ظل األزمة العالمية، حيث يرتكز الحفاظ على أشكال التنمية على مدى كفاءاتها الشاملة وعلى غاياتها من 

مركزية في الحوار الجاري تحتل مرة أخرى مكانة  ، فإن قضية حقوق اإلنساناإلنسانمنطلق احترام كرامة 

 ، لتحديد نماذج تنموية جديدة.2015اليوم في المجتمع الدولي حول أهداف التنمية ما بعد 

وفي هذا السياق، تميز المنتدى العالمي الثاني لحقوق اإلنسان المنظم بمراكش بالخطاب الملكي الذي أسس 

لتئم هذا المنتدى في سياق عدد من االستحقاقات الدولية يلمقاربة مجددة للسياسات العمومية الوطنية في المجال: " 

 ".الهامة. وستتيح اعتماد مقاربة شمولية وغير انتقائية لحقوق اإلنسان، من تقديم إضافة نوعية لها

حين تحدث جاللة الملك عن  2014يوليوز  30وهذه المقاربة تعتبر امتدادا لما جاء في خطاب العرش ليوم 

للرأسمال الالمادي وللفوارق االجتماعية، والولوج إلى الحقوق الفردية، كأبعاد أساسية يجب  اإلشكالية الرئيسية

اعتبارها عند تحليل النموذج التنموي المغربي. وهذا النموذج مدعو منذئذ إلى التوجه في تصوره الشامل وفي 

الالمادي، "كمعيار أساسي خالل  انعطافاته الجهوية نحو ولوج المواطنين إلى الحقوق األساسية باعتماد المؤهل

وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم"
1
. 

( للمقاربات الجهوية ليس وليد اليوم، بل إنه (DEPFإن االهتمام الذي توليه مديرية الدراسات والتوقعات المالية 

يمكن تجميعها مع ما تم اكتسابه من تقييم للسياسات يمكن من مراكمة جملة من المعارف والمعطيات التي 

العمومية، التي أنجزت تحت مظلة حقوق اإلنسان، وخصوصا خالل التقرير العاشر حول ميزانية النوع المرفق 

 .2015لقانون الميزانية 

عني أن ، باعتباره ميثاقا للحقوق والحريات، دون منازع، ما ي2011وهذا ما تدعو إليه روح ورسالة دستور 

مقاربة قضايا التنمية في بالدنا قد تنجح، اليوم، في تجاوز تقييم مالئم لمستوى ولوج المواطنات والمواطنين إلى 

 مختلف أجيال حقوق اإلنسان بتنوع مجاالتها وفي عدم تجزئها. 

ونات الساكنة، وفي الوقت الذي يتطلب مسار السياسات التنموية إعمال منطق القرب من االحتياجات المختلفة لمك

وتحتل إشكالية الجهوية مركز الصدارة في الحقل السياسي والمؤسساتي لبالدنا، ارتأينا طرح قضية الولوج إلى 

 الحقوق األساسية في  بعدها الجهوي، وذلك على مرحلتين:

، ثم تقييم سيتعلق األمر، أوال، بتأهيل مستوى ولوج الجهات إلى الحقوق األساسية، كما حددتها األمم المتحدة

 الفوارق في المؤهالت بين هذه الجهات، مع التطرق إلى مجال النوع والوسط السكني والفئة العمرية.

مؤشرا 60وهذا التأهيل سيتم عبر تقييم أزيد من 
2

مهما لقياس حالة تقدم الجهات بالنسبة لثالثين من الحقوق  

األساسية المعنية في هذه الدراسة
3

ات المتوفرة حسب الحيز الفضائي للجهات الستة ، وهذا في حدود المعلوم

 عشر.

يرتكز هذا التحليل على منهجية تعتمد التنقيط المتكرر إلعداد مؤشر مركب لولوج الحقوق األساسية. وهكذا، 

وتحتسب نقطة كل حق من الحقوق األساسية كمعدل   إلى كل مؤشر في جهة معينة. 10إلى  0تسند نقطة من 

المؤشرات التي يتكون منها. ولكل باب من الدراسة تحتسب نقطة كمعدل رياضي من نقط رياضي بسيط من نقط 

 الحقوق األساسية. وبالتالي يتم الحصول على المؤشر المركب كمعدل متوازن من نقط مختلف األبواب.

بة تحليل توليفي لزاما علينا تجر، بدا وفي نهاية هذا التأهيل المفصل وبغية استعادة التماسك للحقوق وعدم تجزئها

قد يتيح إمكانية الولوج إلى مختلف الحقوق على مستوى كل جهة إلبراز محيطها الفضائي الشامل مع رصد 

المتغيرات الترابية التي تظهر على السطح، قصد تقييم الديناميات واالختصاصات المدعوة إلى إرساء تنمية 

 ا.ترابية متوازنة واستخالص منها الدروس التي تفرض نفسه

  

                                                 
1
  2014يوليوز  30الخطاب الملكي   

2
 2انظر الملحق رقم   

3
  2و 1(. انظر الملحق رقم 2013و 1998مع إيالء اهتمام خاص للسنتين األساسيتين ونهاية الفترة ) 2013و 1998ُتغطي الدراسة الفترة ما بين   
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  االجتماعي الرفاه وإلى األساسية الخدمات إلى الولوج األول: الباب .1

 الحق في ضمان وأمن الحياة .1.1

 سنة مليون 33.8 إلى ليصلوا 2014و 2004 بين السنوي المتوسط في % 1,25 بـ المغرب سكان عدد ارتفع

 والسكنى. للسكان األخير العام اإلحصاء حسب 2014

 سنة % 12,6 )بحصة 'الكبرى البيضاء الدار' هي: جهات 8 مستوى على لسكانا هؤالء من % 70.5 وتتمركز

 %(، 9.3) 'تطوان -طنجة'و %(، 10.6) 'الحوز تانسيفت مراكش'و %(، 10.6) 'درعة ةماس سوس'و (،2014

 'ةالشرقي الجهة'و %(، 6,4) 'عبدة دكالة'و %(، 6,8) 'تافياللت -مكناس'و %(، 7,9) 'زعير زمور سال الرباط'و

(6,2 .)% 

 الوطني. المعدل مع مقارنة الديموغرافية الدينامية حسب تمييزها يمكن جهوية مجموعات 3 وهناك

 'الكويرة الذهب وادي :'جهات وهي الوطني، المعدل النمو إيقاع فيها يفوق التي الجهات األولى المجموعة وتهم

 من % 0,4 نسبة أي ،2014 في نسمة ألف 143 غلبلو الضرائب، تأهيل  فترة خالل %، 3,7 من سنوية نمو بنسبة

 الدار'و %(، 1.65) 'الحمراء الساقية -بوجدور -لعيونا'و %(، 1.68) 'تطوان -طنجة'و الوطني، المجموع

 1.39) 'بولمان فاس'و %(، 1.4) 'نحس بني الشراردة الغرب'و ،'تافياللت مكناس'و %(، 1.64) 'الكبرى البيضاء

 %(. 1.35) 'ةورديغ الشاوية' ثم %(،

 سوس' وهي الوطني، المعدل من تقترب متوسطة سنوية نمو نسبة لها التي الجهات فتخص الثانية، المجموعة أما

 سجلت التي الجهات الثالثة المجموعة تهم فيما (.% 1.24) 'زعير زمور سال الرباط'و (،% 1.29) 'درعة ماسة

 تادلة'و (،% 1.05) 'تافياللت مكناس' بجهات األمر علقويت الوطني. المعدل عن تقل متوسطة سنوية نمو نسبة

 (،%0.82) 'السمارة كلميم'و (،% 0.9) 'الشرقية الجهة'و (،% 0.96) 'عبدة دكالة'و (،% 1.03) 'أزيالل

 السنوي. المعدل في فقط % 0.01 بنسبة 'تاونات الحسيمة تازة'و

 2014و 2004ين : نسبة النمو السنوية في المتوسط للسكان ب1المبيان رقم 

 
 اللجنة العليا للتخطيطمعلومات  اعتمادًا على مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطيات المصدر:

  

 الحق في الصحة   .2.1

نسمة  1633إلى  2579، حيث انتقلت من 2011و 1998لقد تحسنت نسبة تغطية األطباء للتراب الوطني ما بين 

 .% 3.5ن لكل طبيب، أي بنسبة نمو سنوية م

 -البيضاء الكبرى، وفاس ، سجلت ثالث جهات فقط )الرباط سال زمور زعير، والدار2011بيد أنه في سنة 

من السكان، تغطية أفضل من المعدل الوطني، خصوصا  %26من األطباء لـ  % 53بولمان( والتي تتوفر على 

National (+1,25%) 
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ينما تتم التغطية في جهة الدار البيضاء زعير. ب -زمور -سال -نسمة في جهة الرباط 662بنسبة طبيب واحد لكل 

 من القطاع العام على الصعيد الوطني. % 60الكبرى بتكافؤ بين أطباء القطاع العام والخاص مقابل 

مرات من  2.5نسمة، أي حوالي ناقص  4046وتعد جهة تازة الحسيمة تاونات األقل خدمة بطبيب واحد لكل 

 المعدل الوطني.

سنوية  الحوز، وفاس بولمان أعلى النتائج بمعدالت نمو -تانسيفت -نامية( حققت مراكشفي مجال الحركية )الدي

، في حين سجلت التغطية في األقاليم القروية )طبيب واحد 2011و 1998، ما بين % 5و % 5.4على التوالي 

قاليم ) طبيب مرة أقل أهمية من باقي األ 3.3، 2011من األطباء القطاع العام( في  % 81نسمة من  5341لكل 

نسمة(، سيما وأنه معطى يكتسي أهمية أكبر في الوسط الحضري والضواحي. وعلى سبيل  1434واحد لكل 

مرات أقل من تلك  7( تتوفر على تغطية تضاهي 2011نسمة في  4692المثال، فإن مديونة )بطبيب واحد لكل 

 نسمة(. 650التي تتوفر عليها الدار البيضاء )بـ طبيب واحد لكل 
 

: عدد السكان لكل طبيب )القطاع العام والخاص(2المبيان رقم   

 
 اعتمادًا على معلومات وزارة الصحة مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطيات المصدر:

 

، ولم تتجاوز 2011و 1998عمليا، ظلت التغطية الوطنية في مجال القدرة االستيعابية للمستشفيات جامدة ما بين 

 نسمة لكل سرير )سرير للفرد(. 1180إلى  1028، حيث انتقلت من % 0.7وي من ناقص معدل نمو سن

جهات )العيون  6، بدت التغطية االستشفائية ترابيا أكثر توازنا من تلك الخاصة باألطباء. وهكذا فإن 2011وفي 

البيضاء  والدار بوجدور الساقية الحمراء، والشاوية ورديغة، ومكناس تافياللت، والرباط سال زمور زعير،

% من السكان(، سجلت تغطية أفضل  39الكبرى، وفاس بولمان التي تشتمل على طاقة استشفائية بالنسبة إلى 

 الساقية الحمراء. -بوجدور -نسمة في جهة العيون 746من المعدل الوطني بـ سرير واحد لكل 

 % 1.1ضل النتائج بمعدالت نمو سنوية من وفي مجال الحركية )الدينامية( حققت الجهة الشرقية وفاس بولمان أف

 .2011و 1998ما بين 

-4,7% -3,2% -5,0% -5,4% -2,6% -0,5% -1,6% -2,2% -2,5% -1,7% -4,4% -2,5% -3,0% -1,7% +3,5% -2,8% 
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: عدد السكان لكل سرير استشفائي   3المبيان رقم   

 
 

 اعتمادًا على معلومات وزارة الصحة مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطيات المصدر:
 

سجل معدل وفيات األمهات أثناء الوالدة
4

، 2012و 1998الوطني، ما بين  على الصعيد % 6.2تحسنا بنسبة  

 ألف والدة. 100وفاة من بين  43إلى  82حيث انتقل من 

مراكش تانسيفت '، و'الغرب الشراردة بني حسن'، و'لكويرةاالذهب  يواد'جهات ) 8، سجلت 2012وفي 

( معدل 'تطوانطنجة '، و'تازة الحسيمة تاونات'، و'فاس بولمان'، و'مكناس تافياللت'، و'تادلة أزيالل'، و'الحوز

ألف والدة، على التوالي في كل من  100وفيات لـ  10و 0وفيات أقل من المعدل الوطني بنسبة تتراوح ما بين 

حققت أحد أفضل النتائج بمعدل  'فاس بولمان'. مع اإلشارة إلى أن جهة 'فاس بولمان'و 'لكويرةاوادي الذهب 'جهة 

 .2012و 1998% مابين  18نمو سنوي يساوي ناقص 

ألف والدة( 100: معدل وفيات األمهات )بالنسبة لكل 4المبيان رقم   

 
 

 اعتمادًا على معلومات وزارة الصحة مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطيات المصدر:

وعرف معدل وفيات المواليد الجدد
5

، منتقال 2012و 1998نقطة على الصعيد الوطني ما بين  1,4بنسبة  زيادة 

 %. 1,37لى % إ 3,13من 

                                                 
4
 تم تقدير نسبة األمهات المتوفيات ارتباطًا بعدد الوالدات داخل المرافق الصحية العمومية  

5
 وفيات المواليد الجدد ارتباطًا بعدد الوالدات داخل المرافق الصحية العموميةتّم تقدير نسبة   

+1,6% +3,4% -1,1% +0,3% +1,2% +0,6% +0,9% -1,1% -0,1% +1,8% +0,1% +1,6% +0,0% -0,7% +1,7% +11,1% 
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وهذا التحسن هَم جميع الجهات لكن بنسب متفاوتة، فمعدل الوفيات المواليد الجدد بجهة فاس بولمان )على التوالي 

% )على  1,7إلى  4,53نقطة( منتقال من  2,36% )على التوالي  2,83تازة الحسيمة تاونات( انخفض من 

 %(. 1,64% إلى  4التوالي من 

)العيون بوجدور الساقية الحمراء، والشاوية ورديغة، والجهة الشرقية، والدار جهات  7، سجلت 2012وفي 

البيضاء الكبرى، والرباط سال زمور زعير، وفاس بولمان، وتازة الحسيمة تاونات( معدل وفيات المواليد الجدد 

دور الساقية % على التوالي بكل من الدار البيضاء والعيون، وبوج 0,7% و 0,67أقل من المعدل الوطني بـ 

 %. 2,25الحمراء. فيما سجلت جهة سوس ماسة درعة أكبر معدل وفيات بنسبة 

 

  2012و 2008: معّدل وفيات المواليد الجدد ما بين 5المبيان رقم 

 
 

 اعتمادًا على معلومات وزارة الصحة مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطيات المصدر:

 

 الحق في األمن الغذائي . 3.1

 0,7شهرا، الذين تقل معادلة الوزن والحجم لديهم عن العادي بـ  11إلى  0نخفضت نسبة األطفال في سن ما بين ا

 .2010إلى  2000% ما بين  0,3% إلى  1نقطة على الصعيد الوطني، منتقلة من 

وز نقطة(، وجهة مراكش تانسيفت الح 1,9وسجلت أفضل النتائج على صعيد جهة الشاوية ورديغة )ناقص 

نقطة(، وجهة تازة  0,9نقطة(، وتادلة أزيالل )ناقص  1,4نقطة(، وجهة كلميم السمارة )ناقص  1,7)ناقص 

 نقطة(. 0,8الحسيمة تاونات )ناقص 

%( على صعيد جهات  0,27) 2010وبالرغم من هذه النتائج، تبقى هذه النسبة أعلى من المعدل الوطني سنة 

%(، وسوس ماسة درعة  0,52%(، وكلميم السمارة ) 0,63ر زعير )%(، والرباط سال زمو 1دكالة عبدة )

% لكل  0,33%(، وكذا على صعيد جهات تادلة أزيالل، ومراكش تانسيفت الحوز، والشاوية ورديغة ) 0,36)

 جهة(.
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ديشهرًا الذين يتميزون بوزن/طول أقل من العا 11-0نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  :6المبيان رقم   

 

 اعتمادًا على معلومات وزارة الصحة مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطيات المصدر:
 

 الحق في الولوج إلى الماء والكهرباء والتطهير  . 4.1

%  98، إلى 1998% في  32عرفت نسبة الكهربة القروية تحسنا ملموسا على الصعيد الوطني، إذ ارتفعت من 

 نقطة. 66+، أي بربح يساوي 2012في 

نقطة في الفترة  85,2وتحققت أفضل النتائج، في مجال الحركية ) الدينامية( في جهات طنجة تطوان )بتحسن من 

مراكش تانسيفت 'نقطة(، و 79,2نقطة(، والغرب الشراردة بني حسين )+ 80,2)+  'عبدة'دكالة نفسها(، و

 نقطة(. 73,8)+  'الشاوية ورديغة'نقطة(، و 75,5)+  'الحوز

% في جهات الجنوب الثالث،  99% في مجموع الجهات وبلغت  90، نسبة 2012هذه النتائج تجاوزت، سنة 

 .'البيضاء الكبرى الدار'وفي 

: نسبة الكهربة القروية 7المبيان رقم   

 

 ONEEاعتمادًا على معلومات  مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطيات المصدر:
 

 59,5نقطة على الصعيد الوطني، لتبلغ  8,4يتوفرون على شبكة التطهير، تحسنا من  عرفت نسبة السكان، الذين

، نسبة ولوج إلى شبكة للتطهير 2012جهات، سنة  8، فقد سجلت 2000سنة  51,1، مقابل 2012% سنة 

%(، وفاس  83,8%(، والرباط سال زمور زعير ) 87,5تتجاوز المتوسط الوطني، هي الدار البيضاء الكبرى )

%(، ووادي الذهب الكويرة، والعيون  65,7%(، وطنجة تطوان ) 66,3%(، ومكناس تافياللت ) 75,9بولمان )

