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  عامــة مـقـدمـــة

ضمن مسار الجهود المبذولة لتقييم السياسات العمومية  2115يندرج إعداد تقرير ميزانية النوع االجتماعي لسنة 

ئ المساواة بين الجنسين ومن منظور حقوق االنسان. ففي خضم التطورات التي تناولها هذا على أساس مباد

التقرير في نسخته العاشرة، بدأت تلوح في األفق معالم وأبعاد جديدة أصبحت تفرض نفسها عند تناول موضوع 

 مقاربة النوع االجتماعي. 

د، المرتكز على مبادئ الديمقراطية التشاركية، مما دفعة قوية لإلطار المؤسساتي للبال  2111لقد أعطى دستور 

لقضايا النوع االجتماعي وترسيخ تداخالتها التكاملية وبالتالي تقوية التقائية  مقاربة األفقيةساهم في تعزيز ال

ما سيجعل آثارها وانعكاساتها االيجابية مهمة على مختلف الفئات المجتمعية، وخاصة وهو  السياسات العمومية،

 ا فئة النساء.منه

وفي هذا االتجاه، وفضال عن مبادئ النجاعة والمساءلة التي ينبغي أن تحكم إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، 

أصبحت مساهمة الهيئات الدستورية وعلى الخصوص االستشارية منها، كالمجلس الوطني لحقوق االنسان 

عند التقييم وتقديم  زنة يجب أخذها بعين االعتباروالمندوبية الوزارية لحقوق االنسان، ذات قيمة مضافة وا

 المقترحات. 

لهيئات التنفيذية ل العمل األفقيالجزء األول من تقرير ميزانية النوع االجتماعي لهذه السنة من  تم استلهام لقد

أن  واالستشارية على مستوى بلورة السياسات العمومية والدفع بأوراش اإلصالح الكبرى. كما حاول التقرير

النقاش الديمقراطي، خاصة حول القضايا المجتمعية المرتبطة بمواضيع االقصاء والفوارق  اءصدأيعكس 

، كما تم التأكيد عليها في مجموعة في الفترة الراهنة، وهي محاور أصبحت تطرح بحدة الالمساواةاالجتماعية و

ير وإمعان النظر في التحديات الحاضرة من الخطابات الملكية األخيرة التي دعت بشكل جلي وصريح إلى التفك

 والمستقبلية لتطوير نموذج تنموي مغربي.

أن يالمس  2115ومن هذا المنطلق وعلى غرار التقارير السابقة، يحاول تقرير ميزانية النوع االجتماعي لسنة 

ثغرات المسجلة االنجازات والمكتسبات التي تحققت في ظل الدستور الجديد. كما يتطرق إلى أوجه القصور وال

وبالتالي التطلع إلى االنتظارات إلتمام بناء الصرح المؤسساتي الجديد للمغرب. ويسعى تقرير هذه السنة كذلك، 

اعتمادا على المنهجية المتبعة لتقييم السياسات العمومية حسب النوع االجتماعي من منظور حقوق اإلنسان، إلى 

ريع التي تشرف عليها الحكومة، وهي إجراءات ستساهم ال محالة في إغناء تحليل وتقييم مختلف البرامج والمشا

 الدفع بالتحوالت االقتصادية واالجتماعية لفائدة المساواة بين الجنسين.

لمالية الذي لقانون امسلسل اإلعداد والمصادقة على القانون التنظيمي الجديد بالتقرير  إهتموباإلضافة إلى ذلك، 

بدينامية اإلصالحات التي يعرفها المغرب  المرتبطةرفع التحديات لتي قد تواجه يؤشر على مثال للصعوبة ا

تسعى إلى تحقيق متطلبات النجاعة والمساءلة في آن واحد وتستهدف في العمق األخذ بمبادئ اإلنصاف والتي 

 والمساواة ومواجهة آليات اإلقصاء والتهميش.

عتمدة منذ انطالق تجربة ميزانية النوع االجتماعي، تم إغناء وانسجاما مع المنهجية التدريجية والتراكمية الم

النسخة الحالية من التقرير، عند التحليل الدقيق للسياسات القطاعية حسب الوزارات المعنية، بإضافة قطاعين 

وزاريين  جديدين ليصل عدد القطاعات التي يشملها تقييم السياسات العمومية من منظور النوع االجتماعي إلى 

 قطاعا. 31

وإجماال، وعلى ضوء الترابطات الضمنية للمقاربتين األفقية والقطاعية التي بينت مضامين التقرير سيبقى اإلتجاه 

 رؤيةالالطموح المتمثل في البحث المستمر والدؤوب عن  المؤسس لتحاليله وتطوراته متمسكا قدر اإلمكان بذلك

تي توفر اإلطار الكفيل بضمان إلتقائية وانسجام السياسات االستراتيجية المنسجمة والمتكاملة األطراف ال

العمومية، سعيا نحو تحقيق اإلعمال الفعلي لحقوق اإلنسان في شموليتها وترابط مكوناتها وأجيالها لصالح 

 .المواطنات والمواطنين بدون أي تميز من أي نوع كان
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I .قتصادية واالجتماعية الولوج المتساوي والعادل للحقوق المدنية والسياسية واال

 التقدم فرصأهم اإلنجازات ووالبيئية: 

الجهود المبذولة لمالءمة اإلطار التشريعي والمؤسساتي الوطني مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان  .8

 المغرب طرفالمصادق عليها من 

تبقى مسألة حقوق اإلنسان  تبعا اللتزام المغرب بترسيخ الديمقراطية وتعزيز دولة القانون ودعم التنمية البشرية،

عمل المغرب على االنخراط في دينامية متواصلة من  على هذا األساس،و واحدة من أهم أولويات بالدنا.

الذي كرس مبدأ الفصل بين  2111اإلصالحات المؤسساتية والتشريعية التي توجت بإصدار دستور سنة 

الحريات األساسية. فقد عمل الدستور الجديد على السلطات واستقالل القضاء وأكد على ضمان االستفادة من 

، نذكر منها على بها والنهوضحقوق اإلنسان إحداث وتعزيز العديد من هيئات الحكامة الجيدة وحماية 

من  لمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز...إال أنه يبدوالعليا لة والهيئالخصوص المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

راتيجية عمل مشتركة تضم جميع الجهات المعنية وترمي إلى ضمان تمتع النساء الضروري اعتماد است

 حقوقهم المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.ب ،على قدم المساواة ،والرجال

 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان طار التشريعي والتنظيمي: جهود متواصلة للمالءمة معاإل .8.8

خاصة حقوق المرأة الواردة في االتفاقيات المصادق  ،واكبة المعايير الدولية للنهوض بحقوق اإلنسانبهدف م

اعتماد العديد من القوانين كما توجد أخرى في طور  2114عليها من قبل المغرب وفقا للدستور، تم خالل سنة 

 المصادقة. ويتعلق األمر على الخصوص بـ :

  الجنائي من القانون 475تعديل المادة
1
 18من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن : بموجب هذا التعديل " 

سنة بدون استعمال عنف وال تهديد وال تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات 

". ويرمي هذا التعديل إلى حماية حقوق الفتيات القاصرات في حالة درهم 511إلى  211وغرامة من 

 االغتصاب. 

 13-77المكمل للقانون رقم  13-83، على مشروع القانون رقم 2114المجلس الحكومي، في ماي  دقةصام 

الخاص باالتصال السمعي البصري، ويهدف هذا المشروع إلى وضع مقتضيات إللزام الفاعلين في القطاع 

الجنس وحظر  بتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة الصور النمطية السلبية المبنية على أساس

  .اإلعالنات المهينة والتمييزية ضد النساء

 على  الذي يوافق بموجبه المغرب 87.13، على مشروع القانون رقم 2114مجلس النواب في يونيو صادقةم

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته  المعتمدة من قبلالمتعلقة بالعمال المهاجرين  97االتفاقية رقم 

 .1949يونيو 8الثالثين المنعقدة في جنيف في الثانية و

  وقد 131.13رقم  القانون التنظيمي لقانون المالية  على مشروع 2114موافقة مجلس النواب في يوليوز .

48و 39عمل المشروع الجديد على إدماج النوع االجتماعي في المادتين 
2
. 

ادها حاليا وسوف يتم عرضها للمصادقة خالل تجدر اإلشارة إلى أن مجموعة من مشاريع القوانين يجري إعدو

 األشهر المقبلة. ويتعلق األمر بـ : 

  المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء : قدمت المسودة األولى للمشروع إلى  113.13مشروع القانون رقم

 رئاسة الوزير األول وذلك بهدفبتم فيما بعد إحداث لجنة وزارية و. 2113نونبر  7مجلس الحكومة في 

دراسة ومراجعة المشروع. وقد كلفت اللجنة بإطالق نقاش موسع حول هذا القانون مع الفاعلين المعنيين 

 روع على ضوء نتائج هذه النقاشات.للمشخصوصا جمعيات المجتمع المدني وإعداد نسخة نهائية 

                                                 
 28بتاريخ  413-59-1من القانون الجنائي الصادر بظهير  475المغير والمتتم للفصل  14-15( بإصدار القانون رقم 2114فبراير  21) 1435ني ربيع الثا 21بتاريخ  12-14-1ظهير رقم 1

 2114مارس  21بتاريخ  1-2241( جريدة رسمية رقم 1922نونبر  22) 1382جمادى الثانية 

مأسسة إدماج بعد النوع االجتماعي في ممارسات البرمجة والتخطيط للقطاعات الوزارية والمؤسسات  : ن التنظيمي لقانون الماليةالقانوإصالح :  2مزيد من التفاصيل على مستوى النقطة ل2

 العمومية
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 :لهيئة وفق أحكام سيتم إحداث هذه ا مشروع قانون بشأن إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

بالعمل على ضمان احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها الهيئة  من الدستور. وستتكلف 124المادة 

 من الدستور، مع مراعاة الصالحيات المخولة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان. 19في المادة 

 :بموجب المادة  ذا المجلستم إحداث هيس مشروع قانون بشأن إحداث المجلس االستشاري لألسرة والطفل

وكل إليه مهمة تتبع وضعية األسرة والطفولة، وتقديم آراء استشارية في المجاالت ذات تمن الدستور، وس 32

 ول السياسات العمومية في هذا المجال.حالصلة وإثراء النقاش العمومي 

  يتعلق األمر بهيئة بشأن إحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالمقرار مشروع :

من  المرصد ويتكون ،ذات تكوين ثالثي وتابعة لوزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

 القطاعات الحكومية والفاعلين في المجتمع المدني وممثلي اإلعالم ومراكز األبحاث.
 

ن في السياسات تعزيز مشاركة مؤسسات الدفاع عن حقوق اإلنسا االستفادة من الحقوق: نحو .2.8

 العمومية

رافق اإلثراء المستمر للترسانة القانونية الوطنية بنصوص تهم تعزيز حماية حقوق المواطنات والمواطنين 

تعزيز صالحياتها في الدستور لضمان الحفاظ على  مواصلة الجهود المبذولة من قبل الهيئات التي تم إحداثها أو

 لمرجعيات الدولية في هذا المجال.لمواطنين وعلى كرامتهم، وذلك وفقا الحقوق والحريات الفردية والجماعية لل

المساواة بين الرجال والنساء والمناصفة ومحاربة التمييز في صلب اهتمامات المجلس الوطني . 1.2.1

 لحقوق اإلنسان

ساناإلن، انخرط المجلس الوطني لحقوق 2111االختصاصات التي منحت له بمقتضى دستور سنة بناء على 
3
 

وراش مساهما بذلك في إرساء اآلليات الكفيلة بترسيخ دولة الحق والقانون، حيث ينعم األفي مجموعة من 

وعادل. وتغطي تدخالت المجلس ثالث مستويات : حماية حقوق  والمواطنون والمواطنات بحقوقهم بشكل متسا

حقوق اإلنسان. وعلى المستوى الترابي، اإلنسان، والنهوض بها، وإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية و

لجنة جهوية مكلفة بتتبع ومراقبة وضعية حقوق اإلنسان على المستوى الجهوي وكذا  13يتوفر المجلس على 

 تلقي الشكايات الموجهة لها من قبل المواطنين والمرتبطة بانتهاكات حقوق اإلنسان.

 كدولة المغربية المملكة وبالنظر لمقتضيات دستور وفي هذا الصدد، يعتبر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان،

العهد الدولي  اإلنسان )اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، حقوق طرف في أهم آليات احترام

 ...(، أنالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالمدنية والسياسية، الخاص بالحقوق 

 المتخذة لمحاربة التمييز المبذولة في مجال تعزيز اإلجراءات تبقى رهينة الجهود المرأة هوض بحقوقوالن حماية

 على مستوى المشاركة االقتصادية للمرأة الممنوحة الحقوق وكذا فعالية المرأة ضد العنف ومكافحة القوانين في

  .واالجتماعية والسياسية

على مستوى برامجه وهيكلته. وتتفرع  الجنسين بين المساواة أسسةاعتمد المجلس مقاربة عمل تستهدف م وهكذا،

 الوطنية والسياسات العمومية مع الترسانة القانونية توحيد وتنسيق في هذه المقاربة إلى محورين : المساهمة

 داخل الجنسين بين المساواة وتعزيز ومع مقتضيات الدستور، المغرب عليها صادق التي الدولية االتفاقيات

 لمجلس.ا

 المغرب عليها صادق التي الدولية وللمواثيق الدستور لمقتضيات العمومية والسياسات القانوني اإلطار مةءمال

تجدر اإلشارة إلى أن أول مذكرة صادرة عن المجلس خصصت آلليات وضع هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال 

المساواة بين الجنسين على مستوى القوانين وعلى ما يترجم األهمية التي يوليها المجلس للنهوض بوالتمييز، وه

 مستوى الواقع حيث يعتبر عمله في هذا المجال "أولوية األولويات".

 إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

نسان على نتائج دراسة تحليلية استهدفت تقديم اإلارتكزت المذكرة المقدمة من قبل المجلس الوطني لحقوق 

فيما يتعلق باإلطار القانوني للهيئة ومهامها واختصاصاتها وتكوينها وهيكلتها. كما نظم المجلس عدة مقترحات 

                                                 
3
لحوار في مجال الديمقراطية وحقوق اإلنسان مؤسسة مستقلة، وفقا لمبادئ باريس، ويتكلف باالستشارة والمراقبة وتقييم وضعية حقوق اإلنسان وكذا إثراء اوالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ه 

 وذلك عبر مختلف ربوع التراب الوطني.
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، وذلك بمشاركة ممثلين عن 2112اجتماعات للتشاور تلتها مناظرة وطنية حول المساواة وعدم التمييز، في يونيو

ك بهدف المساهمة في النقاش العمومي ، وذلأكاديميينالمؤسسات العمومية وعالم السياسة والمجتمع المدني و

المواكب لوضع آليات النهوض بحقوق اإلنسان المنصوص عليها في الدستور الجديد، وخاصة هيئة المناصفة 

 ومكافحة كل أشكال التمييز.

 وهكذا تركزت أهم التوصيات المنبثقة عن الدراسة المنجزة واللقاءات المنعقدة على النقاط التالية: 

 المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز من وضع قانوني مستقل لتعزيز مصداقيتها. ويجب أن  تمكين هيئة

هذه االستقاللية على مستوى االختصاصات والمهام والتكوين وطريقة الحكامة وكذا الموارد  جسدتت

 لهيئة. لالمالية والبشرية المتاحة 

 ز المباشر وغير المباشر على أساس تمكين الهيئة من إطار قانوني يتمحور بالخصوص حول التميي

الجنس أوالنوع االجتماعي. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يشمل مجال اختصاص الهيئة كل وظائف حماية 

 . بها حقوق المرأة والنهوض

  تعزيز التواجد الترابي للهيئة مع ضمان االنسجام والتكامل بين عمل الهيئة وغيرها من المؤسسات

 اإلنسان والنهوض باإلنصاف والعدالة االجتماعية. لة في مجال حقوقعامال

  وحمايتها حقوق النساء والفتياتللنهوض ببلورة إطار قانوني داعم 

 النهوض بحقوق النساء والفتيات يضمنيولي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أهمية خاصة لوضع إطار قانوني 

كرة حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف مذ 2114. وفي هذا اإلطار، قدم المجلس في مارس حمايتهاو

 ضد النساء. 

وأكد المجلس من خالل هذه المذكرة على أهمية أن يأخذ مشروع القانون بعين االعتبار المعايير العالمية المؤطرة 

يحدد للولوج إلى الحقوق ومحاربة كل أشكال التمييز، وأن يحدد تعريفا دقيقا للعنف ضد النساء والفتيات، وأن 

وأن يعمل على تحديد  ،بشكل مفصل مسؤولية الدولة في مجال محاربة العنف القائم على النوع االجتماعي

إجراءات حماية حقوق الضحايا والناجيات، ووصولهن إلى العدالة والتكفل بهن، وكذا تحديد التدابير الحمائية 

 والوقائية.

عل ثقافة المساواة وحقوق اإلنسان اإلطار المهيكل للمنظومة كما أوردت المذكرة الحاجة الملحة إلى العمل على ج

ووضع برامج تكوين إلزامية لفائدة المسؤولين عن تنفيذ هذا القانون، خصوصا،  ،التربوية بجميع مستوياتها

 والمساعدات االجتماعيات... يينالنفسلقضائي واألطباء الشرعيين وا شتغلين في المجالالم

 بالسن مدونة األسرة المتعلقة من 21و 21 المادتين لتعديل المجلس تقديم مقترحاته يعتزم السياق، نفس وفي

 اتفاقية ألحكام وذلك وفقا المتوفرة، عطيات الديمغرافية والسوسيولوجية، وذلك اعتمادا على المللزواج القانوني

 .الطفل حماية حقوق القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية

، حيث الخدمة في المنازلالذي يحدد شروط  19-12مجلس رأيا استشاريا بشأن مشروع القانون رقم أصدر الكما

الصادرة عن  على مستوى الخدمة في المنازلأوصى المجلس من خالل هذا الرأي باعتماد اتفاقية العمل الالئق 

صحة األطفال وسالمتهم، ة لبالنسب ةالمنزلي لخدمةسبب فيه اتتمنظمة العمل الدولية. وبالنظر للضرر الذي 

 سنة. 18 في ةالمنزلي خدمةأوصى المجلس بتحديد سن ال

 طالب المجلس السلطات ألراضي الجموع، والرجال للنساء وبهدف تعزيز الولوج العادل فضال عن ذلك،

 بعض الجماعات إلى المنتميات الخاص بأراضي الجموع بهدف تمكين النساء 1919 ظهير بمراجعة المختصة

 .الرجال مع المساواة قدم على الحصول على األراضيمن  معنيةال

 مجال المقاولة  في الجنسين بين المساواة تعزيز

 المتصلة حول القضايا 2112عن الحوار متعدد األطراف الذي عرفته سنة  الصادرة التوصيات في إطار تنفيذ

س الوطني لحقوق اإلنسان خالل سنتي المقاوالت، اتخذ المجل عمل استراتيجيات في اإلنسان حقوق بإدماج

عمل المجلس  في خطط عمله. وهكذا، يمجموعة من التدابير الهادفة إلدماج بعد النوع االجتماع  2114و 2113

 أربع لقاءات عمل مع وتنظيم المرأة، حقوق على التركيز مع العمل في األساسية الحقوق على إنجاز دراسة حول

وضعية  عن تقريرين نجازوإ العمل، في والسالمة الصحة قانون مشروع غل بشأنالش لمفتشي المغربية الجمعية
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 لجنة" والمناصفة داخل عمل يعنى باإلعاقة وتوجت هذه التدابير بتكوين فريق... في القطاع الفالحيالعمال 

 .المغرب لمقاوالت العام التابعة لالتحاد " االجتماعية للمقاوالت المسؤولية

: التحديات تهالفئات الهشة وحماية لحقوق الفرديالحترام الحريات الفردية والنهوض بإصالح العدالة، وا
 الكبرى التي يجب رفعها

، يعنى المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بشكل أساسي بورش إصالح العدالة هومهام هبالنظر إلى اختصاصات

خصص المجلس عدة مذكرات وتقارير المغرب رفعها. وهكذا، يتعين على الذي يعتبر أحد أهم التحديات التي 

لتكريس ضمان المحاكمة العادلة، واستقالل القضاء، ومحاربة التعذيب، وضمان حقوق األشخاص المحرومين 

نظام الجنائي، خصوصا عبر اعتماد العقوبات البديلة ومراجعة اإلطار القانوني للعفو. المن الحرية، وتحسين 

منشورا  11بمناسبة الحوار الوطني حول إصالح العدالة، أصدر المجلس  وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه

مذكرة أصدر باإلضافة إلى التقارير الموضوعاتية واآلراء االستشارية المتعلقة بمختلف مجاالت العدالة، كما 

تمثيل حول اإلطار القانوني للمجلس األعلى للسلطة القضائية تتضمن مقترحات بشأن ضمان استقالل المجلس وال

 العادل للنساء القاضيات.

، اعتمد المجلس مذكرة حول حرية تكوين الجمعيات ويعمل تهاوحماي وعلى مستوى النهوض بالحريات الفردية

حاليا على إعداد دراسة حول حرية التظاهر السلمي. كما يعمل المجلس على تعزيز اإلطار القانوني للصحافة 

 .والنشر

)األشخاص ذوي إعاقة، األشخاص  بها اية حقوق الفئات الهشة والنهوضويولي المجلس أهمية خاصة لحم

ور الرعاية والمهاجرين( وذلك عبر المساهمة نزالء دالمعالجين بمؤسسات األمراض العقلية والنفسية، واألطفال 

اسات لحقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والسيالدولية  في وضع إطار قانوني مالئم يتماشى مع المعايير

إطار لحماية األشخاص -إعداد قانونفي إلسراع االعمومية التي تلبي احتياجاتهم. وألجل ذلك، دعا المجلس إلى 

في وضعية إعاقة بناء على مقاربة تشاركية ومندمجة، وكذا إصدار إطار تشريعي جديد ينظم المؤسسات 

لجنائية وذلك بهدف تطوير اإلطار القانوني االستشفائية لألمراض العقلية والنفسية، ومراجعة قانون المسطرة ا

للقاصرين في وضعية نزاع مع القانون. باإلضافة إلى ذلك، وفي إطار حرصه على الحفاظ على روح احترام 

إصدار قانون خاص في بالدنا، دعا المجلس إلى اإلسراع بحقوق اإلنسان في السياسة الجديدة للهجرة 

التطبيقية مع إشراك جمعيات  هوإعداد قانون الهجرة ونصوصر، جار بالبشبالمهاجرين والالجئين، وقانون االت

 .المجتمع المدني

  داخل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان الجنسين بين المساواة مجال في النهوض بالمناصفة وتعزيز القدرات

ة بالمناصفة دائمة خاص عمل إحداث مجموعة اإلجراءات هذه وعلى المستوى المؤسساتي، تطلب تفعيل جميع

تفعيل مختلف الحقوق الفئوية  وتتكلف هذه المجموعة بمراقبة. اإلنسان لحقوق الجديدة واألجيال التمييز وعدم

كما أن  السياسات العمومية.  في واإلنصاف المساواة مبادئ إدماج استشارات تمكن من ضمان وتقديم

ون أساسي وأفقي لمجاالت كع االجتماعي كماألخرى التي تم إحداثها مدعوة لمراعاة بعد النو المجموعات

 تدخلها.

المناصفة بشكل مهم داخل هياكل المجلس. حيث تبلغ نسبة النساء  إلى الوصول تم البشرية، الموارد حيث ومن

المسؤولية، فتبلغ  مناصب على مستوىالنساء  وبالنسبة لحصة. من مجموع العاملين %55 بالمجلس العامالت

 على مستوى اللجان الجهوية. فقط %31و ركزيالم المستوى على 51%

. على المستوى الجهوي %38على المستوى المركزي و %41 تمثل النساء المجلس، وبالنسبة ألعضاء

 في %51فبلغت  ،(المنسقات والمقررات مناصب) عليا في مناصب عضوات المجلس النساء نسبة وبخصوص 

 لجنة جهوية. منصب رئيس ءمن النسا %31الدائمة. في حين تشغل  المجموعات

عدة دورات  2112وعلى مستوى تعزيز القدرات في مجال المساواة بين الجنسين، أطلق المجلس منذ سنة 

المجلس على الذي يستفيد منه أعضاء ، بالتعاون مع منظومة األمم المتحدة. ويتمحور هذا البرنامج ةتكويني

 التمييز. حول المساواة ومحاربة ،الجهويالمستوى المركزي و
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 حقوق اإلنسان في السياسات العمومية جلحقوق اإلنسان: آلية عمل مستمر إلدما ةالمندوبية الوزاري. 2.2.1

. وتتكلف 2111سنة  أحدثت  وزير األول تابعة  لل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان هي هيئة حكومية

ال الدفاع عن حقوق اإلنسان، واتخاذ كل مبادرة من شأنها المندوبية بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مج

مع  المغربتعزيز التقيد بحقوق اإلنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية. كما تتكلف المندوبية بتنسيق عالقات 

ت زيارا تنظيموإعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى أجهزة المعاهدات، و ،آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

، والسهر على تتبع التوصيات والمالحظات المترتبة عن فحص التقارير الوطنية من لدن للمقررين الخاصين

 على طلبات المعلومات المتعلقة بوضعية حقوق اإلنسان الموجهة لبالدنا.الرد وكذا  ،أجهزة المعاهدات المذكورة

سان بالعديد من األنشطة التي تندرج ضمن وق اإلنقالمندوبية الوزارية لح ت، قام2114-2113خالل الفترة و

 . ويتعلق األمر على الخصوص بـ : 2112-2112استراتيجيتها للفترة 

  :إعداد وتقديم التقارير األولية والدورية إلى هيئات المعاهدات 

  بإعداد وتقديم التقرير الدوري الرابع بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق  2113تميزت سنة

، 2113دية واالجتماعية والثقافية للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وفي أبريل االقتصا

قامت المندوبية بإرسال التقرير األولي الخاص بتنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 

دولية لحماية حقوق العمال باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم التقرير األولي للمغرب بشأن تنفيذ االتفاقية ال

 المهاجرين وأفراد أسرهم في شتنبر من نفس السنة.

 بدورها بإعداد التقريرين الدوريين الثالث والرابع المتعلقين بتنفيذ اتفاقية حقوق  2114تميزت سنة و

 بإشراك األطفال الخاصالطفل وكذا التقرير األولي حول البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل 

 شتنبر. 3جنيف في بفي النزاعات المسلحة. وقد عرضت هذه التقارير 

  تم إعداد هذا التقرير  :إعداد التقرير الوطني المرحلي بشأن تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل

وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شاركت فيها جميع الهيئات المعنية، مع االستفادة من دعم وكاالت األمم 

. وقد 2113الموقعة مع منظومة األمم المتحدة في شتنبر االتفاقية  ة المعتمدة بالمغرب، وذلك في إطارالمتحد

هذا التقرير، الذي أعد بناء على التزام طوعي من المملكة المغربية، إلى مجلس حقوق اإلنسان في ماي  مقد

2114 . 

 4تنسيق التفاعل مع اإلجراءات الخاصة
مندوبية على تنسيق زيارة المقررة : في هذا السياق، عملت ال

. كما نسقت 2113يونيو 21إلى  17اإلتجار بالبشر خاصة النساء واألطفال من  المعنية بمسألة الخاصة

تجدر و. 2113دجنبر  18إلى  9الزيارة التي قام بها الفريق المعني باالعتقال التعسفي خالل الفترة من 

السيدة نافي بيالي، المفوضة السامية لحقوق اإلنسان لدى  2114اإلشارة إلى أن المغرب استقبل في ماي 

أكدت خالل زيارتها على األشواط المهمة التي قطعها المغرب في مجال ضمان حماية  التياألمم المتحدة. و

 أكبر لحقوق اإلنسان والنهوض بها.

 الوزارية لحقوق اإلنسان  : في هذا اإلطار عملت المندوبيةمالءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية

على توقيع شراكة مع منظمة األمم المتحدة للمرأة ترمي إلى تعزيز قدرات مختلف الفاعلين في المجال 

التشريعي على مستوى مالءمة النصوص القانونية مع المعايير واألحكام الدولية والمقتضيات الدستورية في 

 ص. على وجه الخصو نساءوحقوق ال اإلنسان مجال حقوق

  ويستند هذا البرنامج على تعزيز اعتماد مقاربة حقوق اإلنسان من قبل مختلف المتدخلين في المجال

وتعزيز  ،التشريعي بهدف إدماج بعد النوع االجتماعي في مسلسل اإلصالحات القانونية والمؤسساتية

 .نساءالمالءمة القوانين الوطنية مع االلتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق 

                                                 
ال إجراءات خاصة لألمم المتحدة، وذلك بدعوة من حكومة المملكة المغربية التي تحرص على جعل هذه الزيارات إحدى "الممارسات الفضلى" في مج 9المغرب زيارة  شهد، 0222منذ سنة 4

 .حقوق اإلنسان
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 مسؤوال قانونيا  84تنظيم دورات تكوينية لفائدة في هذا البرنامج إطار في حققة اإلنجازات الملخص تت

بمالءمة القوانين الوطنية رتبطة في المجاالت المالفاعلة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية 

ري حاليا إعداد دليل قانوني لفائدة مع أحكام اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. كما يج

المسؤولين عن الشؤون القانونية في القطاعات الوزارية. ويوضح هذا الدليل الطرق التي يجب اتباعها 

 بهدف إدماج احترام حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز في إعداد ومراجعة النصوص القانونية.

النساء في إطار  حقوق ذة في مجال احترام حقوق اإلنسان وخاصةالمتخالتدابير بالنظر لكل ما سبق، تندرج و

ة الرامية إلى إرساء اتيدينامية متكاملة ومتواصلة، تميزت بإطالق العديد من اإلصالحات القانونية والمؤسس

ه أنغير الممارسة.  وأ القوانيناألسس الالزمة لضمان التمتع الكامل للنساء والرجال بحقوقهم سواء على مستوى 

اآلليات الدولية الحترام حقوق  التزامات المغرب تجاه  ظليجب التأكيد على أنه في ضوء هذا السياق وفي 

(، أصبح من الضروري CEDAWالمرأة، وخصوصا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )

كل أشكال مكافحة ا للمناصفة وتسريع وتيرة تفعيل هذه اإلصالحات، خاصة تلك المتعلقة بإحداث الهيئة العلي

 التمييز.

مأسسة إدماج بعد النوع االجتماعي في ممارسات البرمجة  :القانون التنظيمي لقانون الماليةإصالح  .2

 قطاعات الوزارية والمؤسسات العموميةبالنسبة لل والتخطيط 

المغرب بهدف تعزيز آليات  في إطار الدينامية التي أطلقها القانون التنظيمي لقانون المالية إصالح  يندرج

من الدستور الذي  75صالح في إطار الفصل هذا اإل . كما يندرجموميالحكامة الجيدة، وكفاءة وفعالية العمل الع

وإرساء المبادئ والقواعد المالية المتعلقة بالتوازن  ،السلطات العمومية إلى تدعيم كفاءة التدبير العمومي ويدع

وتعزيز دور  ،ضع مجموعة من القواعد الرامية إلى تحسين شفافية المالية العموميةوو ،المالي لقانون المالية

 البرلمان في مناقشة الميزانية والرقابة على المالية العمومية.

