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 قصيرة
 رسالة

. في شمال إفريقياتقع  منخفضالمتوسط الالدخل ُمصنَّفة ضمن فئة  دولةالمغرب 

 7.2)في المائة  01مليون نسمة، منهم  72.63 هاعدد سكان بلغ 6102في عام و

 01دون سن ( مليون 00.1)في المائة  76سنوات و  2دون سن  (مليون

إلى  6110في المائة في عام  02.7إنخفض من قد الرغم من أن معدل الفقر وب.سنة

للقلق،  مصدرا  بين المناطق في المغرب تبقى الفوارق  ،6101في المائة في عام  1.1

 بين مناطق فقط من 2في  ونيتركز ُمدقعا  فقراالفقراء  في المائة من السكان 31ألن 

.منطقة 06
6

 ي، وه6102في عام  1.213 البشرية  مؤشر التنمية بلغت قيمة  وقد 

  .لتنمية البشرية المتوسطةفئة افي  بالنسبة للدولأعلى من المتوسط 
 

 لتنمية البشريةل وطنيالر المرصد د   ق  يُ و. الفقرتأثرا  شديدا  باألطفال المغاربة ويتأثر 

عن خط ى إستهالكها أسر يقل مستو في المائة من األطفال كانوا يعيشون في 1.1أن 

في المائة إضافيون يعيشون في أسر فوق  01.1وكان  .6102الفقر الوطني في عام 

 ولكن تحت خط الضعف الوطني، مما يعني أنهم يواجهون مخاطر عالية هذا الحد

عالوة على ذلك، يعاني ما يقرب و. الفقر في حالة حدوث صدمةبراثن لوقوع في ل

 03بل في المائة في المناطق الريفية، مقا 26)من فقر متعدد األبعاد  ةفي المائ 11من 

 (.المائة في المناطق الحضرية
 

من  ي أطلق سلسلةذ، وال6100في عام  ا  جديد ا  دستورمغرب ال تعتمدوفد إ

الحكم، وفي مجال المالية العامة، إصالحات اإلصالحات الهيكلية، بما في ذلك 

  .والحماية اإلجتماعيةة في مختلف مناطق البالد تنمياإلدارة العامة، والو

من دعم  الرغم من الجهود األخيرة لتحسين كفاءة اإلنفاق اإلجتماعي والتحولوب

 ُ مثل نحو ي زال دعم الطاقةيال ، الوقود إلى خطط الحماية اإلجتماعية األكثر إستهدافا

، 2016م جتماعي في عان اإلألمات امج شبكاابرعلى  ق العامانففي المائة من اإل 32

في المائة  1.2من الناتج المحلي اإلجمالي، بإنخفاض من  لمائةافي  0.1 دليعاي لذوا

  .6107في عام 
 

خدمات ( 0) :المغرب إلى ثالثة أجزاءغي يمكن تقسيم نظام الحماية اإلجتماعية و

والصندوق ، جتماعيالصندوق الوطني للضمان اإل مثل،)قائمة على إشتراكات 

وهي متاحة بشكل أساسي  (النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والمغربي للتقاعد

نظام ) جزئيةخدمات قائمة على إشتراكات ( 6)للعاملين في القطاع الرسمي؛ 

 خطط غير قائمة على إشتراكات ،( 7)؛ و ( "ميدار" للمعوزينالمساعدة الطبية 

المبادرة الوطنية جدر بالذكر تباإلضافة إلى ذلك، . والتي هي محور هذه الدراسة
في تمويل للمشاركة الحكومة  آلية إستثمار إجتماعي تنفذهاوهي : للتنمية البشرية