% لكل جهة(. وشكلت  63,2%(، ومراكش تانسيفت الحوز والجهة الشرقية ) 64,4بوجدور الساقية الحمراء )
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(. ومن تم، 2012% سنة  24بة )تازة الحسيمة تاونات الجهة األقل حظا في ولوج شبكة التطهير مسجلة أقل نس

 (.2012و 2000نقطة ما بين  0,9فقد حققت النتيجة األضعف في مجال تحسين نسبة ولوجها إلى التطهير )+ 

 (%) يتوفرون على شبكة التطهير : نسبة السكان الذين 8المبيان رقم   

 
 اللجنة العليا للتخطيط اعتمادًا على معلومات مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطيات المصدر:

 

 الحق في التعليم  . 5.1
 

 التعليم االبتدائي 
 

ظلت نسبة التأطير
6

 -2013تلميذا لكل مدرس في  28على صعيد التعليم االبتدائي العمومي، عمليا، مستمرة )) 

 .2014-2013و 1999-1998((، مابين 29( والقيمة األعلى )27، بفارق نقطتين بين القيمة الدنيا )2014

غير أن هذه النتيجة تختلف من جهة إلى أخرى، ففي ما يخص الحركية )الدينامية(، فإن جهتي مكناس تافياللت 

 35)على التوالي  1999 – 1998والعيون بوجدور الساقية الحمراء اللتين سجلتا النسب األكثر ارتفاعا في 

على التوالي(، أي بلوغ  27و 25ليبلغ )، 2014 – 2013(، وبالتالي تمكنتا من تحسين معدل التأطير في 34و

 %. 1,6% وناقص  2,3معدالت نمو سنوية متوسطة تساوي ناقص 

تلميذ لكل مدرس خالل  31في المقابل، حققت جهة الدار البيضاء الكبرى أضخم نتيجة مضادة تمثلت في بلوغها 

 %. 3,9الفترة نفسها، أي معدل نمو سنوي متوسط من 

(، وسوس ماسة درعة، والجهة الشرقية، وتازة 22جهات هي )كلميم السمارة ) 5، سجلت 2014 -2013في 

 .نقطة( 3إلى  6لكل جهة( نسب أفضل مقارنة مع المعدل الوطني )من  25الحسيمة تاونات )
 

 
 

                                                 
6
 ُتقاس بنسبة التالميذ لكل ُمدّرس  
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: عدد التالميذ لكل ُمدرس في التعليم االبتدائي العمومي 9المبيان رقم   

 
 لدراسات والتوقعات الماليةمديرية ا معطياتو ENFPوزارة  المصدر:

 

 38إلى  42بالموازاة مع ذلك، فإن عدد التالميذ لكل قاعة درس في التعليم االبتدائي العمومي سجل انخفاضا من 

 -2013، و1999 -1998%، ما بين  0,6تلميذا في القاعة الواحدة، أي نسبة نمو سنوية متوسطة تعادل ناقص 

2014. 

ر الساقية الحمراء، ووادي الذهب الكويرة، وطنجة تطوان، ومكناس تافياللت فقد حققت جهات العيون بوجدو

، انخفاضا في هذا 1999 -1998تلميذا وأكثر في  41أعلى النتائج، إذ سجلت القاعات، التي كانت تحتضن 

% في السنة، خالل الفترة  1,6%، و 2,6%، وناقص  2,8%، وناقص  3,7العدد، على التوالي من ناقص 

، سجلت أفضل نتيجة في 2014-2013تلميذا للقاعة الواحدة. وفي  34و 41و 36و 35، لتبلغ على التوالي نفسها

 تالميذ مقارنة مع المعدل الوطني. 9تلميذا فقط في القاعة الواحدة، أي بفارق  29جهة كلميم السمارة بـ 
 

  : عدد التالميذ في كل قاعة بالتعليم االبتدائي العمومي10المبيان رقم 

 
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو ENFPوزارة  المصدر:

في المقابل، فإن نسبة التالميذ المسجلين في المستوى السادس مقارنة مع المسجلين في السنة األولى من التعليم 

االبتدائي العمومي
7

 %، أي 107% إلى  57، إذ ارتفعت من 2014 -2013إلى  1999 -1998، تضاعفت من 

 نقطة. 3,3ربح سنوي متوسط من 

                                                 
7
 تّم إنجاز هذه النسبة لتقريب معّدل إتمام مرحلة التعليم االبتدائي  

-1,6% -0,4% -2,3% -0,5% -0,5% -0,1% -1,6% +0,6% -0,9% -0,5% +0,1% -0,2% +0,3% +3,9% +0,3% -0,4% 

15

20

25

30

35

GS THT MT O SMD CO LBSH MTH RSZZ TA DA TT FB GC GCBH ODL

1998/99

2013/14

TCAM 

-2,3% -1,6% -2,6% -0,6% -0,7% -3,7% -2,8% -0,8% -1,7% +2,5% +0,7% -1,6% +0,0% -0,0% +0,5% +0,9% 

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

GS O MT CO THT LBSH ODL SMD RSZZ GC MTH TT TA FB DA GCBH

1998/99 2013/14

TCAM 



 

 
 17 

، حققت جهة العيون بوجدور الساقية 2014 -2013غير أن هذه النسبة تختلف حسب الجهات. وهكذا، ففي 

نقطة مقارنة مع المعدل الوطني، تلتها جهة كلميم  25%(، مسجلة بذلك فارق من  132الحمراء أفضل نسبة )

%(. أما الجهة التي سجلت أضعف مستوى فهي جهة  116%(، والرباط سال زمور زعير ) 120السمارة )

 نقطة مقارنة مع المعدل الوطني. 12%(، بفارق ناقص  95مراكش تانسيفت الحوز )

: نسبة التالميذ الُمسجلين في المستوى السادس مقارنة مع المسجلين الجدد في السنة األولى من التعليم االبتدائي 11المبيان رقم 

 العمومي 

 
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو ENFPوزارة  المصدر:

 

 التعليم الثانوي اإلعدادي 

في  18بشكل عام، سجلت نسبة التالميذ لكل مدرس في التعليم الثانوي اإلعدادي ميال لالرتفاع منتقلة من 

الرتفاع %. وهذا ا 2,5، أي نسبة نمو سنوية متوسطة من 2014 -2013تلميذا في  27إلى  1998-1999

 مرتبط بالزيادة في عدد المتمدرسين في هذا السلك من التعليم.

جهات فقط هي طنجة تطوان،  3وأظهرت دراسة كل جهة على حدة أن هذه النتيجة تتجاوز المعدل الوطني في 

 والدار البيضاء الكبرى، والغرب الشراردة بني حسن. 
 

 
 

عليم الثانوي اإلعدادي العمومي: عدد التالميذ لكل ُمدرس في الت12المبيان رقم   

 
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو ENFPوزارة  المصدر:
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أما فيما يخص نسبة الكثافة في القاعات، فإن عدد التالميذ لكل قاعة مستعملة في التعليم الثانوي اإلعدادي 

 .2014 -2013تلميذا في  45إلى  1999 -1998في  42العمومي ارتفع من 

تلميذا في القاعة الواحدة. ويتعلق األمر بجهة وادي  40جهات فقط نتيجة أقل من  5، عرفت 2014 -2013وفي 

الذهب الكويرة، والعيون بوجدور الساقية الحمراء، وكلميم السمارة، والجهة الشرقية، والدار البيضاء الكبرى 

 وأكثر. تلميذا  41جهة سجلت أعلى نسبة للقاعات التي تحتضن  11مقابل 

 تلميذا فقط في القاعة الواحدة المستعملة. 29وسجلت أفضل نتيجة على مستوى جهة وادي الذهب الكويرة بـ 
 

: عد التالميذ للقاعة الواحدة في التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي 13المبيان رقم   

 
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو ENFPوزارة  المصدر:

% في  1لمساهمة القطاع الخاص في التعليم الثانوي اإلعدادي، فإن حصة التعليم الخاص انتقلت من بالنسبة 

نقطة. ورغم هذه النتيجة، إال أن هدف بلوغ  6,8، أي زيادة من 2014-2013% في  7,8إلى  1999 -1998

 % من مساهمة القطاع الخاص في مجهودات تمدرس الشباب لم يتحقق بعد. 20

، تجاوزت جهات الدار البيضاء الكبرى، 2014 -2013وارق مهمة بين الجهات، وهكذا، في كما سجلت ف

 4,2، و4,4، و7,9مع فارق  والعيون بوجدور الساقية الحمراء والرباط سال زمور زعير، المعدل الوطني بكثير

 ئوية على التوالي.نقطة م

ثانوي ضعيفا في الجهات ذات الطابع من جهة أخرى، يبقى التمدرس في المدارس الخاصة على مستوى ال

القروي، كما هو الشأن في جهات تازة الحسيمة تاونات، وتادلة أزيالل، وكلميم السمارة، حيث حصة القطاع 

 .2014 -2103% في  2,1%، و 2,7%، و 1,5الخاص ال تتجاوز على التوالي 

اإلعدادي : حصة القطاع الخاص في عدد المتمدرسين في الثانوي 14المبيان رقم   
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 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو ENFPوزارة  المصدر:

 

 التعليم الثانوي التأهيلي     

في  20إلى  1999-1998في  13ارتفع عدد التالميذ للمدرس الواحد في التعليم الثانوي التأهيلي العمومي من 

 %. 2,9ة من ، على الصعيد الوطني، أي بنسبة نمو سنوية متوسط2013-2014

، سجلت أغلب الجهات نسبة قريبة من المعدل الوطني باستثناء جهة الدار البيضاء الكبرى التي 2014-2013في 

 مرات أكبر من المعدل الوطني.  3، أي 60سجلت نسبة 

عدد التالميذ للمدرس الواحد في التعليم الثانوي التأهيلي العمومي: 15المبيان رقم   

 
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو ENFPوزارة  المصدر:

 

 

، إذ 2014-2013، و1999-1998بشكل عام، ارتفع عدد التالميذ في التعليم الثانوي التأهيلي العمومي نسبيا بين 

 %. 1,1، أي بنسبة نمو سنوية متوسطة من 39إلى  33انتقل من 

جة هي أكثر توازنا، ترابيا، باستثناء جهة الدار إلى ذلك، أظهرت دراسة حالة كل جهة على حدة أن هذه النتي

 .2014-2013مرات عن المعدل الوطني في  3البيضاء الكبرى، حيث ارتفعت النسبة 

 تلميذا فقط في القاعة الواحدة. 22وفي الفترة نفسها، سجلت جهة وادي الذهب الكويرة أفضل نتيجة بـ 

ة في التعليم الثانوي التأهيلي العمومي : عدد التالميذ في القاعة الواحد16المبيان رقم   

 
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو ENFPوزارة  المصدر:
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 8,8، أي بربح 2013-2004%، خالل الفترة  51,5% إلى  42,7ارتفعت نسبة النجاح في الباكالوريا من 

 نقطة.

ذ أن نصف عدد الجهات لها نسب نجاح أعلى وأظهر تحليل هذه النتيجة، حسب كل جهة، وجود فوارق جهوية، إ

 من المعدل الوطني.

في حين أن جهتي وادي الذهب الكويرة وتادلة أزيالل حققتا أفضل النتائج حيث ارتفعت نسب النجاح فيهما من 

 .2013% سنة  62,1% و 63,9، على التوالي إلى 2004%، سنة  41,8% و 38,5

اكالوريا : معّدل النجاح في الب17المبيان رقم   

 
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو ENFPوزارة  المصدر:

 

 نسبة األمية

، 2012و 2004نقطة بين  14سنوات وأكثر بأزيد من  10بشكل عام، تقلصت نسبة األمية لألشخاص البالغين 

 %. 29لتستقر في حوالي 

ة على حدة. وهكذا عرفت جهة تازة الحسيمة ومع ذلك، تظهر فوارق مهمة لدى تحليل هذا المؤشر حسب كل جه

 35,5(. تليها جهة تادلة أزيالل بنسبة 2012% في  38,1مقابل  2004% في  54,8تاونات أكبر نسبة أمية )

. وليست جهات دكالة عبدة، وسوس ماسة درعة، ومراكش تانسيفت الحوز بأحسن حال، إذ أن 2012% سنة 

%  32,8%، و 33,3مية مرتفعة بكثير عن المعدل الوطني )على التوالي النسب المسجلة تبين أن مستويات األ

 29,4%(، والجهة الشرقية ) 29,3%(، ومكناس تافياللت ) 29,3(. فيما جهات الشاوية ورديغة )2012في 

 %( ال تتقدم عن الجهات السابقة إال بقليل. 28,5%(، والغرب الشراردة بني حسن )

األمية بنسبة قليلة فهي األكثر تنمية على الصعيد السوسيو اقتصادي، وأكثر تجهيزا  أما الجهات التي تنتشر فيها

البيضاء الكبرى، والرباط سال زمور زعير اللتين تعرضان  في البنيات األساسية. ويتعلق األمر بجهتي الدار

ئوية سبة المنقطة من الن 9,9إلى  12,3، أي بفارق من 2012% على التوالي سنة  19,1% و 16,7نسب من 

 مقارنة مع المعدل الوطني.

%(  12,5%(، ووادي الذهب الكويرة ) 12,8فيما النسب الدنيا سجلت في كل العيون بوجدور الساقية الحمراء )

 .2012في 
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سنوات وأكثر  10: نسبة األمية لألشخاص البالغين 18المبيان رقم   

 
 عات الماليةمديرية الدراسات والتوق معطياتو ENFPوزارة  المصدر:

 

 الحق في الشغل في ظروف عادلة وجيدة ومتكافئة . 6.1

 

انخفضت مساهمة اليد العاملة في خلق الثروة الوطنية، المقدرة بمعدل األنشطة، بشكل مهم، على المستوى 

 ، مع تباينات واضحة بين الجهات.2013و 1999الوطني كما على صعيد الجهة ما بين 

 54,4)مقابل  2013% في  48,3ت نسب نشاط مرتفعة عن المعدل الوطني تقدر بـ جهات حقق 5وبالفعل، هناك 

%  62% مقابل  58,8(. ويتعلق األمر بالخصوص، بجهة دكالة عبدة التي تأتي في المقدمة )بنسبة 1999في 

 % 55%(، والغرب الشراردة بني حسن ) 58,4% مقابل  56,6( تليها جهة الشاوية ورديغة )بنسبة 1999في 

%  52%(، ثم جهة مراكش تانسيفت الحوز ) 55,2مقابل  52,9%(، وتازة الحسيمة تاونات ) 58,1مقابل 

 %(. 55,8مقابل 
 

سنة وما فوق حسب كل جهة على حدة  15: نسبة أنشطة الساكنة البالغة 19المبيان رقم   

 
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو HCPالمصدر: 

 

اسية يجب اعتبارها، ويتعلق األمر بمشاركة النساء في الحياة العملية التي تبقى جد ضعيفة. إذ هناك مالحظة أس

 % عند الرجال. 73، مقابل 2013% على الصعيد الوطني في  25,1أن معدل نشاطهن ينحصر في 

جهات تسجل نسبة نشاط  3وهذه الفوارق تتضاعف على الصعيد الجهوي بتسجيل رقم قياسي على صعيد 

 2013% في  14,9مرات من نسبة النساء وهي: جهة طنجة تطوان )نسبة نشاط النساء تساوي  5لرجال أكبر ل

 %(. 72,2% مقابل  16,5%(، وجهات الجنوب ) 77,2مقابل  13,9للرجال(، والجهة الشرقية ) 73,7مقابل 

% في جهة تادلة  27,9بين  بيد أن الجهات ذات الطابع الفالحي عرضت نسبة نشاط للنساء أكثر أهمية تتراوح

 % في جهة دكالة عبدة، رغم أنها تبقى أقل مرتين من النسب المسجلة عند الرجال. 38,4أزيالل، و
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. إلى 2012و 1999ويظهر لدى رصد البنية السكانية النشطة، حسب كل جهة على حدة، أنها تغيرت نسبيا بين 

. 2012% من القوى العاملة في  32,8لة، وتستأثر بـ جهات، تاريخيا، مركزا لجلب اليد العام 3ذلك، شكلت 

%، ومراكش تانسيفت الحوز  12البيضاء الكبرى، العاصمة االقتصادية بـ  ويتعلق األمر بالخصوص، بالدار

 %(. 10,1%(، وسوس ماسة درعة ) 10,6)

داخل مجموع  وبالنظر إلى الخصوصية الجنسية، فإن النساء تساهم بشكل عام بنسبة أقل في عروض العمل

 فقط على الصعيد الوطني. 26,3الجهات، أي بنسبة 

وتم رصد الحصص األكثر أهمية للنساء في الساكنة النشطة على صعيد الجهات ذات الهيمنة الفالحية، وهي 

%(،  31,7%(، ومراكش تانسيفت الحوز ) 31,8%، وتادلة أزيالل ) 36,6جهات سوس ماسة درعة بـ 

 % لكل واحدة(. 31%(، والغرب الشراردة بني حسن، ثم دكالة عبدة ) 31,4والشاوية ورديغة )

 26,3في المقابل، تظهر فوارق النوع في باقي الجهات، التي سجلت حصصا ال تتجاوز بتاتا المستوى الوطني )

 %(. 17,2%(، والجنوب ) 15,2%(، والجهة الشرقية ) 14,6%(، مع حدة واضحة في جهات طنجة تطوان )

، حركية جهوية مختلفة. إذ تم رصد فعال فوارق مهمة في 2012و 1999لتطور اإليجابي للتشغيل، بين ورافق ا

 وتيرة نمو التشغيل.

-1999% على الصعيد الوطني، خالل الفترة  1,3بـ +  فقد تراوح معدل النمو السنوي المتوسط الذي قدر

% المسجلة على صعيد جهة تادلة  1,4% على صعيد جهات الجنوب الثالث، وناقص  3,3، بين +2012

 أزيالل.