عدة محطات تميزت بإعداد وزارة االقتصاد والمالية  القانون التنظيمي لقانون المالية إصالح  عرف مشروعو

عن  تثراء المشروع بتعليقات ومالحظات تمخضتم بعد ذلك إوالكبرى لإلصالح. لمشروع أولي يهم المحاور 

النقاشات التي عرفتها لجان المالية في غرفتي البرلمان وتلك التي عبر عنها الكتاب العامون لمختلف القطاعات 

ن التنظيمي القانوإلصالح  13-131تمت الموافقة على المشروع رقم ، 2114الوزارية. وفي الثالث من يناير 

. وقد تم 2114يناير  21ثم بعد ذلك من قبل المجلس الوزاري في  يمجلس الحكومالمن قبل  لقانون المالية

. ويوجد 2114تدارس المشروع من قبل أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب حيث وافقت عليه اللجنة في يونيو

 المشروع حاليا قيد الدرس في مجلس المستشارين.

 القانون التنظيمي لقانون الماليةساسية إلصالح المحاور األ

إلى وضع األسس الضرورية  ،عليه مجلس النواب صادقكما  ،القانون التنظيمي لقانون الماليةإصالح  يهدف

 و، وضمان مراقبة أكبر لتنفيذ السياسات القطاعية، وفهم أفضل للنتائج المرجمفهومة وواضحةلبلوغ ميزانية 

 المواطنين.  يةووضع آليات للتدبير في خدمة التنمية ورفاه ،لمسؤوليات مختلف المتدخلينوتحديد أدق  ،بلوغها

على االنتقال إلى برمجة للميزانية تمتد على  القانون التنظيمي لقانون الماليةإصالح  ركزولبلوغ هذه األهداف، 

سسات العمومية إعداد إطار ثالث سنوات يتم تحيينها سنويا. وهكذا، سيكون على القطاعات الوزارية والمؤ

 متوسط األجل للنفقات القطاعية.

، سيتم هيكلة الميزانيات بناء على وضوحاميزانية أكثر ي ضوء الحاجة إلى استخدام بنية إضافة إلى ذلك، وفو

التي تأخذ بعين االعتبار البعد الجهوي. ويستوجب هذا التصنيف األعمال وبرامج تغطي مجموعة من المشاريع أ

ة أفضل للميزانيات القطاعية مع مالءمتها للتدبير المرتكز على الوسائل/الموارد. وفي السياق نفسه، برمج

إلى تعزيز آليات الحكامة الجيدة والمساءلة، يجب مصاحبة أي برنامج تابع وومراعاة ألحكام الدستور التي تدع

بعين االعتبار النوع االجتماعي، مؤسسة عمومية بأهداف ومؤشرات مرقمة ومحددة جيدا تأخذ وألي وزارة أ

 .المعتمدة وذلك بهدف ضمان مراقبة أفضل لتحقيق النتائج المتوقعة وتقييم التكاليف

 نجاعةلل اوزاري امشروعللبرلمان  وفي هذا اإلطار، يجب على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية أن تقدم

والموارد المخصصة، واألهداف المسطرة التي  ،وضوعةالعامة للقطاع، والبرامج الم اإلستراتيجيةيضم عرض 

يرافق مشروع قانون  للنجاعةترافقها مؤشرات مرقمة. باإلضافة إلى ذلك، يجب على كل وزارة إعداد تقرير 



9 

 

حول  اشروح ويقدم. ويقارن هذا التقرير اإلنجازات المحققة مع التوقعات األولية لكل برنامج التصفية للسنة

لمختلف الوزارات في تقرير موحد  النجاعة. وتتكلف وزارة االقتصاد والمالية بتجميع تقارير ق المسجلةوارالف

 قصد عرضه على أنظار البرلمان بمناسبة دراسة مشروع قانون التصفية.

القانون المتعلقة بتعزيز العالقة بين الحكومة والبرلمان، أكد مشروع إصالح  2111بناء على مقتضيات دستور و

على تقديم نتائج السنة المالية للستة أشهر األولى من السنة، في أجل أقصاه نهاية شهر  لقانون المالية التنظيمي

والتوجيهات  ية المعتمدةتايوليوز من كل سنة، وذلك بهدف بدء المناقشات حول فعالية التوجيهات الميزان

 المرتقبة.

لتلقائي لمقاربة النوع االجتماعي في الممارسات : اإلدماج االقانون التنظيمي لقانون الماليةع إصالح مشرو
 المتعلقة بالبرمجة والتخطيط

التي أكدت على  39مقاربة النوع االجتماعي في المادة  القانون التنظيمي لقانون الماليةإصالح  أدمج مشروع

ا تمت اإلشارة إلى إدماج مقاربة النوع االجتماعي في برمجة القطاعات الوزارية وفي مسلسل التتبع والتقييم. كم

تم تعديلها من قبل مجلس والمتعلقة بالتصويت على مشروع قانون المالية  48مقاربة النوع االجتماعي في المادة 

 النواب.

لنفس الوزارة  ةالعمليات التابعوعلى أن "البرنامج عبارة عن مجموعة متناسقة من المشاريع أ 33المادة وتنص 

ة وفق غايات ذات منفعة عامة، وكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج المحصل المؤسسة تقرن به أهداف محددوأ

عليها والتي ستخضع للتقييم قصد التحقق من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة باإلنجازات. وتدرج 

زارة األهداف والمؤشرات المتعلقة ببرنامج معين ضمن المشروع الوزاري لنجاعة األداء المنجز من طرف الو

المؤسسة وويودع هذا المشروع لدى اللجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ميزانية الوزارة أ. أوالمؤسسة المعنية

المذكورة". وسيمكن كل ذلك من تعزيز المساءلة بالنظر إلى االلتزامات المتخذة خصوصا في مجال دعم 

 المساواة بين الجنسين.

صاحبة لمشروع قانون المالية ومن ضمنها تقرير النوع االجتماعي. وقد مختلف التقارير الم 11المادة ت وحدد

قرير النوع االجتماعي كأداة أساسية لتقييم مراعاة تعليه مجلس النواب،  صادقكرس مشروع اإلصالح، كما 

 السياسات العمومية للنوع االجتماعي.

لقطاعات الحكومية، مجموعة من مؤشرات تقترح النسخة الحالية من التقرير، بالنسبة لمختلف ا ،ولهذا الغرض

األهداف التي تراعي النوع االجتماعي والمرتبطة بالبرامج الموضوعة من قبل هذه القطاعات والتي تعتبر مهمة 

(. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه وبالنظر للمقتضيات الجديدة 2للنهوض بالمساواة بين الجنسين )الملحق

القطاعات الوزارية مدعوة إلى تطوير أنظمتها المعلوماتية وإغنائها بالمعطيات المرتبطة لمشروع اإلصالح، فإن 

بالنوع االجتماعي بانتظام قصد التمكن من تطوير مؤشرات أداء مرتبطة بالنوع االجتماعي كفيلة بضمان تتبع 

التالي تقييم وتبرير التكاليف وتقييم آثار البرامج الموضوعة من قبل القطاعات الوزارية على النوع االجتماعي وب

 التي تتم تعبئتها.

  القانون التنظيمي لقانون الماليةم إصالح عتماد التدريجي ألحكااالتطبيق وال

جدول زمني يمتد على مدى خمس سنوات  حول القانون التنظيمي لقانون الماليةإصالح  يرتكز تنفيذ مقتضيات

 الجريدة الرسمية. بداء من السنة التي تلي سنة نشره مع اإلدماج التدريجي ألحكام نص المشروع ابت

إطالق المرحلة التجريبية األولى ألربع وزارات هي وزارة االقتصاد والمالية  2114وهكذا، تم خالل سنة 

وزارة التربية الوطنية والمندوبية السامية للمياه والغابات. وقد اعتمدت هذه و ووزارة الفالحة والصيد البحري

 الهيكلة الجديدة المرتكزة على برامج وأهداف تقاس بمؤشرات أداء كما أعدت مشروع نجاعة األداء.  القطاعات

. ويتعلق األمر بوزارة العدل 2115كما ستنضاف خمس قطاعات ووزارية برسم مشروع القانون المالي لسنة 

والنقل واللوجستيك  موميةووزارة األشغال الع والحريات ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 والتكوين المهني.التعليم العالي ووزارة 

 إنجازات  مهمة في مجال احترام حقوق النساء بالرغم من وجود تحديات كبرى يتعين رفعها .3

في  ي، فالمؤسسات العمومية مطالبة بإدماج بعد النوع االجتماعليةلمالقانون اأحكام القانون التنظيمي الجديد وفق 

في تعزيز وصول المرأة إلى حقوقها المدنية والسياسية  رط والبرمجة، مما سيساهم بشكل كبيلتخطيعملية ا
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تنفيذية لضمان عمل منسق بين  ومع ذلك، فمن الضروري وضع آلية. واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية

 مختلف المتدخلين.

 المدنية والسياسيةللحقوق  منصفالولوج ال. 8.3

، قاعدة 2113ويوني 2 في المجلس الحكومي، المعتمد من قبل للمساواة في أفق المناصفة ةالحكومي لخطةتشكل ا

وطنية مشتركة من اإلجراءات الرامية إلى تحقيق التقارب بين مختلف المبادرات الرامية إلى إدماج المساواة بين 

لمساواة والعدالة االجتماعية. كما يعتبر نصاف وااإلالجنسين في السياسات العمومية وبرامج التنمية وتعزيز 

استجابة لمتطلبات تزويد المغرب بإطار مؤسساتي يغطي بطريقة منسقة ومهيكلة جميع البرامج واألنشطة التي 

ويتم تنسيق . لجنسينا لتعزيز المساواة بينللمساواة(  ةالحكومي الخطةوزارة في  32 تشارك) تعتمدها الوزارات

انخرطت الوزارة،  ارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية. وفي هذا اإلطار،من قبل وز هذه الخطة

وهكذا، في مجال تعزيز  في مشاريع كبرى تتعلق بحماية وتعزيز حقوق المرأة. بشراكة مع الوزارات المعنية،

  :لخصوصا على وجهالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، تهم اإلجراءات المعتمدة 

 للمساواة، خلق لجنة وزارية قيادية من  ةالحكومي الخطةتطلب تفعيل : رابط المؤسساتي ونشر ثقافة المساواةالت

وتنسيق وتوجيه سياسة الحكومة في مجال اإلنصاف  لتتبع مراحل تقدم الخطة( 495-13-2 رقم) خالل المرسوم

عن مختلف ( ة) رات تتألف من ممثلكما أنشأت لجنة تقنية مشتركة ما بين الوزا والمساواة بين الجنسين،

للمساواة، وضعت وزارة التضامن والمرأة واألسرة  ةالحكومي للخطةومن أجل تتبع معلوماتي . الوزارات

يسمح لكل  للمساواة، ةالحكومي الخطةوالتنمية االجتماعية تطبيقا معلوماتيا لرصد اإلجراءات المتخذة في إطار 

وأثار تبادل المعلومات فيما بين الوزارات، بخصوص تفعيل . ل تحقيق أهدافهاوزارة بتتبع التقدم المحرز من أج

ولهذه الغاية، . الفرق المكلفة بتفعيل اإلجراءات التي تهم إداراتهم مواكبةللمساواة، ضرورة  ةالحكومي الخطة

همت البعد  ،اةللمساو ةالحكومي الخطةنظمت الوزارة عدة لقاءات تكوينية لفائدة المشرفين على تفعيل تتبع 

 يجي إلدماج بعد النوع االجتماعي.الشمولي للنوع االجتماعي والتخطيط االسترات

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية المساواة بين الجنسين في تنفيذ كذلك  ، أدرجت وفي إطار نشر ثقافة المساواة

ي مناهج التعليم التقليدية، وبرنامج إستراتيجية عملها من خالل األخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي ف

األمية في مساجد المملكة والبرنامج التكوينيومح
5
. 

، لتعزيز وتحسين صورة المرأة في 2114-2112 وفي نفس السياق، واصلت وزارة االتصال جهودها في الفترة

دفاتر التحمالت وسائل اإلعالم، من خالل إدراج أحكام تتعلق بتحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم في 

أحكام صريحة لمحاربة رسائل التحفيز على ) القناة الثانية-الجديدة للشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة وصورياد

...(.  التمييز ضد المرأة، وتقوية صورة المرأة المغربية وتعزيز مشاركة المرأة في البرامج الحواريةو العنف أ

مدونة سلوك  2113 سنةخالل الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة أعدت  وفي هذا االتجاه، تجدر اإلشارة إلى أن

في برامجها، وتعزيز اندماجها في الممارسة المهنية " النوع االجتماعي" تلزم الهيئة المذكورة باحترام مقاربة

 القناة الثانية-كما أعدت صورياد. من خالل برامج موضوعاتية مخصصة لظروف ووضعية المرأة لموظفيها،

ميثاقا داخليا لتحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم، يلزمها بتوفير جميع الوسائل واآلليات  2114 سنة خالل

 .المتاحة لتعزيز صورة المرأة

 ، لمشروع تعديل القانون السمعي البصري رقم2114 وتم تتويج هذه الجهود باعتماد المجلس الحكومي،في ماي

 الحط من كرامتها في وسائل اإلعالم.وصور النمطية للمرأة ويمنع التمييز أ، الذي يهدف إلى محاربة ال77-13

 تعززت األسس القانونية الخاصة بمحاربة جميع أشكال العنف : مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة

االجتماعية ، الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية 13-113 ضد المرأة، من خالل القانون رقم

. وتم تشكيل 2113 نونبر 7في  المجلس الحكوميبتعاون مع وزارة العدل والحريات، الذي  تم عرضه على 

لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لدراسة مشروع القانون في ضوء النتائج المحصل عليها من عملية التشاور 

 مع جميع المتدخلين.

                                                 
5
 .2115مرشدة سنويا، وذلك إبتداء من سنة  111إلى  51عدد المرشدات المستفيدات من التكوين من لزيادة ب االشارة إلى أن جاللة الملك أعطى تعليماته يج 
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افحة جميع أشكال التمييز، فقد خلقت وزارة التضامن والمرأة واألسرة أما بالنسبة إلنشاء هيئة المناصفة ومك

 والعلومالعدل ) خبيرة وخبير في مختلف الميادين 15 ، لجنة علمية مكونة من2113 والتنمية االجتماعية سنة

المجتمع مقترحا من طرف الفاعلين الحكوميين و 82 تلقت اللجنة) وبعد عملية تشاور...(.  واالقتصاد يةجتماعالا

وفي هذا . قانون الذي ينشؤهاالنص و، أعدت اللجنة تقريرا يحدد الشكل التنظيمي والوظيفي للجنة (المدني

السياق، انتهت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية من صياغة مشروع قانون لعرضه على 

 ي هذا الميدان.المجلس الحكومي العتماده بعد إغنائه بآراء جميع المتدخلين ف

ضد النساءكما تعمل الوزارة على إعادة صياغة وتفعيل مشروع إنشاء نظام معلومات مؤسساتي عن العنف 
6
 .

الالزمة للشركاء تم منح األجهزة المعلوماتية تطبيق على الصعيدين الوطني واإلقليمي و وللقيام بذلك، تم وضع

شخصا ينتمون إلدارات األمن الوطني  321 القدرات لفائدة نظمت ورشات لتقوية وباإلضافة إلى ذلك،. المعنيين

 والدرك الملكي ووزارة العدل والحريات ووزارة الصحة.

واصلت وزارة العدل والحريات تطوير مشروع تحسين األداء  ومن حيث رعاية النساء واألطفال ضحايا العنف،

لقطاع القضائي على توفير خدماته، للمواطنين القضائي في خدمة المواطنين الذي يهدف أساسا إلى تعزيز قدرة ا

بشكل عام والمرأة بشكل خاص، في الوقت المناسب وبشكل فعال وشفاف، من خالل قيادتها لمسلسل إصالح 

المحاكم الذين تم اختيارهم من منطقة  ومرتاديتشاركي يشمل القضاة والموظفين اإلداريين واألعوان القضائيين 

كذلك إلى تجهيز مقرات مجموعة من خاليا رعاية النساء واألطفال في المحاكم  وعمدت الوزارة. المشروع

كما شرعت الوزارة في (. محكمة بمقرات الستقبال النساء واألطفال 33تم تجهيز) لتسهيل ولوج النساء للعدالة

اية تكوين وتحسين قدرات موظفي النظام القضائي من خالل تنظيم دورات للتكوين المستمر خاصة بالرع

القضائية للنساء األطفال
7
. 

ومن أجل تقوية التكامل بين المتدخلين الرئيسيين في مجال رعاية النساء واألطفال على المستوى اإلقليمي، 

انخرطت وزارة العدل والحريات في مواكبة إعداد المخططات المحلية
8
لرعاية النساء واألطفال في إطار عملية  

 .اء العاملين في مجال حماية النساء واألطفالمنسقة وتشاركية تضم جميع الشرك

 المرأة من خالل تعزيز فرص ولوجها للمساواة، ومن أجل تقوية حقوق ةالحكومي الخطةوفي إطار إجراءات 

للوظيفة العمومية ولمواقع صنع القرار، تواصل الشبكة ما بين الوزارية للتشاور من أجل تحقيق المساواة بين 

وعلى الصعيد التنظيمي، . لعمومية تنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها في خطة عملهاالجنسين في الوظيفة ا

بمأسسة الشبكة ما بين الوزارية للتشاور من خالل رسائل مهام شخصية موقعة من قبل وزير  2114 تميزت سنة

إنشاء ثالث لجان الوظيفة العمومية وتحديث  اإلدارة تم إرسالها إلى جميع ممثلي الوزارات المكونة للشبكة، وب

فرعية تابعة لها
9
مارس،   31 إنشاء مرصد النوع االجتماعي في الوظيفة العمومية، في 2114 كما شهدت سنة .

وإطالق دراسة حول وضع إستراتيجية مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية
10
. 

ة، يظل تمثيل المرأة في المناصب العليا للمسؤولية الوظيفة العمومي المرأة في ورغم الجهود المبذولة لتعزيز دور

 %12إلى  2111 سنة %11 بطيئا نسبيا من ال، حيث أن هذا المعدل أظهر تطورمنخفضا جدا مقارنة بالرجا

من النساء المسؤوالت  %88,3 نالحظ أن ما يقارب. سنة 12 ، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية خالل2113 سنة

 %2 مناصب كاتب عام ومديرةنسبة النساء في  ال تتجاوزرئيس قسم في حين تشغل منصب رئيس مصلحة و

بالتالي من الضروري بذل المزيد من الجهود لتعزيز وصول المرأة إلى مواقع صنع و ويبد. على التوالي %11و

 اإلدارات اإلقليمية.والقرار سواء على صعيد اإلدارات المركزية أ

عتبر تتويجا ة للمساواة التي تالحكومي خطةلاللتزامات المعتمدة في إطار الوفي نفس السياق الفكري، واستجابة 

فقد تم . بتقدم كبير من خالل مأسسة ميزانية النوع االجتماعي 2114 ، تميزت سنة2112 لمسلسل بدأ منذ سنة

ارات من تعزيز التعميم المنهجي  لبعد النوع االجتماعي في عملية البرمجة والتخطيط على مستوى جميع الوز

وصادق عليه  2114 في يناير المجلس الحكوميالذي اعتمده  القانون التنظيمي لقانون الماليةخالل إصالح 

                                                 
6
 يهدف هذا النظام إلى وضع مرجع مؤسساتي لجمع المعطيات وتتبع وتقييم ظاهرة العنف. 
7
مساعدة اجتماعية. وتم إعداد دليل قضائي من أجل تطوير تقنيات االستماع لفائدة أعضاء خاليا  148ؤول عن مكاتب الضبط ومس 181قاضي و 511استفاد من هذا التكوين  

 التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف.
 مناطق تجريبية لهذا الغرض هي: وجدة وفاس وطنجة ومراكش وبني مالل. 5تم اختيار  8
نجاز األعمال المعتمدة في برنامج عمل إاإلعالم والتوثيق واالتصال. ومهمة كل لجنة المساهمة في بالتقييم والثالثة ووأخرى تهتم بالتتبع لجنة مكلفة بالبرمجة والشراكة،  9

 .2115-2113 ةالشبكة ما بين الوزارية للتشاور للمرحل
 ةروزا ة بين الجنسين في جميع مراحل عملية إصالح اإلدارة العمومية التي اعتمدتهاتتجلى أهداف هذه الدراسة  في مواكبة المجلس من أجل إدماج مبدأ اإلنصاف والمساوا 10

 الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة.
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ويدمج اإلصالح المقترح بعد  لمناقشة في مجلس المستشارين حاليا.و قيد اوه 2114ومجلس النواب في يوني

مؤسسة معينة بأهداف محددة ورنامج وزارة أيجب أن يرتبط كل ب .وعليه،48و 39 النوع االجتماعي في المادتين

 ومؤشرات مرقمة تسمح بقياس النتائج المحققة مع مراعاة بعد النوع االجتماعي.

ميزانية النوع وبعد إنشاء مركز االمتياز الخاص ب ،ميزانية النوع االجتماعيوفي سياق تعزيز التنفيذ المالئم ل

في  هيئة األمم المتحدة للمرأةاكة بين وزارة االقتصاد والمالية ووتوقيع اتفاقية شر 2113 فبراير يفاالجتماعي 

، بدأت األنشطة الفعلية للمركز خالل سنة مركزال، لتنفيذ األنشطة المبرمجة في إطار خطة عمل 2113ويوني

 ميزانية النوع االجتماعياجتماعات انبثقت عنها خطة عمل مركز االمتياز الخاص ب ة، حيث عقدت عد2114

تهم التركيبة التنظيمية  2114 ومن المقرر أيضا القيام بالعديد من األنشطة خالل السنة الجارية. 2114 لسنة

 ،...( تحديد مؤهالت التوظيف، وتنظيم مقابالت التوظيف،ورصد موارد الميزانية، والتركيبة المالية )للمركز 

لمؤسسات األخرى العاملة في مجال ات مع اافة إلى إقامة أولى الشراكوتنظيم ورش عمل لتقوية القدرات، باإلض

الحكامة " ونشير في هذا االطار، إلى عقد اجتماع دولي من أجل إنشاء شبكة. ... تعزيز المساواة بين الجنسين

والتعاون  تقنيةالوكالة الدولية للمساعدة البشراكة بين  2114 في ماي" بحوض المتوسطالمختلطة بين الجنسين 

هذه الشبكة ميزانية النوع االجتماعي. مركز االمتياز الخاص بوات االقتصادية والمالية في مجال التكنولوجي

وتهدف إلى تشجيع وصول المرأة إلى  الدول المتوسطيةية عليا بمناصب إدارتتألف من النساء الالتي يشغلن 

رات عبر تنظيم دورات المناصب العليا في اإلدارات العمومية من خالل اتخاذ إجراءات لتطوير الكفاءات والقد

 .للتوعية والتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة

وعلى هامش االجتماعات الدورية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبشراكة مع هيئة األمم المتحدة للمساواة 

 أبريل 13 ذي عقد فيالجتماع الاالقتصاد والمالية المغربية في ا بين الجنسين واستقاللية المرأة، شاركت وزارة

 ، والرامي إلى خلق مجموعة عمل تتألف من وزراء المالية من أجل تمويل المساواة بين الجنسين.2114

وكللت الجهود المبذولة من طرف وزارة االقتصاد والمالية على مستوى التنفيذ والرصد الجيد لميزانية النوع 

الفئة الرابعة الخاصة ) فوق في مجال الوظيفة العموميةاألخير،على جائزة التواالجتماعي بحصولها، في يوني

 .التي تمنحها األمم المتحدة( بالجهود الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين

 الولوج العادل للحقوق االجتماعية. 2.3

ة انخرط المغرب في عدة مشاريع من أجل تحسين الولوج للتعليم والصحة والسكن والبنيات التحتية األساسي

ات ملموسة في هذا )الماء، الكهرباء، الطرق والطرق السيارة، الربط بشبكة التطهير...(. وقد تم تحقيق إنجاز

مع الرجال من و ال تزال هناك تحديات يجب تجاوزها والتي تتعلق باستفادة النساء بشكل متسا الصدد، غير أنه

عن طريق إغناء االجتماعي إدراج بعد النوع التجهيز وغيرها مطالبة بوهذه الحقوق. حيث أن برامج السكن 

 القطاعات المعنية بطريقة منتظمة بمعلومات تراعي النوع االجتماعي. توتزويد نظم معلوما

وشرطا  اإن االستراتيجية التي تبناها قطاع التعليم الوطني تعتبر تكافؤ الفرص في الولوج للتعليم مكونا أفقي

لى المستوى الكمي والكيفي بالنسبة لجميع مستويات التعليم بالعالم القروي أساسيا  لبلوغ األهداف المتوخاة ع

 والحضري.

وقد ترجمت مختلف المجهودات المبذولة في هذا اإلطار، بتعاون بين جميع الفاعلين في مجال التعليم، بتحسن 

خالل  1,84يث انتقل من ملموس لمؤشر التكافؤ بين الجنسين بالتعليم االبتدائي العمومي على الصعيد الوطني، ح

، أي 2114-2113فتى ممدرس( خالل  111فتاة ممدرسة مقابل  91) 1,91إلى  2111-2111الموسم الدراسي 

ولوج للتعليم االبتدائي. وانتقل هذا المؤشر بالعالم التكافؤ بين الجنسين في نقط مئوية، مما يعكس شبه  7يادة بز

 نقطة مئوية. 14فتى ممدرس(، أي بزيادة  111ة مقابل فتاة ممدرس 91) 1,91إلى  1,72القروي من 

، 1,81ليصل  1,75وخالل نفس الفترة، ارتفع مؤشر التكافؤ بين الجنسين بالتعليم الثانوي اإلعدادي العمومي من 

أي ما يعادل   1,22إلى  1,42مسجال بذلك ارتفاعا بخمس نقط مئوية. وبالمناطق القروية، انتقل هذا المؤشر من 

 نقطة مئوية. 21 بحوالي ةزياد

موسم خالل ال 1,91وفي ما يخص التعليم الثانوي التأهيلي، بلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين على الصعيد الوطني 

نقط مئوية. وبالوسط القروي  2 رتفاع بحوالي، أي با 2111-2111موسم خالل ال 1,85مقابل  2113-2114

 (.1,22إلى  1,48نقطة مئوية )من  18بلغت هذه الزيادة 
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(، مقارنة مع %2,7لدى الفتيات ) مرتفعةفي التعليم  الهدر المدرسي، تبقى نسبة الجهود المبذولةوبالرغم من 

وبلغت نسبة الهدر المدرسي  .نقطة مئوية 1,8 ( بنسبة%1,9المتوسط الوطني )ومتجاوزة (، %1,2الفتيان )

الصعيد الوطني مع تسجيل نسبة أكبر لدى الفتيان  على % 9,3في التعليم الثانوي،  2113-2112 خالل الموسم

بالنسبة للفتيات(. كما بقيت نسبة الهدر المدرسي في التعليم الثانوي التأهيلي مرتفعة  %7,2مقابل   11,2%)

إلى  %11من إجماال ، منتقال 2113-2112و 2111-2111بالرغم من التراجع الكبير المسجل بين الموسمين 

 بالنسبة للفتيان. %8,9إلى  %11,7بالنسبة للفتيات ومن  %8,4ى إل %11,4، ومن 8,7%

وبخصوص حق المرأة في التعلم، فقد حقق المغرب تقدما ملحوظا خالل السنوات األخيرة في مجال محاربة 

األمية لدى هذه الفئة. إال أنه رغم التقدم المسجل في مجال محاربة األمية، تظل النساء أكثر عرضة لهذه اآلفة 

لدى الرجال. كذلك األمر بالنسبة للوسط   %25لدى النساء مقابل  2112سنة  %37ث بلغت نسبة األمية حي

2112سنة  %55القروي حيث أن نسبة النساء اللواتي يعانين من األمية وصلت 
11
. 

ي تجاوز ما يؤكده معدل التأنيث الذووه ى التعليم العالي، تم تحقيق التكافؤ بين الجنسين،إل وفي مجال الولوج

(. ومن أجل تعزيز %23( وشعب التجارة والتسيير )%74في بعض الشعب، خاصة  في طب األسنان ) 51%

هذه المكتسبات، تم األخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي عند وضع إستراتيجية عمل وزارة التعليم 

خالل عدة مشاريع وأنشطة تهدف إلى  وذلك من 2112-2113العالي والبحث العلمي وتكوين األطر خالل الفترة 

منح الطلبة والطالبات نفس ظروف التكوين ونفس الفرص من أجل ضمان نفس الحظوظ في النجاح واإلدماج 

 المهني.

وفي مجال الولوج العادل للخدمات الصحية، تتابع وزارة الصحة مجهوداتها لتفعيل إستراتيجيتها القطاعية 

ألدوية، خاصة لدى الفئات لءات ذات أهمية كبرى. فمن أجل تحسين الولوج عبر اتخاذ عدة إجرا 2112-2113

من األدوية التي تباع بالمغرب(  %31دواء )أي  1571المعوزة، عملت الوزارة على خفض أثمنة ما يزيد عن 

ظام ساهم استمرار الجهود لتعميم ن ان. وفي مجال التغطية الصحية،مع تخفيض مهم في أثمنة أدوية عالج السرط

ا يعادل نسبة ، أي م2114غشت  22بتاريخ ماليين مستفيد  7,28المساعدة الطبية لفائدة المعوزين من بلوغ 

. أما بالنسبة للتأمين الصحي اإلجباري، فإن الرهانات الكبرى تتجسد في تعميمه على فئتي %82تغطية  تبلغ 

 ة المعنية.من الساكن %38ن تمثالن واللتاالطلبة وعلى أصحاب المهن الحرة 

أما فيما يتعلق بخفض وفيات األمهات عند الوالدة ووفيات األطفال، فقد استمرت الجهود في اتجاه تحسين تتبع 

ترجمت هذه المجهودات بتحسن نسبة النساء اللواتي والحمل والوالدة مجانا وذلك من أجل تقليل عوامل الخطر. 