  .والالمساواة المشاريع واألنشطة الرامية إلى الحد من الفقر
 

ة عن كل من يمسئولالالوكالة الوطنية للتأمين الصحي تتولى في القطاع الصحي، و

 (اإلجباري األساسي نظام التأمين)قائم على إشتراكات نظام التأمين الصحي ال تنظيم

يتم و. "ميدار" للمعوزينالمساعدة الطبية نظام وإدارة الموارد العامة المخصصة ل

نظام ال ستفادة منألولئك الذين ال يحق لهم اإل ميدارتوفير خدمات الرعاية الصحية 

يحمل مليون مستخدم  2.7إلى  ميدار وصل 6102في عام و. القائم على اإلشتراكات

الرعاية الصحية في  خطوة مهمة نحو تعميم ميدارفي الواقع، كان . ةط  ش  ن ة مُ بطاق

غير قائم  البرنامجو. المغرب، والوصول إلى كل من المناطق الحضرية والريفية

 األُسر تتحمله سنويويوجد إشتراك . ألسر المصنفة على أنها فقيرةعلى إشتراكات ل

 وفقا  و(. لكل أسرةربي مغدرهم  211بحد أقصى )المصنفة على أنها مستضعفة 

، نسبيا   ةفضنخ  تجديد البطاقة مُ تعتبر قيمة لوزارة اإلقتصاد والمالية المغربية، 

ماليين مستفيد مسجل  1، كان لدى 6102في نوفمبر و .وخاصة بين األُسر الضعيفة

باإلضافة إلى ذلك، فإن الحكومة (. مليون سجل 01 من أصل)ة ط  ش  ن مُ بطاقات غير 

-07-6 رفم، على النحو المنصوص عليه في المرسوم دويةتكلفة األ تدعم وتعوض

 .6107 لعام 126
 

تركز ات نيحسدخل تعلى مدى السنوات العشر الماضية ظلت حكومة المغرب تو

وغير  ةمشروطال على األمهات واألطفال من خالل كل من التحويالت النقدية

 تتحويالبرنامج هو و، تيسيربرنامج هو البرنامج الرائد في البالد، و. ةمشروطال

 طالب في 302,721، ووصل إلى جغرافيالف استهداإل ة يقوم علىمشروط ةنقدي

  .6103-6102السنة الدراسية 
 

ة مستفيدة المطالبة أسرجميع األطفال في المناطق المستهدفة مؤهلون، ويحق لكل و

لصف قا  لثالثة أطفال، في حين يزداد مستوى اإلعانة وف اإلنتفاع بحد أقصىب

، بلغ اإلنفاق الحكومي على البرنامج 6101-6107السنة الدراسية  وخالل. المدرسة

  .مغربي مليون درهم 307
 

تحويالت غير  يوفرانوصندوق دعم األسرة المتبادل ، لمساعدة المباشرة لألراملوا

على و. مرأة لدعم األسر التي غاب والدهاعيلها إمشروطة تستهدف األسر التي ت

 6102أسرة في  36,226نحو )الرغم من أن تغطية هذه البرامج منخفضة نسبيا  

عتبارها إ، فقد تم تصميمها لتحسين رفاه األطفال وينبغي (6101في عام  7,211و

 . في البالدستضعفين أساسا  لتطوير برامج أكثر شموال  تصل إلى جميع األطفال الم

مبادرة : على األطفال في سن المدرسة ناين تركزتوتجدر اإلشارة إلى مبادرتين أخر

لى التعليم من خالل إصول األطفال لو برنامج دعم وطني ي، وه"حقيبةمليون  0"

ماليين طفل في  1إلى  تالمدرسية، وصلدوات تزويد األطفال الضعفاء بالمواد واأل

مليون  0.62 إلى برنامج التغذية المدرسية وصل، في حين 6103-6102الفترة 

-6103بداية السنة الدراسية كل من المدارس اإلبتدائية والثانوية في  طالب في

6101. 
 

التجزؤ وضعف التماسك من حيث بويتميز نظام الحماية اإلجتماعية في المغرب 

ويؤدي هذا إلى تغطية ضئيلة للفئات الضعيفة من األطفال، بما في ذلك . اإلستهداف

بشكل عام، توجد عدة و. قبل المدرسة سن  مافي  األطفال خارج المدرسة واألطفال 

ألطفال في حتياجات ابرامج في المغرب تركز على األطفال أو على األقل حساسة إل

ومع ذلك، يجب زيادة تغطية برامج التحويالت النقدية بشكل خاص لتشمل . تصميمها

 .األطفال األكثر ضعفا  في البالد
 

بالشراكة بين إعدادها من دراسة شاملة تم ستقاة مُ  ه الرسالة القصيرةهذ. 0: مالحظة

المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق  - يونيسفولنمو الشامل، دولي لسياسة المركز ال

ويمكن اإلطالع عليها بدقة  يهاجميع البيانات تم الرجوع إلو. األوسط وشمال أفربقيا

 :في التقرير الكامل
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، (في المائة 6.7)خنيفرة  -وبني مالل  ،(في المائة 01.2)تافياللت -درعة 2.

 2.6)مكناس  -فاس و، (في المائة 2.7)الشرق و ،(في المائة 2.1)أسفي -ومراكش

 (.في المائة 2.0)ماسة -وسوس، (في المائة

 :المغربالحماية اإلجتماعية غير القائمة على إشتراكات في 

0 تحليل من خالل عدسة الطفل واإلنصاف
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