جهات  6وبالتالي، فإن النتائج األكثر أهمية من المعدل الوطني في مجال خلق فرص الشغل سجلت على صعيد 

% لكل  1,8البيضاء الكبرى )+ %(، والرباط سال زمور زعير، والدار 3,3هي: جهات الجنوب الثالث )+

 %(. 1,4اوية ورديغة )+%(، ثم الش 1,5جهة(، وطنجة تطوان )+

%، فإن الوتيرة المتوسطة لنمو التشغيل في  1,4وباستثناء جهة تادلة أزيالل التي سجلت معدال سلبيا من ناقص 

 باقي الجهات تبقى إيجابية دون تجاوزها المستوى الوطني. 

سنة وما فوق  15: عدد السكان النشيطين البالغين 20المبيان رقم   

 
 

 مديرية الدراسات والتوقعات المالية طياتمعو HCPالمصدر: 
 

، لكن بعض الفوارق ظهرت على مستوى هذه 2012و 1999ظلت التركيبة الجهوية للتشغيل جامدة ما بين 

 التركيبة.

مقابل  2012% من الساكنة الوطنية النشطة في  11,8البيضاء الكبرى في المقدمة حيث تتركز  وتأتي الدار

%  10,4( وسوس ماسة درعة )11,2% مقابل  11,1مراكش تانسيفت الحوز )، تليها 1999% في  10,6

 % في الجهة الواحدة. 8(. فيما ال تتجاوز حصة الجهات المتبقية في نسبة التشغيل اإلجمالي 10,6مقابل 

بـ ، نجد أن نسبة البطالة بلغت أعلى مستوياتها في الجهة الشرقية 2013وبالتمعن في المعطيات المتعلقة بسنة 

 % في الوسط القروي(. 10,8% في الوسط الحضري و %19,6 ) 16,2
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%  5% في الوسط الحضري مقابل  18,9% ) 12,3وتأتي جهة مكناس تافياللت في المرتبة الثانية بنسبة من 

%(، جهات الجنوب الثالث بـ  3,8% مقابل  17,6% ) 11,9بالوسط القروي(، تليها جهات طنجة تطوان بـ 

(، الغرب 2,8% مقابل  12,7% ) 10,8%(، الرباط سال زمور زعير بـ  4,7مقابل  %14,2 ) 11,6

%  10,5% ) 10,5%(، والدار البيضاء الكبرى بـ  6,9% مقابل  16,6% ) 10,7الشراردة بني حسن بـ 

% 9,9مقابل 
8

.) 

تاونات، بنسبة بطالة وسجلت أدنى مستويات البطالة في الجهات ذات الطابع الفالحي، وهي جهة تازة الحسيمة 

%(،  6,1%(، وفاس بولمان ) 5,9%(، والشاوية ورديغة ) 5,8%، ومراكش تانسيفت الحوز ) 5,2تقدر بـ 

 %(. 7,8%(، وتادلة أزيالل ) 7وسوس ماسة درعة )

لكن هذه المعطيات اإلجمالية تشتمل على فوارق هامة حسب مكان اإلقامة، فنسبة البطالة في جهة تازة الحسيمة 

% في جهة  2,1% مقابل  11,5في الوسط القروي، و 2,6% في الوسط الحضري مقابل  15,2تاونات هي 

في جهة  1,8% مقابل  8,2% في جهة الشاوية ورديغة، و 1ف المائة مقابل  14,4مراكش تانسيفت الحوز، و

 هة تادلة أزيالل.في ج 4,6% مقابل  13,9% في جهة سوس ماسة درعة، و 3,7% مقابل  12,1فاس بولمان، و

 

سنة وأكثر حسب الجهة  15: نسبة البطالة بين السكان البالغين 21المبيان رقم   

 
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو HCPالمصدر: 

 

 نسبة فإن ،(نقطة 0,1) 2013و 1999 بين ما نسبيا البطالة نسبة حيث ارتفعت تطوان، طنجة جهة باستثناء

 جهة في سجلت نقطة 0,3 بين يتراوح التحسن وهذا. الجهات مختلف في 2013و 1999 بين تحسنت البطالة

 .الكبرى البيضاء الدار جهة في نقطة 13,3و أزيالل، تادلة

 الجهة ببروز ،2012و 1999 بين تطوان طنجة جهة في البطالة نسبة في مجملها في الجمود حالة وترتبط

 سنوية بوتيرة ارتفعت الجهة في النشطة الساكنة فإن وبالتالي،. املةالع لليد كما للرساميل وطني جذب كقطب

 لم العاملة لليد المكثف التدفق وهذا. الفترة نفس خالل الوطني الصعيد على %، 0,9 مقابل % 1,9 من متوسطة

 جةالنتي أن بيد. شغل منصب ألف 173 خلق أي السنة، في % 1,4 بـ ارتفعت التي الشغل سوق دينامية تحتويه

 الذي الصناعي القطاع في شغل مناصب خلق دينامية تحجب أن ينبغي ال البطالة مستوى على للجهة المضادة

 ألف 54 حوالي التصنيع قطاع أنشأ فقد. ملوسة في رونو السيارات تركيب مصنع إنشاء منذ بالخصوص انطلق

 .الوطني الصعيد على القطاع هاخلق التي المناصب مجموع من % 48 يعادل ما الفترة، نفس خالل شغل منصب

 

 الحق في خلق مقاولة  .7.1

 

                                                 
8
ي المراكز الحضرية القريبة، وهو ما أدى إلى معدالت ( إلى بحث سكان القرى عن فرص عمل ف% 92ُيعزى معّدل التحضر المرتفع لهذه المنطقة )  

 مشابهة في جميع البيئات. 
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يمكن لدينامية المقاوالت، التي تقدر بنسبة للتجديد وبالنسبة الصافية في مجال التصنيع أن تعمل كمؤشر لمناخ 

 األعمال وفرص الولوج لعالم المقاولة.

% ،  27,7جهات فاس بولمان بـ ، في 2012و 1998وبالفعل، تمت معاينة نسبة الدورات خالل الفترة ما بين 

%(، وتازة  22%(، والشاوية ورديغة ) 24,2%(، والعيون بوجدور الساقية الحمراء ) 25,3وكلميم السمارة )

%(، ثم طنجة  20,5%(، ومراكش تانسيفت الحوز ) 20,9%(، وسوس ماسة درعة ) 21,2الحسيمة تاونات )

 %(. 17,3تطوان )

%(، هي  16,3ل دينامية، بنسبة تجديد أقل من تلك المسجلة على المستوى الوطني )في المقابل، فإن الجهات األق

%(، مكناس  14,8%(، الرباط سال زمور زعير ) 14,6البيضاء الكبرى ) (، جهة الدار14,5الجهة الشرقية )

يرة %(، وادي الذهب الكو 15,6%(، الغرب الشراردة بني حسن ) 15,3%(، دكالة عبدة ) 15,1تافياللت )

 %. 16,2%( ثم جهة تادلة أزيالل التي سجلت نسبة قريبة من المستوى الوطني، أي ما يعادل   15,7)

 

 (1998-2012 ( توسطم : النسبة المتوسطة لتجديد مؤسسات قطاع التصنيع 22المبيان رقم   

 

DEPF المصدر: وزارة 

 المؤسسات أنشأ من أكثر هي ثالثال الجنوب جهات أن يظهر المقاوالت إلنشاء الصافية النسبة وبتحليل

 تليها %، 15,4 بـ الحمراء الساقية بوجدور العيون جهة المقدمة في تأتي. 2012 -1998 الفترة خالل الصناعية

 (.% 6,1) السمارة وكلميم ،(% 8,9) الكويرة الذهب وادي جهات

 %، 5,3 نسبة ورديغة اويةوالش %، 5,4 من صافية صناعية مقاوالت إنشاء نسبة أزيالل تادلة جهة وتسجل

 الكبرى البيضاء الدار جهات حققت فيما %، 3,2 الحوز تانسيفت ومراكش %، 5,2 بـ تقدر نسبة بولمان وفاس

" اإلدخاالت" من أهمية أكثر( sorties") مخارج" بـ زعير، زمور سال والرباط حسن بني الشراردة والغرب

((entrées ، حيث. % 0,1 %، 0,2 ناقص %، 1,4 ناقص من التوالي على وهي سلبية، إنشاء صافية نسب 

 يتراوح المقاوالت إنشاء من صافية نسب تفرز التي الجهات باقي في بقليل،" المخارج" "اإلدخاالت" تتجاوز

 .تافياللت مكناس قبل من % 0,5و الشرقية، الجهة قبل من المسجلة %، 2,7 بين

Taux de turnover 
national 16,3% 
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( 2012-1998التصنيع )متوسط  : النسبة الصافية لخلق منشآت23المبيان رقم   

 

DEPF المصدر: وزارة 

 الحق في السكن  . 8.1

 

 نسبة وتحليل الحضرية، الجماعات تسلمها التي البناء رخص عدد التحليل سيهم السكن، في الحق مجال في

 رمتوف هو ما لمعيار تستجيب مؤشرات باعتبارها ،« proxy»   كمؤشرات بسيط، مساكن في المقيمين السكان

 تافياللت، مكناس جهة في 2012و 1998 بين سنويا، % 4,1 بنسبة البناء رخص عدد ارتفع جهة، فقد كل في

. مضت سنة 14 قبل % 11 مقابل ،2012 سنة الوطني الصعيد على الرقم هذا من % 14,1 على تستحوذ التي

 نقطة 3,7 من ربحا بذلك محققة 2012 سنة % 10,9 من بحصة الثانية المرتبة في تطوان طنجة جهة وتأتي

 زمور سال الرباط جهة وسّجلت. % 5,5 بـ يقدر للرخص متوسط سنوي نمو ومعدل ،1998 سنة مع مقارنة

 نمو معدل مع لكن ،1998 مع مقارنة نقطة 1,9 من تراجع يعادل ما أي ،2012 سنة % 9,9 من حصة زعير

 .الرخص عدد من % 1 من متوسط سنوي

 % على 8,3و % 7,5 من الرخص لعدد نمو بمعدلي الشرقية، والجهة درعة، ةماس سوس سّجلت جهات فيما

 تعتبر التي بولمان، فاس حصة أن عن فضال. 1998 سنة مع مقارنة  نقطتين 2و نقطة 0,7 من خسائر التوالي

 سنة % 8 لتبلغ تحسنت( % 8 من متوسط سنوي نمو معدل) الرخص عدد في الفترة نفس في دينامية أكثر

 يساوي  متوسط سنوي نمو معدل مع الجهة في البناء رخص عدد وانخفض. نقطة 3,8 من تحسن أي ،2012

 جهات سجلت الجهة، هذه غرار وعلى. الرخص مجموع من % 1,4 ليمثل 2012و 1998 بين % 2,7 ناقص

 متوسطة يةسنو نمو معدالت الحمراء الساقية بوجدور والعيون تاونات، الحسيمة وتازة الكبرى، البيضاء الدار

 .الفترة نفس خالل سلبية

  2013و 1998: بنية ومعّدل نمو سنوي متوسط لعدد رخص البناء حسب كل جهة بين 24المبيان رقم 
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 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو HCPالمصدر: 
 

 الغرب من يالساحل المحور تشكل التي الجهات أن تظهر بسيط سكن في المقيمين السكان نسبة تحليل إن

 األكثر النسبة سجلت وقد. الظاهرة بهذه تأثرا الجهات أكثر هي الكبرى البيضاء الدار إلى حسن بني الشراردة

 مع مقارنة نقطة 4,8 من ارتفاع وهو %، 20,4 بنسبة حسن بني الشراردة الغرب جهة في 2012 سنة ارتفاعا

 زمور سال والرباط ،(2007 %سنة 17,3 مقابل 2012 سنة % 16) الكبرى الدار البيضاء جهات تليها ،2007

 األخرى الجهات في النسبة هذه وتقل. % 6,6 مقابل % 8,4) الجنوب وجهات ،(% 12,2 مقابل 10,8) زعير

 .% 5 الـ تتجاوز أن دون( 2012 سنة % 6,2- الوطني الصعيد على المسجلة تلك عن

 سنة % 0,8بـ يقدر كان حين في ،2012 سنة % 0,1 بـ الشرقية الجهة في مستوياته أدنى سجل المؤشر هذا

 ومراكش( % 3,4 مقابل % 1) درعة ماسة سوس وفي ،(% 1,9 مقابل % 0,5) عبدة دكالة في  ،2007

 (.% 2,1 مقابل 1.2) الحوز تانسيفت

 

: تقديرات السكان الُمقيمين في سكن بسيط حسب كل جهة 25المبيان رقم   

 

 

  HCPالمصدر: 

 

 في التنقل ووسائل النقل الحق  . 9.1

%( سنة  62كلم من الطرق )  61تعتبر الدار البيضاء أفضل الجهات تزودا بالتجهيزات األساسية الطرقية بـ  

ن في المرتبة حس. وتأتي جهة الغرب الشراردة بني 1999كلم سنة  15,6، ما يعادل تحسنا نسبيا من 2012

% في  35,2مقابل  2013% سنة  35,6سنة ) 13مؤشر لمدة الثانية دون أن تعرف تغييرا هاما في هذا ال

%(، والرباط  25,5مقابل  25,3%(، ودكالة عبدة ) 26,1مقابل  25,7(، تليها جهات الشاوية ورديغة )1999

 (.1999و 2012% في  21,7سال زمور زعير )

جهات الجنوب الثالث  وتتوفر الجهات ذات الكثافة األضعف على النسب األدنى والعكس صحيح. وهكذا، فإن

، 3,9، و4,2والعيون بوجدور الساقية الحمراء، وكلميم السمارة، ووادي الذهب الكويرة بكثافة سكانية تقدر بـ 

%. فيما سجلت الجهة الشرقية التي  2,6، و3,6، و1,9نسمة في الكلم مربع على التوالي، لها نسب تقدر بـ  1,4و

 %(. 8,1% ال تتعدى المستوى الوطني ) 6,1في الكلم المربع نسبة نسمة  25تتوفر على كثافة سكانية من 
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كلم مربع(  100: طول الطرق المكسوة بالنسبة لمساحة كل جهة )بالكلم/26المبيان رقم   

 
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتوالمصدر: وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

  

  الحق في الترفيه  .10.1

 

 

 

 

البيضاء الكبرى الحصة المتوسطة األكثر أهمية من المشاركين في المخيمات الصيفية سنة  ت جهة الدارحقق

 9%(، ومكناس تافياللت ) 13,7% تليها جهات الرباط سال زمور زعير ) 21,6، وهي تساهم في علو 2012

هؤالء المشاركين سنة  % من 50%(. وهذه الجهات األربع تجمع أزيد من  8,1%(، ومراكش تانسيفت الحوز )

2012. 

، سجلت الجهات ذات المشاركة الضعيفة معدالت نمو أعلى بكثير من 2012و 1999في مجال الحركية بين 

%(،  19,9%(، وسوس ماسة درعة ) 23,4%( وهي العيون بوجدور الساقية الحمراء ) 11,3المعدل الوطني )

%(، وكلميم  15,9هات، سجلت كل من دكالة عبدة َ)%(. وعلى غرار هذه الج 18,6ووادي الذهب الكويرة )

%( معدالت نمو أكثر أهمية. فيما حققت جهات طنجة تطوان   13,6%(، والشاوية ورديغة ) 14,5السمارة )

البيضاء الكبرى  %(، والدار 8,8%(، والرباط سال زمور زعير ) 8,7%(، وتازة الحسيمة تاونات ) 7,3)

 .2012 -1999الفترة  %( أدنى معدالت نمو في 8,8)

وسجلت جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء أفضل نتيجة في ما يخص عدد المشاركين مقارنة مع الساكنة 

 8، تليها من بعيد جهات كلميم السمارة )2012نسمة سنة  1000مشارك لـ  18اإلجمالية للجهة، ما يعادل نسبة 

(. وتسجل جهات تازة الحسيمة 7البيضاء الكبرى ) الدار(، و7نسمة في األلف(، والرباط سال زمور زعير )

 .2012تاونات، وطنجة تطوان أضعف النتائج بأقل من مشاركين اثنين في األلف سنة 

الصيفية في الجهة الواحدة  ت: المشاركين في المخيما27ان رقم المبي  
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 الرياضة ووزارة الشباب و مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتوالمصدر: 

 

 . الحق في العدالة والحماية القانونية 11.1
 

ئوية من مجموع القضايا المسجلة، من المانتقل المعدل الخام للقضايا الجنائية الصادرة األحكام، المحتسبة بالنسبة 

 100، 2012على الصعيد الوطني. وهذه النسبة تجاوزت سنة  2012% سنة  96,7إلى  1998% سنة  94,6

%(، والعيون بوجدور الساقية الحمراء  108,1%(، ودكالة عبدة ) 110,8% في جهات كلميم السمارة )

%(، والشاوية ورديغة  102,1لشراردة بني حسن )%(، والغرب ا 102,7%(، وسوس ماسة درعة ) 105,8)

 %(. 100,1%(، ثم مراكش تانسيفت الحوز ) 100,4)
 

: المعدل الخام للقضايا المحكومة المحتسب بالنسبة المئوية للقضايا الُمسجلة في الجهة الواحدة 28المبيان رقم   

 
ة من قبل وزارة العدلاعتمادًا على معلومات ُمقّدم مديرية الدراسات معطيات: المصدر:   

 4044 إلى ليصل ،2014و 1999 بين السنوي المتوسط في % 4,4 بـ الوطني الصعيد على القضاة عدد وارتفع

 .نسمة ألف 100 لـ قاض 12,4 إلى 10,4 من نسمة لكل القضاة عدد نسبة في تحسنا محققا ،2014 في قاض

  قاض 13,5) زعير زمور سال الرباط من كل في الوطني المعدل جهة، كل حسب النسبة، هذه وتتجاوز

(. 12,4) تافياللت ومكناس ،(12,5) بولمان وفاس ،(12,9) الكبرى البيضاء ،والدار2014 في( الواحد للمواطن

 ومراكش ،(6,6) الجنوب وجهات ،(الواحد للمواطن قاض 6,3) تاونات الحسيمة تازة جهات سجلت فيما

 .2014 في المستويات أدنى ،(جهة لكل 8,4) درعة ماسة وسوس أزيالل، وتادلة ،(7) الحوز تانسيفت
 

  2014ألف نسمة في  100: عدد القضاة لكل 29المبيان رقم 

 
اعتمادًا على معلومات ُمقّدمة من قبل وزارة العدل مديرية الدراسات معطيات:  المصدر  

 

  الحق في الحماية االجتماعية   .12.1
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بالتغطية االجتماعية )مؤّمنون وأصحاب الحقوق( من قبل الصندوق الوطني سجل عدد األشخاص الذين يحظون 

مليون شخصا مؤمنا، ما يعادل نموا  4إلى  2، منتقال من 2012و 2007للضمان االجتماعي، تحسنا ملحوظا بين 

ن ئوية لعدد السكان اإلجمالي، فإن عدد األشخاص الخاضعوالم%. وباعتماد النسبة  15,6سنويا متوسطا من 

% سنة  12,6، ليصل إلى 2012و 2007نقطة بين  6,1للتغطية االجتماعية ارتفع على الصعيد الوطني من 

2012. 