بالوسط  %91,2) 2111سنة  خالل الصعيد الوطني على %77,1تلقين عالجات ما قبل الوالدة لتصل إلى 

 %22بالنسبة للعالجات ما بعد الوضع، فإن هذه النسبة بلغت وفقط بالوسط القروي(.  %22,7الحضري مقابل 

على المستوى  %73,2. وبخصوص الوالدات التي أشرفت عليها األطر الصحية المؤهلة، فقد بلغت 2111سنة 

 (.2114سنة  %23) 2111الوطني سنة 

وات األخيرة، ليسجل وبذلك يكون معدل وفيات األمهات عند الوالدة قد انخفض بشكل ملحوظ خالل الخمس سن

، 2111-2119حسب البحث الوطني الديموغرافي  2111-2119والدة حية سنة  111.111 اكل حالة وفاة 112

لكل  73ط اإلقامة )مع وجود فوارق مهمة حسب وس 2114-2113مقارنة ب  %51,7أي بتراجع بنسبة 

 والدة حية في الوسط القروي(. 111.111لكل  148والدة حية في الوسط الحضري مقابل  111.111

م. انخفاضه سنوات، فقد واصلوا 5وبين سنة ما وفيات األطفال معدل وبالنسبة لمعدل وفيات األطفال دون السنة و

مولود حي سنة  1111 لكلوفاة  41من  نتقال، مخالل السبع سنوات األخيرة %28بنسبة  حيث تراجع األول

سنوات فقد تقلص أيضا من  5 دونوفيات األطفال  معدل . أما فيما يخص2111أللف سنة ل 28,8إلى  2113

 .%35، أي بانخفاض يناهز 2111أللف سنة ل 31,5إلى  2114-2113لأللف سنة  47

برامج تهدف إلى حل  عدة وضع كذا، تمويعتبر الحصول على سكن الئق من أولويات العمل الحكومي. وه 

. ومنذ انطالق برنامج السكن االجتماعيكذا تشجيع صفيح والمدن ، خصوصا معضلة تفشي السكن غير الالئق

. مدينة يستهدفها البرنامج 85ضمن مدينة بدون صفيح  48عن  ، تم اإلعالن2114سنة  "مدن بدون صفيح"

                                                 
لدى %47,2لدى الرجال  % 25,3على الصعيد الوطني و% 32,7وتجدر اإلشارة إلى أن نسب األمية، حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط ) 11

 التي أعلنتها مديرية محاربة األمية. النساء( تختلف عن تلك
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 أسرة، لتنخفض نسبة الساكنة التي تعيش في دور 322.319نامج بلغ عدد األسر المستفيدة من البروهكذا، 

 .2114 سنة 8,2مقابل  2113ومتم يوني 3إلى الصفيح 

وعيا منها باألهمية القصوى لوضع نظام معلوماتي يراعي بعد النوع الالئق، فسكن الأما بخصوص الولوج إلى 

لجميع فئات الساكنة المستهدفة وتضمن المساواة  االجتماعي ويسمح بصياغة برامج تستجيب للحاجيات المتباينة

في الولوج للسكن الالئق، تعمل حاليا وزارة السكنى وسياسة المدينة بشراكة مع هيأة األمم المتحدة للمرأة على 

إطالق بحث حول "تقييم آثار برامج محاربة السكن غير الالئق على ظروف عيش األسر". ويهدف هذا البحث 

معلومات مهمة تسمح بتقييم آثار برامج محاربة السكن غير الالئق على ظروف عيش األسر إلى الحصول على 

 من منظور النوع االجتماعي.

مكنت البرامج التي وضعتها الوزارة الوصية، خصوصا المتعلقة بمدن بدون صفيح، من  وموازاة مع ذلك،

نامج. وستتعزز وتيرة تفكيك مدن الصفيح مدينة معنية في بداية البر 85مدينة بدون صفيح من بين  51إعالن 

أخرى بدون صفيح مدن  5. وبالتالي سيمكن هذا الجهد من إعالن 2114سكن صفيحي نهاية سنة  13.211بهدم 

 .2115متم سنة عند 

يمكن النساء والرجال من ظروف العيش الكريم والالئق.  اأساسي ايعد الولوج إلى البنيات التحتية األساسية حقو

لبرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي وبرنامج منها ا ،ل التمتع بهذا الحق، مكنت العديد من البرامجومن أج

وكذا البرنامج الوطني للطرق القروية من تقليص العجز الحاصل في البنية تزويد العالم القروي بالماء الشروب 

 المهمشة.التحتية األساسية والتي تعاني منها المناطق القروية خاصة منها 

 الساكنة القروية نسبة ولوجتسجيل تحسن ملحوظ في  برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب منبذلك مكن و

 2113نهاية سنة % 93ثم إلى 2115سنة  %71إلى  1994% سنة 14والتي انتقلت من إلى الماء الشروب، 

وتتراوح  مليون نسمة. 12,5الشروب بحوالي من الماء  ينالمستفيدعدد السكان  وقدر ربط منفرد(. %31)منها 

 حسب األقاليم.%111و %23هذه النسبة بين 

في  مما ساهمقرية بالشبكة الكهربائية،  1.499تزويد  مكن برنامج كهربة العالم القروي منوموازاة مع ذلك، 

، من كهربة 2113منزل جديد من الكهرباء. وهكذا مكن البرنامج منذ انطالقه إلى نهاية  41.411استفادة 

قرية عن طريق الطاقة الشمسية. وبذلك تكون  3.223منزل من بينها  2.127.121قرية مما يعادل  37.199

 .2113سنة نهاية  98,51هذه اإلنجازات قد مكنت من رفع نسبة كهربة العالم القروي إلى 

الولوج إلى خدمات الصحة  كما يلعب قطاع النقل دورا حيويا في تحسين جودة ومستوى عيش السكان )تسهيل

والتعليم والتشغيل،...(. ومن أجل تقليص الفوارق القائمة على النوع االجتماعي، يجب نهج سياسات في النقل 

والبنيات التحتية األساسية التي تأخذ بعين االعتبار الحاجيات المختلفة لمكونات الساكنة )نساء، ورجال، وفتيان 

ولوج الساكنة القروية من بذولة في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية الجهود الموفتيات(. وقد عززت 

مة ومن مليون نس 2,5، ومن فك العزلة عن 2113 سنة 74 قدرهانسبة ولوج ، ومن تحقيق للشبكة الطرقية

 ق.كلم من الطر 13.111إنجاز 

واصل للساكنة تبطة باالرتفاع المباآلثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعية على الساكنة والمرتمنها ووعيا 

البيئة بعين ذ الوزارة المكلفة بأختبالوسط القروي، الطبيعية للثروات  عقالنيالحضرية واالستغالل غير ال

وذلك عبر وضع عدة برامج  القطاعية ااستراتيجيتهإعداد  عندلساكنة المستهدفة ل االعتبار الحاجيات المتباينة

تؤثر بشكل مباشر لظروف المعيشية للساكنة. ونخص بالذكر، تحسين المجاالت التي لتحسين البيئة تروم تحسين ا

الصحة، واإلطار المعيشي للساكنة من خالل المحافظة على جودة المياه، وتقنين االنبعاثات الملوثة للجو،  على

وإعادة  ،تنميةال، وعلى البيئة والخاصة نجاز دراسات لتقييم أثر بعض المشاريع العموميةإوتدبير النفايات، و

 باإلضافة إلى الولوج إلى المعلومة البيئية. التربةتأهيل المناطق المحمية والمحافظة عليها، وعلى السواحل و

، كأداة تشرك عدة متدخلين من أجل تظافر الجهود لمحاربة الوطنية للتنمية البشريةوبالنظر إلى أهمية المبادرة 

االجتماعي والهشاشة، والتي أدمجت، منذ انطالقها، بعد النوع االجتماعي في  الفقر بالمناطق القروية، والتهميش

المشاريع المبرمجة وفي هياكل حكامة المبادرة، تمكنت هذه المبادرة عموما من تحقيق نتائج إيجابية. حيث 

سنة  %21إلى أكثر من  2112سنة  %7ارتفعت تمثيلية النساء داخل هياكل الحكامة للمبادرة من أقل من 

مليون امرأة، وذلك عبر  4,1ن شخص من بينهم ماليي 8مبادرة، بلغ عدد المستفيدين . ومنذ انطالق ال2113

 إجراء تنموي. 2.111مشروع و 34.923
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 الحقوق االقتصادية الولوج إلى. 3.3

ية، بما في ذلك االقتصادالوسائل الموارد و ولوجا أفضل إلىاالقتصادية  هاحقوقالمتكافئ للمرأة لولوج يستوجب ال

مشاركة المرأة في الحياة االقتصادية  تشكل، وموازاة مع ذلك. والتكوين العقارو ، والخدمات الماليةشغيلالت

، ولبلوغ هذه األهدافلتحقيق التنمية المستدامة والنمو العادل.  اأساسيا طية شرريقرتالو تعزيز قدرتها العمليةو

تهيئة الظروف الالزمة لعدة تدابير  ،مجتمع المدني والقطاع الخاصشراكة مع الاتخذت السلطات العمومية، ب

 النساء وولوجهن عالم المقاولة.مالئمة لعمل توفير البيئة الل

باحث عن الشغل خالل  411.111مكن من توفير الشغل لحوالي الذي برنامج "إدماج"  ويندرج في هذا اإلطار

النساء. فيما بلغ عدد  من منهم %51، 52.711 حوالي 2113خالل سنة  . وبلغ هذا العدد2113-2112الفترة 

من النساء.  ممنه %55، 25.417حوالي  2114سنة خالل الخمسة األشهر األولى من المدمجين في سوق الشغل 

. وبلغ عدد المستفيدين من 2113-2117من برنامج "تأهيل" خالل الفترة  شخص 115.411 منزيد استفاد أكما 

واستفاد من هذا البرنامج النساء.  هم منمن %27 ا،شخص 4.285حوالي  2113خالل سنة  التعاقديالتكوين 

في ومن النساء.  %31باحث عن الشغل من بينهم  2.211حوالي  2114سنة خالل الخمسة أشهر األولى من 

أو ، كما تم تمويل 2113-2117خالل الفترة  امرشح 31.111تمت مصاحبة حوالي إطار برنامج "مقاولتي"، 

خالل الخمسة . وشغل منصب 15.311مقاولة مما مكن من توفير أزيد من  5.473دعم التمويل الذاتي لحوالي 

 .من النساء %28مرشحا، منهم  272تمت مصاحبة حوالي ، 2114سنة أشهر األولى من 

 واضحا تالفااخ للنشاط الوطني يظهر المعدل دعم التشغيل، المسجلة على مستوى برامج المشجعة النتائج ورغم

 المرأة مشاركة ضعف يعكس مما ،(2113خالل سنة  لنساءدى ال %25,1و الرجال لدى %73) الجنسين بين

ويظهر . سنة 24و 15 بين ما أعمارهن تتراوح اللواتي وتتفاقم هذه الوضعية لدى الشابات. الشغل سوق في

 شغل على مستوى مرات بثالث ن النساءيفوقو الرجال أن النساءو الرجالالتكافؤ في الشغل بين  نسبة تطور

يتبين أن نسبة التكافؤ المسجلة بالوسط الحضري هي أقل بمرتين مقارنة ، اإلقامة وسطحسب و .مناصب الشغل

فقط والنساء في الوسط القروي  الرجال بين المساواة في تفسر الفجوةال بالوسط القروي. و بتلك المسجلة

ل تفسر في جزء كبير منها بأهمية عدد النساء غير العامالت مقارنة المرأة إلى الشغل بولوج بصعوبات 

 لدى %9,2 مقابل لدى الرجال %9,1الوطني، فقد بلغ  المستوى على ما يخص معدل البطالة . وفيبالرجال

  .النساء

 على مستوى الجنسين بين في مجال المساواة المرجوة األهداف التشغيل وتحقيق برامج نتائج وبهدف تحسين

للمساواة، خصوصا عبر  الحكومية في إطار الخطة االجتماعية والشؤون انخرطت وزارة التشغيل سوق الشغل،

 األسرية الحياة التوفيق بين لضمان وإرساء آليات العمل على مستوى المرأة حماية المحور الخاص بتعزيز

الجهويين  مختلف المندوبين إلى( 12/13 رقم)وفي هذا الصدد، وجهت الوزارة دورية . المهنية والحياة

 يةنانوالقاإلجراءات  تطبيق احترام العمل على ضمان علىالشغل  مفتشي حثواإلقليميين للوزارة بهدف 

، االجتماعية نظمت كذلك وزارة التشغيل والشؤون الدور، هذا ولتعزيز. ةملاالع المرأةب في ما يتعلق ةيمينظوالت

 حول الحقوق مفتش شغل 511 لفائدة جهويةتكوينية  ورشة 21ي حوال الدولية، العمل منظمة مع بتعاون

 .والراتب المهنةالشغل و على مستوى التمييز وعدم المساواة في الحق فيها بما األساسية،

 المساواة ضمانإلى  للمساواة، الحكومية الخطة إطار في االجتماعية والشؤون وزارة التشغيل انخراطويهدف 

لنساء، خصوصا أعلى نسبة من ا تشغل التي القطاعات دعم خالل من العمل مستوىعلى  والمرأة الرجل بين

 للدخل. المدرة األنشطة الفالحة، وذلك عبر تطوير

 ةناكالس نصف القروية أزيد من المرأة تمثل القروي والوطني، األساسية لالقتصاد باعتبارها إحدى المكوناتف

الفالحة  وفي هذا الصدد، اتخذت وزارة المغربي. اع الفالحيالقط القروية، كما تساهم بشكل مهم في تطوير

 المرأة أولويات الهادفة إلى مراعاة اإلجراءات من األخضر العديد المغرب والصيد البحري، في إطار مخطط

 تطوير باإلضافة إلىاإلنتاجية،  قدراتها وتعزيز التقني والتكوين والتأطير القروية وحاجياتها في مجال الدعم

 على المستوىالفالحية  مجال التنمية في الفاعلة األطراف مختلف مع الجنسين بين راكة المرتبطة بالمساواةالش

 وزارة قبل من السياق هذا اآلن التدابير المتخذة في وقد مكنت حتى. المؤسسات الدوليةومع  والوطني المحلي

 711 من أكثر وتمويل ،نسوية فالحية تعاونية وجمعية 1.111الفالحة والصيد البحري من إحداث أزيد من 

 تمويل على اتفاقية 2114 يوليوز 18السياق، تم التوقيع في  نفس وفي. قروية مرأة 14.111لفائدة  مشروعا

البرنامج، الذي خصصت له  القطاعية الفالحية. ويهدف هذا للسياسة األوروبي برنامج الدعم من الثانية المرحلة
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 في اإلنتاجية القطاعات من العديد إلى تعزيز سنوات، تمتد على أربع لفترة همدر مليون 271بلغت  ميزانية

المرأة القروية  إدماج مع العمل على تعزيز ،(الحمراء واللحوم واللوز والتمر الزيتون) المستهدفة المناطق

 .األخضر المغرب مخططل 2 الدعامة مشاريع والشباب في

قطاع الصيد البحري. حيث وضعت وحدة النوع  سياسة غة األهمية فيمكانة بال المساواة بين الجنسين وتحتل

 - برنامج تحدي األلفية إطار وفي التنمية، أجل من الشراكة وكالة مع االجتماعي والتنمية بالقطاع، بشراكة

يهم دعم  أول محور خالل مقاربة النوع االجتماعي من بعين االعتبار التقليدي يأخذ للصيد المغرب، مشروعا

السوسيو اقتصادية  على مستوى المساواة بين الجنسين والتحسيس بمقاربة النوع وتعزيز القدرات لقدراتا

 وإجراءات موجهة حصريا تجريبيةيتعلق بوضع مشاريع إضافة إلى محور ثاني، . المستفيدات والتقريرية للنساء

 %22 ،المشروع إطار هذا في جةوالتكوين المدر األمية محو من أنشطة اشخص 11.822وقد استفاد  .للنساء

تصنيع السمك. فضال عن  عامالت بمجال هن %14صيادين، وبنات  هن %21و ،زوجات صيادين منهم هن

 خالل وذلك من للنساء، الموجهة حصريا المشاريع امرأة من 222 حوالي 2113عند نهاية غشت  ذلك، استفادت

 وتثمين فواكه البحر. الطحالب علجم البحرية ومشروع تعاونية لتثمين المنتجات إنشاء

منطقة في صلب  لكل والثقافية واالقتصادية الوطنية للسياحة الخصوصيات االجتماعية االستراتيجية كذلك وتضع

 مصدر يوفرها القطاع، وضمان التي المباشرة وغير الشغل المباشرة مناصب تحفيزوذلك بهدف  برنامج عملها،

قطاع  في العامالت النساء انتقل عدد هكذاو. المحلية المرأة استقاللية ع تعزيزللعاملين في القطاع م دخل مستدام

 سنوي معدل نمومتوسط بأي  ،عاملة 54.153إلى  21.351من  2112-1999 خالل الفترة والفنادقالمطاعم 

 نقطة 4,9 بنسبة والفنادقالمطاعم  النساء العامالت في مجال حصة تارتفع وبفضل هذه الدينامية،. %7,4بلغ 

-2112) للمساواة في أفق المناصفة الحكومية الخطة فإن السياق، نفس فيو. %21,1 إلى %15,2من  منتقلة

قطاع ب المرتبطة المجاالت في امرأة 311تكوين  خالل النساء المقاوالت من لتثمين كفاءاتمدعوة  (2112

  .المهنية الغرف لنساء فيتمثيلية ا للتوعية والتحسيس لتعزيز حمالت كما يجب تنظيم. السياحة

 مقاربة النوع االجتماعي كمحور( 2121-2111) االجتماعي االقتصاد لتنمية الوطنية االستراتيجية تضعكما 

ودعم  ها،خدماتو منتجاتها تسويق وتشجيع االجتماعي، االقتصاد مؤسسات دعم خالل من استراتيجي أفقي،

وهكذا تتواجد المرأة في . للدخل مدرة مشاريع الولوج إلىتدعم  أنشطة جماعيةفي  انخراط النساء والشباب

 وتحسين الصانعات التقليديات بدعم يتعلق ما وفي. مختلف أنشطة التكوين والتأهيل في قطاع الصناعة التقليدية

عاملة في  مرأة 3.522للصانع بالعالم القروي تضم أزيد من  دار 41تم إحداث حوالي  هن،عيشو عملهن ظروف

 748 حوالي في القطاع، تم إحداث النسائية التعاونيات نسيج ناعة التقليدية. وعلى مستوى تعزيزلصحرف ا

 من مجموع تعاونيات القطاع(. %41تعاونية نسائية )

وقد . للدخل المدرة قصد ممارسة األنشطة في إطار التعاونيات فأكثر أكثر تنخرط النساء السياق، نفس وفي

إلى  2118خالل سنة  738 منتقلة من األخيرة، طفرة نوعية خالل السنوات الصرفة النسائية التعاونيات شهدت

منخرطة. وتشتغل أغلب هذه  مرأة 31.833بمجموع ، 2113( خالل سنة التعاونيات مجموع من 15%) 1752

 منخرطة(، وتثمين منتجات 11.274منخرطة(، والصناعة التقليدية ) 11.228التعاونيات باألنشطة الفالحية )

 منخرطة(. 2.438) شجرة األركان

كدعامة  بشكل عامالمقاولة في إطار التعاونيات النسائية والمقاوالت النسائية دور روح  أهميةمنها ب وعياو

المدني،  والمجتمع الخاص القطاع مع اتخذت السلطات العمومية، بشراكة للنساء، ةاالقتصادي لالستقالليةأساسية 

 والذي المركزي، الضمان "إليك" التابع لصندوق الضمان صندوق . وهكذا تم تفعيلخاصة في هذا اإلطار تدابير

وذلك عبر تمكين النساء المقاوالت من الحصول  المقاولة الخاصة النسائية، مواكبة تطورو تشجيع إلى يهدف

ض بمبلغ تعبئة قرو"إليك" من  منتوج، مكن 2113 أبريلطالقه خالل ان ومنذ. على القروض لتطوير مشاريعهن

مرأة أو مجموعة نساء، بمجموع استثمارات بلغ تشرف عليها  مقاولة 91 خلق تمويلمليون درهم مكنت من  41

  درهم مليون 22 حوالي

الشباب "تم وضع مشروع  الدولية، العمل ومنظمة االجتماعية والشؤون وزارة التشغيل بين التعاون إطار وفي

 إلى باإلضافة. المقاوالت النسائيةإدماج مكون خاص ب ، معتجريبية مناطق ثالث في( 2112-2112" )في العمل

 الجهوية لالستثمار والتعاون المراكز مع عملت الوكالة الوطنية للمقاوالت الصغرى والمتوسطة، بشراكة ذلك،

نشئن اللواتي ي النساء مواكبةو وذلك بهدف دعم" بينهن في الجهاتفي ما  " التقني األلماني، على وضع برنامج

 إدارة مجاالت مختلف في الفردي والتدريب للتكوين وذلك عبر تنظيم دورات وصغيرة جدا، صغيرة مقاوالت



17 

 

في للمقاوالت  حاضنات عدة خلق. كما تم 2113مقاولة عند نهاية سنة  121 منها حوالياستفاد المقاوالت والتي 

 تديرها مقاوالت ضمان مواكبة وخلقبهدف  لمغرب، وذلكل النساء المقاوالتجمعية  قبل من لمملكةل مدن عدة

كما أطلق االتحاد العام لمقاوالت المغرب، عبر لجنة المسؤولية االجتماعية . مبتكرة لمشاريعحامالت  نساء

 الذاتي لتقييمجل األ التعليميةتطوير آلية للوسائل  إلى يهدف للمقاوالت والعالمات، مشروع "وضعيتي" الذي

 .الجنسين بين مجال المساواة في المقاوالتومواكبة 

 للقانون الجديد باإلصالح ،للنساء االقتصادي التمكين التي تهدف إلى تعزيز التدابير مختلف هذه دعمتم  وقد

 وأولويات الجنسين بين المرتبطة بالمساواة المالية، الذي يكرس مبدأ المالءمة بين األولويات التنظيمي لقانون

 برامج خالل من االجتماعي، مقاربة النوع يراعي منهجيا استراتيجي تخطيط إطار في السياسات العمومية،

لمختلف  لحاجيات المتباينةبالنظر إلى االعمومية  للسياسات مالءمة رأكث تدبير القرب واستهداف منفتحة على

 .الساكنة مكونات

 المساواة بين الجنسين اجإدم مجال تعزيز قطاع حكومي في كل طرفالمبذولة من  الجهود التالي القسم ويبرز

التي يثيرها  لتحدياتتدخله وكذا ل لمجال ةالمؤطر ةة المعياريلمرجعيلوذلك بالنظر  عمله، وخطط برامجه في

 .بحقوقهم والنساء الرجال المتعلقة بمستوى تمتع النتائج مؤشرات تحليل
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IIالولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية . 

من القطاعات الوزارية التي تعمل على إرساء المؤسسات من أجل المساواة بين يشمل هذا المحور مجموعة 

والحريات ووزارة  الجنسين والولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية. وتضم هذه القطاعات وزارة العـدل

لبرلمان الوزارة المكلفة بالعالقات مع اواإلدارة العامة للجماعات المحلية واألوقاف والشؤون االسالمية 

تحديث العمومية و ةة الوظيفالتنمية االجتماعية ووزاروالمرأة واألسرة و وزارة التضامنوالمجتمع المدني و

والوزارة المكلفة بالمغاربة  القطاعات العامة ووزارة االقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 ووزارة االتصال. المقيمين بالخارج وبشؤون الهجرة

 والحريات وزارة العـدل .1

أطوار مختلفة والحريات في تنفيذ برامجها بعد تشخيص دقيق لوضعية العدالة في بالدنا وانطلقت وزارة العدل 

ما انتهى إلى إصدار ميثاق وهوللحوار الوطني وفق مقاربة تشاركية موسعة، على ضوء مضامين الدستور 

كية السامية ودعا بوضوح إلى إدماج مقاربة النوع االجتماعي إصالح منظومة العدالة الذي حضي بالموافقة المل

 النظام القضائي الوطني. وهيئات حكامةفي الخدمات الممنوحة 

  معياريجذاذة تقديمية للوزارة واإلطارال. 8.8

 جذاذة تقديمية. 8.8.8

رة العدل المتعلق باختصاصات وزا 2112يناير  22الصادر في  2.12.17طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 

سلطة حكومية مكلفة يها كاآلن مسؤولة إلى جانب االختصاصات المسندة إل ذي منهه المؤسسة ذالحريات، هو

النهوض بها في وحقوق اإلنسان وبالعدل، مهمة المساهمة في إعداد السياسة الحكومية في مجال حماية الحريات 

 مجال اختصاصه.

موظف من  15.143 ما يناهز ،2114الحريات سنة وظفي وزارة العدل ولتنفيذ المهام الموكلة إليها، بلغ عدد مو

من مناصب  %13تشغل النساء ما يناهز و .%49,3امرأة، أي ما يعادل نسبة تمثيلية نسوية تفوق  7.412بينهم 

ة سن 22,1% فان نسبة تمثيلية المرأة في تزايد مستمر حيث مرت من بالنسبة لفئة القضاة، و المسؤولية بالقطاع.

قاض  4.044قاضية من بين  948، أي ما يعادل 2014سنة  23,45%و 2113سنة  22,3%  إلى 2112

  .12قاضيةو

الحريات، سهرت هده المؤسسة على والعدل  ةتتبع إدماج النوع االجتماعي في تدابير وزاروفيما يخص رصد و

صوص بخلية النوع االجتماعي يتعلق األمر على وجه الخو المخصصة لهدا الغرض مجموعة من الهياكلإحداث 

ه الخلية من مجموعة من نقاط االرتكاز ذتتكون هوالمرتبطة مباشرة بالكتابة العامة. و 2115التي تم إحداثها سنة 

لك تتوفر إدارة الشؤون الجنائية ذباإلضافة إلى و .مسؤولة عن إدماج النوع االجتماعي في برامج الوزارة

الطفل كما تتوفر إدارة الشؤون المدنية على مصلحة مكلفة وا المرأة على مصلحة خاصة برصد قضايوالعفو

 27قسم لقضاء األسرة يسيرها  27الحريات على وتجدر اإلشارة إلى توفر وزارة العدل وبرصد قضايا األسرة. 

 .(1)أنظر الملحق رقم  قاض مشرف

ل المساواة بين الجنسين في الوظيفة كما أن الوزارة ممثلة في "شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات" من أج

 .2111العمومية مند سنة 

  معيارياإلطار ال. 2.8.8

نظرا لدسترة  مبدأ سيادة االتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، تبدل وزارة 

لمتعهد بها في إطار األجهزة الحريات جهودا متواصلة في اتجاه مالئمة التشريعات الوطنية لاللتزامات اوالعدل 

اتفاقية محاربة كل  الدولية الحترام حقوق اإلنسان التي تمت المصادقة عليها )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،

الالإنسانية، اتفاقية حقوق وغيره من العقوبات القاسية أواتفاقية مناهضة التعذيب  أشكال العنف ضد النساء،

الطفل...(
13
. 

                                                 
العشر أعضاء المنتخبين في المجلس األعلى  تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن ميثاق إصالح قطاع العدل شدد على الحاجة إلى ضمان تمثيلية المرأة القاضية من بين  12

 .ب مع تمثيليتها في هيئة القضاء(للسلطة القضائية )بما يتناس
13

 .2114من تقرير ميزانية النوع االجتماعي لسنة  2ن التفاصيل، راجع الملحق لمزيد م 
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 :ما يليب تميزت 2114و 2113 إلى أن السنوات في هذا السياق وتجدر اإلشارة

  2113المصادقة على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري في ماي. 

  2114لمجلس حقوق اإلنسان المنعقدة في مارس  25الدورة  على مستوى عال فيالمشاركة في أشغال. 

 المعاهدات التي وتتبع تفعيل االتفاقيات وقارير الوطنية المتعلقة برصد المساهمة في إعداد مجموعة من الت

التقرير وحول اتفاقية مناهضة التعذيب  ينخص بالذكر في هدا اإلطار التقرير الوطنوانظم إليها المغرب 

مدنية التقرير الوطني السادس حول الحقوق الوالثقافية واالجتماعية والوطني الرابع حول الحقوق االقتصادية 

منتصف المدة  تقريروالسياسية، باإلضافة إلى تحيين الوثيقة األساسية المرجعية  في مجال حقوق اإلنسان و

سنة  21كذلك التقرير المتعلق بتقدم برنامج عمل بيجين )و حول تنفيذ توصيات االستعراض الدوي الشامل

 بعد اعتماده(.
 

 بعين االعتبار بعد النوع االجتماعيالجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ . 2.8

 قطاعيةالستراتيجيات إلسياسات واال. وضع 8.2.8

 تقديم ميثاق إصالح العدل والمصادقة عليه

من أجل تلبية تطلعات مختلف شرائح المجتمع المغربي بخصوص توفير نظام قضائي حديث، شفاف، مستقل 

 ا للتوجهات الملكية السامية.سهل الولوج، تم الشروع في ورش إصالح قطاع العدل وفقو

ومن هذا المنظور، تمت الموافقة على ميثاق إصالح العدالة الذي يكمن جوهره في تكريس عدالة قادرة على 

لك من ذوأساليب اإلدارة الحديثة، وتحقيق وظيفتها في خدمة المواطنين، بشكل مستقل، وفقا إلجراءات مبسطة 

لتحقيق هذه األهداف، تم اقتراح مجموعة من التدابير وتأهيله. وليقه تخوخالل تطوير قدرات النظام القضائي 

 تتمحور أساسا حول:

  فعال.وترسيخ حق المواطن في اللجوء إلى قضاء مستقل، نزيه وتوطيد استقاللية السلطة القضائية 

 لى ضرورة تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات المتعلقة بمراجعة السياسة الجنائية )مع التأكيد ع

العقوبات وإصالح سياسة التجريم وإرساء سياسة جنائية واقية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي( 

انتهاء باتخاذ التدابير ولك بدءا من مالئمة القوانين الوطنية مع الدستور واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ذو

 القضاء الجنائي.تحسين أداء والتشريعية الالزمة لتحقيق العدالة 

  قريب لخدمة وتسهيل الولوج إلى الحقوق من أجل توفير قضاء فعال والرفع من فعالية قطاع العدل

الرفع من فعالية األداء ولك عن طريق تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية ذوالمتقاضين 

كذلك تسهيل ولوج المتقاضين إلى وية الخدمات القضائوتحسين جودة األحكام وتبسيط اإلجراءات والقضائي 

ويتطلب تحقيق هذه األهداف تطوير القدرات المهنية المتعلقة بجميع مكونات النظام القضائي  المحاكم.

 هيئة كتابة الضبط، المحامون،...(.و)القضاة، موظف

  ابة الضبط موظفي هيئة كتوتطوير القدرات المهنية لجميع عناصر النظام القضائي، بما في ذلك القضاة

 المحامون...و

 ه اإلدارة، مما ذتحديث أساليب اإلدارة القضائية التي تتطلب معالجة الجوانب الهيكلية والتنظيمية في ه

 سيمكنها من إنجاز مهمتها بشكل صحيح وتلبية احتياجات المواطنين بكل كفاءة وفعالية.

مجموعة من التدابير ترمي إلى تعزيز  خاذات 2113وفي إطار تفعيل أحكام ميثاق إصالح العدالة، عرفت سنة 

 استقالل السلطة القضائية وتخليق النظام القضائي وتعزيز حماية الحقوق والحريات:

 توطيد استقالل السلطة القضائية

كفالة وضمان مقومات استقالل القضاء وفي إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة باستقالل السلطة القضائية 

تكريسا لحق المواطنين في االحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال، تم إعداد مشروعي ولة، حسن سير العدا

سير المجلس وتنظيم ويتعلق األمر بالقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب ونصوص مهيكلة للسلطة القضائية. 
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وع القانون التنظيمي المتعلق مشروالمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة واألعلى للسلطة القضائية 

 بالنظام األساسي للقضاة.

 تخليق منظومة العدالة

االنحراف، لما في ويعد تخليق منظومة العدالة من الشروط األساسية لتحصين هده المنظومة من مظاهر الفساد 

ألحكام ميثاق دلك وفقا وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة ودلك من آثار على تعزيز ثقة المواطن فيها 

قد واصلت الوزارة خالل سنة والحريات على تفعيلها. وإصالح  منظومة العدالة التي تحرص وزارة العدل 

مختلف مصالحها المكلفة  بالمراقبة وفي مقدمتها آلية المفتشية العامة للوزارة  وتفعيل آليات التخليق   2113

 التي تتمحور مهمتها حول :والتدقيق و

 مؤسسة قضائية في إطار التفتيش  84ومؤسسة قضائية مركزية  33ئي حيت تمت تفقد التفتيش القضا

 التسلسلي.

  تقييم النشاط المهني لموظفي هيئة كتابة الضبط.ومراقبة 

 .تتبع المهن القضائية 

 الحرياتوتعزيز حماية القضاء للحقوق 

مراجعة المسطرة الجنائية على وضع المسودات األولى ل 2113الحريات خالل سنة وعملت وزارة العدل 

إصالح  ومراجعة  السياسة الجنائية والحريات ومراجعة القانون الجنائي، بهدف تعزيز حماية القضاء للحقوق و

االتفاقيات الدولية  الخاصة بمنع ودلك في إطار مالئمة القانون الوطني مع الدستور والعقاب، وسياسة التجريم 

 ضمان حقوق اإلنسان.والجريمة 

تتبعها لتنفيذ السياسة الجنائية ودعم العدالة الجنائية على مختلف المستويات،  2114اصل الوزارة خالل سنة وتو

 النيابة العامة ودعم العدالة الزجرية وتعزيز حقوق اإلنسان. عملوخاصة مراقبة 

 تمكين المرأةاألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و .2.2.8

-2112لحريات من بين األطراف المعنية بالخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة اوتعتبر وزارة العدل 

تحسين واألطفال و ءتتجلى مساهمة الوزارة في هده الخطة في وضع خطة عمل لتعزيز التكفل بالنساو، 2112

يص االنجازات يمكن تلخوتسهيل ولوجهن إلى العدالة. والعمل القضائي من أجل توفير الحماية الالزمة للنساء 

 ا الخصوص فيما يلي:ذالتي تم تحققها في ه

  ،الذي يهدف أساسا إلى تعزيز قدرات قطاع وتطوير مشروع تحسين األداء القضائي في خدمة المواطنين

لك من خالل قيادة ذوالعدالة في توفير خدمات فعالة وشفافة للمواطنين بشكل عام والمرأة بشكل خاص، 

القضاة والموظفين اإلداريين والموظفين المساعدين ومستخدمي المحاكم  مسار إصالح تشاركي يشمل

المركزية  مصالحإلى تعزيز القدرة المؤسساتية لل ةالمختارة كمحاكم نموذجية  في إطار المشروع، باإلضاف

تتبع منظومة العدالة. ويضم المشروع ثالثة مكونات يمكن تلخيصها في: تحسين أداء وللوزارة من أجل دعم 

أخيرا اإلدارة والرصد وقدرات التدبير في الوزارة والمحاكم النموذجية، وتحديث التخطيط االستراتيجي 

 والتقييم.

 .متابعة تنفيذ الشطر الثاني من مشروع "عدل" لتعزيز عدالة القرب 

  لكي تعزيز الحماية الجنائية للمرأة من خالل مراجعة شاملة للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

(، وخاصة تلك المتعلقة بتجريم العنف والتمييز ضد المرأة واعتماد 19تتماشى مع أحكام الدستور )المادة 

 مقاربة النوع االجتماعي.

 دلك ووسائل عمل الجهاز القضائي في مجال حماية النساء وللعدالة من خالل دعم تقنيات  المرأة تسهيل ولوج

محكمة بفضاءات نموذجية الستقبال  33األطفال حيث تم تجهيز وبتجهيز مجموع خاليا التكفل بالنساء 
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األطفال في ظروف تراعي خصوصية أوضاعهم االجتماعية في أفق التجهيز النموذجي لباقي والنساء 

 المحاكم.

  األطفال على وقدرات المتدخلين الرئيسيين في ميدان التكفل بالنساء والتكامل بين مهام وتعزيز التنسيق

 ،ا المؤشرذاستجابة لهوالممارسات. وتوحيد الرؤى والجهود ووي في اتجاه تكامل التدخالت مستوى الجه

األطفال، في إطار عمل والحريات في مواكبة إعداد خطط محلية للتكفل بالنساء وشرعت وزارة العدل 

النموذجية بكل اختارت لدلك الدوائر والطفل ، وتنسيقي مشترك مع كافة الشركاء المتدخلين في حماية المرأة 

 بني مالل.ومراكش وطنجة وفاس ومن وجدة  

  دلك بتنظيم دورات للتكوين المستمر حول التكفل القضائي ودعم قدرات العاملين في جهاز القضاء وتكوين

مساعدة  148ومسؤول عن مكاتب الضبط  181وقاض  511قد استفاد من هده الدورات واألطفال. وبالنساء 

االستماع رهن إشارة وإلى ذلك، تم وضع دليل قانوني لتطوير تقنيات االستقبال اجتماعية. وباإلضافة 

يغطي هذا الدليل جميع مراحل المسار القضائي الذي وموظفي خاليا دعم للنساء واألطفال ضحايا العنف. 

 يجب أن يسلكه هؤالء الضحايا.

  3.241 بما يقار 2114شهر مايوتفعيل صندوق التكافل األسري حيث بلغ عدد المستفيدين منه في أواخر 

 مليون درهم. 5,28امرأة  تطلبت تعبئة ما يناهز

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة3.2.8

 حصة نفقات العدل في الميزانية العامة للدولة

 3,74تبلغ نفقات التسيير ومليار درهم.  3,97، 2014بلغت النفقات العامة لوزارة العدل والحريات برسم سنة 

 . 8,71% نسبةبارتفاع سنوي يقدر ب أي ،لنفقات الموظفين 91,4% منها وجهت ،مليار درهم

مليون درهم موزعة بين اإلدارة المركزية  231وبلغت نفقات االستثمار التي استفادت منها الوزارة ما يقرب 

ة االستثمار من زاوية يفيد تحليل ميزانيومليون درهم(.  221,05الميدان القضائي )ومليون درهم(  8,95)

مليون درهم، يليه مشروع تعزيز  146,38البرامج هيمنة مشاريع إنشاء وتجهيز المحاكم باستثمار مجموعه 

 التالي:ومليون درهم موزعة على النح 35,82باستثمار مجموعه  ""محكمتياألداء القضائي في خدمة المواطن 

  : مليون درهم. 9,2تحسين أداء المحاكم 

 مليون درهم.  22,05قدرة على التخطيط االستراتيجي واإلدارة: تأهيل ال 

  مليون درهم. 4,57لمشروع: اإدارة تتبع وتقييم 

 شيرمليون درهم. كما ن 11,05" لتعزيز عدالة القرب تقدر ب ADLاإلشارة إلى أن ميزانية مشروع "تجدر و

 2114" بموجب سنة رة بالمحاكم االبتدائيةقضاء األسفي هذا الصدد أن الميزانية المخصصة لبرنامج "دعم قسم 

 .2118مليون درهم سنة  14,03و 2113مليون درهم سنة  71مليون درهم فقط مقابل  7.8بلغت 

 الميزانية المخصصة لبرنامج "دعم قسم قضاء األسرة بالمحاكم اإلبتدائية" بمليون درهم:  1مبيان 
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 الرقمية تحليل مؤشرات األهداف

محور تالحريات من أجل تطبيق أفضل إلصالح الميزانية الموفي إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة العدل 

سنة مؤشر  55الحريات ومن طرف وزارة العدل  صياغتها تحول النتائج، بلغ عدد مؤشرات األهداف التي تم

نفس عدد وهووى ميزانية االستثمار، مؤشرات على مست 4ومنها على مستوى ميزانية التسيير  51،  2114

 في السنة الفارطة. ت صياغتها المؤشرات التي تم

تكرس ضمان المساواة في والحريات للعديد من البرامج التي تفيد المرأة وعلى الرغم من تنفيذ وزارة العدل و

مقاربة النوع الحصول على خدمة العدالة، فإن صياغة مؤشرات األهداف المذكورة ال تأخذ في االعتبار 

االجتماعي. وباإلضافة إلى ذلك، في ظل المشاركة الفعالة للوزارة في تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة، فانه يعتبر 

 تدمج مؤشرات األداء المعتمدة بموجب هذه الخطة. أهدافمن المفيد صياغة مؤشرات 

لمساواة ومكافحة العنف القائم على النوع لت لصالح تعزيز اذالجهود القانونية التي بإلى المؤشرات تشير هذه و

االجتماعي ومكافحة التمييز، وخاليا التكفل بالنساء واألطفال، ومعدل تغطية التراب الوطني من قبل أقسام قضاء 

اطر الوزارة في مجال واألسرة، وآجال معالجة القضايا المتعلقة بقضاء األسرة، والجهود المبذولة لتكوين القضاة 

 (.2ان وخاصة حقوق المرأة، وعدد المستفيدين من صندوق التكافل األسري ... )انظر الملحق حقوق اإلنس

 التحديات التي يجب اجتيازها وتحليل النتائج . 3.8

الحريات لترسيخ حق المرأة في الولوج إلى العدالة، تعمل الوزارة وفي إطار الجهود التي تبدلها وزارة العدل 

 لك ولوج المرأة إلى خدمات العدالة.ذات المتعلقة بمجاالت اختصاصاتها بما في على نشر تقرير حول البيان

  311.581مقابل 2113عقد زواج سنة   306.533عن إبرام  2113وتفصح إحصائيات التقرير المتعلق بسنة 

ة .كما تفيد اإلحصائيات أن عدد عقود زواج النساء اللواتي تزوجن دون رخص  %1,22أي بتراجع  2112سنة 

 .2113من مجموع رسوم الزواج المبرمة سنة %21.87أي بنسبة  ،25.132الولي بلغ 

المبرمة في  من مجموع رسوم الزواج %11.42كما أن نسبة زواج القاصرين تظل مرتفعة نسبيا إذ مثلت 

 . 2112سنة  %2,85نسبة مسجلة ارتفاعا ب عقد زواج(، 312.533عقد من أصل  35.152) 2113

 

 تطور عقود زواج القاصرين :  2مبيان 

 

من مجمل عقود الزواج  %23,0تراجع معدل تعدد الزوجات الذي انتقل من وتشير االحصائيات كذلك إلى 

عقد سنة  820مقابل  ,022عقد سنة  787) ,022سنة  %2300و 0220سنة  %2300إلى  0222المسجلة سنة 

0220.) 

، إذ ارتفع عدد 2113و 2112بين   %4.8طالق باالتفاق بين الزوجين ارتفاعا بنسبة ومن جهة أخرى سجل ال

. وعالوة على ذلك، مثلت حصة 2113سنة  14.992إلى  2112سنة  14.311رسوم الطالق االتفاقي من 

 من مجموع الطلبات الموضوعة. %52طلبات الطالق بالشقاق التي أقامتها الزوجات 
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ممتلكات فقد بلغ مجموع وثائق االتفاق على استثمار األموال المكتسبة خالل الحياة أما فيما يخص اقتسام ال

التي لم يتعد فيها هذا العدد  2112مقارنة بسنة  %.137وثيقة مسجلة تقدما بنسبة 1521الزوجية ما مجموعه 

 %74.51مقابل  %82.72وثيقة. وعلى مستوى التنفيذ، بلغت نسبة تنفيذ قضايا األسرة في عمومها لتبلغ  241

 .2112سنة 

 تطور نسبة تنفيد القضايا في مجال األسرة :  3مبيان 

 

  اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة. 2

 امعتمد ،ثالتحدي مساراتجاها من اجل تعزيز ترسيخ المساواة بين الجنسين في  في المغرباتخذ الحقل الديني 

الختيار في وضعها وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية هذا ا وقد عززتحسيس الساكنة. على برامج تهدف الى ت

 .برنامج محو االمية في المساجد وبرنامج تكوين المرشدات ،همها : برنامج التعليم العتيقألعدة برامج من 

  معياريال واإلطار للوزارة تقديمية جذاذة. 8.2

 تقديمية جذاذة. 8.8.2

: األوقاف، الشؤون اإلسالمية، الشؤون  قاف والشؤون اإلسالمية حاليا خمسة مديريات وهيتشمل وزارة األو

 حول:العامة، التعليم العتيق والمساجد. وتتمحور مهام الوزارة خاصة 

 مع واقع المجتمع وبنشر التعاليم تماشيا الوعي الديني  ترسيخية الدينية للمملكة، وذلك بالمحافظة على الهو

 سخة للدين اإلسالمي ؛والقيم الرا

  تنظيم المساجد وتحديد احتياجاتها من تجهيزات وكذلك السهر على إحداث أنشطة التوعية والوعظ في هذه

 المساجد؛

 والعمل على تنمية ممتلكات األوقاف ووضع جميع التدابير الالزمة للدفاع عن مصالح هذه المحافظة 

 الممتلكات ؛

 ؛ يم العتيق وذلك باإلشراف عليه وتنظيم شؤونهتطوير سياسة الدولة في مجال التعل 

 .وضع سياسة للتكوين األساسي والمستمر لفائدة األطر الدينية 

ل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  ،بالنسبة للموارد البشرية باإلدارة المركزية  283موظفا منهم  4.271تشغِّ

يبلغ عدد اإلناث وابعة ميزانياتها لميزانية الوزارة. بالمؤسسات التموظفا  171بالمصالح الخارجية، و  3.418و 

ة لمعدل اإلناث التي تشغل مناصب % من العدد اإلجمالي.  أما بالنسب32,59أي موظفة  1.392بالوزارة 

ناث(. )انظر إتشغلها موظفة  218 غلبيمنصب للمسؤولية من عدد إجمالي  58منها % )9,54يبلغ فلمسؤولية ا

 (.1الملحق 

 بين المشتركة اإلصالحات مسلسل في اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة انخراط نأ إلى إلشارةا تجدرو

 تحرص المجال، هذا وفي. العمومية الوظائف ولوج في الجنسين بين المساواة مبدأ مراعاة إلى يسعى الوزارات

 الدليل تحديثو عيةالتشري النصوص مقتضيات بتطبيق االلتزام على اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة

 مبدأ مراعاة مع الشاغرة المسؤولية مناصب عن اإلعالنتطبيق تدبيره وو والكفاءآت للوظائف المرجعي
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 المتعلق االنتقاء بإجراء الخاصة اللجان تشكيل يخص فيما النوع مقاربة تطبيق وأخيرا ،الجنسين بين المساواة

 .المسؤولية مهام بتقلد

 عياري اإلطارالم. 2.8.2

 المغربية الثقافية المكونات يضاأ يناقش كما. للمغرب اإلسالمية العربية الهوية داللة إلى الجديد الدستور شيري

 .والحوار التسامحو االنفتاح واالعتدال بقيم المغربي الشعب تشب ت على تُدل   التي

 

 إصالح جلأ من السادس محمد الملك الجاللة صاحب بها ادلى التي الجهود متابعة نطاق وفي ذلك، على وعالوة

 لهذه. المعرفية مستوياتهم وكذلك الدينيين القيمين اداء تطوير إلى يهدف برنامج اطالق ات ِخد فقد الديني، الحقل

 .وضعياتهم وتحديد الدينيين القيمين مهام تنظيم الى 1.14.114 رقم الشريف الظهير يسعى الغاية

 

 فقد االنسان، بحقوق المتعلقة الدولية اآلليات اطار في الوزارة بها قامتبتفعيل االلتزامات التي  يتعلق فيماو

 وزارة مع بتنسيق 2114 و 2119 بين ما الممتدة للفترة" 21+  بيجين"  الوطني التقرير إعداد في ساهمت

 تساهم السياق، نفس فيو  .خرىأ وزارية قسامأ مع وكذلك االجتماعية والتنمية واألسرة والمرأة التضامن

 اإلنسان بحقوق المكلفة الوزارية المندوبية مع بتنسيق تقارير عدة عدادإ في اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة

 التقريرو الطفل حقوق مقتضيات إعمال حول والرابع الثالث الدورية للتقارير الجامع الدوري التقرير منها ونذكر

 اإلباحية والمواد البغاء في واستغاللهم األطفال ببيع الخاص االختياري البرتوكول بإعمال المتعلق الثاني الدوري

 وكذلك إعاقة وضعية في األشخاص لحقوق الدولية االتفاقية مضامين بتفعيل المتعلق األول الوطني التقريرو

 من الثانية الجولة برسم الصادرة التوصيات تنفيذ مجال في المحرز بالتقدم المتعلق المرحلي نصف التقرير

 .الشامل الدوري تعراضاالس

 

 االجتماعي النوع بعد تراعي عمومية سياسات لوضع المبذولة الجهود. 2.2

 لقطاعيةا واالستراتيجيات السياسات وضع. 8.2.2

 تأهيلو الديني الشأنو خطابال تنمية حول اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة اعتمدتها التي الخطة تتمحور

 من الوطنية الجهودفي  مساهمةالو التعليمي النظام في العتيق التعليم مؤسسات مجدو الديني الحقل في الفاعلين

 األوقاف مؤسسة تنمية وكذلك الدينيين القيمين وضعية تحسين مع العبادة اماكن وتنظيم تعزيزو األمية محو اجل

 .البشرية مواردها وتأهيل إدارتها ترشيد خالل من

 في الشروع تم   كما. اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة هيكلة إعادة على طةالخ الركيزة المؤسساتية لهذه ستندوت

 في إقليميين مندوبين تعيين تمكما . اإلسالمي الدين شعائر إلقامة المخصصة األماكن يشرع الذي القانون مراجعة

 لصيانة الوقف مؤسسة كما خضعت  .اإلسالمية للشؤون حديثة إدارة ضمان على الحرص اجل من  الميدان

 من التأطير مجهودات بُِذلت ذلك، مع موازاةو. العامة لألوقاف المالية للرقابة األعلى المجلس احداث مع كاملة

حيث . الدينية للشؤون المحلِّي التسيير لضمان البالد أنحاء في توزيعهم تم الذين العلماء مجلس أعضاء تعيين اجل

 من حاليا يستمد فإنه الفتوى، إصدار بخصوص. المؤسسات لهذه رافعال المجال في مَدع مة مهارات تملك النساء

 .للعلماء األعلى لمجلسا فتاوى عن المسؤولة المؤسسة من الجماعي العمل
 المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة قضايا مراعاة. 2.2.2

 

 والشؤون األوقاف وزارة هاوضعت التي اإلصالحية خطةال تنفيذ في أساسيا عنصرا الجنسين بين المساواة تعتبر

 :همهاأ من ونذكر ،البرامج من العديد في الجنسين المساواة بين بتوخي وهذا اإلسالمية

 والفتيان الفتيات بين المساواة ضمان على اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة تعملحيث  العتيق: التعليم 

 خدمات منو الدراسية المنح من التلميذات تستفيد وبالفعل،. القطاع هذا في النساء إشراك بتعزيز وذلك

، باالضافة إلى الذكور بالمساواة مع المدرسية والبرامج الكتب على الحصول من وكذلك اإلطعام المدرسي

 ذلك، على وعالوة. مكافآت لفائدة المكلفات بالتدريس بالتعليم العتيق تخصيصوقد تم  .المرونة تسجيالتهن

 .بالفتيات خاصة داخلية مدارس بناء في المساهمة أو بناء على اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة تشرف

 مناهج على باعتماده 2113/2114 الدراسي الموسم تمي ز: المملكة مساجد كافة في األمية محو برنامج 

اعتماد كتاب "أنشطتي  الخصوص، وجه على ونذكر  .البرنامج هذا من المستفيدين لصالح جديدة بيداغوجية

 في للمستفيدين الشخصية والتجارب األنشطة توظيف الى يهدف م وتوظيف تعلماتي في حياتي" الذيلدع

 على وعالوة .في تقوية الخدمات االجتماعية ومساهمتهم وكفأتهم معارفهم باستخدام وذلك التكوين برنامج
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 محو دروس انطالق تم   فقد ،هللا نصره السادس محمد الملك الجاللة لصاحب السامية التعليمات ووفقا ذلك،

 وضمان  بمنازلهم الناس إلى البرنامج تقريب التعلم، وسائط تنويع اجل من واألنترنيت التلفاز بواسطة األمية

 .  الحياة مدى التعلم ومشروع الذاتي التعلم عملية في انخراطهم استمرارية

 فيالذي يعتبر  الديني الحقل تأهيل برنامج ركائز أهم بين من البرنامج هذا يعد: المرشدات تكوين برنامج 

 اإلشارة وتجدر. مرشدين ائمة 211 بين من سنويادينية  مرشدة 51 حوالي تكوين الى ويهدف. التاسع فوجه

 السامي قراره فأصدر تفضل قد هللا نصره السادس محمد الملك الجاللة صاحب المؤمنين أمير موالنا ان

 الموسم من ابتداء سنويا مرشدة 111 إلى مرشدة 51 من وينللتك الخاضعات المرشدات عدد من بالرفع

 للمعلومات العملي التطبيق على التدريب إلى يهدف البرنامج هذا أن نَذكِّر أن يجبكما  .2115 المقبل

 المنوطة الرسالة ضوء في وضوابطه وشروطه العمل ظروف على التعرفو البرنامج في المقررة النظرية

 جلأ من لمترشحاتل الجديدة األدوار مع للتكيف واألدوات الوسائل اعدادتم  ، ذلك الى باإلضافة. بالمرشدات

 لهذا. المرشدات سلك إلى باالنتساب والتشرف وأهميته لقداسته به واإليمان العمل طبيعة على التعود

 الدين نبشؤو والدراية العلم عن فضال واالستقامة والتقوى الورع أهل من مرشدات تكوين يتم  الغرض، 

 المواطنين نفوس في والطمأنينة الروحي األمن استتباب في المساهمة على قادرات العصر، ومستجدات

 .بحرمته يخل قد ما كل من المسجد وتنزيه
 

 النجاعة مؤشرات وتقديم إعدادالميزانيات. 3.2

 تحليل نفقات التسيير واالستثمار

 حيث درهم مليار 3,13 يقارب ما ،2114 المالية السنة برسم اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزارة ميزانية بلغت

 األئم ة بتكوين الخاصة البرامج نسبة أن إلى اإلشارة وتجدر. التسيير لميزانية درهم مليار 2,352تم تخصيص 

 استفادت قد البصري السمعي لتوعيةا وبرنامج العتيق التعليم تنميةو المملكة بمساجد محواألميةو والمرشدات

 .المتنوعة والنفقات للمعدات المرصودة الميزانية من %1٫9و %11٫7 ،%1٫23 ،%9٫1 بنسبة التوالي ىعل

 مجموع من تقريبا %24,78 حوالي يشكل ما أي درهم مليون 775,73 بلغت فقد االستثمار، لميزانية بالنسبةأما 

 المتعلقة النفقات خاصة ويهُم   لجهةا حسب الميزانية تقسيم يتمو. اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة ميزانية

 .والثقافية الدينية المجم عات وتجهيز وبناء المباني ترميم اعادة أعمال ذلك في بما اإلدارية، المباني وتجهيز بالبناء

 تحليل مؤشرات النجاعة حسب النوع االجتماعي

 بميزانية متعلقة ألهدافل مؤشرا 44 قرابة 2114 سنة برسم اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة وضعت

البعد  االعتبار بعين مصنفا ويأخذ االستثمار ميزانيةب متعلقا هدافلأل امؤشر 194 حوالي إلى باإلضافة. التسيير

 .الجهوي

 تنفذها التي البرامج في غائبة تبقى االجتماعي النوع بعد تراعي التي األهداف مؤشرات نإلى أ االشارة وتجدر

 بدل ينبغي الثغرة، هذه ولتجاوز. المساجد في األمية محو برنامج باستثناء اإلسالمية نوالشؤو األوقاف وزارة

 آثار تقييم متطلبات لتلبية وكذلك القانون التنظيمي لقانون المالية صالحإ متطلبات ةلمواكب إضافية مجهودات

 (.2 الملحق نظرأ) الوزارة وضعتها التي البرامج على إدماج النوع االجتماعي

 جالنتائ مؤشرات أهم تحليل .1.2

لت المؤشرات المتعلقة بالتعليم العتيق ببرنامج محو األمية بالمساجد وببرنامج تكوين المرشدات ارتفاعا  ،سج 

 ملحوظا خالل السنوات األخيرة.

 التعليم العتيق

س القرآنية داخل المدار %39٫13شك لت نسبة الفتيات المتمدرسات  ،على صعيد جميع المستويات الدراسية

من الجهاز البيداغوجي  %11٫82تشكِّل اإلناث حوالي وبالنسبة لمدارس التعليم العتيق.  %12٫49وحوالي 

 بالنسبة لتعليم القرآن الكريم. %12٫38يقرب  العتيق وما

يصل هذا من المرتقب أت و 1٫14،وتجدر اإلشارة إلى أن مؤشر المساواة بين الجنسين في التعليم العتيق هو 

 اذا اخدنا بعين االعتبار المدرسة القرآنية. 1٫21لمؤشر إلى ا

 برنامج محو األمية في مساجد المملكة

مستفيدا حيث يناهز عدد اإلناث  257.173بلغ عدد المستفيدين من برنامج محو األمية  2114،خالل سنة 

 سط الحضري والقروي.من أصل مجموع المستفيدين الموزعين بين الو %87٫21أي بنسبة مستفيدة  224.212

من أصل مجموع المستفيدين  %37٫22ي بنسبة أ، 83.432عدد المستفيدين بلغ  على مستوى الوسط القروي، 

مستفيد يكبرون سن  29.847سنة وما يقرب  45ـ15والذين ينتمون إلى الفئة العمرية  53.589البالغ عددهم  
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من بينهم  %22٫78أي  141.781لى إستفيدين الحضري، فقد وصل عدد المما بالنسبة للوسط أ سنة. 45

 سنة. 45مستفيد يفوقون  73.521سنة و 45ـ15ينتمون إلى الفئة العمرية  27.219

بينهم  284.188أما فيما يخص برنامج محو األمية من خالل التلفزيون واإلنترنت، فقد بلغ عدد المستفيدين 

 مستفيدة تنتمي الى الوسط القروي. 94.253مستفيدة تنتمي الى الوسط الحضري  و 152.789

ق 41و تربوية جهوية ةمنسِّق 15من قِبَل  ه تم توفير تأطير البرنامجينتجدر اإلشارة إلى أنو  قليميةإتربوية  ةمنسِّ

وهذا يدل  على الجهود التي قامت بها  ،لدروس العلوم اإلسالمية ةمؤطر 4211قليمية وإتربوية  ةمستشار 197و

 لشؤون اإلسالمية لتعزيز حضور المرأة في الجهاز البيداغوجي المصاحب لهذا البرامج.وزارة األوقاف وا

 برنامج تكوين المرشدات

عدد المتخرجات من مركز تكوين المرشدات  مؤشرا يدل على مدى نجاح  هذا البرنامج. وبالفعل، وصل  يعتبر

طالبة مرشدة  55الدفعة العاشرة  وتضم. 2113نهاية ديسمبر  متخرجة 457عدد المرشدات المتخرجات الى 

، سوف ينتقل عدد 2115. وابتداء من سنة 2114ن برنامج تكوين المرشدات برسم السنة الدراسية يتابع

 سنويا. 111إلى  51المرشدات المستفيدات  من 

 اإلدارة العامة للجماعات المحلية .3

وتشجيع المشاركة الفعلية للمرأة في تسيير الشأن  المتعلقة بالنوع االجتماعييعتبر القضاء على أوجه التفاوتات 

إطار في وذلك مشروعا رئيسيا تنخرط فيه اإلدارة العامة للجماعات المحلية بشكل كامل، واتخاذ القرار  العام 

، باإلضافة إلى المساهمة في بروز ثقافة مشاركة المرأة في التسيير المحليلاإلدارة  األهمية الكبرى التي توليها

 ؤ الفرص واالنصاف والمساواة.تكاف

. جذاذة تقديمية للمديرية العامة للجماعات المحلية واإلطار المرجعي 8.3  

 . جذاذة تقديمية8.8.3

تم إنشاء المديرية العامة للجماعات المحلية تنفيذا لسياسة الالمركزية. وتتمثل مهام المديرية العامة في إعداد 

ة في إطار صالحياته اتجاه الجماعات المحلية وضمان رصد ومراقبة التنفيذ. القرارات التي يتخذها وزير الداخلي

 الجماعات المحلية وتتدخل في جميع اإلصالحات الهادفة إلى تحديث اإلدارة المحلية. هذه المديرية حيث  تواكب 

دبير المرافق لمديرية العامة للجماعات المحلية في التأهيل الحضري وفي تحسين تالمهام الرئيسية لوتتثمل 

اعادة تشجيع األنشطة االجتماعية والثقافية مثل كذا و القروي بالوسطمن الفوارق االجتماعية العمومية والحد 

 المدارس وتعزيز األنشطة الرياضية في الجماعات المحلية ودعم برامج التنمية الوطنية. تأهيل

للجماعات المحلية على موارد بشرية متنوعة  من أجل أداء المهام المسندة إليها، تتوفر المديرية العامةو

 % يشغلن مناصب المسؤولية.837، منهم باإلدارة لموظفينا مجموع% من 77الكفاءات. حيث تمثل نسبة النساء 

 . اإلطارالمرجعي 2.8.3

حقوق اإلنسان التزم المغرب، من خالل مصادقته على مجموعة من االتفاقيات الدولية في مجال الدفاع عن 

مساواة بين الجنسين )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وال

الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية...(، بتحسين التمثيلية السياسية للمرأة على 

السهر على ضمان كذا وميع مستويات اتخاذ القرارات، ج علىوالقانونية، و مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية

 المساواة في الولوج إلى التمثيلية االنتخابية والمشاركة في تسيير الشأن العام. 

 :فإن تعزيز التمثيل السياسي للمرأة يتماشى مع أهداف األلفية للتنمية وعلى الخصوص ذلك، ضافة إلىوباإل

 .تمكين المرأةو لى تعزيز المساواة بين الجنسينالوصول إلى الهدف الثالث الذي ينص ع

وعلى المستوى الوطني، يكفل الدستور المغربي الجديد حق المرأة في المشاركة وأخد القرار وتسيير الشأن 

وذلك من أجل ، سنت بعض القوانين مجموعة من تدابير التمييز اإليجابي لصالح المرأة في نفس اإلطاروالعام. 