، 2012وسجلت جهات الدار البيضاء الكبرى، وسوس ماسة درعة، والرباط سال زمور زعير أحسن النتائج سنة 

% من مجموع األشخاص الخاضعين  13,4، و14,6، و26,1مقارنة مع المعدل الوطني، بنسبة، على التوالي، 

 للتغطية بنسبة مائوية من السكان.

، هي الدار البيضاء الكبرى 2012و 2007وفي ما يخص الدينامية، فإن الجهات التي حققت تحسنا ملحوظا، بين 

 نقطة(. 7,6ن )حسنقطة(، والغرب الشراردة بني  7,7نقطة(، وسوس ماسة درعة ) 9,7)
 

ُمؤّمنين وذوي الحقوق من ص.و.ض.ج بالنسبة المئوية من عدد السكان : عدد ال30المبيان رقم   

 
 المصدر: الوكالة الوطنية للتأمين على المرض ومعطيات مديرية الدراسات 

 

( على  CNOPSارتفع عدد المؤمنين وذوي الحقوق في الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي )

ئوية من الممليون شخص. وبالنسبة  2,9إلى  2,6لسنوي، إذ انتقل من % في المعدل ا 3,8الصعيد الوطني بـ 

 2012% سنة  9عدد السكان، ارتفع عدد األشخاص الذين تشملهم التغطية إلى 

جهات نسب أعلى من المعدل الوطني، وهي:  6، سجلت 2012، ففي 2009% سنة  8,3مقابل  2012سنة 

%(،  14,5%(، كلميم السمارة ) 18,3ور الساقية الحمراء )%(، العيون بوجد 21,5الرباط سر زمور زعير )

%(. بينما قدمت جهة تازة  9,5% لكل منهما(، والجهة الشرقية ) 9,9الدار البيضاء الكبرى ومكناس تافياللت )

 %. 5,1، وتقدر بـ 2012الحسيمة تاونات أضعف نسبة سنة 

 1,5، محققة بذلك ربحا من 2012و 2009مابين وفي مجال الدينامية، سجلت جهة كلميم السمارة أفضل نمو 

 .2012% سنة  14,5إلى  2009%،سنة  13نقطة حيث انتقلت من 
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: عدد المؤمنين وذوي الحقوق في الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي باحتساب النسبة المئوية من عدد 31المبيان رقم 

 السكان 

 
ى المرض ومعطيات مديرية الدراسات المصدر: الوكالة الوطنية للتأمين عل  

 

 

 

 

 

 الثقافية والتنمية والتكوين المعارف الثاني: الباب .2

 الحق في الولوج إلى التعليم العالي . 1.2

طالبا للمدرس  24أظهر تحليل نمو نسبة التأطير البيداغوجي في التعليم العالي العمومي ميوال إلى االرتفاع من 

. وهذا االرتفاع يرجع باألساس إلى الزيادة في عدد 2012 -2010طالبا في  38إلى  1999 -1998الواحد في 

 التي شهدت مغادرة طوعية مهمة. 2005ة التدريس وبالخصوص ابتداء من أهيالطلبة موازاة مع انخفاض عدد 

لذي طالبا لكل مدرس. ولوحظ تعميم التعليم ا 38، بلغت نسبة التأطير البيداغوجي المتوسط  2012-2011وفي 

يعتبر أحد أهم العوامل المؤثرة على جودة وفعالية التكوين، أكثر في الشعب ذات االنتقائية الضعيفة، وهي العلوم 

 القانونية واالقتصادية واالجتماعية.

 76وعلى الصعيد الجهوي، شهدت هذه النتائج عدة متغيرات، حيث سجلت جامعة ابن زهر بأكادير أعلى نسبة بـ 

ما يعادل مرتين أكبر من المعدل الوطني،، تليها جامعتي محمد بن عبد اهلل والقرويين بفاس  طالبا لكل مدرس،

(. في المقابل، حظيت جامعات محمد الخامس السويسي وأكدال الرباط، 46(، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة )54)

، ما يعادل فارق 2012 -2011طالبا لكل مدرس في 21وأبي شعيب الدكالي بالجديدة بأحسن نسبة تأطير بـ 

 نقطة مقارنة بالمعدل الوطني. 17حوالي 
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: عدد الطلبة لكل مدرس في التعليم العالي العمومي 32المبيان رقم   

  
ومعطيات مديرية الدراساتالمصدر: وزارة التعليم العالي   

  

في  446.985إلى ،1999 -1998في  234.203ارتفع العدد اإلجمالي للطلبة في التعليم العالي العمومي من 

% من اإلناث، أي  48% مقابل  52. وبالنظر إلى الخصوصية الجنسية، فإن نسبة الذكور تمثل 2012 -2011

. وبهذا تكون التركيبة العددية من خالل النوع قد توازنت نسبيا خالل هذه الفترة، 212.714ما مجموعه أزيد من 

 -2011% في 48إلى  1999 -1998% في  43رتفع من ئوية للطالبات اإلناث االمعلى اعتبار أن النسبة 

2012 . 

 1999 -1998في  0,75وسجل مؤشر المساواة بين الجنسين زيادة ملحوظة على الصعيد الوطني، إذ ارتفع من 

ئوية، ما يعكس منقطة  16، أي بزيادة من 2012 -2011طالب في 100فتاة متمدرسة مقابل  91) 0,91إلى 

 ن الجنسين لولوج التعليم العالي.تكافؤ فرص شبه كلي بي

 ، باستثناء جامعتي الدار1وحسب الجهات، فإن مجمل الجامعات سجلت مؤشرات مساواة بين الجنسين قريبة من 

البيضاء وجامعة الحسن الثاني بالمحمدية( اللتين سجلتا  البيضاء الكبرى )جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار

نقطة  28و 33، أي ما يعادل زيادة من 2012 -2011في  1,19و 1,24التوالي  على 1مؤشر مساواة أعلى من 

 ئوية مقارنة مع المعدل الوطني.م
 

: مؤشر المساواة بين الجنسين في التعليم العالي العمومي 33المبيان رقم   

 
 DEPFالمصدر: وزارة التعليم العالي ومعطيات 

 

 تعزيز وتأهيل التعليم التقني  . 2.2
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 -2012 في متدرب ألف 300 من أزيد استقبال من والخاص، العمومي بقطاعيه المهني، التكوين امنظ مّكن

 توزيع وتميز. اإلجمالي العدد من % 75 حوالي يعادل ما العمومي، للقطاع تابعين 224.987 منهم ،2013

 نسبتهم بلغت حيث زعير، زمور سال والرباط الكبرى البيضاء الدار مستوى على بتمركزهم المتدربين هؤالء

 اعتبار على المهني، التكوين لمؤسسات الجغرافي التوزيع يؤكد المعطى وهذا. المتدربين مجموع من % 35

 .المؤسسات أغلبية فيهما تتجمع اللتان الجهتان أنهما

 في 224.987 إلى ،1999 -1998 في 75.064 من العمومي القطاع في المهني التكوين متدربي عدد وارتفع

 التكوين مستويات حسب تتغير الزيادة هذه أن غير. % 8,2 من متوسطة سنوية بزيادة أي ،2013 -2012

 .الجهات وحسب

 وهذا(. % 9,4) والتقني( % 19,3) المتخصص التقني مستوى على خاصة بصفة الزيادة هذه تظهر وبالفعل،

 القطاعات بعض في المتوسطة ألطرا إلى الحاجة الخصوص على تمليه التكوين من المستويين هذين في التطور

 .والفندقة والسياحة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا مثل حديثا برزت التي

 8 إلى % 4 من المتدربين عدد في إيجابية تغييرات كلها سجلت األخيرة هذه أن الجهات حسب التحليل ويظهر

 . 2013 -2012و 1999 -1998 بين السنة في المتوسط في %

: عدد المتدربين في مؤسسات التكوين المهني العمومية 34المبيان رقم   

 
 DEPFومعطيات  ENFRالمصدر: وزارة 

 

 لم فإنه ،2013 -2012 في العدد مجموع من % 25 يمثل الذي الخاص، القطاع في المتدربين لعدد بالنسبة

 مساهمة عرفت قدف. العمومية المؤسسات عدد مع مقارنة ،2013 -2012و 1999 -1998 بين ما تحسنا يسجل

 مرات 3 من أكثر تضاعف قد العام القطاع متدربي عدد كان فإذا. الفترة نفس خالل هبوطا نسبيا الخاص القطاع

 % 38 من إجماليا تقدما إال يسجل لم الخاص القطاع متدربي عدد فإن ،2013 -2012و 1999 -1998 بين ما

 .الفترة نفس في

 النسبي االكتفاء من نوعا عرفتا اللتين عبدة ودكالة السمارة كلميم جهتي وباستثناء الجهوي، الصعيد وعلى

 كل فقد السنوي، المتوسط في % 2,5 ناقص و % 11,7 ناقص من التوالي على المتدربين عدد في بانخفاضات

 بين ما % 5 إلى 1 من متوسط سنوية نمو بنسب  المتدربين عدد في إيجابية تغيرات سجلت األخرى الجهات

 .2013 -2012و 1999 -1998
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: عدد المتدربين في مؤسسات التكوين المهني الخاصة 35المبيان رقم   

 
 DEPFومعطيات  ENFRالمصدر: وزارة 

 

 الحق في الثقافة  .3.2
 

 155، إلى 1998في األلف سنة  110على الصعيد الوطني، ارتفع عدد المشاركين في أنشطة دور الشباب من 

)وادي الذهب الكويرة،  2012جهات في  6%. إال أن  2,5وي متوسط من ، أي بمعدل نمو سن2012في 

البيضاء الكبرى، والرباط سال  والعيون بوجدور الساقية الحمراء، وكلميم السمارة، وسوس ماسة درعة، والدار

من المشاركين، سجلت نسب مشاركة أعلى من  45,3% من المؤسسات و 34,3زمور زعير( التي تتمركز فيها 

مشاركة في  559دل الوطني بنتيجة استثنائية على الخصوص في العيون بوجدور الساقية الحمراء تساوي المع

 مرات المعدل الوطني(.   3,6األلف مواطن )

مشاركة في األلف، رغم التحسن البسيط الذي سجلته في  98بينما حققت جهة طنجة تطوان أضعف نسبة بـ 

 مشاركة في األلف(. 80) 1998

ة لدينامية جهتي سوس ماسة درعة والغرب الشراردة بني حسن ، فقد سجلتا أحسن النتائج بمعدل نمو وبالنسب

، في الوقت الذي سجلت كل من 2012و 1998في المائة على التوالي، مابين  6,1% و 7,3سنوي متوسط من 

 ا.تادلة أزيالل وفاس بولمان ودكالة عبدة، ومكناس تافياللت تراجعا في نسبة مشاركته

، ارتفعت نسبيا عن 2012مشاركة في األلف( خالل  165وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة مشاركة األقاليم القروية )

 مشاركة في األلف(. 154مشاركة باقي األقاليم ) 

مشاركة  362وهذا اختالف يظهر جليا بين األوساط الحضرية والمدارية. وعلى سبيل المثال، تتوفر مديونة ) 

 مشارك في األلف(. 167مرات أهم من تلك المسجلة في الدار البيضاء ) 2,2ى نسبة مشاركة في األلف( عل
 

: عدد المشاركين في أنشطة دور الشباب بالنسبة أللف نسمة 36المبيان رقم   
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 DEPFالمصدر: وزارة الشباب والرياضة ومعطيات 

 

 الحق في الرياضة  . 4.2

 1140إلى  948، إذ ارتفعت من 2011و 1998ت الرياضية مابين تعززت التغطية الوطنية في مجال المنشآ

من التجهيزات الرياضية في المتوسط في السنة. وهذا ما مكن من تغطية أحسن  15مؤسسة، أي ما يعادل إنشاء 

 .1998خالل  29299مقابل منشأة لكل  2011نسمة في  28285بما يساوي منشأة لكل 

 في مجال المنشآت الرياضية لم تهم جهات سوس ماسة درعة، والدارفعلى الصعيد الجهوي، فإن التغطية 

 البيضاء الكبرى، والرباط سال زمور زعير، ودكالة عبدة، وطنجة تطوان.

فيما سجلت جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء أحسن نتيجة على الصعيد الوطني بمعدل منشأة رياضية لكل 

 نسمة. 53305ن أضعف تغطية بمنشأة واحدة لكل نسمة، بينما سجلت جهة طنجة تطوا 12680

: عدد السكان بالنسبة للمنشأة الرياضية الواحدة 37المبيان رقم   

 
 DEPF المصدر: وزارة الشباب والرياضة ومعطيات 

  والتضامن ّدمجال الثالث: الفصل .3

 عدم التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين  1.3.
 

تحّسن مؤشر التكافؤ
9

التعليم ما قبل المدرسي بشكل ملحوظ على الصعيد الوطني بين  على مستوى 

 .1998/1999في  %48.1ُمقابل  2012/2013في  %74.9، حيث ارتفع إلى 2012/2013و 1998/1999

 'الشراردة بني حسنجهة أداءات أفضل من المعدل الوطني. احتلت جهات 'الغرب  11، حققت 2012/2013في 

على التوالي، في حين  %96و %97القائمة بمؤشر تكافؤ أقرب إلى الكمال بـ رأس 'وادي الذهب الكويرة'و

على  %57و %51سجلت جهة 'طنجة تطوان' و'مراكش تانسيفت الحوز' أدنى النسب لدى الفتيات/الفتيان، بـ

 التوالي. 

تطوان' أفضل ومن حيث الدينامية، حّققت جهات 'الغرب الشراردة بني حسن' و'الدار البيضاء الكبرى' و'طنجة 

 31.3نقطة و 33.7نقطة،  54.3نتيجة زيادات ملحوظة وصلت إلى  2012/2013و 1998/1999األداءات بين 

 نقطة.

                                                 
9
 قيمة مؤشر محدد للفتيات مقسومة على قيمة مؤشر محدد للفتيان.   
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: مؤشر التكافؤ على مستوى التعليم ما قبل المدرسي38 المبيان رقم  

 
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو ENFPوزارة  المصدر:

 

على الصعيد الوطني، بزيادة  2013/2014في  %91ستوى سلك التعليم االبتدائي بلغ مؤشر التكافؤ على م

، مما يعكس مستوى منخفض نسبيًا بخصوص تساوي فرص ولوج 1998/1999نقطة مقارنة بسنة  13قدرها 

 الفتيات لهذا المستوى األساسي من التعليم. 

. كما هو 2013/2014عّدل الوطني لسنة جهات أفضل األداءات مقارنة بالُم 9وباإلضافة إلى ذلك، أظهرت 

وجهة 'طنجة تطوان' و'الغرب الشراردة بني حسن' بنسبة  %94الحال بجهة 'الدار البيضاء الكبرى' بنسبة 

 .% 88. أما جهة 'دكالة عبدة'، فقد أظهرت أعلى مستوى من عدم المساواة حيث بلغت نسبته 93%

في جهة 'تازة الحسيمة تاونات'  2013/2014و 1998/1999ين ومن حيث الدينامية، ُسّجلْت أفضل األداءات ب

نقطة وجهة 'مراكش  18.3نقطة، وجهة 'دكالة عبدة'، 'سوس ماسة درعة' بزيادة قدرها  26بزيادة قدرها 

 نقطة.  17.8تانسيفت الحوز' بزيادة قدرها 

 يتعلق األمر إذن بالتقدم العام للمساواة على مستوى التعليم االبتدائي. 

: مؤشر التكافؤ على مستوى سلك التعليم االبتدائي39 مبيان رقمال  

 
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو ENFPوزارة  المصدر:

على  2013/2014سنة  %79.9 نسبة إن الولوج إلى التعليم الثانوي اإلعدادي غير متكافئ. بلغ مؤشر التكافؤ

 نقاط.  5.3بزيادة قدرها  1998/1999سنة  %74.6الصعيد الوطني مقارنة بنسبة 

جهات مستويات منخفضة عن المعّدل الوطني من عدم المساواة سنة  8وعلى المستوى الجهوي، حققت 

وجهة 'الدار البيضاء الكبرى' بنسبة  %98، خاصة جهة 'العيون بوجدور الساقية الحمراء' بنسبة 2013/2014

وجهة  %70في حين سجلت جهة 'مراكش تانسيفت الحوز'  ،%92وجهة 'وادي الذهب الكويرة' بنسبة  94%

+54,3 +4,7 +7,2 +13,3 +9,7 +33,7 +15,8 +23,0 +12,6 +27,1 +7,5 +28,9 +24,5 +23,5 +24,9 +31,3 
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، وهي الجهات التي تتميز بنسبة كبيرة من السكان %73وجهة 'سوس ماسة درعة'  %71'تادلة أزيالل' 

 القرويين، حيث سجلت أدنى النسب لدى الفتيات/الفتيان.