 .باحزلألوإشراكهن في األجهزة المسيرة للمناصب السياسية ء النسا ولوج تحسين

كما على مشروع مرسوم بشأن صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.  ،,022، سنة صادق المجلس الحكومي كما

وذلك في إطار لجنة المساواة وتكافؤ الفرص"  لجنة استشارية للمجلس الجماعي تدعى " تأسيس أيضا،تم 

 سهر على تفعيل مقاربة الّنوع االجتماعي في التسيير المحلي.الذي ي الميثاق الجماعيبالمتعلق  28-27 القانون
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 النوع االجتماعي مقاربة. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار 2.3
 

 . إعداد االستراتيجيات8.2.3

حقوق ب المتعلقةاشر، في العديد من البرامج في تشارك اإلدارة العامة للجماعات المحلية، بشكل مباشر وغير مب

 اإلنسان من خالل بعض اإلجراءات، بما في ذلك:

  ة؛وميمور حقوق اإلنسان في السياسات العوزارية لحقوق اإلنسان إلدماج منظالبين دعم المندوبية 

  جماعات المحلية محلية تراعي بعد النوع االجتماعي، بمبادرة من اإلدارة العامة للمجالية إرساء حكامة

 ؛0220-0227ومكتب األمم المتحدة للمرأة في المغرب العربي 

  االلتزام بالمشاركة الفعالة لحماية حقوق الطفل )اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل(، من خالل اإلجراءات

مان التي تم اتخادها في هذا اإلطار، خصوصا الحق في هوية الطفل، مشاركة الجماعات الترابية في ض

 .0220-0220الحق في الحياة والحق في المشاركة والمشاركة الفاعلة في المخطط الوطني للطفولة

 

، االجتماعي النوع مقاربةل دمجلدعم الجماعات المحلية في مجال تعزيز التخطيط الموفي إطار تنفيذ سياستها 

ساهم في تعزيز حقوق الفئات االجتماعية دعم العديد من البرامج التي تالعامة للجماعات المحلية بقامت اإلدارة 

 بما في ذلك النساء والشباب واألطفال والمسنين واألشخاص في وضعية إعاقة ، وذلك من خالل: ،الهشة

 

  دعم برنامج التعاون بين المغرب واليونيسف "برنامج التنمية المحلية وحقوق األطفال والشباب" الذي تتناول

ابي )المخطط الجماعي للتنمية المراعي لبعد النوع( والجماعات الصديقة محاوره الرئيسية التخطيط التر

 لألطفال والشباب )إنشاء المجالس البلدية للشباب، دار األمومة، التعليم األولي ...(؛

  ؛ةلوإستراتيجية وطنية مندمجة لحماية الطف أشغال الهيئة البين وزارية النجازالمساهمة في 

 عداد القانون المتعلق بالنهوض بحقوق األشخاص في وضعية البين وزارية إل أشغال الهيئة ة فيشاركالم

 إعاقة؛

 تطوير اإلستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب؛المكلفة ب أشغال الهيئة البين وزارية المساهمة في 

  تماعية، االجثارها إيجابا على حياة كل الفئات آاألساسية التي ينعكس دعم الجماعات في تحسين البنية التحتية

 ة.هشبما في ذلك الفئات ال
للمساواة في أفق المناصفة، بما في ذلك تلك المرتبطة بوزارة  ق مع مؤشرات الخطة الحكوميةسناتومن أجل ال

من أجل تعزيز  0220-0227الداخلية، تم اعمال اتفاقية شراكة مع األمم المتحدة للمرأة لمدة سنة واحدة ونصف 

وتهدف االتفاقية إلى  .ة الشؤون المحلية وتقوية الحكامة المحلية المستجيبة لبعد النوعمشاركة المرأة في إدار

 .الترابي المتعلقة بالنوع االجتماعيتعزيز وتعميم مكاسب النهوض بالمساواة 

تم أخذ العديد من اإلجراءات بعين االعتبار على مستوى تعزيز الحقوق السياسية للمرأة من أجل تدعيم  كما

ها في الحكامة المحلية. وهكذا، تم إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء قصد توفير الدعم لتقوية مشاركت

ويمول الصندوق المشاريع المقدمة من طرف  قدرات تمثيلية المرأة في االنتخابات الجماعية والتشريعية.

في مجال الحكامة المحلية وت النساء أاألحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال تقوية قدرا

التنمية البشريةوأ
14

  . 

 في برامج التكوين لمديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية  االجتماعي إدماج بعد النوع

، وذلك 0220إلى  0222الممتدة من  وضعت مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية مخططا استراتيجيا للفترة

محلية في قلب دينامكية التقدم والتنمية للبالد من خالل إدارة محلية ديمقراطية وفعالة بهدف جعل الجماعات ال
ديناميكية جديدة إلدارة  هذا المخطط أعطى .كما ة ومستجيبة لبعد النوع االجتماعيوناجعة وذات كفاءة ومواطن

 طر اإلدارية والتقنية على:وتستند مراعاة بعد النوع على مستوى إستراتيجية عمل مديرية تكوين األ التكوين.

 تحديد احتياجات النساء الموظفات والمنتخبات محليا؛ 

 وضع برامج تكوينية لفائدة النساء المنتخبات محليا والنساء الموظفات على المستوى المحلي؛ 

 تعزيز القيادة والريادة النسائية؛ 

                                                 
% منه على األقل من قبل الدولة.   72درهم يتم تمويل  022.222تم تحديد سقف التمويل في مبلغ   14  
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 تدعيم قدرات النساء في مجال تسيير الشأن المحلي ؛ 

 خدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت؛تلقين مبادئ است 

 .تشجيع تبادل الخبرات والتجارب الجيدة 

ممثالت  ووالنساء الموظفات أ محليعلى المستوى المن النساء المنتخبات  2.222, رباما يق تقد استفادلو

راط في ، من برامج التوعية والتكوين وتقوية القدرات واالنخ,022و 0222ما بين وذلك المجتمع المدني، 

 والدولي. واإلقليميشبكات ورحالت التبادل على المستوى الوطني 

مشارك من الدورات التدريبية  7.772امرأة من مجموع  2.790، استفادت 0227وخالل النصف األول من سنة 

سبة بلغت ، أي بنبدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية التي نظمتها مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية
سلسلة من المؤتمرات الجهوية بشأن دعم قيادة المرأة في الجماعات المحلية أيضا وضعت المديرية  كما. 8%,

جهات، كما خصصت اإلدارة عامة  22 على مستوىمؤتمرات  22في هذا السياق، أجريت والمغربية. 

 لمتبقية.درهم إلنجاز مؤتمرات للجهات الستة ا 2.022.222للجماعات المحلية مبلغ 

 النظام المعلوماتي الجماعي المستجيب للّنوع االجتماعي

، بإدماج بعد النوع االجتماعي على صعيد نظام 0229قامت المديرية العامة للجماعات المحلية منذ سنة 

 (CBMS)المعلومات الجماعي عبر إجراء تقارب بين هذا األخير ونظام المعلومات للتتبع على المستوى المحلي

يات الجماعية بتحليالت موضوعاتية وللتشخيص كل نظام المعلومات الجماعي أداة مهمة إلغناء المنوغراف. ويش
وألجل وضع مخططات جماعية للتنمية. كما  يط المراعي لبعد النوع االجتماعيوللتخط على المستوى المحلي

 جية.يمكن هذا النظام من توفير جداول قيادة مفصلة وموجزة مع إطارات تحليل منه

 لى انه تم تصميم واختبار نسخة جديدة من النظام المعلوماتي الجماعي المدمج لمقاربة الّنوعإوتجدر االشارة 
)جماعات قروية وجماعات حضرية ال يفوق عدد سكانها  مجموعة من الجماعات االجتماعي على مستوى

. جماعة بالجهة الشرقية 220( على V3.5gتم توزيع النظام المعلوماتي الجماعي )نسخة حيث  نسمة(. 0.222,

 المستجيب للنوع االجتماعي. ةللتنمي استخدم هذا االختبار إلعداد منوغرافية جماعية وإعداد المخطط الجماعيو

 المخطط الجماعي للتنمية

قامت المديرية العامة للجماعات المحلية بعدة إصالحات تهدف إلى ترسيخ الالمركزية وتقوية الوضعية 
ية للجماعة وإعادة تأهيل السياسة المحلية. وتتوخى هذه المؤسسة، من خالل فرض إلزامية إعداد المؤسسات

ويهدف إلى الحد من المخطط الجماعي للتنمية، وضع مخّطط المركزي وتشاركي وضامن للعدالة االجتماعية 
 التفاوتات المتعلقة بالنوع االجتماعي.

نتظارات الرجال والنساء اطات الجماعية للتنمية، أولويات والمخطّ  ويراعي إدماج مقاربة الّنوع االجتماعي في
خالل إعداد وتنفيذ وتتبع المخّططات )إشراك المرأة في الدراسات التقنية والتنسيق خالل التشخيص وخالل 

 تحديد االحتياجات الخاصة( وذلك من خالل:

 ؛في جميع مراحل عملية التخطيط نساءضمان المشاركة الفّعالة لل 

 ؛مؤشراتل في تحديد الرؤية واألهداف والاوالرج نساءضمان إدماج االحتياجات والمصالح المختلفة لل 

 ؛جتماعي وتكييفها للواقع المغربياستخدام وتطوير وتحسين الوسائل الالّزمة إلدماج مقاربة الّنوع اال 

 ؛في المجتمع نساءاالعتراف بمكانة ودور ال 

  ؛نساء في ممارسة حقوقهّن كمواطناتالتقييد لل على جميع أشكال التهميش أواتخاذ التدابير الالزمة للقضاء 

 ل.اوالرج نساءالجتماعية واالقتصادية بين الالمساهمة في الحد من الفوارق ا 

% منهم نساء( من تكوين كي يواكبوا ,0إطارا للتنمية على مستوى العماالت واألقاليم ) 90وقد استفاد حوالي 

وإدماجه  االجتماعي المخطط الجماعي للتنمية. ويأخذ هذا التكوين بعين االعتبار بعد النوع الجماعات في إعداد
 المنهجي وبطريقة أفقية على مستوى جميع مراحل تخطيط وتتبع وتقييم المخططات الجماعية للتنمية.
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 لجنة المساواة وتكافؤ الفرص

لي لفائدة الجماعات يهدف إلى توجيهها شرعت المديرية العامة للجماعات المحلية في إنشاء نظام داخ
 وتسريع تنفيذها.  15مساعدتها في تأسيس لجان المساواة وتكافؤ الفرصو

% أعضاء 28جماعة بتأسيس هذه اللجان عبر اعتماد مقاربة منهجية، منها  700وفي هذا اإلطار، قامت حوالي 

وكالة اللجان بما في ذلك اليونسيف، نساء. ودعمت العديد من المؤسسات الوطنية والدولية احداث هذه ال
 للتنمية الدولية، جمعية تارغا، وكالة التنمية االجتماعية.. ألمريكيةا

 دعم التشبيك

، تم انجاز 0222 التشخيص التشاركي لسنةفي إطار الدعم الخاص للنساء المنتخبات محليا، واستنادا إلى نتائج 

لحكامة المحلية، لتطوير قدراتهم القيادية وتعزيز مشاركتهم مجموعة من األنشطة التكوينية، طبقا لبرنامج ا
برنامج  الفعالة في السياسة المحلية، مع دعم خاص لسلطات اإلقليمية الشريكة. وفي ظل هذه الدينامية وبدعم من

الحكامة المحلية، تم إحداث شبكة على مستوى الوالية وخمس جهات اقلمية للنساء المنتخبات محليا في ثالث 
أيضا، إنشاء ،تم كما شراردة بني حسين(. -عبدة وجهة الغرب-بولمان، جهة دكالة -هات مستهدفة )جهة فاسج

عبدة ومنتدى النساء -، ويتعلق األمر بمنتدى النساء المنتخبات لجهة دكالة0227وشبكتين إقليميتين في يوني

 بولمان. -المنتخبات لجهة فاس

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.3

مسلسل ترسيخ مبادئ اإلنصاف والمساواة بين الجنسين في المغرب بإصالح قانون االنتخابات القائم على انطلق 

الديمقراطية والحكامة المحلية. وفي هذا اإلطار، يعتبر تخصيص حصة
16
للنساء في مراكز القرار السياسي من  

 تمثيلية المرأة باإلدارة المحلية.أهم المكتسبات، حيث تعتبر مسألة الحصص من التدابير اإليجابية لفائدة 

، ساهم إصالح قانون االنتخابات في زيادة عدد الناخبات بالمجالس الجماعية إلى 0229يونيو 20وخالل انتخابات 

، وبالتالي ارتفعت نسبة  تمثيلية النساء من ,022سنة  207ترشيح نسوي( مقابل  02.708من بين ) 708.,

االنتخابات األخيرة. وبالمثل، شكلت نسبة النساء المنتخبات المتدخالت في % في 203,8إلى  ,022% سنة 2307

% في المجال 22390% في ميدان الشباب والرياضة و20307% مقابل أكثر من 72372المجال االجتماعي 

% نساء مستشارات، خارج 07308% مقابل 70370الثقافي. كما بلغت نسبة النساء المستشارات أعضاء المكاتب 

 في المكتب.وغير عضولبية المنتخبة أاألغ

% من المنتخبات في الجماعات، على المستوى الوطني، لهن 71وبالنظر إلى المستوى الدراسي، نجد أن  

% من المنتخبات في الجماعات 70% لدى الرجال. وباإلضافة إلى ذلك، 00مستوى دراسي ثانوي أوعالي مقابل 

في  22رئيسة جماعة منها  امرأة 20ي االنتخابات األخيرة، انتخاب سنة. وقد تم أيضا ،ف 0,ال يتعدى سنهن 

 الجماعات القروية.

 العالقات مع البرلمان والمجتمع المدني وزارة. 4

وفقا للمقتضيات الدستورية التي تؤكد على التزام السلطات العمومية بوضع اآلليات الضرورية لتعزيز 

مكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني استراتيجية للفترة الديمقراطية التشاركية، أطلقت الوزارة ال

ترمي إلى دعم ومواكبة المجتمع المدني. وتشكل حماية والنهوض بحقوق المرأة إحدى المكونات  2112-2112

 الرئيسية لهذه االستراتيجية.

 

 

 

 

                                                 
لجماعي في القضايا المتعلقة باإلنصاف وتكافؤ الفرص. وتتكون من الميثاق الجماعي وخّول لها الحق في اقتراح وتنوير المجلس ا 27أّسست هذه اللجنة بموجب المادة  15

 اللجنة من أعضاء الجمعيات المحلية والفاعلين في المجتمع المدني المقترحة من طرف رئيس المجلس.

 
لنساء والشباب الواجب إشراكهم في األجهزة ( يوجب على الحزب أن ينص في نظامه األساسي على نسبة ا00المتعلق باألحزاب السياسية )المادة  27-0,القانون رقم   16

 المسيرة للحزب.
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  معياريللوزارة ولإلطار ال . جذاذة تقديمية8.1

 . جذاذة تقديمية8.8.1

لموافقة على الدستور المغربي الجديد، توسعت صالحيات الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع بعد ا

 المدني لتشمل العالقات مع المجتمع المدني بعد أن كانت مقتصرة على العالقات مع البرلمان.
 

ن، وتسهيل الحوار بين وعلى مستوى االختصاصات، تتكلف الوزارة بالتمثيل الدائم للحكومة داخل البرلما

الجهازين التشريعي والتنفيذي، وضمان تتبع أشغال البرلمان، ومواكبة أنشطة المجتمع المدني، وكذا دعم 

 القدرات التدبيرية للجمعيات عبر التكوين.
 

% من مجموع الموظفين. وتبلغ  4,51ما يمثل نسبة وامرأة، وه 29موظف منهم  137وتتوفر الوزارة على 

شبكة التشاور المشتركة بين  %. كما نسجل أن الوزارة ممثلة في2,31اء من مناصب المسؤولية حصة النس

  .الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية

 . اإلطار المعياري 2.8.1

 العهد، انضم المغرب إلى مجموعة من االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان )االعالن العالمي لحقوق اإلنسان

الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اتفاقية محاربة كل  العهدالدولي للحقوق المدنية والسياسية، 

إليه، إلى احترام حق تكوين الجمعيات واشكال التمييز ضد النساء...(. وهي اتفاقيات تدعو، من بين ما تدع

 داد السياسات العمومية.والمساهمة الفعالة لجمعيات المجتمع المدني في إع

على الديمقراطية التشاركية وعلى حرية تأسيس الجمعيات ومنظمات  2111ووفقا لهذه االلتزامات، أكد دستور 

من الدستور على ما يلي " تُؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات  12المجتمع المدني وهكذا، تنص المادة 

ال يمكن حل هذه الجمعيات و نطاق احترام الدستور والقانون.غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في 

 توقيفها من لدن السلطات العمومية، إال بمقتضى مقرر قضائي.ووالمنظمات أ

تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في 

ات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسس

 المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.

يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية. كما ينص 

عمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين على ما يلي: " ت 13الفصل 

على حق  15و 14كما أكد الفصالن  االجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".

ى السلطات المواطنين والمواطنات في تقديم اقتراحات في مجال التشريع وكذا على حقهم في تقديم عرائض إل

 العمومية. 

وفي إطار تفعيل هذه المقتضيات، تم فتح حوار وطني حول الصالحيات الدستورية الجديدة للمجتمع 

وهمت التوصيات الصادرة عن هذا الحوار ثالث محاور رئيسية وهي: األسس القانونية للمذكرات . المدني

 . الوطني للديمقراطية التشاركية العهدمعيات وكذا والعرائض المقدمة، والمشاورات العمومية وتلك المتعلقة بالج

وفي إطار تنفيذ التزامات المغرب في مجال احترام حقوق اإلنسان، شاركت الوزارة في إعداد بعض التقارير 

 المقدمة إلى هيئات معاهدات األمم المتحدة. ويتعلق األمر على الخصوص ب :

 العربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان. التقرير المتعلق بتنفيذ مقتضيات االستراتيجية 

  تنفيذ توصيات الدورة الثانية من االستعراض الدوري الشامل تتبعتقرير . 

 

 النوع االجتماعي بعد. الجهود المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تراعي 2.1

 ستراتيجيات القطاعيةوضع السياسات واإل 8.2.1
 

د وللبرنامج الحكومي والنصوص المنظمة لمهامها وصالحياتها، عملت الوزارة وفقا لمقتضيات الدستور الجدي

المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني على وضع استراتيجية تهدف إلى تعزيز العالقات مع المجتمع 



31 

 

لديمقراطية في مجال ا. وهكذا انخرطت الوزارة في التأسيس لتجربة مغربية رائدة 2012-2016 المدني للفترة 

 التشاركية القائمة على النهوض بحقوق اإلنسان وبثقافة المواطنة وتسريع التنمية المستدامة والعادلة.

 

المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في مجال المواطنات و وتهدف هذه االستراتيجية باألساس إلى تعزيز قدرة

حترام حقوق اإلنسان با ومية بما فيها تلك المتعلقةتقديم المقترحات والعرائض وتتبع وتقييم السياسات العم

 .ومحاربة كل أشكال التمييز

 : وفي إطار هذه االستراتيجية، تم وضع مجموعة من البرامج والمشاريع

  المسؤولة والمتعلق بمأسسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوزارات  2.13.845المرسوم رقم مشروع إعداد

 العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني. عن تتبع وتقييم السياسات

  تنظيم "الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة". ويشكل هذا الحوار آلية تشاورية

وتشاركية تجمع ممثلي المؤسسات والمنظمات الجمعوية بما فيها تلك العاملة في مجال حماية والنهوض 

 . بحقوق المرأة

  القدرات والخبرات القانونية والتدبيرية للفاعالت والفاعلين الجمعويين.بهدف تعزيز  رافع"ت "إطالق برنامج 

 إطالق برنامج "حكامة" لتكوين وتدريب الجمعيات في مجال الحكامة اإلدارية والمالية وتسيير المشاريع . 

 لومات عن العالقات تخصيص قسم خاص بالمجتمع المدني على موقع الوزارة يقدم خدمات تتعلق بتوفير المع

 .مع جمعيات المجتمع المدني وتتبع ومواكبة أنشطتها

  مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 2.2.1

في إطار التزامها بوضع سلسلة من اإلصالحات المتعلقة بتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ المشاركة وثقافة 

مع البرلمان والمجتمع المدني على إدماج مقاربة النوع االجتماعي في  حقوق اإلنسان، حرصت وزارة العالقات

مشاريعها وبرامجها، مع الحرص على إشراك النساء في اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني 

 . وفي جميع اللقاءات التشاورية

 2082-2082 للمساواة في أفق المناصفةالحكومية الخطةتنفيذ 

إطار الخطة الحكومية للمساواة والمرتبطة على  إجراءات فية ياق، التزمت الوزارة بتنفيذ عدفي نفس الس

الحد من تهميش المرأة. والخصوص بدعم مشاريع المجتمع المدني التي تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين 

وتستند . ية لمحاربة الفقروتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع خطة استراتيج

 : هذه الخطة على المحاور التالية

  تأهيل البيئة القانونية عبر وضع نظام قانوني يعزز حرية المبادرة المدنية على مستوى المأسسة والتشغيل

 والشراكة؛

 تدعيم وتعزيز حكامة المجتمع المدني؛ 

 تطبيق الديمقراطية التشاركية؛ 

 زيز دوره.تثمين عمل المجتمع المدني وتع 
 

 في اللجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة.وونسجل هنا أن الوزارة عض

 

 . إعداد الميزانية وتقديم مؤشرات النجاعة3.1

 ميزانية الوزارةتحليل 
. 3211مقارنة مع سنة  %8,31مليون درهم، بزيادة بلغت  7,34، بلغت نفقات تسيير الوزارة 2114خالل سنة 

من إجمالي نفقات تسيير الوزارة.  %4,81مليون درهم، أي ما يعادل  892,27وبلغت نفقات الموظفين 

من إجمالي الميزانية  %2,24مليون درهم، أي ما يعادل  3,11وبخصوص نفقات االستثمار، فقد بلغت 

عيات في المجال القانوني المخصصة للوزارة. وتنقسم هذه النفقات إلى قسمين، يتعلق األول بتعزيز قدرات الجم

 ، أما القسم الثاني فهم نفقات بناء%7,17ومجال الحكامة الجيدة والذي بلغت حصته في ميزانية االستثمار 

 من إجمالي نفقات االستثمار. %3,82مقر الوزارة والذي خصصت له  وتجهيز
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 تحليل مؤشرات األهداف 
في ووفر معلومات عن التقدم المحرز في البرامج المنفذة. ال تتوفر الوزارة، لحد اآلن، على مؤشرات أهداف ت

من المناسب تطوير مؤشرات نجاعة متعلقة بالبرامج المنفذة خصوصا تلك المرتبطة بتطوير وهذا اإلطار، يبد

وتعزيز قدرات الجمعيات في المجال القانوني ومجال الحكامة الجيدة والتي تراعي مقاربة النوع االجتماعي، 

لقانون  وضع آليات تتبع وتقييم هذه البرامج ومواكبة المقتضيات الجديدة إلصالح القانون التنظيمي وذلك بهدف

 المالية.

مهمة بعين االعتبار، كعدد جمعيات المجتمع ووفي هذا اإلطار، يقترح أخذ مجموعة من المؤشرات التي تبد

مرأة، وعدد الجمعيات المستفيدة من التكوين المدني المستفيدة من التكوين الرامي إلى حماية والنهوض بحقوق ال

في مجال إرساء آليات الحكامة الجيدة التي تراعي مقاربة النوع االجتماعي، وعدد الجمعيات الفاعلة في 

  ...المجاالت المرتبطة بتمكين المرأة والنهوض بوضعيتها

 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية. 5

في بين الجنسين تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة على ضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية وزارة الت تعمل

من قبل مجلس الحكومة.  2113ويوني 2، والتي تمت المصادقة عليها يوم 2112-2112أفق المناصفة للفترة 

ج حقوق المرأة في وتشكل هذه الخطة أرضية عمل مشتركة لتحقيق التقارب بين مختلف المبادرات إلدما

 السياسات العمومية وبرامج التنمية، مع األخذ بعين االعتبار البعد الجهوي والمحلي.

  . جذاذة تقديمية للوزارة8.8

 . جذاذة تقديمية8.8.8

تعمل وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية على وضع وتنفيذ استراتيجيات للنهوض بقضايا 

تعزيز وضعيتها القانونية، وكذا مشاركتها الكاملة في التنمية. كما أنها مسؤولة عن اعتماد سياسة المرأة ودعمها و

التنمية االجتماعية، وتطوير وتنفيذ استراتيجيات محاربة الفقر واإلقصاء، فضال عن تنسيق وتنفيذ السياسات 

 األشخاص ذوي اإلعاقة.نين واألشخاص المستعزيز حقوق  باإلضافة إلىوخطط العمل لتعزيز حقوق الطفل. 

في إطار الخطة االستراتيجية الجديدة للوزارة وبهدف تتبع وتنسيق تدابير إدماج البعد االجتماعي في السياسات 

مرأة التي أنيطت بها العمومية، أحدثت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية مديرية شؤون ال

لقطب االجتماعي(. وتعمل هذه المديرية على دعم تنفيذ الخطة الحكومية ل 4+4)استراتيجية  مهام جديدة

للمساواة، ودعم وتنسيق وتفعيل االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، وتوحيد الشراكات مع 

ة بين األطراف الفاعلة في مجاالت حقوق المرأة، وكذا تقديم الدعم لمشاريع الجمعيات التي تعمل من أجل المساوا

 الجنسين ومناهضة العنف ضد النساء.

والتي تشكل ركائز القطب  ،أنشطة المؤسسات التي تقع تحت وصايتهاعلى تنسيق مديرية المرأة أيضا  عملوت

في التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية والمعهد الوطني للعمل هذه المؤسسات ل ثاالجتماعي، وتتم

 االجتماعي.

موظفا، تمثل  383البشرية، تتوفر وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية على  ومن حيث الموارد

امرأة  18من مناصب المسؤولية بالوزارة لفائدة العنصر النسوي ) % 37مع نسبة  % 51.4منهم المرأة نسبة 

األسرة والتنمية االجتماعية وزارة التضامن والمرأة وهذه المنصب مسؤولية(. كما تتوفر  58مسؤولة من إجمالي 

 على ممثلين اثنين في الشبكة الوزارية للتشاور من أجل إدماج المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية.

 . اإلطار المعياري 2.8.8

صادق المغرب على اآلليات الرئيسية المتعلقة بحقوق النساء واألطفال واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

والعهد  ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والتي تتمثل

واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ،الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

خطة عمل "عالم صالح لألطفال" وبرنامج العمل بكين واتفاقية حقوق الطفل و ،وبروتوكولها االختياري

 واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وبروتوكولها االختياري. 
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)النسخة  2221تميزت بنشر اتفاقيتين في الجريدة الرسمية رقم  2114وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن سنة 

في  2113ماي  15)مجلس أوروبا،  17شخصية األطفالماي. تتعلق األولى بالعالقات ال 29العربية( بتاريخ 

 25)اتفاقية مجلس أوروبا،  18تهم الثانية حماية األطفال من االستغالل واالعتداء الجنسيفي حين ستراسبورغ(، 

 ، في لنزروت(.2117أكتوبر 

يناير  25) باإلضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على مشروع االتفاقية األوروبية الخاصة بممارسة حقوق الطفل

حقوقا  ، بموجب هذه اإلتفاقية،لألطفال منحت. و2114في ستراسبورغ( من قبل مجلس النواب في فبراير  1992

يشاركوا في أن هيئات أخرى، من أن يعلموا و وبواسطة أشخاص آخرين أ وإجرائية تمكنهم، سواء بأنفسهم أ

 اإلجراءات التي تهمهم أمام سلطة قضائية.

ضعت العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بمالءمة اإلطار القانوني والتنظيمي مع اآلليات في نفس السياق، و

 ، في مسلسل التشاور والدراسة. ويتعلق األمر بـ: 2114و 2113الدولية لحقوق اإلنسان، بين سنتي 

  المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، 113.13مشروع قانون رقم 

  لق بحماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،المتع 97.13مشروع قانون رقم 

 ،مشروع قانون المتعلق بتأسيس هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز 

  ،مشروع قانون المتعلق بإنشاء المجلس االستشاري لألسرة والطفولة 

  بشأن إحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم،قرار مشروع 

 وم بشأن إحداث جائزة التميز النسائية للمرأة المغربية.مشروع مرس 

عدة تقارير،  نجازا 2114لتنمية االجتماعية سنة باإلضافة إلى ذلك، نسقت وزارة التضامن والمرأة واألسرة وا

 اَ ت الوزارة تقريرانجز، في هذا االطاروفقا اللتزاماتها في إطار آليات األمم المتحدة الحترام حقوق اإلنسان. و

خاصة الهدف األول المتعلق بالحد من الفقر المدقع والمجاعة والهدف قيق األهداف اإلنمائية لأللفية، عن تح

الثالث المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقد أعد هذا التقرير بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة 

(، 21اغة تقرير عن تنفيذ "برنامج عمل بيجين" )+إعداد وصي على ت الوزارةعملأة. كما والخمسين للجنة المر

 بالتشاور مع القطاعات الحكومية ذات الصلة والمجتمع المدني.

 . الجهود المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تراعي بعد النوع االجتماعي2.8

 وضع السياسات واإلستراتيجيات القطاعية 8.2.8

  1+1القطب االجتماعي  استراتيجية

وفر وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية على استراتيجية عمل متعلقة بالقطب االجتماعي تت

تنقسم إلى أربعة محاور هذه االستراتيجية  .2112-2112الممتدة ما بين  " للفترة4+4تحت عنوان "استراتيجية 

النهوض بالعمل  وهيكلة العمل االجتماعي، والدعمالتأطير  جتماعي،وهي : الدعم المؤسساتي وتعزيز القطب اال

 .التكافلي والتضامني وكذا تحقيق المناصفة والمساواة والعدالة االجتماعية

من خالل تعزيز االندماج  ،وتهدف هذه الخطة إلى توفير أسس مجتمع تضامني يرفع من شأن الكرامة والمساواة

والتضامن واإلنصاف والمساواة بين الجنسين والعدالة االجتماعي للفئات الفقيرة وتعزيز التماسك االجتماعي 

 االجتماعية.

 معالجة قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2.2.8

تندرج اإلجراءات المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة ضمن المحور الرابع من استراتيجية 

المساواة بين الجنسين والعدالة االجتماعية. كما تنخرط المتعلق بتعزيز اإلنصاف و 4+4القطب االجتماعي 

 الوزارة في مشاريع كبرى تتعلق بحماية وتعزيز حقوق األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة.

                                                 
17
آبائهم، وغيرهم تهدف هذه االتفاقية إلى إقامة تعاون بين السلطات المركزية والسلطات القضائية والهيئات األخرى لتعزيز وتحسين التواصل بين األطفال و 

 .ممن لهم عالقات عائلية معهم
18
داخل وفي المنزل أتلك الحاالت التي تحدث الجنسي المرتكبة ضد األطفال، بما في المخالفات ذات الطابع يع أنواع هذا النص الدولي تجريم جميفرض  

وبهدف وحماية األطفال ضحايا الجرائم الجنسية ومالحقة مرتكبيها. وقاية التهديد. وتهدف االتفاقية إلى أو اإلكراهوعن طريق استخدام القوة أوذلك األسرة، 

 محاكمتهم على بعض الجرائم حتى عندما يرتكب الفعل في الخارج.المعتدين يمكن سياحة الجنسية التي تشمل األطفال، تنص االتفاقية على أن محاربة ال
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 تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة 

وهي: الدعم  تنقسم اإلجراءات المرتبطة بتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة إلى أربع محاور فرعية

المؤسساتي ونشر ثقافة المساواة، مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، دعم التمكين االقتصادي 

 واالجتماعي للنساء وكذا تعزيز حقوق المرأة.