ل األداءات بين السنتين ومن حيث الدينامية، سجلت جهة 'سوس ماسة درعة' وجهة 'كلميم السمارة' أفض

نقطة على التوالي ُمقابل انخفاضات  20.4نقطة و 21.8بزيادة قدرها  2013/2014و 1998/1999الدراسيتين 

 نقاط ونقطتين على مستوى جهات 'الدار البيضاء الكبرى' و'مراكش تانسيفت الحوز'.  4.1ملحوظة بـ

انوي اإلعدادي: مؤشر التكافؤ على مستوى التعليم الث40 المبيان رقم  

 

 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو ENFPوزارة  المصدر:

 

يتميز المغرب بانخفاض مساهمة المرأة في سوق الشغل. وبذلك، ارتفعت نسبة النساء ضمن السكان النشيطين 

 .2012سنة  %26.3إلى  1999سنة  %28.3من 

ة مقارنة بالُمعّدل الوطني، خاصة جهة 'سوس ماسة جهات معدالت مرتفع 6 حققتوعلى المستوى الجهوي، 

 . %14.6ل في جهة 'تطوان طنجة' بنسبة د. كما تّم تسجيل أدنى ُمع%36.6درعة' بنسبة 
 

بزيادة وصلت إلى  2012و 1999بين سنتي  أداءاكش تانسيفت الحوز' أفضل ، حققت جهة 'مرالديناميةمن حيث 

 نقطة مئوية.  9.9ر تراجع في الجهة الشرقية بنقطة مئوية، في حين تّم تسجيل أكب 4.3

 (%) : نسبة النساء ضمن السكان النشيطين 41 المبيان رقم  

 
 

  مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو HCP المصدر:

سنة  %14.2، حيث انتقل من 2013و 1999تراجع ُمعّدل البطالة بين النساء على المستوى الوطني بين عامي 

 .2014سنة  %10.4ى إل 1999

وجهة 'تازة الحسيمة  %4.5على المستوى الجهوي، تم تحقيق أدنى النسب في جهة 'سوس ماسة درعة'  بنسبة 

 .%35.9. ُتعّد البطالة بين النساء أكثر تفشيًا في المناطق الجنوبية وذلك بنسبة 2012سنة  %4.9تاونات' بنسبة 

+10,5 -4,1 +16,1 -0,4 +3,6 +6,6 +20,4 +15,7 +7,3 +3,8 +11,3 -0,3 +21,8 +10,0 -2,0 +14,2 
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اء الكبرى' وجهة 'سوس ماسة درعة' وجهة 'تازة الحسيمة تاونات' ومن حيث الدينامية، حققت جهة 'الدار البيض

نقاط على التوالي. كما  7نقطة و 7.6نقطة، و 10.1بزيادة قدرها  2012و 1999أفضل األداءات بين سنتي 

ارتفع ُمعّدل البطالة بين النساء خالل نفس الفترة في الجهات الجنوبية وجهة 'طنجة تطوان' والجهة الشرقية 

 نقطة على التوالي(.  1.8نقطة و 5.2نقطة،  14.2)

النساء  : معدل البطالة بين42المبيان رقم   

 
 

  مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو ENFPوزارة  المصدر:

 حماية األشخاص والفئات الضعيفة  2.3
وهو ما ساعد على  2012مركز سنة  54إلى  2003مراكز سنة  5ارتفع عدد المراكز التي تخدم المعاقين بـ

مستفيد لكل شخص ُمشرف بين  127إلى  235جهة ومعّدل اإلشراف من  13إلى  4من شملت تغطية ترابية 

 نفس السنوات.

، جمعت ثالث جهات )'الرباط سال زمور زعير'، 'الجهة الشرقية' وجهة 'سوس ماسة درعة'( 2012وفي سنة 

من األشخاص المستفيدين، خاصة  %60ين المشرفين ومن العامل %60من هذه المؤسسات و %50بين أكثر من 

من العاملين المشرفين واألشخاص  %33مراكز تخدم المعاقين وأكثر من  9الجهة الشرقية التي تضم 

 المستفيدين. 

وعلى مستوى اإلشراف، حققت جهات 'مراكش تانسيفت الحوز'، 'الرباط سال زمور زعير'، 'العيون بوجدور 

'فاس بولمان'، 'تازة الحسيمة تاونات' و'طنجة تطوان' معدالت إشراف أكبر من المعدل الساقية الحمراء'، 

أشخاص معاقين  4و 2الوطني، خاصة في جهة 'العيون بوجدور الساقية الحمراء' و'مراكش تانسيفت الحوز'بـ

 لكل ُمشرف على التوالي. 

: نسبة اإلشراف على المراكز التي تخدم الُمعاقين43 المبيان رقم  

 
 

  مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتوالتعاون الوطني  المصدر:
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وعالوة على ذلك، توّقف عدد التعاونيات اليوسفية للمشلولين والمنظمات العلوية لحماية المكفوفين وضعاف 

في  %7.5المستفيدين و في عدد %12مقابل ارتفاع بنسبة  2012و 2003مؤسسة بين  150البصر عند حوالي 

وفيما يتعلق بالتغطية الجهوية، جمعْت الجهات األربع )'الرباط سال زمور زعير'،  عدد العاملين المشرفين. 

من  %50من المؤسسات و %60'الغرب الشراردة بني حسن'، 'مكناس تافياللت' و'طنجة تطوان'( بين أكثر من 

مؤسسة  31جة تطوان' التي تضم من األشخاص المستفيدين خاصة في جهة 'طن %60العاملين المشرفين و

 من العاملين المشرفين.  % 25من المستفيدين و %23للمكفوفين أو المشلولين، و

وعلى مستوى اإلشراف، حققت جهات 'سوس ماسة درعة'، 'الشاوية ورديغة'، 'مكناس تافياللت' و'طنجة تطوان' 

أشخاص معاقين لكل  5عة' بمعدالت إشراف أفضل من المعدل الوطني، خاصة في جهة 'سوس ماسة در

 ُمشرف.

 
 

: معّدل اإلشراف على التعاونيات اليوسفية للمشلولين والمنظمات العلوية لحماية المكفوفين وضعاف البصر44 المبيان رقم  

 
  مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتوالتعاون الوطني  المصدر:

 

 التهميش حّد من الهشاشة وال 3.3
من  %9إلى  %16.2منتقلة من  2007و 1999على الصعيد الوطني بين  طةنق 7.2ر بـارتفعت نسبة الفق

 مجموع الساكنة.

على المستوى الجهوي، سجلت الجهات السبع )'الجهات الجنوبية'، 'الشاوية ورديغة'، 'الدار البيضاء الكبرى'، 

، بما في ذلك 2007لُمسجل سنة 'الرباط سال زمور زعير' و'طنجة تطوان'( نسبة فقر أقل من المعدل الوطني ا

في جهة 'الرباط سال زمور زعير'. كما سجلت جهة 'الغرب  %5.1في جهة 'الدار البيضاء الكبرى' و 3.2%

 .%15.6حيث وصلت إلى  2007الشراردة بني حسن' أعلى نسبة للفقر في سنة 

نقطة وهي أفضل األداءات  17.1، سجلت جهة 'فاس بولمان' انخفاضًا في نسبة الفقر بـ2007و1999وبين سنتي 

في حين سجلت جهة 'الدار البيضاء الكبرى'  %9.5إلى  %26.6على المستوى الوطني، حيث انتقلت النسبة من 

 .%3.2إلى  %2.7نقطة انتقااًل من  0.5ارتفاعًا بـ
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النسبي : معدل الفقر 45 المبيان رقم  

 

  يةمديرية الدراسات والتوقعات المال معطياتو HCP المصدر:

، بزيادة قدرها 2007سنة  %17.5إلى  1999سنة  %23.9نسبة الهشاشة من  وعلى الصعيد الوطني، انتقلت

 نقطة.  6.4

، بنسبة 2007وعلى المستوى الجهوي، سجلت الثماني جهات معدالت أقل من المعدل الوطني الُمسجل سنة 

لجهة 'الرباط سال زمور زعير'،  % 13.8لجهة 'طنجة تطوان' و 13.1لجهة 'الدار البيضاء الكبرى' و 10.1%

 .2007سنة  %26.7في حين حققت جهة 'الغرب الشراردة بني حسن' المعدل األكثر ارتفاعًا بنسبة 

 2007و 1999ومن حيث الدينامية، حققت جهة 'تادلة أزيالل' وجهة 'طنجة تطوان' أفضل األداءات بين 

 نقاط على التوالي.  10.8نقطة و 11.7بانخفاض في معدل الهشاشة بنسبة 

 

: معدل الهشاشة 46 المبيان رقم  

 
  مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو HCP المصدر:

إلى  0.395، حيث انتقل من 2007و 1999نقطة على المستوى الوطني بين سنتي  1.2ارتفع مؤشر جيني بـ

0.407. 

نة بالمعدل الوطني فيما يتعلق بعدم المساواة، على المستوى الجهوي، سجلت ثالث جهات أعلى النسب مقار

لجهة 'مراكش تانسيفت الحوز'.  0.420لجهة 'الرباط سال زمور زعير' و 0.461لجهة 'طنجة تطوان' و 0.471بـ

 . 2007سنة  0.304كما سجلت جهة 'الشاوية ورديغة' أدنى نسبة فيما يتعلق بعدم المساواة بـ
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تازة الحسيمة تاونات' والجهات الجنوبية أفضل األداءات، مع تراجع ، حققت جهة '2007و 1998وبين سنتي 

 نقاط لكل من الجهتين.  7بـ

: مؤشر جيني 47 المبيان رقم  

 

  مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو HCP المصدر: 

 .2007على الصعيد الوطني سنة  درهم لكل شخص 11.223بلغ ُمعّدل النفقات السنوية 

( 'طنجة تطوان'و 'فاس بولمان'، 'الرباط سال زمور زعير'، 'الدار البيضاء الكبرى'، RSمس جهات )حققت الخ

 14.851درهم/للشخص في جهة 'الرباط سال زمور زعير' و 14.991مستويات تجاوزت المعدل الوطني بـ

ي جهتي 'دكالة عبدة' تّم تسجيل أدنى معدل للنفقات السنوية فدرهم/للشخص لجهة 'طنجة تطوان'. وفي المقابل، 

درهم/للشخص، أي ما ُيقارب نصف النفقات التي حققتها جهة  8.563و 8.528و'الغرب الشراردة بني حسن' بـ

 'الرباط سال زمور زعير'. 

للشخص الواحد عّدل النفقات السنوية: م48المبيان رقم   

 

 HCPالمصدر: 

 

  األطفال حماية :الرابع الفصل .4

 ي التعليم والتربية والتكوين حقوق األطفال ف .1.4

بمتوسط معدل  681.015إلى  728.916من  يما قبل المدرس التعليم انخفض إجمالي عدد التالميذ في مرحلة

 %3.3-التعليم التقليدي )هذا االنخفاض  شمل. وقد 2013-2012و 2002-2001ن بي %0.6-نمو سنوي قدره 

من مجموع  2012سنة  %35تعلق بالتعليم الحديث الذي ُيشكل فيما ي %11بنسبة  زيادةفي نفس الفترة( مقابل 

 .يالتعليم ما قبل المدرس
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 %41.7وذلك تماشيًا مع تراجع بنسبة  %14ُسّجل أكبر انخفاض في جهة 'الغرب الشراردة بني حسن' بنسبة  

 المتوسط السنوي بلغفي دي الذهب الكويرة' ارتفاعًا للتعليم ما قبل المدرسي التقليدي، في حين سّجلت جهة 'وا

 (.2012ليم ما قبل المدرسي سنة من التع 96%) 4.9%

سنة  %75نقطة ليصل إلى  19أما بالنسبة لمؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم ما قبل المدرسي، فقد ارتفع بـ

ما سجلت نقطة. ك 54.3. ُسجلت النسبة األعلى في جهة 'الغرب الشراردة بني حسن' بزيادة قدرها 2012/2013

مقابل  2012/2013سنة  %51جهة 'طنجة تطوان' كالعادة أقل مؤشر  تكافؤ بين الجنسين على الصعيد الوطني )

جهات بما فيها جهة 'وادي الذهب الكويرة'  7في  %90( في حين تجاوزت النسبة 2001/2002سنة  31%

 . %96بنسبة 

سي : عدد التالميذ في التعليم ما قبل المدر49 المبيان رقم  

 
 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو ENFPوزارة  المصدر:

 110من  (PAMJ/hab)على الصعيد الوطني، انتقل عدد المشاركين في أنشطة دور الشباب لكل ألف ساكن 

 .%2.5، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 155إلى 

'العيون بوجدور الساقية الحمراء'، 'كلميم جهات )'وادي الذهب الكويرة'،  5، سجلت 2012ومع ذلك، وفي سنة 

من  %35من المؤسسات و %27السمارة'، 'سوس ماسة درعة' و'الرباط سال زمور زعير' حيث تجتمع 

مشارك في أنشطة دور الشباب/لكل ألف  559المشاركين( نسبة مشاركة أفضل من المعدل الوطني، ال سيما بـ

أضعاف المعدل الوطني(. كما حققت جهة 'طنجة تطوان'  3.6اء' )ساكن بجهة 'العيون بوجدور الساقية الحمر

مشارك في أنشطة دور الشباب/لكل ألف ساكن على الرغم من التحسن الطفيف الملحوظ مقارنة  98أدنى معدل بـ

 مشارك(. 80) 1998بسنة 

ءات مع متوسط ومن حيث الدينامية، حققت جهة 'سوس ماسة درعة' و'الغرب الشراردة بني حسن' أفضل األدا 

في حين سجلت جهات 'تادلة أزيالل'  2012و 1998على التوالي بين  %6.1و  %7.3معدل نمو سنوي بلغ 

 و'فاس بولمان' و'دكالة عبدة' و'مكناس تافياللت' تراجعًا في معدل المشاركة. 

 2012لف ساكن( سنة مشارك في األنشطة/لكل أ165وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة المشاركة في األقاليم القروية )

مشارك/لكل ألف ساكن(. نالحظ هذا الفرق بشكل أكبر بين الوسط  154ُتعّد أعلى قلياًل مقارنة ببقية األقاليم )

مشارك/لكل ألف ساكن( نسبة مشاركة أكبر  362الحضري والضواحي. على سبيل المثال، ُتسجل مديونة )

 مشارك(.  167من الدار البيضاء ) 2.2بـ
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: عدد المشاركين في دور الشباب لكل ألف من الساكنة 50 مالمبيان رق  

 
  مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتوالمصدر: وزارة الشباب والرياضة 

 

مؤسسة،  557إلى  267، حيث انتقلت من 2012و 1998تعززت التغطية الوطنية فيما يخص دور الشباب بين 

ساكن لكل مؤسسة  58.522ما مّكن من تغطية أفضل للساكنة الوطنية بـمؤسسة سنويًا. وهذا  21بمتوسط إنشاء 

 . 1998سنة  104.026مقابل  2012سنة 

، 9.071إلى  11.464على الصعيد الوطني، انتقل عدد الُمشاركين في أنشطة دور الشباب لكل مؤسسة من 

 .%1,7-بمتوسط معّدل نمو سنوي قدره 

ت )'الغرب الشراردة بني حسن'، 'الجهة الشرقية'، 'دكالة عبدة'، 'تادلة على الصعيد الجهوي، سجلت الثماني جها

أزيالل'، 'مكناس تافياللت'، 'فاس بولمان'، 'تازة الحسيمة تاونات'، و'طنجة تطوان'( تغطية أفضل من المعدل 

ألقل (. الجهة ا%7,4- مشارك لجهة 'فاس بولمان' )أفضل متوسط معدل نمو سنوي بـ 5.396الوطني، السيما 

 مشارك لكل مؤسسة.  14.745تقسيمًا هي جهة 'سوس ماسة درعة' بـ

: عدد المشاركين في أنشطة دور الشباب لكل مؤسسة 51 المبيان رقم  

 
 

  مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتوالمصدر: وزارة الشباب والرياضة 
 

 الحماية الطبية والصحية لألم والطفل  2.4

إلى  289.016حيث انتقل من  ،2012و 1998لنساء الحوامل بين بالنسبة ل ت الطبيةتحّسن عدد االستشارا

 .%3.4معدل نمو سنوي قدره متوسط استشارة، وهو ما ُيمثل  459.314
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على  %5.3جميع الجهات وخاصة جهة 'الدار البيضاء الكبرى' وجهة 'طنجة تطوان' )+ لت هذه الزيادةشم

 1000لكل  10لحوامل من للنساء ابالنسبة ، انتقل معّدل االستشارات الطبية التوالي(. وارتباطًا بعدد السكان

 )بمؤشر متساو بين األقاليم القروية واألقاليم األخرى( وهو ما ُيمثل 2012سنة  14إلى  1998سنة  ساكن

جميع الجهات، خاصة جهة 'الغرب الشراردة بني ت هذه الزيادة . شمل%2.5معّدل نمو سنوي قدره  متوسط

 1000استشارة طبية لكل  13و 16لكل منهما لتصال على التوالي إلى  %4.1حسن' وجهة 'دكالة عبدة' )+

 (.ساكن

 8.7أما بالنسبة لمعدالت االستشارات الطبية الُمبكرة )خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل(، فقد تحّسنت بـ

 %55مقابل  %50في األقاليم القروية بـ )أقل قلياًل 2012سنة  %54نقطة على الصعيد الوطني لتصل إلى 

سنة  %66لألقاليم األخرى(.وبصرف النظر عن جهة 'وادي الذهب الكويرة' التي حققت أعلى معدل )بنسبة 

نقطة للوصول إلى نفس المستوى  16.9(، شملت هذه الزيادة جميع الجهات بما فيها الجهات الشرقية )+2012

 (. %54الوطني بنسبة 

 

: حصة النساء اللواتي قمن باستشارات طبية خالل األشهر الثالثة األولى من الحمل من بين جميع النساء اللواتي 52 مالمبيان رق

 قمن باستشارات طبية خالل فترة الحمل  

 
  مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو زارة الصحةالمصدر: و

(BCG)تحّسن الُمعّدل اإلجمالي للقاح بالبي سي جي 
10

 1998نقطة على الصعيد الوطني بين سنتي  18.3بـ 

مقابل  %229. هذا الُمعدل مرتفع جدًا في األقاليم القروية، بنسبة %139إلى  % 121حيث انتقل من  2012و

نقطة على الرغم  -18.1جهة 'تازة الحسيمة تاونات' )سجلت ى األقاليم األخرى. ومع ذلك، على مستو 128%

نقطة(،  -10,2جهة 'دكالة عبدة' )في حين سجلت  (،%159تحتفظ بأعلى معدل بنسبة من أن الجهة ال زالت 

نقاط( وجهة 'الغرب الشراردة بني  -3، جهة 'مراكش تانسيفت الحوز' )نقطة( -3.6)جهة 'مكناس تافياللت' 

برى' نقاط( انخفاضًا في حين رفعت أقاليم أخرى هذا المعدل خاصة جهة 'الدر البيضاء الك – 2.2حسن' )

 +(.61.6)ـ

                                                 
10

 خل المرافق الصحية العموميةبنسبة األطفال الذين تّم تطعيمهم بالبي سي جي )دون احتساب الحمالت الوطنية للتلقيح( مقارنة بعدد الوالدات دا تّم تقديره  
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BCG : المعدل اإلجمالي للقاح بالبي سي جي 53 المبيان رقم  

 
  مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو زارة الصحةالمصدر: و

 ةالمبتكر والشراكات المدني والحوار االجتماعي الحوار الخامس: الفصل .5

. عقود شراكة من أجل التقدم االقتصادي واالجتماعي 1.5  

آالف  10تعاونيات لكل  3إلى  1، حيث انتقل من 2012و 2002تفع عدد التعاونيات على الصعيد الوطني بين ار

 . %8.5ساكن، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 

عن قسمة غير عادلة. وبالفعل، تجمع الجهات  2012ومع ذلك عكس توزيع التعاونيات حسب الجهات سنة 

من  %13.3لعيون بوجدور الساقية الحمراء' و'كلميم السمارة' بين أكثر من الثالثة )'وادي الذهب الكويرة'، 'ا

من الساكنة( حيث سّجلت تغطية أفضل من المعّدل  %3.2التعاونيات على الصعيد الوطني لساكنة ال تتعدى 

ن آالف ساكن، في حي 10تعاونية لكل  16الوطني. أما جهة 'العيون بوجدور الساقية الحمراء' فسجلت وحدها 

مرات أقل  5آالف ساكن، أي بـ 10كانت جهة 'الدار البيضاء الكبرى' األقل خدمة بأقل من تعاونية واحدة لكل 

 من المعدل الوطني.

أيضًا بين الجهات. هكذا، حققت جهة 'العيون بوجدور  2012و 2002يختلف تطور معدل التغطية بين سنتي 

 %28.5داءات بمتوسط معدالت نمو سنوية هامة وصلت إلى الساقية الحمراء' وجهة 'كلميم السمارة' أفضل األ

 .2012و 2002بين  %22.2و
 

آالف ساكن  10: عدد التعاونيات لكل 54 المبيان رقم  

 
  مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتوالمصدر: مكتب التنمية والتعاون 

 

 
 

إلى  90، حيث انتقل من 2012و 2002ن سنة ارتفع عدد المنخرطين في التعاونيات على الصعيد الوطني بي

 . %3.7آالف ساكن، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره  10منخرط لكل  130
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، سجلت الجهات 'تادلة أزيالل'، 'الجهة الشرقية'، 'دكالة عبدة'، 'الشاوية ورديغة'، 'مراكش 2012في سنة 

 255ارة' تغطية أفضل من المعدل الوطني بـتانسيفت الحوز'، 'العيون بوجدور الساقية الحمراء' و'كلميم السم

في جهة 'دكالة عبدة'.  212في 'الجهة الشرقية' و 215آالف ساكن في جهة 'تادلة أزيالل' و 10منخرط لكل 

األكثر جذبًا على المستوى  األحجام المتوسطة للتعاونياتحققت هذه المناطق الزراعية الثالث عالوة على ذلك، 

منخرط لكل تعاونية. أما الجهة األقل  49.5منخرط و 52.8منخرط،  78.7تتمثل في  الوطني، بمستويات مهمة

مرات أقل من  4آالف منخرط، بما يقارب  10منخرط لكل  32استفادة فهي جهة 'الدار البيضاء الكبرى' بـ

 المعدل الوطني. 

السمارة' أفضل األداءات بمتوسط  وفيما يتعلق بالدينامية، حققت جهات 'العيون بوجدور الساقية الحمراء' و'كلميم

 . 2012و 2002بين  %14.8و %21.9معدل نمو سنوي يصل إلى 

 

آالف ساكن 10: عدد المنخرطين في التعاونيات لكل 55 المبيان رقم  

 
 

  مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتوالمصدر: مكتب التنمية والتعاون 

  البيئة حماية :السادس الفصل .6

 حفاظ على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ال  1.6

 المساحة الغابوية   1.1.6

من التراب الوطني.  %12.6، بنسبة 2011ماليين هكتار سنة  9وصلت المساحة الوطنية المغطاة بالغابات إلى 

' (، 'فاس بولمان%16.3(، 'سوس ماسة درعة' )%25.9من هذه المساحة في الجهات الشرقية ) %60تتركز 

 لكل جهة.  %7. أما المساحات الغابوية للجهات األخرى فال تتجاوز %8.6( وجهة 'مكناس تافياللت' بـ9.3%)

سنويًا. أما أكبر  %0.4، بمعدل زيادة قدره 2011و 1998ألف هكتار بين  430ارتفعت هذه المساحة الغابوية بـ

الي مساحة الغابات(، 'العيون بوجدور الساقية من إجم%6.6زيادة فقد ُسجلت في الجهات 'وادي الذهب الكويرة' )

والتي على الرغم من حصصها الضعيفة بخصوص المساحات  %0.1( و'دكالة عبدة' بـ%0.2الحمراء' )

. وعلى 2011و 1998بين  ليعلى التوا %9.4و %8.1، %18.9الغابوية الوطنية، إال أن مساحتها سجلت 

( وجهة %1.6سنويًا( وجهة 'تادلة أزيالل' ) %1.9درعة' )غرار هاتين الجهتين، سجلت جهة 'سوس ماسة 

( أهم معدالت النمو على اإلطالق. كما %1.3( وجهة 'مكناس تافياللت )%1.6'الرباط سال زمور زعير' )

 تقلصت المساحات الغابوية للجهات األخرى خالل نفس الفترة. 

ومقارنة بالمساحات الجهوية، يختلف معدل التغطية الغابوية
11

، تميزت نصف 2011حسب الجهات. ففي عام  

الجهات )'فاس بولمان'، 'طنجة تطوان'، 'الرباط سال زمور زعير'، 'تادلة أزيالل'، 'تازة الحسيمة تاونات'، 

                                                 
11

 يتّم قياس هذه النسبة من خالل العالقة بين المساحة الغابوية ومساحة المنطقة   
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، وعلى وجه %12.6'سوس ماسة درعة'، 'مراكش تانسيفت الحوز'( بمعدالت أعلى من المعدل الوطني 

لجهة 'مراكش تانسيفت الحوز'. كما سجلت جهة 'دكالة عبدة'  %14.7لجهة 'فاس بولمان' و %40.2الخصوص، 

 ( أدنى معدالت التغطية. %0.2( وجهة 'العيون بوجدور الساقية الحمراء' )0.7%)

الجهوية: معدل التغطية الغابوية 56 المبيان رقم  

 
 

اسات والتوقعات الماليةومعطيات مديرية الدر المصدر: المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر  

 

معدل فيما يتعلق بنقاط  5.5، حققت جهة 'الرباط سال زمور زعير' أفضل أداء بزيادة قدرها الديناميةمن حيث 

التغطية الغابوية حيث عكست هذه الزيادة الجهود المبذولة من الجهة لتنمية وحماية الغابة. وتحتل جهة 'تادلة 

نقاط(. كما سجلت جهات 'طنجة تطوان'  4.3( ثم تتبعها جهة 'سوس ماسة درعة' )نقاط 5أزيالل' المرتبة الثانية )

و'وادي الذهب الكويرة' والجهة الشرقية وجهة 'فاس بولمان' وجهة 'تازة الحسيمة تاونات' انخفاضُا في نسبة 

 . 2011و 1998التغطية الغابوية بين 

 

  المساحات الُمشّجرة  2.1.6

للوصول إلى  2011و 1998كمعدل سنوي بين  % 2على الصعيد الوطني بنسبة ارتفعت المساحة الُمشجرة 

من المساحة الترابية الوطنية. وحسب المناطق، عرفت الجهة  %0.9، بنسبة 2011ألف هكتار سنة  655

 %15.6، بنسبة 1998ألف هكتار سنة  73مقابل  2011ألف هكتار سنة  102الشرقية عمليات تشجير  واسعة بـ

 حات الوطنية الُمشجرة. من المسا

، 2011وبالمقارنة مع مساحات كل جهة، سجلت جهة 'الغرب الشراردة بني حسن' أكبر حصة من التشجير سنة 

( وجهة 'تازة %5.3، ثم جهة 'الرباط سال زمور زعير' )%5.7تتبعها جهة 'طنجة تطوان'  %9.8بنسبة 

 (. %4.1الحسيمة تاونات )

 1998صة المساحات الُمشجرة فيما يتعلق بجميع الجهات في الفترة ما بين ومن حيث الدينامية، ارتفعت ح

. كما حققت تسع جهات )'تازة الحسيمة % 2.7باستثناء جهة 'دكالة عبدة' حيث استقرت حصتها حول  2011و

تادلة تاونات'، 'طنجة تطوان'، 'مراكش تانسيفت الحوز'، 'الشاوية ورديغة'، 'الجهة الشرقية'، 'فاس بولمان'، '

نقطة( بزيادة قدرها  0.2أزيالل'، 'الدار البيضاء الكبرى' و'مكناس تافياللت'( نسبة أعلى من المعدل الوطني )

 + نقطة لجهة 'مكناس تافياللت'. 0.26+ نقطة لجهة 'تازة الحسيمة تاونات' و1.6
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: حصة المساحة الُمشجرة من مجموع المساحة في كل جهة 57 المبيان رقم  

 
ومعطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحرالمصدر:   

 

 تطور النفايات المنزلية للفرد الواحد  .3.6

طن/اليوم  10.903مقابل  2011طن/اليوم سنة  13.501ترتفع كمية النفايات المنزلية على الصعيد الوطني إلى 

. أما نصيب الفرد من كمية النفايات المنزلية فهو %2تبلغ حوالي ، بمتوسط زيادة سنوية 2000سنة 

 كلغ/اليوم. 0.4

كشف التحليل على مستوى الجهات فوارق إقليمية كبيرة بينها. تجمع جهة 'الدار البيضاء الكبرى' أكثر من 

الكبرى'، ، سجلت جهات 'الدار البيضاء 2011من النفايات المنزلية على المستوى الوطني. في سنة  25.5%

، 1282، 1896، 3446'الرباط سال زمور زعير'، 'طنجة تطوان' و'فاس بولمان' أعلى كمية من النفايات بـ

 40طن في اليوم من النفايات المنزلية مقابل مستوى أدنى لجهات 'وادي الذهب الكويرة' ) 1094و 1118

 طن/اليوم(.  183طن/اليوم( و'كلميم السمارة' )

ور كمية النفايات المنزلية لكل ساكن : تط58 المبيان رقم  

 
ومعطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية المصدر: المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر  

ترتبط كمية النفايات المنزلية بعدد السكان في كل منطقة مأهولة بالسكان. وهكذا، وصلت الكميات التي تّم جمعها 

اليوم لكل ساكن على مستوى جهة 'الدار البيضاء الكبرى'، المنطقة األكثر اكتظاظًا بالسكان كلغ/في  0.9إلى 

كلغ/اليوم لكل من جهات 'الرباط سال زمور زعير' وجهة  0.7 الد(. بلغ إجمالي هذه الكمياتمن سكان الب 12%)

 'العيون بوجدور الساقية الحمراء'. 
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+ 0.27تفاع في حصصها هي جهة 'الرباط سال زمور زعير' )ومن حيث الدينامية، الجهات التي لوحظ ار

+ نقطة(، 'الغرب 0.1+ نقطة(، 'طنجة تطوان' )0.13+ نقطة(، 'الجهة الشرقية ) 0.15نقطة(، 'فاس بولمان )

 + نقطة(.0.08+ نقطة( وجهة 'الشاوية ورديغة' ) 0.08الشراردة بني حسن' )

 

 االجتماعية والديمقراطية االقتصادية ميةوالتن المسؤولة، الحكامة السابع: الفصل .7
 الرأس المال البشري 1.7

ُيظهر الهيكل الوظيفي لموظفي الدولة
12

تفاوتات كبرى ُتشير إلى تجّمع مهم للموظفين في محور 'الرباط الدار  

، 2012من موظفي الدولة سنة  %16.2البيضاء'. تحتل جهة 'الرباط سال زمور زعير' المرتبة األولى بضّمها لـ

نقطة  0.7. أما جهة 'سوس ماسة درعة' التي شهدت تحسنًا بلغ 1998نقطة مقارنة بسنة  2.3بتراجع بنسبة 

 0.8خالل نفس الفترة، فهي تحتل المرتبة الثانية على غرار جهة 'الدار البيضاء الكبرى' التي تراجعت حصتها بـ

مراكش تانسيفت الحوز' و'مكناس تافياللت' . أما النسب التي تخص جهات '2012سنة  %9.7نقطة لتحقق نسبة 

 . 2012و 1998بين  %8فقد استقرت حول 

خالل الفترة  %4.1ومن حيث الدينامية، سجلت جهة 'وادي الذهب الكويرة' أعلى متوسط معدل نمو سنوي بنسبة 

(، % 2.5' )(، 'طنجة تطوان%2.7، متبوعة بالجهات 'العيون بوجدور الساقية الحمراء' )2012و 1998ما بين 

(، 'الجهة الشرقية' %2(، 'الشاوية ورديغة' )%2.1(، 'سوس ماسة درعة' )%2.2'الغرب الشراردة بني حسن' )

(. أما عن النسب %1.6لكل جهة( وجهة 'تادلة أزيالل' )  %1.7(، 'كلميم السمارة' و'دكالة عبدة' )1.9%)

(. كما سجلت جهات %1.5لنمو السنوي الوطني )الُمسجلة في الجهات األخرى فال تكاد تتجاوز متوسط معدل ا

'الدار البيضاء الكبرى' و'الرباط سال زمور زعير' حتى مع عدد أكبر من الموظفين، أدنى متوسط معدل نمو 

 على التوالي.  %0.5و %0.9سنوي بـ

: هيكل ونسبة متوسط معدل النمو السنوي لموظفي الدولة59 المبيان رقم  

 

 مديرية الدراسات والتوقعات الماليةومعطيات  HCPالمصدر: 

ُيظهر التحليل الجنساني استمرار التفاوتات في اإلدارة بين الجنسين رغم كل الجهود المبذولة في هذا اإلطار على 

المستوى الوطني والجهوي على حد سواء. وبالفعل، حققت جهة 'الرباط سال زمور زعير' التي ُتعّد العاصمة 

النسائية تمثيليةمستوى للى اإلدارية للمملكة، أعل
13

(، متبوعة 1998سنة  %39.5مقابل  2012سنة  41.9%) 

(، 'مراكش %35.3مقابل  %40.8(، 'دكالة عبدة )%42.3مقابل  %41.4بجهات 'الدار البيضاء الكبرى' )

                                                 
12

 ، باستثناء األجانب وغير الُمصّرح بهم PPRيتعلق األمر بالموظفين المدنيين للدولة الذين يتم أداء أجورهم عبر   
13

 ةحصة النساء في الهيكل الوظيفي لموظفي الدول  
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( وجهة 'طنجة تطوان' %37.4مقابل  %38.9(، 'فاس بولمان' )%36.2مقابل  %40.1تانسيفت الحوز )

 (.%30.6مقابل  35.9%)

كما سجلت الحصص األدنى من التمثيلية النسائية في الدولة في جهات الجنوبية الثالث، 'كلميم السمارة' بنسبة 

، جهة 'وادي %11.6حيث سّجلت آنذاك  1998حيث تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة بسنة  2012سنة  20.5%

ة 'العيون بوجدور الساقية الحمراء' ( وجه1998سنة  %21.6مقابل  2012سنة  %24الذهب الكويرة' )

 (.%23.6مقابل  27.9%)

: حصة النساء في الهيكل الوظيفي لموظفي الدولة 60 المبيان رقم  

 
 ومعطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية HCPالمصدر: 

 

 

 االستثمار  .3.7
 

 2012سنة  %17.1 بلغتهمة مساب اإلجماليالداخلي جهة 'الدار البيضاء الكبرى' أهم حصة من الناتج  حققت

مقابل  %11.6نقطة، متبوعة بجهة 'سوس ماسة درعة' ) 1.8، وهو ما ُيمثل خسارة 1998سنة  %18.9مقابل 

مقابل  %9( وجهة 'مراكش تانسيفت الحوز' )%9.7مقابل  %9.2(، 'الرباط سال زمور زعير' )13.1%

أن  اإلجمالي الوطني مما يعكس إرثًا وطنيًا يجب داخليمن الناتج ال %46.8(. ُتمثل هذه الجهات األربع 7.5%

 المسارات التي ُيمكن أن ُتحفزها الحكامة الجهوية الجديدة. ت الحالية أو من خالل ايتم استيعابه حسب الدينامي

: هيكل ومتوسط معدل النمو السنوي للناتج الداخلي اإلجمالي اإلقليمي61المبيان رقم   
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 راسات والتوقعات الماليةمديرية الد معطياتالمصدر: 

ية، تكشف عن المسارات األكثر دينام من حيث ُمعّدل النمو، فالجهات التي تتميز بمساهمات ضعيفة هي التي

بما فيها  2012و 1998( خالل الفترة ما بين % 5.6بمتوسط معدالت نمو سنوية أكثر من المعدل الوطني )

على التوالي. وعلى  %11.3 %11.6الذهب الكويرة' بنسب  جهات 'العيون بوجدور الساقية الحمراء' و'وادي

( و'دكالة عبدة' %6.9( و'مراكش تانسيفت الحوز' )%7.6غرار هاتين الجهتين، سجلت جهة 'الشاوية ورديغة' )

( حيث %3.1( أعلى معدالت نمو. في حين سجلت جهة 'الغرب الشراردة بني حسن' أقل معدل نمو )6.7%)

معدل النمو في النشاط الرئيسي. كما سجلت باقي الجهات معدالت نمو تأرجحت حول تأثرت باالنخفاض في 

 المعدل الوطني. 