 الدعم المؤسساتي ونشر ثقافة المساواة 

 الخطة الحكومية للمساواة البنيات المتخصصة في تتبع وتنسيق وتقييم مأسسة 

في إطار االستجابة لضرورة توفر  211219-2112وضع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة للفترة تم 

بالدنا على إطار مؤسساتي يشمل جميع البرامج واألنشطة التي تنفذها القطاعات الوزارية لتعزيز المساواة بين 

 إجراء. 132هدفا من خالل  22قطاع وزاري منخرط في الخطة(. وتسعى الخطة لتحقيق  32الجنسين )

، إحداث لجنة وزارية توجيهية 495-13-2وقد تطلب تفعيل الخطة الحكومية للمساواة، من خالل المرسوم رقم 

مكلفة بتتبع تقدم الخطة وتنسيق وتوجيه السياسة الحكومية لمبادئ المناصفة والمساواة بين الجنسين، وذلك من 

قطاعات الوزارية في إطار الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، وكذا خالل التقييم المستمر إلنجازات ال

 اقتراح التوجهات االستراتيجية لتعزيز تنفيذ الخطة.

ووفقا لمقتضيات هذا المرسوم، تم أيضا إحداث لجنة تقنية بين وزارية تتكون من ممثلين عن مختلف القطاعات 

وتنظيمية بهدف التفعيل الناجح للخطة وكذا رفع تحديات التنسيق متعدد الحكومية. وتقترح اللجنة تدابير تشريعية 

 القطاعات. 

، برئاسة وزيرة 2114أبريل  3، عقد االجتماع الثاني للجنة التقنية يوم الخميس 2113بعد اجتماعها في شتنبر ف

 هذا االجتماع خاللوقد قدم التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية والمدراء المعينين لتمثيل قطاعاتهم. 

تقريرا عن إنجازات القطاع المتعلقة بااللتزامات التي وضعت في إطار  ةحكوميال اتقطاعالكل  ينممثلكل 

 الخطة الحكومية للمساواة.

 وضع برنامج معلوماتي لتتبع الخطة الحكومية للمساواة

ر الخطة الحكومية للمساواة. ويرتكز هذا ا معلوماتيا لرصد اإلجراءات المتخذة في إطابرنامجوضعت الوزارة 

يتم تسجيل مستوى تحقيق األهداف إلى خطط عمل محددة. وعلى تقسيم اإلجراءات االستراتيجية  برنامجال

في هذا ولتقدم المحرز. الحثيثة لمتابعة اليتيح لكل قطاع وزاري الذي  ءالشي، على صعيد كل خطة المسطرة

ودعم المخاطبين الرئيسيين على مستوى كل قطاع  برنامجختبار هذا الاإلطار، وضعت الوزارة مسلسال ال

 وزاري.

 مواكبة الفاعلين الحكوميين

ة، عن ضرورة مواكبة المسؤولين الفاعلين الحكوميين، فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الحكومية للمساوا أبان الحوار مع

ويناير  2113وزارة دورتين تكوينيتين في نونبر تفعيل اإلجراءات المتعلقة بقطاعاتهم. ولهذه الغاية، نظمت ال

لصالح المخاطبين الرئيسيين المسؤولين عن تفعيل وتتبع تنفيذ الخطة. وركزت هاتان الدورتان  2114

 .التكوينيتان على تعميم مراعاة بعد النوع االجتماعي والتخطيط االستراتيجي المدمج لبعد النوع االجتماعي

زمنيا لورشات تكوين وعمل لفائدة المدراء والمسؤولين عن كل قطاع على حدى. كما أعدت الوزارة جدوال 

إلى التواصل وتبادل المعلومات حول الخطة الحكومية للمساواة وطريقة العمل التي يجب  اتوتهدف هذه الورش

زارة الفالحة لصالح و 2014وقد نظمت الورشات األولى في فبراير  .اعتمادها لتفعيل التدابير الواردة في الخطة

 .والصيد البحري

 

                                                 
 البرلمانغرفتي  الشؤون االجتماعية فيجنتي . كما عرضت أمام أنظار ل2113ويوني 2تمت المصادقة عليها في و 2113ماي  2المنعقد في  مجلس الحكومةت الخطة الحكومية للمساواة أمام قدم 19

 .2113 زيوليو 17في 
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 مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة 

في اطار تحديد األسس القانونية لتأطير مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، أعدت وزارة التضامن والمرأة 

لذي تم تقديمه وا 113-13واألسرة والتنمية االجتماعية، بتعاون مع وزارة العدل والحريات، مشروع قانون رقم 

. تال ذلك تشكيل لجنة وزارية، برئاسة رئيس الحكومة، لدراسة 2113نونبر  7إلى مجلس الحكومة المنعقد يوم 

 المشروع على ضوء نتائج مسلسل التشاور مع مختلف المتدخلين.

 وضع هيئات وآليات لليقظة ومحاربة جميع أشكال العنف والتمييز

 ال التمييزهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشك 

خبيرا في  15لجنة علمية مكونة من  2113وضعت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية سنة 

 82مختلف المجاالت )قانونيين وعلماء اجتماع واقتصاديين...(. وبعد سلسلة من المشاورات )تلقت اللجنة 

للجنة تقريرا تحدد فيه الهيكلة التنظيمية والوظيفية اقتراحا من الفاعلين العموميين والمجتمع المدني(، أعدت ا

أنهت الوزارة صياغة مشروع قانون  على هذا النحو،وللهيئة وكذا الخطوط العريضة للقانون المحدث لها. 

 إلى المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه.الحقا لتقديمه 

  مرصد العنف ضد المرأة 

اللجنة التوجيهيةبعد سلسلة من المشاورات بين أعضاء 
20

، برئاسة وزيرة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية 

ح تمن( 2113أبريل  29بتاريخ  243.13االجتماعية، تم إعداد مشروع قرار متمم ومغير للقرار الوزاري )رقم 

 مصلحة داخل مديرية المرأة.  والتي توازي خلقلمرصد العنف ضد المرأة الشرعية االدارية بموجبه 

بالمرصد مهام تطوير أدوات لرصد ظاهرة العنف ضد المرأة وتنسيق البرامج مشتركة بين الوزارات في  وتناط

 هذا اإلطار والتحسيس والتعبئة االجتماعية حول محاربة هذه الظاهرة وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين.

 نظام معلوماتي مندمج حول العنف ضد المرأة خلق 

ي حول العنف ضد النساء. وتهدف هذه اتمؤسس يمعلوماتعيل مشروع إنشاء نظام يا على تفتعمل الوزارة حال

اآللية المندمجة لجمع المعطيات حول النساء المعنفات إلى وضع إطار مؤسساتي لتجميع المعطيات وتتبع وتقييم 

 مدى انتشار ظاهرة العنف.

ة معلوماتية لألطراف الفاعلة. ، تم وضع تطبيق على المستوى الوطني والجهوي وتقديم أجهزمن أجل ذلك

مشارك ينتمون لألمن الوطني، والدرك الملكي، ووزارة  321وباإلضافة إلى ذلك، نظمت ورشات عمل لتعزيز 

العدل والحريات وكذا وزارة الصحة. وقد أظهرت االختبارات األولية للنظام المعلوماتي وجود بعض الصعوبات 

 المتعلقة باستغالله.

 ين صورة المرأة في وسائل اإلعالم إنشاء مرصد لتحس 

وضعت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ووزارة االتصال لجنة لتحديد مهام وأهداف هذا 

. ولقد تم االتفاق على أن يكون 2112المرصد، وعقدت سلسلة من االجتماعات ما بين شهري مارس وأبريل 

طاعات الحكومية، والمجتمع المدني ووسائل اإلعالم ومراكز األبحاث. هيكل ثالثي يتكون من الق والمرصد ذ

وتعمل الوزارة حاليا على وضع إطار قانوني يحدد هيكلة المرصد ومكان تواجده والموارد المالية والبشرية 

 المخصصة له.
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ممثلين من لمرصد الوطني للعنف ضد المرأة، تصور لوضع وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية بهدف أحدثتها هذه اللجنة، التي تتكون  

 الجامعيةات األبحاث مجموعوغير الحكومية وممثلي الجمعيات ، لعنف ضد المرأةحاربة االحكومية المشاركة في معن القطاعات 
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 التواصل والتحسيس والتعبئة االجتماعية 

 نف ضد النساء والفتيات تنظيم الحملة التحسيسية الحادية عشر لمناهضة الع 

نظمت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية الحملة الوطنية الحادية عشر لمناهضة العنف ضد 

. وقد تميزت هذه الدورة بتناول جانب معين من العنف ضد النساء 2113دجنبر 12نونبر إلى  25المرأة من 

 العنف ضد النساء األجيرات.ووه

 دى العربي حول المرأة ووسائل اإلعالم تنظيم المنت 

 19إلى  18نظمت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، بتعاون مع منظمة المرأة العربية، من 

بمراكش، المنتدى العربي حول المرأة ووسائل اإلعالم على ضوء التغيرات األخيرة تحت شعار  2114فبراير 

تجاه المرأة ". ولقد ركزت أشغال المنتدى على تقييم السياسات واالستراتيجيات وسائل إعالم منصفة  و"نح

المتعلقة بالمرأة واإلعالم، وتحليل اإلطار التشريعي الجهوي والعربي، وتحليل الخطاب اإلعالمي، وتحديد آليات 

 تعزيز القدرات في هذا المجال وكذا آفاق إنشاء آلية إعالمية مخصصة للنساء.

 ين االقتصادي واالجتماعي للنساءدعم التمك 

نظمت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ندوة تحت شعار "تثمين المبادرات االقتصادية 

. وفي هذا اإلطار، 2113للنساء المغربيات"، وذلك بمناسبة االحتفال باليوم الوطني للمرأة في العاشر من أكتوبر 

األولى مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ترمي إلى إنشاء معارض دائمة لتسويق  تم توقيع اتفاقيتي شراكة،

منتجات الجمعيات والتعاونيات النسائية في باحات االستراحة بالطرق السيارة والمطارات والموانئ... أما 

جل تعزيز قدرات االتفاقية الثانية، فوقعت مع الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة من أ

 .21المقاوالت، من خالل برنامج "بينهن في الجهات" و" انفتاح لها "

  دعم للجمعيات 

مشروع مخصص لتمويل مراكز اإلستماع والتوجيه  49مشروعا، من ضمنها  294تمويل  2113عرفت سنة 

مشروع متعلق بتدابير  21مليون درهم، وكذا  3.79والمساعدة القانونية والنفسية للنساء ضحايا العنف بقيمة 

التوعية والتحسيس في المجاالت المرتبطة بالرقي االجتماعي واالقتصادي والسياسي للنساء ضحايا العنف، 

مؤسسة للحماية  122مليون درهم، إضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل  1.33ودعم مراكز االستماع بحوالي 

 مليون درهم. 18.18االجتماعية بقيمة 

 زيز النهوض بحقوق المرأة تقديم الدعم لتع 

تعمل وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية على إتمام دراسة حول "الزواج المبكر في  

اقتصادي والمغرب". وتهدف هذه الدراسة إلى فهم وتحليل أسباب الزواج المبكر في المغرب في بعده السوسي

الفتيات الصغيرات المتزوجات. كما تهدف الدراسة إلى تقييم البعد  والثقافي والقانوني، وتقييم تأثيره على حياة

الكمي لظاهرة الزواج المبكر وتوزيعها جغرافيا وكذا تقديم توصيات وخطة عمل واضحة للحد من ظاهرة 

 الزواج المبكر في المغرب. 

 وضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولةوحماية والنهوض بحقوق األطفال: نح 

من تحديد األسباب الرئيسية للفجوات ، 2115-2112تقييم المرحلي لمخطط العمل الوطني للطفولة للفترة مكن ال

ضعف  في المسجلة في مجال حماية الطفولة، والتي تتمثل في هيمنة المقاربة القطاعية وضعف التنسيق، وكذا

لوطني للطفولة على المستوى صعوبات تفعيل مخطط العمل افي قدرات الجهات الفاعلة في حماية الطفولة و

 من، بدعم 2113الجهوي. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية سنة 

مع القطاع الخاص ومع المنظمات غير حكومية ومع شراكة مع القطاعات الوزارية المعنية وباليونيسيف و

 اد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة. إشراك األطفال، عملية إعدبوسائل اإلعالم و
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 تحليل وزارة التجارة والصناعة.ين في الجزء الخاص بامجنالبرين معالجة تفاصيل هذتمت  
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، 2114مكنت نتائج هذا المسلسل وكذا تلك المترتبة عن المناظرة الوطنية األولى للطفولة، المنعقدة في أبريل كما 

 من تحديد مجاالت تدخالت السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. ويتعلق األمر بـ: 

  ؛جميع السياسات والبرامج الحكوميةطفال في ضرورة إدماج أهداف حماية األ -

 ؛القانوني لحماية األطفال وتفعيلهتعزيز اإلطار  -

 ؛توحيد الخدمات والممارسات -

 ؛زة ترابية مندمجة لحماية الطفولةإحداث أجه -

  ؛تعزيز المعايير االجتماعية لحماية األطفال -

 يم المنتظم والفعال.وضع أنظمة معلوماتية دقيقة وموحدة للتتبع والتقي -

 

  حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

بشأن حماية وتعزيز  13-97على مشروع قانون رقم ، 2114ومن قبل مجلس الحكومة في يوني، تمت الموافقة

دائرة التشاور والمصادقة. ويهدف هذا المشروع إلى  إلىبعد ذلك  انتقل ، . حيثحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

لجهات اتلبية لتطلعات  ،إطار قانوني واضح وشامل لحماية والنهوض بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةتوفير 

 الفاعلة في هذا المجال والقطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. 

وتتعلق أهداف هذا المشروع بتحديد مبادئ إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج واالستراتيجيات والمخططات، فضال 

عتماد مفاهيم جديدة تماشيا مع التطور الذي يعرفه مجال اإلعاقة، مثل مفهوم اإلعاقة والتأهيل والتمييز على عن ا

أساس اإلعاقة. كما تشمل هذه األهداف اعتماد مقاربة قانونية تستند على مفهوم الحقوق بدال من الحماية، وتطوير 

 ان تكافؤ الفرص وتسهيل اندماجهم. الوضع القانوني الجديد لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة لضم

اإلطار حول عدة محاور وهي: الحماية االجتماعية والتغطية الصحية، -وتتمحور مقتضيات مشروع القانون

والتربية والتعليم والتكوين، والتشغيل والتأهيل المهني، والمشاركة في األنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، 

 سية والمدنية وكذا تعزيز الولوجيات.والمشاركة في الحياة السيا

 . إعداد الميزانية ووضع مؤشرات النجاعة3.8

، 2113مليون درهم خالل سنة  232,187 22بلغت ميزانية وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية

التسيير حيث وتهيمن نفقات المعدات وغيرها على نفقات  .مليون درهم مخصصة لنفقات االستثمار 111منها 

وذلك بالنظر لحجم الميزانية المخصصة للمؤسسات التي تقع تحت وصايتها )وكالة التنمية  %2,91بلغت قيمتها 

 االجتماعية والتعاون الوطني( في شكل منح للتسيير. 

 التالي:ووفقا لمحاور استراتيجية القطب االجتماعي على النح االستثماروتتوزع ميزانية 
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 2115سنة  المدى ابتداء منمتوسط للنفقات إطار سنتين وتعتزم وضع خطة استراتيجية وخطة عمل لمدة على  2112سنة وزارة منذ تتوفر ال 
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 عملمجال ال
النسبة في ميزانية 

 االستثمار

 %83,11 التنمية االجتماعية

 % 4,1 التنمية في الفاعلة الجهات وتوجيه دعم

 %11,18 المجالي المستوى على االجتماعي العمل هيكلة

 %2,72 االقتصادي التمكين خالل من اإلجتماعي اإلدماج

 %3,13 المرأة شؤون

 %1,53 نميةالت في الفاعلة الجهات وتوجيه دعم

 %1,14 توطيد قيم الدعم والتضامن 

 %2,54 العدالة اإلجتماعية  والمساواة مبادئ المناصفة نشر

 %1,9 واإلقصاء والعنف التمييز أشكال جميع مكافحة

 %1,12 الفرص تكافؤ في المشاركة 

 %%6,6 تكافؤ الفرص تأسيس في المشاركة

 %88,18 والطفولة واألشخاص المسنين األسرة شؤون

 %3,22 التنمية في الفاعلة الجهات وتوجيه دعم

 %3,11 المشاركة والمساهمة في المنظمات الدولية

 %2,27 المستوى المجالي على االجتماعي العمل هيكلة

 %1,15 توطيد قيم الدعم والتضامن 

 %1,27 والمساواة العدالة مبادئ ونشر مأسسة

 %1,23 االقتصادي التمكين خالل من االجتماعي اإلدماج

 %10,4 اإلعاقة ذوي لألشخاص االجتماعي واإلدماج الوقاية

 %1,19 المستوى المجالي على االجتماعي العمل هيكلة

 %4,72 وتطوير دعم اآلخرين تعزيز

 %1,81 االقتصادي التمكين خالل من االجتماعي اإلدماج

 %11,9 تكافؤ الفرص تأسيس في المشاركة

برسم  األهداف المرقمة لميزانية وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعي، تمكنت دراسة مؤشرا

ميزانية االستثمار.  همت 25تخص ميزانية التسيير و 12ا مؤشرا من بينه 77، من رصد حوالي 2114سنة 

 توجد مؤشرات ذلك، مقاربة النوع االجتماعي. ومع تراعي مؤشرات عدة وبالنظر لمهام الوزارة، تبين وجود

 (.2أخرى مالئمة يمكن أن تراعي هذه المقاربة )انظر الملحق 

 . تحليل مؤشرات النتائج الرئيسية المتعلقة بالقطاع1.8

يواصل المغرب عمله في مجال حماية حقوق المرأة والفئات الهشة. وتعكس تطورات مؤشرات بلوغ هذه 

لعديد من المشاريع في هذا االتجاه )القانون اإلطار الحقوق الجهود المبذولة مع ضرورة اإلسراع بتفعيل ا

لمكافحة العنف ضد المرأة، وضع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، وسياسة حماية وتعزيز حقوق 

 األشخاص ذوي اإلعاقة...(. 

 المؤشرات المتعلقة بحقوق الطفل

المندوبية السامية للتخطيط نتائج بحثها في هذه بمناسبة االحتفال باليوم العالمي لمكافحة تشغيل األطفال، أصدرت 

حوالي  2113الظاهرة، والتي بينت تراجع ظاهرة تشغيل األطفال. فقد بلغ عدد األطفال العاملين خالل سنة 

من مجموع األطفال  %1,8ما يشكل و، وهسنة15إلى أقل من  سنوات 7، تتراوح أعمارهم ما بين طفل 82.111

 . 1999سنة  9,7%قابل من هذه الفئة العمرية م

 16,2%مقارنة بنسبة  %3,2سنة أساسا في الوسط القروي بنسبة  15وتتركز ظاهرة تشغيل األطفال أقل من 

 1999سنة  %2,5آالف طفل( مقابل  11) %1,4. أما في الوسط الحضري، فتمثل هذه النسبة 1999خالل سنة 

 كثر عرضة لهذه الظاهرة من الفتيات. ( أ%57,2ألف طفل(. فضال عن ذلك، يعتبر الفتيان ) 25)
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ما وأسرة، وه 75.135وحسب المحيط األسري، أظهر بحث المندوبية السامية للتخطيط أن تشغيل األطفال يهم 

أسرة في  9.159أسرة مقابل  25.972) القروي بالوسطكزة رتممن مجموع األسر المغربية الم %1,1 مثلي

صفوف  %54,8من األطفال العاملين دراستهم، في حين غادر  %25,4المدن(. وحسب ظروف عملهم، يتابع 

 بالمدرسة. قطفلم يلتحقوا  %19,8الدراسة، أما 

 العنف ضد األطفال 

شخص  11324حالة عنف ضد األطفال ومتابعة  11932سجلت إحصائيات مختلف السلطات القضائية للمملكة 

 االعتداءفتى. وقد بلغت حاالت  3214فتاة و 3812قاصرا من بينهم  7112. وقد شملت هذه الحاالت 2113سنة 

قاصر  415قاصر ضحايا هتك العرض بالعنف، و 1251حالة، من بينهم  2248واالستغالل الجنسي للقاصرين 

 قاصر ضحايا االستغالل في الدعارة.  88ضحايا هتك العرض بدون عنف، و

 2113طفل خالل سنة  4815في هذه المراكز  فيما يتعلق بمعطيات مراكز حماية الطفولة، بلغ عدد األطفالو

 .2111طفل سنة  5127و 2112طفل سنة  5125مقابل 

 مؤشرات حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

شخصا من ذوي اإلحتياجات الخاصة 1.531.111 يضم المغرب
23
وما  ،% من مجموع ساكنة البالد5,12أي  ،

% 41,2منهم سنة،  21و 12اوح أعمارهم ما بين عاقة تتر% من األشخاص الذين يعانون من اإل52,4يناهز 

األحياء الفقيرة. وتكثر اإلعاقة عند الذكور بنسبة ب% 12الوسط الحضري وب% 58,8الوسط القروي وبعيش ت

 % لدى اإلناث. 4,75% مقابل 5,49

اإلعاقة  وبهدف الرفع من معدل تمدرس األطفال ذوي اإلعاقة، استفاد من برنامج تمدرس األطفال ذوي

 مركز متخصص.  42في  2113إعاقة سنة  وطفل ذ 1.498المنحدرين من األسر الفقيرة 

وتجدر اإلشارة إلى أنه رغم التقدم المحرز في مجال تمدرس األطفال ذوي اإلعاقة، الذين ارتفع عددهم بحوالي 

 2.111مندمج ل  قسم 521) 2113-2112تلميذ( و 211) 2112 -2111مرات بين السنتين الدراسيتين  11

 تلميذ(، ال تزال اإلكراهات والتحديات تعيق تمدرس األطفال ذوي اإلعاقة، بما في ذلك: 

  ؛ذوي اإلعاقة البالغين سن التمدرسضعف اإللمام بوضعية هذه الفئة بسبب الجهل بعدد األطفال 

 دة التخصصات في هذا ضعف تشخيص اإلعاقة، والتمييز بين أنواع معينة من اإلعاقة، وكذا غياب فرق متعد

 ؛المجال

 ؛ين المعينين في األقسام المندمجةالنقص في عدد المعلمين المتخصص 

 ؛النقص المسجل فيما يتعلق بتتبع المشاريع التربوية الفردية للتالميذ 

 .مشكل بعد األقسام وأماكن إقامة التالميذ ونقص وسائل النقل المدرسية 

 اإلدارة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث. 6
  

ولوج التام للمرأة لحقوقها المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية إال بحضورها القوي ال يتحقق ال

لمرأة اتمثيلية  تعزيز مختلف دوائر اتخاذ القرار للدولة، وذلك في إطار الديمقراطية التشاركية، مما يعني  في

، عدة 2111ة. أطلقت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث االدارة منذ سنة لمؤسسات العموميبار اهيئات القرداخل 

بأن مبادئ  وعيا منها اإلنصاف والمساوات بين الجنسين في اإلدارة العمومية  سعيا وراء مأسسة أوراش

 يدة.جلضمان الحكامة ال اأساس تعتبرالمساواة والتنوع 
 

 واالطار المعياري  وزارةالتقديم . 8.2
 

 ذاذة تقديمية. ج8.8.2

إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بالوظيفة لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة في تتمثل المهمة األساسية 

على تطبيق النظام األساسي  وذلك من  خالل العمل العمومية وبتحديث القطاعات العامة والسهر على تنفيذها

                                                 

 ، وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.2112-2114البحث الوطني حول اإلعاقة  23
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القواعد المرتبطة باألنظمة األساسية لجميع موظفي الدولة  على انسجامالحفاظ العام للوظيفة العمومية و

اإلجراءات واألعمال الرامية إلى تحسين تدبير الموارد  ، وكذا دعموالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 

القيام بكل إجراء يهدف إلى تبسيط المساطر اإلدارية، بتنسيق مع و ا،البشرية لإلدارات العمومية وتثمينه

الشفافية في والحث  على المساهمة في تطوير جودة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين ، وعات الوزاريةالقطا

 .التدبير العمومي 

. ومنذ سنة  %42موظف وموظفة بنسبة تأنيث تصل إلى  313على  ، تتوفر الوزارةهذه األهدافلتحقيق و

ة تحديث االدارة ،مصلحة مكلفة بمقاربة النوع. تسهر قد أحدث بقسم تثمين الموار البشرية التابع لمديري 2112

هذه األخيرة على تتبع مشروع مأسسة المساوات واالنصاف بين الجنسين في الوظيفة العمومية )أنظر المرفق 

 (.1رقم 

 24اإلطار المعياري  2.8.2

الشأن  في تسيير من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن "لكل فرد الحق في المشاركة 12تنص المادة 
العالمي لحقوق اإلنسان والعهد  . ويتعهد اإلعالن"لبلده، إما مباشرة أوعن طريق ممثلين منتخبين العمومي

مراكز  داخلها يتوتعزيز تمثيل الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بضمان حقوق المرأة
 .3-6-13و 3-7القرار من خالل المواد 

وانخراطه في تحقيق أهداف االلفية للتنمية،   سيداوة إلى ذلك، فإن توقيع المغرب على مضامين اتفاقية وباإلضاف

يعلن هذا األخير عن سياسة وطنية مقصودة فيما يرتبط بحقوق االنسان والمساواة بين الجنسين. وقد جاء الدستور 

ل اإلصرار على المساواة في الحقوق بين التزامات المغرب في هذا الصدد من خاللتتويج  2111الجديد لعام 

 المواطنات والمواطنين في الولوج للوظيفة العمومية.

اعتماد مساطر جديدة تتعلق بالتعيين في المناصب العليا لضمان حكامة جيدة وتحسين  ويتطلب تنفيذ هذه األحكام

بالتعيين في المناصب العليا، واعتمد المتعلق  12.12المردودية داخل اإلدارة. وقد تم سن القانون التنظيمي رقم 

الذي يحدد مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا، بما في ذلك تكافؤ و، 2112تنفيذ مرسومه في أكتوبر 

من الدستور التي تهدف إلى تكريس حق  31الفرص والجدارة والكفاءة والشفافية. وفي نفس السياق، ووفقا للمادة 

لولوج إلى الوظيفة العمومية، أطلقت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة لوالجدارة المساواة وتكافؤ الفرص 

تضع هذه األخيرة رهن إشارة و .www.emploi-public.ma ي، بوابة التشغيل العموم2112يوليو 2 في

 .التوظيف  المرشحين للمناصب العمومية جميع المعلومات المتعلقة بشروط ومواعيد وأماكن مباريات
 

 المعروض من طرف 32.23مشروع قانون رقم  على  ،1122  يوليوز 32بتاريخ ،مجلس الحكومةوصادق  
التزامات المملكة عل المستوى الدولي وخاصة  تنفيذفي إطار ذلك وزارة الوظيفة العمومية وتحديث االدارة و

اصة بالحقوق المدنية والسياسية للمعاهدة الدولية الخ 32لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والفصل  21الفصل 
الذي يضمن حق  المملكة من دستور 17لفصل ل تفعيالمن اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد  10  والفصل

آليات الوصول إليها، واالستثناءات، و طريقة، وةالمشروع طبيعة المعلومهذا ويحدد . الولوج إلى المعلومة
 من أجل تعزيز الحق في الوصول ةتدابير استباقية لضمان نشر المعلومفضال عن اتخاذ  المتابعة القضائية

في ترسيخ الديمقراطية التشاركية من خالل تحفيز المواطنين على المشاركة في  هذا القانون يساهم إليها. كما
 مراقبة عمل االدارة وفي اتخاذ القرار.

 ار بعد النوع االجتماعيالجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتب. 2.2

 . أهم البرامج والمشاريع المنجزة8.2.2

المواطن  تضع  على رؤية موحدة 2112-2114ترتكز االستراتيجية الجديدة لتحديث االدارة العمومية لسنة 

وذلك من أجل استعادة الثقة بين المواطن واإلدارة انطالقا من مرجعية  العام المرفق تحديثصلب والمقاولة في 

وتندرج المحاور  .الدستورية الجديدة والتوجيهات الملكية السامية وكذا البرنامج الحكومي  األحكام علىستند ت

 :االساسية لالستراتيجية الجديدة كما يلي

تثمين الرأسمال البشري والعمل على الرفع من مردوديته ،وذلك عن طريق اعتماد إطار  المحور األول:

 للموارد البشرية وكذا تدعيم الحوار االجتماعي والحماية االجتماعية، مؤسساتي مالئم وتدبير حديث

                                                 
24

لتقرير ميزانية  2114لنسخة  2للمزيد من التفاصيل ذات الصلة باالطار  المعياري  للحق في الولوج المنصف للوظيفة العمومية ، انظر المرفق رقم   

 النوع االجتماعي. 
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تبسيط المساطر واالجراءات لتحسين جودة العالقة بين االدارة والمواطن، وذلك بتطوير جودة  المحور الثاني:

 االلكترونية،تيسير الولوج إلى الخدمات االدارية العمومية وكذا تدعيم وتطوير االدارة  االستقبال واالرشادات،

إرساء حكامة جيدة وتنظيم ناجح للنهوض بكفاءة المرافق العمومية من خالل تعزيز النزاهة   المحور الثالث:

 ومحاربة الرشوة وترشيد الهياكل االدارية ودعم الالتمركز االداري.

االستراتيجية  فقد عملت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة على إنجاز مختلف المشاريع المدرجة في

الجديدة وفق برامج تعاقدية مع مختلف مديريات الوزارة، تضمنت تحديدا للمشاريع التي سيتم إنجازها واالهداف 

 المزمع تحقيقها، والمدة الزمنية لإلنجاز وكذا الموارد البشرية والمالية الالزمة لذلك.

 النساء ينتمكالمساواة بين الجنسين ولمبادئ  األخذ بعين االعتبار 2.2.2

االطار  25ةمن أجل المساواة بين الرجال والنساء في الوظيفة العمومي  (RCI) تشاور بين الوزاراتتعتبر شبكة ال

الوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة  لمأسسة وزارة العملي الذي يشمل معظم االجراءات المتخذة من طرف 

 ية وذلك بتنسيق مع باقي القطاعات الوزارية.مبدا المساوات بين الجنسين  في الوظيفة العمومدماج وإ

 التالي : ، على النحو2113-2115 الفترة برسم هاتتمحور أهم إنجازات الشبكة في إطار مخطط عملو

 تحديث و الوظيفة العمومية موقعة من قبل وزير  رسمية"رسائل "للشبكة من خالل اتيإضفاء الطابع المؤسس

 ،الشبكةأعضاء  ونشكلي دين دارات الإلى جميع ممثلي اإل االدارة موجهة

  التقييم تتبع وثالث لجن تابعة للشبكة :  اللجنة االولى مكلفة بالبرمجة والتعاون واللجنة الثانية تهتم بالتشكيل

والتدابير  تتعمل كل لجنة على تفعيل اإلجراءا االعالم والتوثيق والتواصل.هي لجنة واللجنة األخيرة 

 .2115-2113 نالشبكة للفترة ما بيالمرسومة في مخطط عمل 

 ( المساهمة في وضع اإلطار المرجعي إلحداث وتفعيل مرصد مقاربة النوع بالوظيفة العموميةOGFP )

.  2114مارس  31المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث االدارة في  بالمحدث بقرار للسيد الوزير المنتد

لدور القيادي للمرأة في االدارة  من خالل القيام باألبحات وتتمثل أهم المهام  الموكلة للمرصد في تطوير ا

وتحليل وضعية المرأة على مختلف المستويات بتنسيق مع مختلف الوزارات لترسيخ مبدأ المساوات 

 أعضاء في لجنة االشراف التابعة للمرصد. تشاور بين الوزاراتويعتبر أعضاء شبكة لل بالوظيفة العمومية.