إلى  %17.4حيث انتقل من  2012و 1998نقاط بين  5.9وعالوة على ذلك، ارتفع معدل االستثمار الصناعي بـ

نقطة  26.7زيادة بنسبة . وُيعزى هذا األداء بالخصوص إلى فرع الميكانيك وعلم المعادن الذي حقق 23.3%

+(. وفي الوقت نفسه، انخفض %7والصناعة الكيميائية والكيميائية الموازية ) 2012سنة  %42.3ليصل إلى 

 .%12.4نقاط ليحقق نسبة  10.8معدل االستثمار في صناعة النسيج والجلود بنسبة 

، حققت 2012وهكذا، في سنة مار. أثرت التخصصات القطاعية لمختلف الجهات في أداءاتها فيما يتعلق باالستث

الجهات الثالث )'تادلة أزيالل'، 'دكالة عبدة' و'طنجة تطوان'( معدالت استثمار أفضل بكثير من المعدل الوطني 

على التوالي(. زادت هذه الجهات الثالث من مستويات االستثمار مع ارتفاع  %46.6و 45.2%، 68.2%)

نقطة لجهة 'طنجة تطوان'. تتخصص  33.4نقطة لجهة 'دكالة عبدة' و 28.3نقطة لجهة 'تادلة أزيالل' و 47.1بـ

هذه الجهات في قطاعات تتميز بإمكانات استثمارية قوية. وبذلك، نجد جهة 'تادلة أزيالل' وجهة 'دكالة عبدة' في 

( وجهة من استثمارات الجهتين على التوالي %92.5و %79.4قطاع الصناعة الكيميائية والكيميائية الموازية )

من استثمارات الجهة(. أما معدل االستثمار في جهة  %71'طنجة تطوان' في الصناعة الميكانيكية والمعدنية )

 6بمستوى أقل من  %17.4من االستثمار الوطني( فهو يصل إلى  %34.6'الدار البيضاء الكبرى' )الذي ُيشكل 

 .2012نقاط من المعدل الوطني سنة 

 

الستثمار الصناعي : معدل ا62 لمبيان رقما  

 
 MICENالمصدر:  

 

 نفقات استثمار الميزانية العامة  

 2008سنة  %2.7نقطة للناتج الداخلي اإلجمالي، حيث انتقلت من  1.9ارتفعت نفقات استثمار الميزانية العامة بـ

من  %30. ُتمثل حصة النفقات المخصصة للجهات ما يقارب 2013للناتج الداخلي اإلجمالي سنة  %4.5إلى 

. حققت تسع جهات )'وادي الذهب الكويرة'، 'كلميم السمارة'، 2012مجموع استثمارات الميزانية العامة سنة 

'مراكش تانسيفت الحوز'، 'الجهة الشرقية'، 'تادلة أزيالل'، 'مكناس تافياللت'، 'فاس بولمان'، 'تازة الحسيمة 

المتعلقة بالناتج الداخلي اإلجمالي على المستوى  تاونات' وجهة 'طنجة تطوان'( مستويات أعلى من النفقات
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الوطني، خاصة، جهة 'طنجة تطوان' التي عّبأت ميزانيات استثمار ارتباطًا بالناتج الداخلي اإلجمالي الذي ُيمثل 

أضعاف المعدل الوطني. أما المنطقة األقل نتيجة فيما يتعلق باستثمارات الدولة هي 'الشاوية  3ما يقارب من 

 مرات أقل من المعدل الوطني.  3من الناتج الداخلي اإلجمالي، بما يقارب  %0.5ة' بمعدل ورديغ

 0.8نقطة و 1.2من حيث الدينامية، حققت جهة 'طنجة تطوان' وجهة 'فاس بولمان' أفضل األداءات بزيادات 

 .2013و 2008نقاط على التوالي بين 

 

 من الناتج الداخلي اإلجمالي %بـ  : نفقات استثمار الميزانية العامة63المبيان رقم 

 
 

 ةمديرية الدراسات والتوقعات المالي معطياتو MEFالمصدر: 

 التجارة الخارجية  . 3.7
 

على المستوى  2012و 2009كمتوسط سنوي خالل الفترة ما بين  %17.8ارتفعت الصادرات اإلجمالية بـ

الزيادة التي جهات في  5على ذلك، ُتساهم . وعالوة 2012مليون درهم سنة  184.885الوطني، لتصل إلى 

(، جهة 'طنجة %21.3(، جهة 'دكالة عبدة' )%27.1وهي: جهة 'الدار البيضاء الكبرى' ) %81.8في ُحّددت 

 (.%6.4( وجهة 'الشاوية ورديغة' )%8.3(، جهة 'سوس ماسة درعة' )%18.7تطوان' )

، 2012و 2009ن الناتج الداخلي اإلجمالي بين سنتي وفيما يتعلق بالدينامية، فقد ارتفع إجمالي الصادرات م

 (. %11.4( وجهة 'الدار البيضاء الكبرى' )%12.1(، 'طنجة تطوان' )%35.1خاصة جهة 'دكالة عبدة' )

PIB : إجمالي الصادرات من نسبة الناتج الداخلي اإلجمالي 64المبيان رقم   

 

 ةعات الماليمديرية الدراسات والتوق معطياتو المصدر: مكتب الصرف

 %24.6مقابل  2012سنة  %28.1ليصل إلى  2012و 1998نقاط بين  3.4ارتفع معدل التصدير الصناعي بـ

، 'كلميم 2012. حققت خمس مناطق معدالت التصدير الصناعي أعلى من المعدل الوطني سنة 1998سنة 
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( وجهة %58.8ذهب الكويرة' )(، 'وادي ال%60(، 'طنجة تطوان' )%66.2(، 'دكالة عبدة' )%67.6السمارة' )

 (.%57.5'الغرب الشراردة بني حسن' )

ومن حيث الدينامية، تم تسجيل أفضل األداءات في الجهات 'الغرب الشراردة بني حسن'، 'طنجة تطوان'، 'كلميم 

 نقطة على التوالي.  9.5نقطة و 15.5نقطة،  29.9نقطة،  44.5السمارة'، 'دكالة عبدة' بزيادات قدرها 

: معدل التصدير الصناعي 65يان رقم المب  

 

 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتو MICIEN  المصدر:

 التمويالت المحلية  . 4.7

، بمتوسط 2005مليار درهم سنة  29.7مليار درهم مقابل  43.7، بلغت موارد الجماعات المحلية 2009في عام 

( ومنتجات التجهيز % 48.4ادات بين منتجات التشغيل ). تتقسم هذه اإلير%10.1معدل نمو سنوي قدره 

( في حين استفادت %26.5( والتمويل الخارجي )%72.2(.وتتألف هذه األخيرة من الفوائض السابقة )51.6%)

( أكثر من الموارد الخاصة بالجماعات المحلية  %58منتجات التشغيل من المزيد من التحويالت من الدولة )

(44% .) 

( متبوعة بالجهات 'مراكش % 9.5( و'الرباط سال زمور زعير' )%15.4'الدار البيضاء الكبرى' ) تضّم جهات

من  % 50( أكثر من  %8.1( و'طنجة تطوان' )% 9.3(، 'سوس ماسة درعة' ) %9.4تانسيفت الحوز' )

ات التشغيل لمجموع من إيراد % 50إيرادات تشغيل الجماعات المحلية. ُتمثل الموارد التي يتم تحويلها أكثر من 

الجهات باستثناء جهة 'الدار البيضاء الكبرى' و'الرباط سال زمور زعير' التي تهيمن عليها اإليرادات الخاصة 

 . 2009سنة  % 53.2و % 71.3بـ

وعالوة على ذلك، تستفيد الجهات التي تتمتع بأقل حصة من إيرادات التشغيل من تحويالت أكثر من الدولة حيث 

، مثل الجهات 'كلميم السمارة'، 'وادي الذهب الكويرة' و'العيون بوجدور الساقية % 80صص تتجاوز الح

درهم  1322الحمراء'. يظهر هذا االهتمام الخاص الذي تحظى به هذه الجهات بشدة إيرادات التشغيل التي بلغت 

ة 'العيون بوجدور الساقية درهم للفرد الواحد لجه 1218لجهة 'وادي الذهب الكويرة'،  2009للفرد الواحد سنة 

درهم للفرد الواحد على المستوى الوطني.  679درهم للفرد الواحد لجهة 'كلميم السمارة' مقابل  1154الحمراء' و

 464على عكس إيرادات التشغيل لجهة 'الغرب الشراردة بني حسن' وجهة 'تازة الحسيمة تاونات' التي بلغت 

 .2009درهم للفرد الواحد خالل سنة  470و

، بمتوسط معدل نمو سنوي 2009مليار درهم برسم سنة  24.5وعالوة على ذلك، أنفقت الجهات االقتصادية 

. استقرت حصة نفقات الجماعات المحلية مقارنة بالناتج الداخلي اإلجمالي حيث 2005مقارنة بسنة  %10قدره 

ذه النفقات من مجموع نفقات . وفي المقابل، القت حصة ه2009و 2005بين  %3.3إلى  %3.2انتقلت من 

 . 2009سنة  % 12.5إلى  2005سنة  % 11.7الدولة استحسانًا، حيث انتقلت من 

من مجموع نفقات الجماعات المحلية.  %51.1من موارد التشغيل  %50ُتمثل نفقات الجهات التي ُتحقق أكثر من 

( %14.1هة 'الدار البيضاء الكبرى' )وهكذا، ترجع الحصة األكثر أهمية من نفقات الجماعات المحلية إلى ج

(، 'الرباط سال زمور زعير' %9(، 'مراكش تانسيفت الحوز' )%10.7متبوعة بجهة 'سوس ماسة درعة' )

 (. %8.4( ثم جهة 'طنجة تطوان' )8.9%)

+15,5 +9,5 +29,9 -56,3 +44,5 -4,0 -1,8 -7,2 -0,2 -1,8 -40,7 -12,1 -7,7 -3,4 -9,8 -1,9 
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إذا كانت حصص الجهات الجنوبية في إجمالي نفقات الجماعات المحلية تبقى منحازة للعدد المحدود نسبيًا 

 786كان، فإن هذه الجهات تتميز  بارتفاع في كثافة النفقات حيث بلغ متوسطها ضعف كثافة المعدل الوطني )للس

لجهة 'وادي الذهب الكويرة'،  1989(. ولهذا، وصلت نفقات الفرد الواحد متوسط 2009درهم للفرد الواحد سنة 

 واحد لجهة 'كلميم السمارة'.درهم للفرد ال 1502لجهة 'العيون بوجدور الساقية الحمراء' و 1585

: كثافة نفقات الجماعات المحلية 66المبيان رقم   

 

 مديرية الدراسات والتوقعات المالية ومعطيات TGR: المصدر

وفي المقابل، كانت نفقات الجماعات المحلية أقل كثافة على مستوى جهات 'الغرب الشراردة بني حسن' و'تازة 

 .2009درهم للفرد الواحد خالل سنة  456و 582إلى الحسيمة تاونات' بمعدالت وصلت 

مقابل  2009سنة  %61.2نسبة ية تكاليف التشغيل التي ساهمت بُتهيمن على هيكلة نفقات الجماعات المحل

كما أن حصة نفقات التشغيل هي األكثر وضوحًا فيما يتعلق بنفقات جهة 'الدار لتكاليف االستثمار.  38.8%

. وباإلضافة إلى ذلك، كانت جهود االستثمار على مستوى جهة % 77.4صلت إلى البيضاء الكبرى' حيث و

 من النفقات(.  %60'وادي الذهب الكويرة' )

ُتمثل نفقات التشغيل ثقاًل مهمًا في الجهات ويمكن أن تؤثر على ادخاراتها، وبالتالي، على هوامش التمويل التي 

على المستوى المحلي. ُتعزى هذه المصاريف في الغالب إلى  ُيمكن أن ُتقّدم ألصحاب المشاريع االستثمارية

 % 61و % 65.2موظفي الجماعات المحلية. وهكذا، بلغت حصة تعويض الموظفين في مصاريف التشغيل 

على الصعيد   %54.7على مستوى جهات 'وادي الذهب الكويرة' و'العيون بوجدور الساقية الحمراء' مقابل 

 . 2009الوطني سنة 

( نفقات 2009على الصعيد الوطني سنة  %42.2األشغال الجديدة واإلصالحات الكبرى الحصة األعلى ) ُتشكل

. استفادت جهة 'سوس ماسة درعة' من الحصة الكبرى لهذه 2009مليار درهم سنة  9.5االستثمار، التي بلغت 

(، 'فاس بولمان'  % 8.5)(، 'طنجة تطوان'  %10( متبوعة بجهة 'مراكش تانسيفت الحوز' )% 14.2النفقات )

من مجموع نفقات  % 7(. ال تتجاوز نفقات الجهات األخرى % 8.2( و'جهة الدار البيضاء الكبرى' )% 8.3)

 االستثمار الجماعات المحلية.

ختم االرتفاع في نفقات التشغيل في مقابل المصاريف القدرة على التمويل الذاتي للجماعات المحلية لتلبية نفقات 

 33.3ليصل إلى  2009و 2005بمعدل سنوي بين  % 21ار. وبالتالي، زادت الحاجة إلى التمويل بنسبة االستثم

 . 2009مليار درهم سنة 

وعالوة على ذلك، وباستثناء جهات 'الشاوية ورديغة' و'تازة الحسيمة تاونات' التي سجلتا فائض في التمويل سنة 

 هات في حاجة إلى تمويل.مليون درهم، تبقى جميع الج 26.2و 84.8بـ 2009

+12,2% +11,9% +13,4% +13,7% +8,6% +4,3% +7,7% +12,3% +6,2% +6,5% +9,0% +22,1% +6,3% +16,8% -5,0% +10,4% 
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: احتياجات تمويل الجماعات المحلية حسب الجهات 67المبيان رقم   

 

 مديرية الدراسات والتوقعات المالية ومعطيات TGR: المصدر

 

ُيمّكن اللجوء إلى إيرادات التجهيز من موازنة حسابات الجماعات المحلية وذلك استجابة للرغبة في تمويلها. 

( %26.5( متبوعة بالتمويالت الخارجية )%72.2دات من فوائض سابقة للجماعات المحلية )تتشكل هذه اإليرا

 (. %1.3والداخلية )

مليار درهم سنة  12.9مقابل  2009مليار درهم سنة  19.2وهكذا، بلغ رصيد حسابات الجماعات المحلية 

ة 'الدار البيضاء الكبرى' . هذا الرصيد مهم على مستوى جه% 10.5قدره  سنوي عدل نموتوسط م، بم2005

 (.%9.9( ثم جهة 'سوس ماسة درعة' )%9.6( متبوعة بجهة 'الرباط سال زمور زعير' )14.3%)
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 ... خالصات

وهكذا، يرصد التحليل الوصفي الستفادة الجهات من الحقوق األساسية فوارق يمكن توليفها من خالل مؤشر 

(IADF)مركب من الحصول على الحقوق األساسية 
14

حقوق  إلى. حيث أن سبع جهات تمكنت من الولوج 

اإلنسان األساسية بنسب مهمة أكبر من المعدل الوطني، وذلك برسم سنة 
15

 العيون'، وتصدرت جهة 2013

كلميم '، ثم 'الرباط سال زمور زعير'، الترتيب بأعلى مؤشر ولوج كلي، متبوعة بجهة 'الساقية الحمراء بوجدور

تادلة ' جهة، فيما احتلت 'الجهة الشرقية'و الكبرى' الدار البيضاء'، و'الشاوية ورديغة'و ،'فاس بولمان'، و'السمارة

فهذا الترتيب هو نتيجة لولوج مختلف حسب فصول الحقوق ومع ذلك،  .المرتبة األخيرة في هذا الترتيب 'أزيالل

األساسية
16
.  

( 2013: خريطة ولوج الجهات المغربية للحقوق األساسية )1الشكل رقم   

 

 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتالمصدر: 

 

 

                                                 
14

 .1نظرة عامة على المنهجية الُمتبعة في الملحق   
15

 أو أحدث المعطيات. 2013معطيات   
16

 .2انظر الملحق رقم   
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قراءة الخريطة: ُصّممت هذه الخريطة على أساس النسب الُمحصل عليها بخصوص كل جهة على حدة. تّم تحديد الجهات الحاصلة 

ؤشر مركب من على أعلى مؤشر مركب من الحصول على الحقوق األساسية بلون داكن. أما الجهات الحاصلة على أدنى م

 الحصول على الحقوق األساسية فتّم تحديدها بلون فاتح.