 الوظيفة لمأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين في تتعلق بوضع استراتيجية  2114ير إطالق دراسة في ينا

والمساواة بين الجنسين  االنصافمبدأ  المواكبة واالستشارة إلدماج تهدف هذه الدراسة إلى تقديمو العمومية.

 وزارة وذلك ب:الالتي بدأتها العمومية في جميع مراحل إصالح اإلدارة 

 في مجال مقاربة النوع بالوظيفة العمومية وكذا معرفة  تنجازالإل ةوتحليلي ةركيتشا حصيلةالقيام ب

 التحديات التي تقف أمام مأسسة المساوات بين الجنسين .

 تحديد مجاالت العمل االستراتيجية من أجل مأسسة المساوات بين الجنسين في الوظيفة العمومية. 

  الوظيفة العمومية مرفوقة بمخطط عمل لجنسين في لمأسسة مبدأ المساواة بين اإعداد استراتيجية

 لضمان تنفيذها وكذا التتبع والتقييم.

تتماشى مع جل التزامات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث االدارة  هذه التدابير واالجراءات وتجدر االشارة أن

 العمل على تحقيق وذلك من خالل( 2112-2112) على مستوى الخطة الحكومية  للمساواة في أفق المناصفة

 ربعة أهداف:أ

  بالمساواة بين الجنسين. والبرامج ذات الصلة ة: مواصلة ومواكبة تطبيق النصوص التشريعي 2الهدف رقم 

  المناصفةتحقيق  الرفع من تمثيلية النساء في مواقع المسؤولية في القطاع العمومي في أفق  : 22الهدف رقم. 

                                                 

برامج ومشاريع تحديت الوظيفة  العمومية المساوات بين الجنسين  في  أمبدعلى إدماج    0222للتذكير، تعمل شبكة التشاور بين الوزارات المحدثة سنة   25

 .لمبدأالعتماد التدابير الرامية لترسيخ هذا اتهدف الشبكة إلى تحفيز مختلف الوزارات و خاصة تلك المتعلقة بتدبير الموارد البشرية .
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  التوازن بين الحياة األسرية والمهنيةنشاء آليات لضمان إ: 23الهدف رقم. 

  ضمان احترام ارباب العمل لالطار التشريعي والتنظيمي لتوفير الحماية االجتماعية للفئات  24الهدف رقم:

 الهشة.

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة3.2.2

مليون  130,910 تحديث اإلدارةالوظيفة العمومية ووزارة لبلغ مجموع االعتمادات المخصصة   2114 برسم سنة

% من الميزانية اإلجمالية  9,54أي ما يمثل  مليون درهم  91,71إلى  نفقات التسييرارتفعت حيث  درهم،

 من ميزانية الوزارة. %  1,45مليون درهم وهوما يمثل 59بلغت  دقات االستثمار فقف. بالنسبة لنللوزارة

 2081توزيع نفقات االستثمار برسم سنة 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: وزارة االقتصاد والمالية

  25على تحديد  ،اإلدارة في إطار منهجية النجاعة وتجميع النفقاتالعمومية وتحديث عملت وزارة الوظيفة 

مؤشر يهم ميزانية االستثمار. ورغم كون  22مؤشرات تتعلق بميزانية  النفقات و 3مؤشر هدف من بينهم 

الوزارة تعد من بين الوزارات التي نجحت في مأسسة المساواة بين الجنسين في ممارساتها ومخططات عملها إال 

 (.2النوع االجتماعي  )أنظر المرفق رقم أخدها بعين االعتبار بعد عدم  بينهذه المؤشرات  حليلتأن 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج الخاصة بالقطاع3.2

، الذي أعدته وزارة الموارد البشرية للقطاعات الوزارية الخاص بحصيلة راألخي يتضح من خالل التقرير

أن نسبة التأنيث برسم نفس السنة في االدارة العمومية  ،2113بموجب سنة  ةالوظيفة العمومية وتحديث اإلدار

وزارة ، وتظل المرأة أكثر تمثيلية بالقطاعات مرتفعة "المؤنثة" مثل 2112سنة  %38,6مقابل  %,439 تبلغ

تظل  بينما %51 الصحة و وزارة التضامن والمرأة واالسرة والتنمية االجتماعية  حيث تجاوزت نسبة التأنيث

 .%9,90 زهاته النسبة جد ضئيلة بوزارة الداخلية حيث ال تتجاو

% من مجموع النساء الموظفات. ، بينما التتعدى الموظفات الالتي 68, 64 ألطربالنظر للفئات، تبلغ نسبة ا

وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة النساء من األطر العليا هي أكثر أهمية في  %.,61, 10تنتمين  لفئة األعوان

 %(.53,39%( بينما تبلغ هذه النسبة بالمصالح المركزية )69,61المصالح الخارجية حيث تشكل )

 %43,44يوضح توزيع الموظفين حسب الفئات العمرية أن الشريحة العمرية لثالثين سنة وأقل أكثر تأنيثا بنسبة 

لشريحة العمرية األكثر من بالنسبة ل %28,44سنة و 51بالنسبة للشريحة العمرية التي تفوق  %34,29مقابل 

 سنة وهوما يدل على ارتفاع وتيرة توظيفات العنصر النسوي خالل السنوات األخيرة. 52

 .وهذا على الرغم من كونالرجال  عتبر ولوج النساء الموظفات لمناصب المسؤولية محدودا مقارنة مع وضعيةي

، وذلك بوتيرة 2113% سنة 12إلى  2111% سنة 11إذ انتقلت من  تعرف تطورا متواصال، نسبة الولوج

النساء المسؤوالت تشغل من  %88,3ما يقرب من وتجدر االشارة الى أن سنة. 12نقط خالل  2بطيئة أي زيادة  

النساء المسؤوالت في منصبي كاتبة عام ومديرة على  ةرئيس مصلحة فيما ال تتجاوز نسب منصب رئيس قسم أو

 .%11و %2التوالي 

 

 

 

 

 %االستثمار ميزانية الجزء المتعلق ب رنامجالب

 11 تثمين الموارد البشرية 

 5,9 المساطرإعادة الهيكلة 

 37,2 حكامة وتنظيم

 12,9 دعم مجاالت تحديث اإلدارة العمومية

 29,5 مساندة االدارة العامة
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 تطور أعداد النساء في مناصب المسؤولية:  4مبيان  

 

)كتاب  منصب عال 430 على التعيين في 2014 شتنبر  21 إلى غاية  2112من سنة تمت المصادقة    وقد 

تعيين حيث ال  431مجموعه  بما   بعد التداول في شأنها في المجلس الحكومي عامون، مدراء، عمداء كلية ....( 

وبالتالي يتضح جليا أنه من الضروري من بذل المزيد من  .%1611,تعيين أي ما يعادل  48وز فيها النساء يتجا

 .ويالجهومستوى المركزي الالمجهودات من أجل تعزيز ولوج المرأة  لمراكز القرار على 

 وزارة االقتصاد والمالية. 7

المشروع الجديد لهذا  باعتماد لتنظيمي لقانون الماليةالقانون اصالح إالناتجة عن الشروع في  يةتم تتويج الدينام

 هذا يوليوز من نفس السنة. ويؤكد في ومن طرف البرلمان 2114طرف مجلس الحكومة في يناير القانون من

مراحل  على ادماج بعد النوع االجتماعي خالل برمجة ميزانيات مختلف الوزارات وكذا خالل الجديد المشروع

 لقياس مرقمة ومؤشرات محددة مؤسسة بأهدافووزارة أكل  برنامج أن يقترن يجب وعليه،تبع والتقييم. الت

 بالميزانية المرتبطة االختيارات االجتماعي. وهكذا يمكن توجيه  مراعاة بعد النوع مع عليها المحصل النتائج

االجتماعي  النوع لبعد يادماج تلقائونح هامة خطوة وهي المتوخاة، النتائج تحقيق في ستساهم التي األنشطةونح

 .العمومية لدى المؤسسات والتخطيط البرمجة عملية أثناء

 الفئة) العام المرفق خدمة مجال في لالمتياز األولى المتحدة األمم جائزة على والمالية االقتصاد وزارة وقد حازت

 طرف من المبذولة لمجهوداتبا اعترافا ،(الجنسين بين المساواة لتشجيع المبذولة بالمجهودات الخاصة الرابعة

 .االجتماعي النوع بميزانية المتعلق برنامجها إطار في الوزارة

 معياري جذاذة تقديمية للوزارة واإلطارال .8.3

 جذاذة تقديمية. 8.8.3

بشكل فعال في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات االقتصادية والقطاعية واالجتماعية  تشارك وزارة االقتصاد والمالية

 تابعةبإعداد السياسات الضريبية والجمركية وموتقوم الوزارة كذلك  خالل إعدادها لمشروع قانون المالية. من

االئتمانية وتلك المتعلقة بالمالية توازنات كما تتكلف بإعداد ال ،تنفيذها، وتحصيل اإليرادات ودفع النفقات العمومية

 والتدابير األحكام ووضع والخارجية الداخلية المالية التوازنات شروط بتحديد الوزارة تقوم كماالخارجية. 

 والسلطات العمومية والمؤسسات للشركات المالية وبالمراقبة والنفقات المداخيل وبمراقبة لتحقيقها الالزمة

 المؤسسات مع برامج عقود إعداد في وكذا بالمشاركة التأمين وإعادة التأمين شركات ومراقبة وتنظيم المحلية،

  .وتفعيلها يةالعموم

 12.985 يقارب ما 2114 لسنة والمالية االقتصاد بوزارة الموظفين عدد بلغ البشرية، الموارد بخصوصو

وتبلغ نسبة النساء في مناصب  .مجموع الموظفين بالوزارة من% 32منهم نساءن أي ما يعادل  2173، موظف

 .(1 الملحق أنظر)26 18%المسؤولية 

االجتماعي تتوفر  التي تراعي النوع الميزانية ي إطار الجهود المبذولة العتمادالتنظيمي، وف المستوى وعلى

مديرية و مديرية الميزانيةوالمالية  والتوقعات الدراسات مديرية عن ممثلين عمل يضم الوزارة على فريق
                                                 

 .كرئيسات اقسام %15,4كرئيسات مصالح و  %82,8تتشكل نسبة النساء في مناصب المسؤولية  بوزارة االقتصاد والمالية من   26
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كما تم انشاء  االجتماعي. للنوع المراعية الميزانية برنامج وتنسيق مكلف بتتبعوهو والعامة اإلدارية الشؤون

 2111سنة  المالية والتوقعات الدراسات االجتماعي بمديرية النوع حول التقرير إعداد عن مصلحة مسؤولة

 .  االجتماعي( النوع ميزانية وتقرير واالجتماعي االقتصادي )مصلحة التقرير

 2113والمالية في فبراير  اداالقتص االجتماعي بوزارة النوع لميزانية االمتياز تم انشاء مركز وفي نفس السياق،

 للنوع المستجيبة الميزانية مجال في المعلومات وتبادل للشراكة وتقاسم الخبرات أرضية يعتبر ، الذي

 والشؤون والميزانية المالية والتوقعات مديريات الدراسات ممثلي من مكونة تقنية لجنة وتتكلف. االجتماعي

 بأن التذكير يجب كما. االمتياز مركز عمل لمنصوص عليها في خطةا االنشطة تفعيل بتتبع والعامة اإلدارية

 الوظيفة في الجنسين بين المساواة إدماج أجل من الوزارية البين التنسيق شبكة مستوى على كذلك ممثلة الوزارة

 .2111العمومية منذ انشائها سنة 

  المعياري. اإلطار 2.8.3

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  الميثاق في اطار اتهاالتزام تفعيل بشكل مباشر في تشارك الوزارة

 مشاريع من للعديد حيث تبذل عدة جهود بخصوص اعطاء االنطالقة  ،(1الفقرة  2واالجتماعية والثقافية )المادة 

االلتزامات. ويتعلق االمر خصوصا باعتماد التدبير العمومي القائم على النتائج  هذه اإلصالح التي تتماشى مع

القانون التنظيمي لقانون  صالحإالضريبي و اإلصالح تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي والشروع فيو

...المالية
27

 

 بما) الدولية للهيئات المغرب التي يقدمها في التقارير بانتظام والمالية االقتصاد تساهم وزارةفي هذا اإلطار، و

فقد ساهمت  .اإلنسان لحقوق الدولية االليات تتبع تفعيل عن معلومات رتوف والتي( المتحدة األمم منظومة ذلك في

 بشأن اإلنسان لحقوق الوزاريةندوبية الم من طرف في التقارير المنسقة ،2114و 2113سنتي  خاللالوزارة 

 لعمالا جميع حقوق لحماية الدولية واالتفاقية المتعلقة باألشخاص ذوي االعاقة، المتحدة األمم اتفاقية تنفيذ

 توصيات االستعراض الدوري الشامل. كما حول تنفيذ النصف مرحلي وكذا التقرير أسرهم وأفراد المهاجرين

 االجتماعية، والتنمية واألسرة والمرأة التضامن وزارة تنسقه ساهمت الوزارة بشكل فعال في التقرير الذي 

 (.دهابعد اعتما سنة 21) بيجين عمل في خطة المحرز والمتعلق بالتقدم

 الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي .2.3

 . أهم البرامج والمشاريع المعتمدة8.2.3

 ما يلي: 2112-2112المدرجة في خطة عمل الوزارة للفترة للبرامج الرئيسية  االنجازاتمن بين  نذكر

 ناظرة وطنية حول الضرائب وجعل مشروع  قانون الشروع في اصالح النظام الضريبي من خالل تنظيم م

 نقطة انطالق للتفعيل التدريجي لتوصيات هذه المناظرة. 2114المالية لسنة 

   دعم الحكامة الجيدة من خالل اعداد مشروع اصالح منظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على

 المؤسسات والمقاوالت العمومية.

  الالزمة الجمركية التسهيالت) المساطر لتسهيل تدابير اتخاد خالل من ألعمالا مناخ تحسين في المساهمة 

 للضرائب،...(. العامة المديرية طرف الكبرى، دراسة ملفات طلبات تصنيف المقاوالت من لمواكبة االوراش

  روع واعطاء االنطالقة للتطبيق التدريجي لمقتضيات مش القانون التنظيمي لقانون الماليةاعتماد مشروع

 الجديدة الدستورية لألحكام القانون التنظيمي على مستوى اربع قطاعات وزارية. ويعد هذا المشروع استجابة

 :يلي بما المتعلقة

 تعزيز نجاعة التدبير العمومي عبر ارساء مجموعة من االليات مثل: 

زيز شفافية البرمجة المتعددة السنوات والتي تغطي ثالث سنوات ويتم تحيينها سنويا من اجل تع -

الخيارات االستراتيجية وتقوية االنسجام بين االستراتيجيات القطاعية مع الحرص على التوازن 

 المالي للدولة.

                                                 
 .للتقرير حول النوع االجتماعي 0227من طبعة  0انظر الملحق  ،لمزيد من التفاصيل بخصوص االطار المعياري 27 
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االنتقال من المقاربة المعيارية للنفقات الى هيكلة هذه األخيرة حول برامج تضم مجموعة من  -

 المتدخلين. المشاريع المتناسقة مع ترسيخ البعد الجهوي وكذا تحديد مسؤولية

تحديد االهداف الخاصة لكل برنامج ومرافقتها بمؤشرات نجاعة االداء مع اعتماد بعد النوع  -

 االجتماعي.

 

 تعزيز المبادئ والقواعد المالية وشفافية المالية العمومية من خالل اعتماد قواعد جديدة بخصوص: 

 مار.توازن المالية العامة بهدف توجيه الدين العمومي لتمويل االستث -

تدبير الميزانية )اضفاء طابع المحدودية على اعتمادات الموظفين، تحديد سقف ترحيل اعتمادات  -

 ميزانية االستثمار من سنة الى أخرى...(.

تدبير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة )احداث مشروط  -

 لحسابات جديدة وتقليص عدد اصناف الحسابات(.

ق مبدأ مصداقية الميزانية وحسابات الدولة من اجل ضمان جودة توقعات الموارد والتكاليف تطبي -

 وتتبع افضل للكلفة االجمالية للخدمات العمومية والمجهودات المبذولة للتحكم في النفقات.

 وى تقوية الرقابة البرلمانية للمالية العمومية من خالل اغناء المعطيات المقدمة للبرلمان )على مست

التقارير المرافقة لمشروع قانون المالية
28

( وتعديل الجدول الزمني ومراجعة طريقة التصويت على 

 قانون المالية.

 تمكين المرأةبعين االعتبار المساواة بين الجنسين وذ .األخ2.2.3

ضل للميزانية لقد تم تحقيق العديد من االنجازات في اطار التزامات وزارة االقتصاد والمالية من اجل تفعيل اف

   :المستجيبة للنوع االجتماعي ونذكر من اهمها

 االجتماعي المراعية للنوع بالميزانية الخاص االمتياز تفعيل مركز 

االجتماعي بعد احداثه في فبراير  للنوع المراعية بالميزانية الخاص االمتياز لقد انطلقت أشغال تفعيل مركز

للمرأة حول تفعيل انشطة  والمالية وهيئة االمم المتحدة االقتصاد وتوقيع اتفاقية الشراكة بين وزارة 2113

مدير  من تتألف االولى لجنتين رائدتين.  من خالل أنشطة المركز وتتبع رصد آليات المركز، حيث تم تحديد

للمرأة  المتحدة االمم وممثلة هيئة والعامة اإلدارية الشؤون مديرو مدير الميزانيةوالمالية  والتوقعات الدراسات

 والشؤون والميزانية المالية والتوقعات الدراسات ممثلي مديريات وتضم اللجنة الثانية ،(العربي المغرب مكتب)

 هيئة فريق وكذا أعضاء االجتماعي للنوع المستجيبة الميزانية برنامج تنسيق في المشاركين والعامة اإلدارية

 عن البرنامج.  المسؤول للمرأة المتحدة االمم

 المستجيبة بالميزانية الخاص االمتياز مركز عمل خطة اللجنتين من  بلورة مكنت االجتماعات التي عقدتها وقد

لسنة  األنشطة من كما تم أيضا برمجة العديد. الستراتيجية عمل المركز وفقا 2114 لسنة االجتماعي للنوع

الكفاءات المناسبة  وتحديد الموازناتية واردوتخصيص الم تهم التركيبة التنظيمية للمركز )التركيبة المالية 2114

 مع الشراكات اولى وعقد القدرات لتعزيز عمل ورشات وتنظيم ،...( مباريات التوظيف للوظائف وتنظيم

 الجنسين. بين المساواة تعزيز مجال في تعمل أخرى مؤسسات

 الدولية الوكالة مع خير بشراكةاالجتماعي نظم هذا اال النوع بميزانية الخاص االمتياز مركز وفي اطار تفعيل

 تكوين يروم دوليا لقاء 2114 والمالية في ماي االقتصادية التكنولوجيات مجال في والتعاون الفنية للمساعدة

للمناصب تقلد النساء تشجيع  إلى الشبكة هذه . وتطمح"المتوسطي حول الجنسين بين المختلطة الحكامة"  شبكة

 تحسيسية حمالت عبر والقدرات الكفاءات لتطوير تدابير اتخاذ خالل من وذلك العمومية العليا في اإلدارة

 قادرة اقتراحية قوة تشكيل إلى الشبكة هذه أيضا تطمح كما. الناجحة والتجارب الخبرات وتبادل تكوينية ودورات

 يتقلدن نساء من بكةالش هذه وتتشكل الجنسين. بين المساواة ترسيخ اتجاه في العمومية السياسات على التأثير على

 في البلدان االورومتوسطية.  العمومية، بالوظيفة رفيعة مسؤوليات

                                                 
28

 العشر المرافقة لقانون المالية  وفقا لتعديل مجلس النواب.االربعة يتعلق األمر بالتقارير  
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 هذه تعرفها التي االصالحات في دينامية تقدم في احراز كبير بشكل المساهمة إحداث هذه الشبكة من وسيمكن

 وذلك المساواة، دعم توىمس على المسجلة االلتزامات إلى بالنظر والحكامة، العمومية السياسات ونجاعة البلدان

 عادل. وثقافي واجتماعي اقتصادي تقدم بلوغ بهدف

  من أجل تمويل  وزراء المالية لمجموعة عملمشاركة وزارة االقتصاد والمالية في االجتماع األول

 لبنك الدوليل الموسمية جتماعاتاال على هامشي عقد ذبين الجنسين ال لمساواةاألنشطة الخاصة با

 يالدول وصندوق النقد

 االجتماع في البلدان ، من العديد مالية وزراء جانب إلى المنتدب المكلف بالميزانية المغربي شارك الوزير

 بين المساواة من أجل تمويل المالية طالق مجموعة العمل المتكونة من وزراءنإل 2114 أبريل 13 المنعقد يوم

. للمرأة المتحدة األمم هيئة مع بشراكة الدولي النقد ندوقوص الدولي للبنك الموسمية االجتماعات أثناء الجنسين،

 المقاربات المبتكرة وتقديم الجنسين بين المساواة تعزيز مجال في المحصل عليها النتائج االجتماع وقد ناقش هذا

 مجموعة لتفعيل طريق خارطة لحوار يرمي إلعداد من طرف وزارات مالية الدول االعضاء ووضع األسس

 العمل.

 النوع ميزانية مجال في المغربية التجربة وآفاق د قدم السيد الوزير المنتدب خالل هذا االجتماع اهم االنجازاتوق

التجربة المغربية. وعلى هامش هذه االشغال،  االستفادة من في االجتماعي، مما أثار اهتمام المشاركين ورغبتهم

 . عدة طلبات للتعاون من طرف الوزراء الحاضرينتقديم تم 

 مأسسة ونح: النواب من طرف مجلس القانون التنظيمي لقانون الماليةمشروع اصالح  اعتماد

 االجتماعي النوع لميزانية

مشروع جديد لهذا  باعتماد القانون التنظيمي لقانون الماليةالناتجة عن الشروع في اصالح  يةلقد تم تتويج الدينام 

 ويشمليوليوز من نفس السنة.  في ومن طرف البرلمان 2114طرف مجلس الحكومة في يناير القانون من

الذي يؤكد الخاص بتقديم قوانين المالية الباب الثاني ب 39في المادة دماج بعد النوع االجتماعي اإلصالح ا مشروع

التتبع والتقييم. كما  بعد النوع االجتماعي خالل برمجة ميزانيات مختلف الوزارات وكذا خالل مراحل على إدماج

 يها.عل التصويتقوانين المالية و بدراسةلباب الثالث المتعلق ل 48في المادة  على بعد النوع االجتماعي التأكيد تم

العمليات التابعة لنفس الوزارة وعبارة عن مجموعة من المشاريع اوعلى أن كل برنامج ه 39تنص المادة و

نتائج المحصل عليها مع االخذ بعين االعتبار المؤسسة وتقرن به اهداف محددة وكذا مؤشرات مرقمة لقياس الوا

 تحقيق في ستساهم التي األنشطةولبعد النوع االجتماعي. وهكذا يمكن توجيه االختيارات المرتبطة بالميزانية نح

المتعلقة ببرنامج معين ضمن المشروع الوزاري لنجاعة االداء  المتوخاة. كما تدرج االهداف والمؤشرات النتائج

المؤسسة المعنية. ويودع هذا المشروع لدى اللجنة البرلمانية المعنية رفقة مشروع ورف الوزارة االمنجز من ط

 دعم المساواة بين الجنسين.المتعلقة بااللتزامات ساءلة حول المؤسسة المذكورة، مما يعزز الموميزانية الوزارة ا

 تقرير الميزانية المالية بما فيهاع قانون مشرو تقديم ترافق التقارير التي ينبغي أن مختلف، 24وتحدد المادة 
وتؤكد هذه المادة على . )كما تم تعديله بمجلس النواب( االجتماعيالنوع  منظور من النتائج على المرتكزة

 من منظور النوع االجتماعي. تقييم السياسات العامةلأفضل أداة  لكونهلتقرير ل الهام دورال

من خالل  للمساواة الحكومية في اطار الخطة وزارة االقتصاد والمالية  وتتماشى هذه المبادرات مع التزامات

 :تحقيق

 المتعلق بتتبع وتقييم وضعية المساواة وذلك من خالل احداث اللجنة الوزارية للمساواة.  1الهدف  -

الذي يروم ادماج مقاربة النوع االجتماعي في التخطيط وبرمجة الميزانية في مختلف  2الهدف  -

وذلك من خالل تأهيل الفاعلين في مجال إعداد الميزانية المدمجة للنوع واعداد اطار النفقات القطاعات 

 حسب النوع.

في اطار الدينامية المتواصلة التي اطلقتها وزارة االقتصاد  ،1111 سنة منذ وقد توجت هذه الجهود المبذولة ،
 الخاصة المتحدة االمم التميز لهيئة جائزةبالحصول على   والمالية بشراكة مع هيئة االمم المتحدة للمرأة

. العام المرفق خدمة في التميز مجال في دولي اعتراف أرفع الجائزة هذه وتعد .1122بالمرفق العام في يونيو
 المؤسسات ومساهمات الخالقة االنجازات بأهم سنوية، مباراة عبر االعتراف، الجائزة هذه يتم بفضل حيث

 المغربية التجربة تصنيف تم العمومية.  كما االدارات خدمات جودة مجال تحسينفي  العالم عبر العمومية
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 العمل منهجية إلى والدولي بالنظر اإلقليمي الصعيدين على رائدة كتجربة االجتماعي النوع بميزانية المتعلقة
 المحصلة. والنتائج المعتمدة

 وتقديم مؤشرات النجاعة ة. إعداد الميزاني3.3

 المشتركة( النفقات وزارة االقتصاد والمالية )دون احتساب تحليل ميزانية

حوالي المشتركة والدين العمومي(  النفقاتبلغت الميزانية المخصصة لوزارة االقتصاد والمالية )دون احتساب 

درهم  مليار 2,18خصصت منها  مليار درهم 2,44ميزانية التسيير  وقد بلغت 2114مليار درهم سنة  2,75

  .درهم مليون 317ميزانية االستثمار  وظفين، في حين بلغت لنفقات الم

. القانون التنظيمي لقانون المالية حسب البرامج وفقا لمقتضيات اصالح 2114وتم توزيع اعتمادات الوزارة لسنة 

والمالية الى جانب ثالث قطاعات وزارية للتطبيق التدريجي للتوجهات الكبرى  االقتصاد فقد تم اختيار وزارة

وذلك باعتماد هيكلة جديدة للميزانية  تتمحور حول البرامج مع مراعاة  القانون التنظيمي لقانون المالية إلصالح

البعد الجهوي وتقديم تقرير حول نجاعة االداء وربط البرامج باالستراتيجية واالهداف ومؤشرات القياس. وقد 

 التالية. الستة البرامج حول 2114 لسنة( العمومي ينوالد المشتركة النفقات احتساب دون) ميزانيةالتمت هيكلة 

  توزيع االعتمادات حسب البرامج:  5مبيان 

 

 المشتركة النفقات تحليل

سجلة بذلك م مليار درهم، 22، ما قيمته 2114المشتركة المتعلقة بميزانية التسيير، للسنة المالية  النفقات بلغت

االنخفاض الى التراجع الذي عرفته نفقات المقاصة ا ذ. ويعزى ه2113% مقارنة مع سنة 9,3تراجعا بنسبة 

على  الجزئية المقايسة نتيجة اعتماد نظام مليار درهم 41,2 بلغت حيث ،2113 مع سنة مقارنة 12,7%بنسبة 

 الصناعي والمراجعة الفيولبالنسبة للبنزين و المرتقب إللغاء نظام الدعم واألثر ،2113 شتنبر في النفطية دالموا

 .2114 يناير في للدعم االحادي الموجه لفائدة الغازوال المقررة التدريجية

  
 درهممليار ب المبلغ  النفقات همأ

  41,2 صندوق المقاصة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

  13,5 الصندوق المغربي للتقاعد

  2 االحتياط االجتماعي

 

مليار درهم. ويلخص  17,3ما يناهز  2114المشتركة المتعلقة بميزانية االستثمار للسنة المالية  فقاتالنوقد بلغت 

 ه النفقات.ذهم هأتالي لالجدول ا
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 درهممليار ب المبلغ  النفقات همأ

  8,3 تحديث التجهيزات 

  4,1 مساهمات ومعونات مختلفة

  1,7 الوطنية للتنمية البشرية صندوق دعم المبادرة

  1 صندوق دعم التماسك االجتماعي

 1 صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية

 1,4 صندوق دعم تشغيل الشباب

 
 مؤشرات األهدافاقتراح 

 والمالية على مستوى التكوين والتدريب امكانية اقتراح االقتصاد لوزارة االستثمار ويبين تحليل ميزانية 
االجتماعي لضمان تتبع وتقييم ولوج النساء الموظفات بطريقة عادلة  النوع بعد االعتبار بعين تأخذ مؤشرات

 :للتكوين. ويتعلق االمر بالمؤشرات التالية

 مهنية والنوع االجتماعي-نسبة الولوج حسب الوضعية السوسيو 

 االجتماعي عدد المستفيدين حسب النوع 

 االحقية ذواتونسبة ولوج النساء للتكوين مقارنة مع النساء المسجالت ا 

 )نسبة المركزية التكوين )الجهوية 

بعين االعتبار بعد والمالية، يستحسن اعتماد مؤشرات تأخذ  االقتصاد وزارة بخصوص تتبع نجاعة انشطةو

وع اصالح وذلك موازاة مع مقتضيات مشر على مستوى تقارير مؤشرات االهداف للوزارةالنوع االجتماعي 

عدد اإلدارات المدمجة للنوع االجتماعي في برمجة ميزانياتها . ويتعلق االمر بالقانون التنظيمي لقانون المالية

وعدد  االمتيازوعدد اإلدارات المستفيدة من التكوين في مجال النوع االجتماعي المقدمة من طرف مركز 

  (.2)الملحق رقم  ا المركزذهبرنامج طار إالمستفيدين من ورشات التكوين المنظمة في 

 شؤون الخارجية والتعاونوزارة ال. 8
 

 واإلقليمية الوطنية المستويات على المرأة مكانة تعزيز في رائدا دورا والتعاون الخارجية الشؤون وزارة تلعب

 بين المساواة بتعزيز المتعلقة المصادقة على اآلليات الدولية عملية في الفعالة ذلك من خالل مشاركتهاو والدولية،

 فضال واإلقليمية الدولية الهيئات بتمثيل المغرب داخل الوزارة تقوم بالمثل،و. نساناإل حقوق واحترام الجنسين

 المساواة واإلقليمية الهادفة إلى تعزيز الدولية التعاون برامجباقي الوزارات في اطار  التنسيق معوالرصد  عن

  .الجنسين بين

  معياريجذاذة تقديمية للوزارة  واإلطار ال. 8.1

 تقديمية جذاذة . 8.8.1

 لممثلي المحاور الرئيسي وزارة الشؤون الخارجية والتعاونتعتبر  الدولي، للتعاون وطني كمنسقبحكم دورها 

 . المغربية المملكة مع التعاون وبرامج بالشراكات المتعلقة القضايا مجال في واإلقليمية الدولية والمنظمات الدول

 وتنفيذ التزاماتهم وزارة الخارجية من أجل إنجاح مع موثق بشكل الحكومية الجهات تعمل السياق، هذا فيو

 حقوق تعزيزب الصلة ذات واإلقليمية الدولية الهيئات مع المنعقدة األخرى واالتفاقيات عليها المعاهدات المصادق

ية التعاون مع المنظمات الدول أن مكلفة بالتأكد من الوزارة . وبالتالي، فإنخاص بشكل المرأة وحقوق اإلنسان

 مراجعاتو مستمرةمن خالل تنظيم مشاورات  وذلك ستراتيجيات وأولويات المملكة،الوفقا  ميت واإلقليمية

 منتظمة لتقدم تنفيذ برامج التعاون .