وهكذا، وعلى الرغم من تموقع جهة 'العيون بوجدور الساقية الحمراء' على رأس القائمة فيما يتعلق بالمؤشر 

لى العام ومعظم الفصول، تحتل هذه الجهة المرتبة الثامنة فيما يخص فصل الّدمج والتضامن. يرجع سبب ذلك إ

بين الجنسينالمساواة  ترتيب منخفض نسبيا من حيث عدم التمييز وتعزيز
17

وخاصة ( 2013سنة  11)المرتبة  

  %10.4مقابل  %35.9)نسبة معدل البطالة للنساء وصلت إلى  من حيث التوازن بين الجنسين في سوق العمل

 على المستوى الوطني(. 

غم احتاللها الرتبة الثانية فيما يتعلق بالمؤشر العام، تحتل هذه أما بالنسبة لجهة 'الرباط سال زمور زعير'، فر

منخرط  75المبتكرة )مثال:  الحوار االجتماعي والحوار المدني والشراكاتفيما يتعلق بفصل  14الجهة المرتبة 

منخرط على المستوى الوطني( 130آالف ساكن مقابل  10في التعاونيات لكل 
18

. باإلضافة إلى ذلك، وعلى 

رغم من أن الولوج األكثر أهمية على الصعيد الوطني للجهة إلى المعارف، التكوين والتنمية الثقافية، فهي تحتل ال

آالف منخرط  10مستفيد من أنشطة دور الشباب لكل  21مرتبة أقل في الحق في الثقافة )المرتبة الخامسة بـ

 لجهة 'العيون بوجدور الساقية الحمراء'.  100مقابل 

ر جهة 'العيون بوجدور الساقية الحمراء'، احتلت جهة 'كلميم السمارة' المرتبة الثالثة على مستوى وعلى غرا

المؤشر العام وذلك راجع إلى الولوج النسبي الهام للخدمات األساسية والرعاية االجتماعية ) الرتبة الرابعة( 

ل المرتبة الخامسة عشر فيما يتعلق بفصل والمعارف، التكوين والتطوير الثقافي )المرتبة الرابعة( في حين تحت

فيما يتعلق بعدم التمييز وتعزيز المساواة بين  الدمج والتضامن. ويرجع هذا التموضع إلى درجة أقل أهمية نسبيا

الجنسين
19
( وحماية األشخاص والفئات الضعيفة2013سنة  15)المرتبة  

20
(. كما يتعلق األمر على 14)المرتبة  

على  % 10.4مقابل  %35.9وق الشغل )معدل البطالة بين النساء التي تصل إلى وجه الخصوص بمؤشر س

 الصعيد الوطني(.

وفي المقابل، رغم احتالل جهة 'تادلة أزيالل' المرتبة األخيرة في المؤشر العام للولوج إلى الحقوق األساسية، 

الثانية(. وحول هذا الفصلحظيت هذه الجهة بولوج مهم نسبيًا فيما يتعلق بحماية األطفال )المرتبة 
21

، ُتعّد هذه 

الجهة على وجه الخصوص ألول مرة تحت منظور الحق في صحة األم والطفل والحماية الطبية )بأفضل ثاني 

على الصعيد الوطني(  وثاني أفضل معدل  % 139مقابل  % 153معدل عام لتلقيح األطفال بالبي سي جي )

على الصعيد الوطني(. كما تحتل هذه  140آالف ساكن مقابل  10لكل  18لالستشارات الطبية للنساء الحوامل )

الجهة مرتبة جيدة فيما يتعلق بالحوار االجتماعي والمدني والشراكات المبتكرة )المرتبة الثالثة بأفضل معدل 

على الصعيد الوطني( 130آالف ساكن مقابل  10منخرط في التعاونيات لكل  255للولوج إلى التعاونيات، بـ
22
 

على  %12.6من مساحة الجهة المغطاة بالغابات الطبيعية مقابل  % 27.2وحماية البيئة )المرتبة الرابعة بـ

الصعيد الوطني(
23

 . 

 

                                                 
17

  1.3للمزيد من التفاصيل، انظر الفقرة   
18

  5للمزيد من التفاصيل، انظر الفصل   
19

  1.3للمزيد من التفاصيل، انظر الفقرة   
20

 2.3 للمزيد من التفاصيل، انظر الفقرة  

4للمزيد من التفاصيل، انظر الفصل  
21

  

 5للمزيد من التفاصيل، انظر الفصل  
22

  

 6للمزيد من التفاصيل، انظر الفصل  
23
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 (IADF 1998-2013) : ولوج الجهات المغربية إلى الحقوق األساسية 68المبيان رقم   

 

 مديرية الدراسات والتوقعات المالية معطياتالمصدر: 

، لوحظ أن جهات 'كلميم السمارة' و'الجهة الشرقية' هي الجهات األكثر تحسنًا من حيث النسب اميةالدينمن حيث 

. 2013للتموقع في المرتبة الثالثة والسابعة على التوالي سنة  1998مراتب منذ  5المسجلة حيث حازت على 

مراتب،  4لدمج والتضامن )+ وفيما يتعلق بالجهة الشرقية، يرجع تطورها في جزء كبير منه إلى ولوج أفضل ل

مراتب، المرتبة الخامسة سنة  9( وأفضل حماية لألشخاص والفئات الضعيفة )+ 2013المرتبة السابعة سنة 

2013 .) 

إلى  ولوج أفضل للخدمات األساسية  1998مقارنة بتموقعها سنة  2013يرجع تموقع جهة 'السمارة كلميم' سنة 

( والحوار االجتماعي والحوار المدني والشراكات 2013المرتبة الرابعة سنة مراتب،  7والرعاية االجتماعية )+

( في حين استقرت رتبتها مقارنة بالفصول األخرى للحقوق 2013مرتبة،  المرتبة الثانية سنة  11المبتكرة )+

ي التعليم األساسية. كما تحّسن الولوج إلى الخدمات األساسية والرعاية االجتماعية خاصة على مستوى الحق ف

(. أما 2013مراتب، المرتبة الثالثة في سنة  9( والحق في السكن )+2013مراتب، المرتبة الثانية سنة  10)+ 

بالنسبة للولوج إلى الحوار االجتماعي والحوار المدني والشراكات المبتكرة، فقد تحسن خصوصًا بعد 

 10منخرط لكل  162( وبـ1998سنة  2ابل مق 2013آالف ساكن سنة  10لكل  14تضاعف/انتشار التعاونيات )

 .1998سنة  41مقابل  2013آالف ساكن سنة 

 11مراتب، المرتبة  6-أما بالنسبة لجهة 'طنجة تطوان' فإن انخفاض المؤشر العام للولوج إلى الحقوق األساسية )

تب، المرتبة الرابعة مرا 8-( راجٌع إلى ولوج أقل أهمية للخدمات األساسية والرعاية االجتماعية )2013سنة 

 14-) 24(. وارتباطًا بهذا الفصل، يرجُع هذا االنخفاض إلى ولوج أقل إلى الحق في العدل2013عشر سنة 

بمعدل إجمالي للقضايا الجنائية المسجلة في المحاكم االبتدائية بنسبة  2013رتبة، المرتبة الخامسة عشر سنة 

                                                 
24

  11.1للمزيد من التفاصيل، انظر الفقرة   
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مراتب، المرتبة الخامسة عشر  10-) 25ق في المباشرة( وفي الح1998سنة  %110مقابل  2013سنة  % 91

  (.1998سنة %11.2مقابل  2013سنة   -6.9%مع معدل الصافي إلنشاء الشركات الصناعية بـ 2013سنة 

      2013و 1998: تطور ولوج الجهات المغربية إلى الحقوق األساسية بين 69المبيان رقم 

 

 قعات الماليةمديرية الدراسات والتو معطياتالمصدر: 

 

. أما 2013و 1998قراءة الرسم البياني: بالنسبة للجهات الواقعة على المنصف األول )الخط المائل(، لم يتغير المحرك بين سنتي 

 1998بخصوص الجهات التي تقع فوق المنصف األول )لخط المائل( فقد سّجلت تحسنًا )مقابل انحدار ُمسجل( للنتائج بين سنتي 

 .2013و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

  7.1للمزيد من التفاصيل، انظر الفقرة   
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وسجلت الدراسة يف خالصاهتا، أن التقدم يف الولوج 

حقوق اإلنسان ليس فقط متبوعا ” أجيال“ملختلف 

بدينامية ختتلف حسب املنطقة ونوع احلقوق، ولكن 

بة أكثر متاسكا ميكن أن حتسن من تستدعي مقار

ثارها على السكان املستهدفني، من أجل استعادة آ

للمواطنني  اليوميةمبدأ جتزئة احلقوق يف احلياة 

 . واملواطنات

وبالتايل، توجد بعض اجلهات اليت استفادت من 

التطور الكبري فيما يتعلق مبجموعة واسعة من 

احلقوق األساسية ولكنها مل تعرف تغريات حقيقية يف 

عمق العالقات غري املتكافئة بني اجلنسني خاصة فيما 

 خيص احلق يف الشغل.  

هذا الباب املتعلق بتطور  وعالوة على ذلك، يف إطار

سوق الشغل والباب املتعلق باألصول اإلنتاجية حيث 

وحيث جيب اقتصاد املعرفة حيتل اآلن مكانا رئيسيا 

أن نكون أكثر انتباهًا إىل مسألة املساواة جلعل 

ميكن منوذج التنمية أكثر مشواًل وإنصافًا. كما 

السكان، وال سيما النساء والشباب، من حتسني فرص 

املساواة واملشاركة والوصول إىل حقوق اإلنسان، 

وبالتايل احلصول على احلقوق املدنية والسياسية ، 

وهو ما اعتربته الدراسة عنصر هام الستكمال 

 . الدميوقراطية

كما أن حتليل الولوج للحقوق املدنية والسياسية 

ُيشكل عنصرًا هامًا إلمتام هذه الدراسة رغم أهنا مل 

 ملرحلة احلالية. تكن جزءا من ا

ودعت الدراسة إىل مزيد من اإلصالحات مبا يتماشى مع 

األخري.  اخليارات اليت وضعتها اململكة يف الدستور

كما جيب التذكري بأن التقييم العادل لألهداف 

امُلسطرة يعتمد على اإلدراك اجليد لـ'البيانات' 

 الذي ُيشكل الركيزة األساسية لإلصالح.
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يناميات اإلصالح اإلقليمي املتوقع والرهان على أن د

قد تكون الناقل الذي من شأنه أن يفتح آماال 

، وذلك جبعل السياسات جديدة يف مجيع مناطق اململكة

العمومية يف قلب مجيع السياسات العمومية، الشغل 

الشاغل لدستورنا، حقوق اإلنسان غري اجملزأة وعدم 

 التمييز .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحقات:

 (IADF): منهجية إنشاء مؤشر الولوج إلى الحقوق األساسية 1قالملح
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  وذلك الجهة وحسب مؤشر لكل 10 إلى 0 من مقياس على درجة إنشاء :1 الخطوة 
  .مؤشر 64لـ الجهوية القيم بتوحيد

 

  من حسابي كمتوسط (27) األساسية الحقوق من لكل نتيجة إنشاء :2 الخطوة
   .حدة على حق كل إلى ُتحيل التي الفردية المؤشرات عشرات

  لنتائج حسابي كمتوسط السبعة الفصول من فصل لكل نتيجة إنشاء :3 الخطوة
   .حدة على فصل لكل المكونة األساسية الحقوق

 السبع لنتائج كمعّدل (IADF) األساسية الحقوق إلى الولوج مؤشر إنشاء :4 الخطوة
 حقوق 4 األول، الفصل في حق 12) فصل لكل المكونة الحقوق شملتها التي فصول

  حق الرابع، الفصل في حقوق 2 الثالث، الفصل في حقوق 3 الثاني، الفصل في
  الفصل في حقوق 4و السادس الفصل في واحد حق الخامس، الفصل في واحد

   .(السابع
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: جدول ُملّخص للمؤشرات األساسية المستخدمة في مؤشر الولوج إلى الحقوق األساسية حسب 2الملحق 

 الفصول وحسب الحق األساسي 
 

 المؤشر الحق األساسي الفصل

ل 
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1
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:

 

 

الحق في الضمان 

 والسالمة

 %معدل النمو السكاني 

 الحق في الصحة

 عدد السكان لكل سرير في المستشفيات العامة 
 عدد السكان لكل طبيب )المجال العمومي والخصوصي(

ألف والدة(  100معدل وفيات األمهات في المؤسسات الصحية العمومية )لكل   

الحق في السالمة 

 الغذائية
 (%) شهرًا الذين يتميزون بوزن/طول أقل من العادي  11-0نسبة األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين    

الحق في الولوج إلى 

الماء والكهرباء 

 والصرف الصحي

 معدل الكهربة في الوسط القروي (%) 

 نسبة السكان المستفيدين من شبكة الصرف الصحي (%) 

 الحق في التعليم

التعليم االبتدائي العمومي  في نسبة اإلشراف  

 نسبة االزدحام في قاعات التعليم االبتدائي العمومي

 نسبة التالميذ الُمسجلين في السنة السادسة مقارنة بالمسجلين الجدد في السنة األولى من التعليم األولي العمومي 

في التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي نسبة اإلشراف  

ام في قاعات التعليم الثانوي اإلعدادي العمومينسبة االزدح  

 حصة القطاع الخصوصي في العاملين في التعليم الثانوي اإلعدادي

 في التعليم الثانوي التأهيلي العمومينسبة اإلشراف 

 نسبة االزدحام في قاعات التعليم التأهيلي اإلعدادي العمومي 

 نسبة النجاح في الباكالوريا 

 سنوات  10بة األمية بين األشخاص الذين يبلغون نس

الحق في العمل 
 ظروف الئقة وعادلة

 نسبة النشاط العام 

 نسبة البطالة 

 الحق في االستثمار
 نسبة الدوران 

 النسبة الصافية لإلبداع  

 الحق في السكن
ساكن(  1000عدد رخص البناء )لكل   

ؤقت نسبة السكان المقيمين في سكن م  

الحق في التنقل 

 والنقل
 تقرير طول الطرق التي تّم تشييدها وتمهيدها ومساحتها

ساكن(  1000المشاركة في المخيمات الصيفية )األنشطة الصيفية لكل  الحق في الترفيه  

الحق في العدل 

 والحماية القضائية
 (%) لمحاكم االبتدائية حصة القضايا الجنائية المحكوم فيها على القضايا المسجلة في ا  

الحق في الحماية 

 االجتماعية

 من السكان  % CNSSالعاملين المؤمنين والمستفيدين من 

 من السكان  % CNOPSالعاملين المؤمنين والمستفيدين من 
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الحق في الولوج إلى 

 التعليم العالي

 ين في التعليم العالي العموميمؤشر التكافؤ بين الجنس

 نسبة التأطير في التعليم العالي العمومي 

تعزيز وتثمين التعليم 

 التقني

 عدد المتدربين في التكوين المهني في القطاع العمومي حسب الجهة )لكل ألف ساكن( 

 حصة القطاع الخاص من المتدربين في التكوين المهني

ساكن  1000فيدين من أنشطة دور الشباب لكل عدد المست الحق في الثقافة  

الحق في ممارسة 

 الرياضة
 عدد السكان لكل منشأة رياضية 

لف
ا

ل 
ص 3

 : دم
ال

ج  ال
و

ضا
ت

ن
 (%مؤشر التكافؤ في مرحلة ما قبل المدرسة )عدم التمييز وتعزيز  م
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المساواة بين 

 الجنسين
 (%مؤشر التكافؤ على مستوى التعليم االبتدائي )

 (%التكافؤ على مستوى التعليم الثانوي اإلعدادي العمومي ) مؤشر

 نسبة النساء ضمن السكان النشيطين (%) 

 (%نسبة البطالة بين النساء )

حماية األشخاص 

 والفئات الضعيفة

 ( لمعاقين )عدد المستفيدين/المشرفينفي المراكز المخصصة ل نسبة اإلشراف

اليوسفية للمشلولين والمنظمات العلوية لحماية المكفوفين وضعاف البصر نسبة اإلشراف في التعاونيات  

الحّد من الهشاشة 

 والتهميش

  (% نسبة الفقر )

 نسبة التهميش (%) 

 مؤشر جيني
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حقوق األطفال في 

التعليم والتربية 

 والتكوين

لمدرسيمؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم ما قبل ا  

ساكن  1000عدد المستفيدين من أنشطة دور الشباب لكل   

 عدد المستفيدين من أنشطة دور الشباب حسب المؤسسات 

 عدد السكان في كل دار للشباب 

الحماية الطبية 

 والصحية لألم والطفل

 

 المعدل اإلجمالي لتلقيح األطفال بالبي سي جي 

ساكن 1000اء الحوامل لكل نسبة االستشارات الطبية للنس  

ساكن 1000لكل  لنساء الحواملالُمبكرة بالنسبة ل االستشارات الطبيةنسبة   
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للتطور االقتصادي 

 واالجتماعي

آالف ساكن        10عدد التعاونيات لكل   

آالف ساكن  10لتعاونيات لكل عدد المنخرطين في ا  
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الحفاظ على التنوع 

البيولوجي والنظم 

 اإليكولوجية

 حصص المساحات الغابوية الطبيعية مقارنة بمساحات كل جهة على حدة 

 حصص المساحات الُمشجرة مقارنة بمساحات كل جهة على حدة 

الشخصحصص النفايات المنزلية بالطن/اليوم/  
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 الرأسمال البشري

 نسبة النساء في الهيكل الوظيفي للدولة  

ساكن(   1000موظفي الدولة )لكل    

 االستثمارات
 نفقات استثمار الدولة في الناتج الداخلي اإلجمالي 

% عي نسبة االستثمار الصنا   

 التجارة الخارجية
 إجمالي الصادرات من نسبة الناتج الداخلي اإلجمالي 

 (%) نسبة التصدير الصناعي    

 التمويل المحلي

 كثافة مداخيل الجماعات المحلية 

 كثافة نفقات الجماعات المحلية 

 احتياجات تمويل الجماعات المحلية 

 

 