 أما بالنسبة لحصة. %1,33 للوزارة العاملة القوى مجموع في النساء نسبة بلغت البشرية، الموارد حيث من

 السنة حصة نفس على محافظة) "مدير" من مناصب %7,22 تشغل المرأةف المسؤولية، مناصب في النساء

 "رئيس مناصب من %9,35و( ةالسابق سنةال في %8,11 بعد) قسم" "رئيس من مناصب %7,13و ،(الماضية

 5ورتين يسف سوى على  يتوفرال المغرب  أن إلى اإلشارة تجدرو(. السنة الماضية في %35 بعد) مصلحة"
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 في المرأة وجود لزيادة الجهود من المزيد بذل إلى الحاجة حول تساؤالت يثير الذي األمر نساء، عامة قناصل

 . الوطني الجهاز الدبلوماسي

 هي المكلفة( DCMAEI) الدولية االقتصادية والشؤون األطراف متعدد التعاون ةمديري أن إلى اإلشارة وتجدر

 التشاور بين الوزارات شبكةالوزارة ممثلة لدى ن فإ. الجنسين بين بالمساواة القضايا المتعلقة بتتبع داخل الوزارة

 ة.دارات العمومياواة بين الجنسين في االإلدماج المس

 القرار صنع في المرأة مشاركة لتعزيز تدابير بعدة قد قامت الوزارة، مباشرة بعد إدماجها في هذه الشبكة،و

 (.1 الملحق انظر) الرقابية الوظائف ذلك في بما لديها، العاملة القوة في النساء نسبة وزيادة

  المعياري . اإلطار.8.12

 اآلليات من وغيرها( 1993) فيينا إعالنو اإلنسان لحقوق العالمي خالل انخراطه في اإلعالن من المغرب يؤكد

أهدافها لتحقيق الدولي التعاون أهمية على تؤكد التي الدولية
29
 مجال في لالكام دوره الدولي للتعاون منحه على ،

 . اإلنسان حقوق وحماية تعزيز

 مراقبة عن المسؤولة اللجان اجتماعات جميع في الوزارة تشارك الدستور، وأحكام االلتزامات هذه مع وتماشيا

اتفاقية  نخص منها بالذكر لجنة متابعةوالمتحدة،  األمم اللجان المنظمة من طرف ذلك في بما المرأة، وضع

 وكذا الهيئات والتنمية السكان لجنةوالمرأة،  وضع لجنةو( والتمييز ضد المرأة )سيداالقضاء على جميع أشكال 

 االنحياز عدم وحركة اإلسالمي المؤتمر ومنظمة العربية الدول وجامعة األوروبي االتحاد ذلك في بما اإلقليمية

 . إلخ ،المتوسط أجل من االتحادو

االختياري البروتوكول تنفيذ بشأن القانون مشروع عتمادوا وضع الوزارة في عملية تشارك وبهذا الصدد،
30
 

 وضع للجنة 58 الدورة أعمال في المغرب مثل الذي الوطني الوفد فيت الوزارة شاركوكذلك . التفاقية سيداو

 بين المشتركة ، إلى جانب اللجنة كما شاركت. المتحدة األمم مقر في 2114 مارس في عقد الذي( CSW) المرأة

 تنفيذ مخطط" شعار تحت والتنمية السكان للجنة 47 الدورة في ،2114 ابريل اإلنسان في لحقوق الوزارات

بين  المساواة لتعزيز كبير منها جزء التي كرسو " 2114 لما بعد والتنمية للسكان الدولي المؤتمر برنامج عمل

 بيجين عمل منهاج تنفيذ الوزارةتراقب  نفسه، السياق فيو المعيشية. ظروفها تحسينو المرأة تمكينوالجنسين 

 في نيويورك، في 2114ويولي 11إلى  13 من الوزارة المغرب، مثلت . وبالمثل، 1995 عام في اعتمد الذي

 السياسة منتدى أنشطته بين من ضم الذي المتحدة، لألمم التابع واالجتماعي االقتصادي للمجلس السنوي االجتماع

 لللتنمية وحام طموح برنامج لتنفيذ الطريق وتمهيد لأللفية اإلنمائية هدافاأل تحقيق" شعار تحت المستوى رفيع

  ".  المستدامة التنمية أهداف ذلك في بما ،2115 عام بعد لما للتغيير

 عام في الوزارة شاركت اإلنسان، حقوق احترام اتفاقيات إطار في قطعت التي االلتزامات جميع مع تماشيا

+  بيجين عمل منهاج لتنفيذ الوطني التقريرووسيدا مراقبة حول وطنيال التقرير إعداد في 2114
31

21 . 

 وضع في بالدنا ودور اإلنسان حقوق وحماية تعزيز في للمغرب فيه رجعة ال والذي المستمر لاللتزام نظرا

 اعضو ،2113 نوفمبر في المغرب انتخب الشاملة، الدورية المراجعة وخاصة، في اإلنسان، حقوق لجنة آليات

 يناير 1 من وذلك اعتبارا ،2112-2114 سنوات ثالث لمدة المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس في جديدا

2114. 

 الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي .2.1

 إعداد السياسات واالستراتيجيات. 8.2.1 

 إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ينظم الوطنية، واألولويات ميةالتن استراتيجيات مع بغية التالؤم

(2112-2112) (UNDAF) التعاون  شركاءو والوزارات المتحدة األمم وكاالتو المغرب بين التعاون طارإ

 تصفمن مراجعة أن إلى السياق هذا وتجدر اإلشارة في. المدني والمجتمع األطراف المتعدد والتعاون الثنائي

 العامة المؤسسات) المعنية الجهات جميع بمشاركة ذلكوالمتحدة هي في طور اإلنجاز  األمم عمل إلطار المدة

                                                 
29

 .2114أنظر الملحق من تقرير ميزانية النوع االجتماعي لنسخة   
30

هلية "لجنة يمكن البروتوكول االختياري ل "سيداو" من تسجيل شكايات النساء الالئي استنفدن جميع  االستئنافات الوطنية النتزاع حقوقهن. ويعترف بأ  

 لقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، فيما يخص استالم ومراجعة هذه الشكايات.ا
31

 عامحول ميزانية النوع االجتماعي ل التقرير من 0 الملحق انظر الدوليين، التعاونوالشراكة  في للحقالمؤطر  المرجعي اإلطار حول التفاصيل من لمزيد  
0227. 
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 وضع في بفعالية تساهم الوزارة الدولي، للتعاون وطني كمنسق...(.  المدني والمجتمع المتحدة األمم وكاالتو

 .التعاون إطار هذا في والبرامج المشاريع تتبعو وتنفيذ

 تمكين المرأةألخذ بعين االعتبار قضايا المساواة و. ا2.2.1

 الجهات مع التعاون ومشاريع برامج مختلف خالل الجنسين من بين المساواة تعزيز في بنشاط تساهم الوزارة

 الفني التعاون البلجيكي، التقني والتعاون األوروبي االتحاد) األطراف والمتعددة واإلقليمية الثنائية الفاعلة

 المتحدة األمم برنامج) المتحدة األمم منظومة وكاالت وكذلك..(  الياباني التعاون اإلسباني، والتعاون لمانياأل

 ...(.  للسكان، المتحدة األمم وصندوق واليونيسيف، اإلنمائي،

 عام في اعتمدت التي والمغرب، األوروبي االتحاد بين األوروبية الجوار سياسة عمل خطة إطار في وهكذا،

تساهم الوزارة أيضا  ،2113 عام يناير 1 في التنفيذ حيز دخل الذي المتقدم، الوضع لتنفيذ العمل وخطة ،2115

  األوروبي في:بتشاور مع اإلدارات الوزارية المعنية واالتحاد 

 ومبدأ المساواة في الحقوق والحريات في القضايا المدنية والسياسية واالقتصادية "سيداو"  تنفيذ اتفاقية

 ؛واالجتماعية والثقافية والتعليمية والبيئية 

 ؛لمساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز"اوإنشاء هيئة والنساء بين الرجال  مناصفةتحقيق ال" 

 لمساواة بين الجنسين في ا لتحقيق يةخطة حكومك،  2112-2112وطنية للمساواة العمل الخطة  تطبيق

ةوميالسياسات العم
32
 ؛

 ؛ ل واآلليات لتعزيز وحماية حقوق المرأةإنشاء وتعزيز الهياك 

  حمالت التوعية اوكذ األطراف المعنيةإنشاء اآلليات والوسائل لتعزيز تنفيذ مدونة األسرة من قبل مواصلة 

 البشرية والمادية المالئمة ؛ المواردبمحاكم األسرة  إمدادمدونة والوتدريب القضاة على مبادئ وأهداف 

 لقانون الجنائي واعتماد القانون لصالح اإللمكافحة العنف ضد المرأة )كجزء من  استكمال اإلطار التشريعي

 .المتعلق بالعنف ضد المرأة( 

 بهدف تنسيق االجتماعية والتنمية واألسرة والمرأة التضامن وزارة مع وثيق بشكل الوزارة تعمل لتحقيق ذلك،و

 . الدولية االجتماعات في تناقش التي العمل وثائق وكذا محددة، مواضيع بشأن الوطني الموقف

ذات  ،المتوسط أجل من ومبادرات االتحاد مشاريع تتبعل الوزارية المجموعة تنسق الوزارة ذلك، إلى باإلضافةو

بتتبع  تتكلف الوزارة فإن ،الصدد هذا فيو. الجنسين بين بالمساواة تتعلق التي القضايا طابع إقليمي بما فيها

 كبار مع المتابعة اجتماعات إطار في المرأة حقوق تعزيز على التي تركز المتوسط أجل من االتحاد مشاريع

 . المنظمة هذه مسؤولي

( للمغارب العربي متعدد البلدان مكتب) للمرأة المتحدة األمم مكتب مع بالتعاون 2113 سنة نظمت الوزارةكما 

 بوضع المتعلقة المسائل من وغيرها الجنسين بين المساواة بشأن الخارج في الدبلوماسيين لفائدة تدريبية دورة

 الحكومي نامجالبر نطاق في الوزارة قطعتها التي االلتزامات مع اإلجراء هذايتماشى و. المغرب في المرأة

 . الخارج في الدبلوماسيين لصالح توعية دورات المتعلق بتنظيم 5 للمساواة، خاصة بالنسبة للمجال

 للمرأة في العالمي باليوم االحتفال بمناسبة للمرأة، وذلك المتحدة األمم منظمة مع أيضا بشراكةنظمت الوزارة و

 الحكومة أعضاء من عدد الحفل حضر" الجنسين، ضمان للتقدم بين المساواة" حول مؤتمرا ،2114 مارس 7

 . المرأة بحقوق والنهوض تمكين أجل من تعمل أخرى ودولية وطنية وشخصيات

 سنة 21 حولدراسيا  يوما المتحدة للسكان، صندوق األمم مع شراكةب ،2114ويوني 3 الوزارة، في وكذلك نظمت

بخصوص موضوع  2115عام  بعد ما إطار في التنمية أعمال وجدول والتنمية للسكان الدولي المؤتمر بعد

 حةالص مجال في الجنسين بين المساواة قضايا عالج هذه، العمل ورشة خالل، تمكما ". والتحضر السكان"

 . األخرى المتبقية واألمهات العازبات والتحديات الجنس نوع على القائم والعنف واإلنجابية الجنسية

 نظمت القرار، صنع في المرأة مشاركة تعزيز آليات حول األفكار إثراء أجل من نفسه، السياق فيو

 ،وب لتقوية دور النساءجن-لسل شمالالمؤتمر الدولي الثالث حول مس، 2114ويوني 18و 17 يومي  ،الوزارة

                                                 
32

 مليون درهم. 497نامج دعم تنفيذ الخطة الحكومية لمساواة الموقعة ما بين االتحاد األوربي والمغرب، بغالف مالي قيمته وجب التذكير باتفاقية تمويل بر  
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 في دول السياسية الحياة في المرأة مشاركة" شعار تحت ، جنوب التابع لمجلس أوروبا-مركز شمالال مع شراكةب

 ".وتحديات فرص ،،المتوسط األبيض البحر وشرق الجنوب

 إعداد الميزانية وتقديم مؤشرات النجاعة. 3.2.1

 الميزانيةتحليل 

 المالية قانون في إطار
33

 مليار 2,12 إلى والتعاون الخارجية الشؤون وزارةل العامة الميزانية ارتفعت ،2114

 المخصصة االعتمادات نسبة وبلغت. الماضي العقد خالل %3,4 قدره سنوي متوسطونم مسجلة معدل درهم،

المتنوعة  نفقات التجهيزات والنفقات تليها ، إجمالي الميزانية المخصصة للوزارة من %27,5 ألجور الموظفين

 من %2,5 ما يعادل درهم، مليار 137,25 فقد ناهزت فيما يخص نفقات االستثمار،. %22 قدرها بحصة

للبعثات  ثلثي نفقات االستثمار هي مخصصةعن أن ما يقرب  ،بالذكر ونخص. للوزارة اإلجمالية الميزانية

تهيئة وإعداد البنايات واكن والمستشاريات ، واقتناء المسالتدبيرالقنصلية )تحديث أدوات المكاتب الدبلوماسية و

  .(اإلدارية

 إدماج النوع االجتماعي في مؤشرات أهداف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 النتائج، على المرتكز المالي اإلصالح من جزءك ،2115 منذ عام، اط الوزارة في شمولية االعتماداتانخر بعد

منها لتتبع مؤشرا  14يخصص ومؤشرا.  23الخارجية والتعاون  األهداف لوزارة الشؤون مؤشرات بلغ عدد

 لتتبع نفقات االستثمار.  9ميزانية التسيير و

لتصحيح هذا الوضع و. مؤشرات تدمج مقاربة النوع االجتماعيانعدام وجود يبين تحليل هذه المؤشرات و

 في أهمية ذات تعتبر المؤشرات التي بعض اضافة ينبغي ،القانون الرئيسي للمالية إصالحات تدابير مع تماشياو

في إطار  اإلجراءات المتخذة سنويابعدد  ، بالخصوص،ويتعلق األمر. الجنسين بين والمساواة الوزارة مهام

ريب المتعلقة بقضايا مقاربة النوع اوعدد التد التوعية البرنامج هذه من المستفيدين عددو" 8 ـل 8البرنامج "

لمستفيدين منها موزعين حسب عدد او الدبلوماسيون المعينون للعمل بالخارج االجتماعي التي يستفيد منها

ن المرأة من المشاركة في الحياة يتشجيع وتمكالتي تهدف إلى عدد المستفيدين من البرنامج  كذا، والجنس

 )انظر... أوروبا ومجلس المتوسط أجل من االتحاد مع بشراكة المنجزة المبادرات من ، كجزءالسياسية

 .(2الملحق

  وبشؤون الهجرة الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج. 9

شهدت البنية السكانية للمغاربة القاطنين بالخارج خالل العقود األخيرة تغيرات مهمة انعكست على معدل التأنيث 

 وارتفاع مستمر لنسبة الشباب. 

أو مقصدا و/مصدر للمهاجرين، بل محطة عبور  مجرد بلد ،ألكثر من عقدين من الزمن ،لم يعد المغربو

لمواطني أفريقيا جنوب الصحراء. وباإلضافة الى الوجود القانوني والمهم نسبيا لمجموعة من الطالب من أفريقيا 

جنوب الصحراء يستقبل المغرب سنويا مئات النساء الوافدات من غرب أفريقيا واللواتي يعانين من حاالت 

 . هشاشةالضعف وال

ي هذا السياق، يعتبر ضروريا ترسيخ بعد النوع االجتماعي في االستراتيجية التي تنفذها الوزارة المكلفة وف

بالمغاربة القاطنين بالخارج وبشؤون الهجرة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المهاجرين المغاربة والمهاجرين 

 من بلدان أخرى.

  . تقديم الوزارة واإلطار المعياري8.3

 اذة  تقديمية. جذ8.8.3

نية، )وفقا للمرسوم رقم ، بالتشاور مع الوزارات األخرى المعفة بالمغاربة القاطنين في الخارجتقوم الوزارة المكل

( بتعزيز التضامن والنهوض بالعمل االجتماعي لصالح 2114في أبريل  بالجريدة الرسميةالمنشور 2-14-192

مغاربة فائدة وية المغربية وترسيخها، وبتحسين الخدمات العمومية لالمغاربة القاطنين بالخارج، وبالحفاظ على اله

ع التنمية التي أعتمدت في بتسهيل االندماج في بلدان اإلقامة، وتعبئة مغاربة العالم للمساهمة في مشاريالعالم و

دماج إلوطنية للهجرة السياسة ال ، تنسيق ورصدتنفيذ، وضعيندرج في إطار مهام الوزارة ايضا، و. المغرب

                                                 
33

  .بإعداد أول إطار للنفقات على المدى المتوسط خاص بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون 2114تميزت السنة المالية   
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والالجئين، وبتمثيل الحكومة في المنظمات غير الحكومية والهيئات  المغاربة والقاطنين األجانب المهاجرين

  .امرأة 42موظف من بينهم  111على وتتوفر الوزارة . دولية المعنية بالهجرةال

النساء المغربيات  دعم"مصلحة نشاء إ، تم جالية المقيمة بالخارجمن أجل مراعاة االحتياجات المختلفة للو

 " التابعة لمديرية العمل التربوي والسوسيوثقافي والقضايا القانونية. وتهتم هاته المصلحة بدمجالخارجبات القاطن

من أجل المساواة بين الجنسين  بين وزاريةالنوع االجتماعي في خطط عمل الوزارة وتمثيلها لدى الشبكة ال بعد 

 .الوظيفة العمومية مجاالت في

 .اإلطار المعياري2.8.3

 لحقوق العالمي اإلعالنلى احترام حقوق اإلنسان )إالتي تهدف  دوليةفي االتفاقيات البانخراطه  ،المغرب التزم

العهد الدولي الخاص بالحقوق األقتصادية  ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،اإلنسان

اتفاقية حقوق الطفل و شأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةاالتفاقية الدولية ب، واالجتماعية والثقافية

واتفاقية جنيف بشأن اللجوء واالتفاقية الدولية للعمال  عبر الوطنيةالجريمة المنظمة  لمكافحةواتفاقية نيويورك 

ين يعيشون على ألجانب الذا ق المهاجرين المغاربة والمهاجرينبالدفاع عن حقو ، المهاجرين وأفراد أسرهم, الخ

على أن المملكة المغربية تعمل  12في المادة  2111ينص دستور  ،أراضه وتعزيزها.  واستجابة لهذا االلتزام

ار القانون المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في اطق والمصالح المشروعة للمواطنات وعلى حماية الحقو

ظ على الوشائج اإلنسانية معهم، االستقبال. كما تحرص على الحفاالقوانين الجاري بها العمل في بلدان الدولي و

  .صيانة هويتهم الوطنيةافية منها، وتعمل على تنميتها والسيما الثقو

ألساسية تمتع األجانب بالحريات ا"على  31فيما يتعلق بحقوق المهاجرين، فإن الدستور ينص في المادة و

وتمكين المقيمين في المغرب من المشاركة في  ،ربة، وفقا للقانونلمواطنين المغااالمعترف بها للمواطنات و

  " .أو ممارسات المعاملة بالمثل و تطبيقا التفاقيات دوليةأاالنتخابات المحلية بمقتضى القانون، 

موا بخصوص الجهود الرامية إلى مالءمة اإلطار القانوني الوطني مع المواثيق الدولية لحقووق اإلنسوان، خاصوة و

حوول دخوول وإقاموة  13-12،  فقد توم اعتمواد قوانون جديود للهجورة يلغوي القوانون باحترام حقوق المهاجرين يتعلق

 إلوىشورعية. ويسوتند مضومون هوذا القوانون خصوصوا الغيور و الشورعية األجانب في المملكة المغربيوة، والهجورة

صين قانونيين لم يصادق عليهموا بعود، المقاربة المرتكزة على حقوق اإلنسان. وقد تم بالفعل االنتهاء من صياغة ن

 ويتعلق األمر بمشروع قانون اللجوء ومشروع قانون مكافحة االتجار في البشر )بدعم من خبراء أوروبيين
34

(. 

 االجتماعي النوع بعد االعتبار بعين تأخذ عمومية سياسات لوضع المبذولة الجهود. 2.3

 القطاعية واالستراتيجيات السياسات وضع .8.2.3

بالخارج  زارة المكلفة بالمغاربة القاطنينن أجل تحسين الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج، عملت الوم

على مراجعة عميقة لسياسة الهجرة، من خالل اعتماد استراتيجية شاملة ، 2113في أواخر  ،وبشؤون الهجرة

ية في وضع وتنفيذ جميع السياسات العمومية تضع حدا الزدواجية األدوار وتعدد الفاعلين. حيث تشكل لبنة أساس

  : في هذا المجال. ويتعلق األمر بست برامج أولوية

 الحقوق االجتماعية الفئات الضعيفة والدفاع على المصالح و دعم ي يهدف الىالبرنامج االجتماعي الذ

 خارجه؛هاجرين المغاربة بالمغرب وللم

 ضع آلية الذي يهتم بوو ،اجرين المغاربة القاطنين بالخارجلمهالمساعدة االدارية لبرنامج الدعم القانوني و

 ، باإلضافة إلى التوجيه القانوني والقضائي للجالية  بالمغرب وببلد االستقبال؛للتتبع والرصد القانوني

 مع  في بلدان االستقبال األجيال الجديدة على االندماج والتعليمي الذي يهدف إلى مساعدة البرنامج الثقافي

 بموطنهم؛ رص على الحفاظ على ارتباطهمالح

 ة مشاريع الجالية المغربية ودعم أنشطتهم التضامنية حتى يتمكنوا من المساهمة في تنمية بلدهم واكببرنامج م

 ؛األصلي

 لى دعم هذه إتقوية قدرات جمعيات المغاربة القاطنين في الخارج الذي يهدف، خصوصا، برنامج دعم و

  ؛المشروع وتعبئة شركاء لتفعيلهحل الجمعيات في جميع مرا

 المغرب. في المستدامة تساهم في تحقيق التنمية حتى المغربية في الخارج الكفاءات برنامج تعبئة 

                                                 
34

 .2114النوع االجتماعي لسنة ميزانية من تقرير  2لى الملحق االطالع ع يمكنللمزيد من التفاصيل،   
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المهاجرين والالجئين الوافدين خصوصا من أفريقيا جنوب  فئة تعيشه نوعيا منه بالهشاشة والفقر اللذي

للمسيرة الخضراء(   38)بمناسبة الذكرى  2113نونبر  2الصحراء، دعا جاللة الملك الحكومة خالل خطاب 

لتزامات الدولية وفقا لمقاربة إنسانية تتماشى مع اال ،جديدة تخص قضايا الهجرة واللجوء الى وضع سياسة شاملة

 .حقوق المهاجرين للمغرب واحترام

م وضع خطة إلدماج المهاجرين التي على خلفيتها ت ،هذه السياسةتم إطالق عملية التشاور لتنفيذ  ،وتبعا لذلك

 والالجئين من أجل تحقيق األهداف التالية:

 ؛جالية أجنبية بالمغربالسياسات العمومية مع المتطلبات الجديدة المرتبطة بتواجد  مالئمة 

 ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين واألجانب؛  

 ؛ينالثقافة المغربيتشجيع المهاجرين على التعرف على القيم و  

 صورة الهجرة لدى المجتمع المضيف؛ تحسين  

 تطوير آلية إلدماج الفئات المحرومة؛  

 تمكين المهاجرين من االستفادة والتمتع بالحقوق المدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية؛  

 سياسات التنمية المشتركة وضع. 

الخطة من خالل إعادة فتح مكتب لالجئين  آليات كفيلة بضمان تفعيل هذه إحداثتجدر اإلشارة إلى أنه تم و

، بما في ذلك مكتب المفوضية السامية 2113عديمي الجنسية داخل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في شتنبر 

، تم إنشاء ما 2114لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة في المغرب الذي يعتبر عضوا مراقبا. وخالل  يناير 

 3111جانب في العماالت الستقبال وفحص طلبات تسوية وضعيتهم مع تعبئة ما يقارب مكتبا لأل 83يقارب 

طار. وتجرى عمليات التسوية بالتعاون الوثيق مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمندوبية الوزارية لحقوق إ

 اإلنسان.
  

 المرأة تمكين. األخذ بعين االعتبار لقضايا المساواة بين الجنسين و2.2.3

في  ،رف المغرب تقليديا كبلد مصدر للهجرة، خاصة تلك التي تمس المرأة. وهكذا عرفت الهجرة النسويةيع

أواخر السبعينات، تطورا مهما حيث تزايدت بشكل فردي ومستقل. ففي كثير من األحيان تسافر عازبات أو 

يتم هذا التنقل على حد  مطلقات إلى الخارج رغبة منهن في تحسين مستواهن المعيشي. وألغراض اقتصادية،

سواء بواسطة وسائل قانونية أوعبر الهجرة غير الشرعية. وقد زادت تدفقات الهجرة من نسبة النساء 

من المجموع االجمالي للمهاجرين %41حيث أصبحت تمثل حوالي  ،المهاجرات
35
. 

 

للهجرة يخترن االستقرار يقيا جنوب الصحراء المرشحات إفروباإلضافة إلى ذلك، فان عددا متزايدا من نساء 

إلى تشديد ضافة إبالمغرب، نتيجة استمرار آثار األزمة االقتصادية التي تؤثر على معظم البلدان األوروبية 

إنشاء قوة أوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. غالبا ما تعيش هاته النساء في إلى في الحدود و المراقبة

لى ايجاد عمل مؤقت في المغرب على أمل ايجاد إن على نحو متزايد يلذلك فإنهن يسع هشاشة،وضعية الضعف ال

 المهاجرينات والمهاجر لجميع بالنسبة المغرب في اإلقامة مدةفرص أفضل للوصول إلى أوروبا. ويقدر متوسط 

سنة 2,5من أفريقيا جنوب الصحراء حوالي  الوافدين
36
. 

 عديدة إجراءاتمقيمين بالخارج وشؤون الهجرة اربة الهذه التطورات، وضعت الوزارة المكلفة بالمغ ظلفي و

 : تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك من خالل

 مراعاة بعد النوع االجتماعي في جميع األنشطة التي تقوم بها الوزارة؛  

 زارية ، مراعاة احتياجات النساء المغربيات المقيمات بالخارج من خالل التعاون الوثيق مع القطاعات الو

 .فضال عن النسيج الجمعوي
 

في نفس السياق، ينبغي أن تشمل الخطة الهادفة الى إدماج المهاجرين والالجئين بعد النوع االجتماعي لكي و

 نونيالمهاجرين في جميع الجوانب المتعلقة بهذه الخطة )الجانب القااالحتياجات المختلفة للمهاجرات ويراعي 

   .(.. دماج.وعملية التسوية وبرامج اال

                                                 
35

 .2113, بالمغاربة المقيمين في الخارج وبشؤون الهجرةالوزارة المكلفة :المصدر 
36

لحقوق بجامعة القاضي , أستاذة باحثة في كلية اهللا", هند حرمة حالة المغرب :"بعد مقاربة النوع االجتماعي في سياسات الهجرة للبلدان االفريقية :المصدر 

 عياض.
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 . إعداد الميزانية ووضع مؤشرات النجاعة3.2.3

بحوالي  2114تتراوح الميزانية التي استفادت منها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 

من الميزانية المخصصة  74مليون درهم كميزانية التسيير )أي ما يعادل %  313,9مليون درهم، منها   418,2

مليون درهم،   290,9تمويل النفقات األخرى ما يقارب (. وتمثل نفقات اقتناء المعدات و2114ارة لسنة للوز

% من إجمالي 84,7حيث استفادت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج من دعم يقدر بحوالي 

 مليون درهم.  112,3تقدر نفقات االستثمار بحوالي  ،النفقات. في حين

 يزانية االستثمار حسب البرنامجتوزيع م

عن األهمية التي توليها الوزارة لتطوير  2114برسم سنة  حسب البرنامج كشف توزيع ميزانية االستثمار

حيث خصصت لهم مبالغ   ،ضافة إلى تعزيز األنشطة الثقافيةالشراكة وللدعم االجتماعي لفائدة الفئات الضعيفة إ

% 18,2مليون درهم، أي ما يعادل  12,4مليون درهم و  17رهم، مليون د 19 نحوتقدر على التوالي ب

 % من إجمالي ميزانية االستثمار. 11,9% و12,3و

وتجدر االشارة أنه مراعاة لبعد النوع االجتماعي في ميزانية الوزارة، تتوفر هذه األخيرة على خط للميزانية 

خط . كما أن ال2114د من أية ميزانية برسم سنة مخصص لبرنامج "مقاربة النوع االجتماعي". إال انها لم تستف

, الهادف الى دعم الوكالة الكندية للتنمية الدوليةالمخصص للمساهمة في مشروع المحدد على مستوى الميزانية و

  .2114لم يتلق أي دعم مالي من الوزارة سنة  ،اكبة النساء المغربيات المهاجراتاعداد إطار لمو

 تحليل مؤشرات األداء

أنه تم اقتراح  إالعلى أية مؤشرات أداء كمية.  حاليا تتوفر الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ال

ة من مختلف البرامج التي تم تنفيذها من توخا( من أجل تقييم األهداف الم2العديد من المؤشرات )انظر الملحق 

 .اعيطرف الوزارة والتي تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتم

  األداء مؤشراتأهم  تحليل. 3.3

نسمة. وقد   3.379.510، بلغ عدد المهاجرين المغاربة المسجلين لدى القنصليات 2113حتى نهاية شهر شتنبر 

و تتركز بنسبة  %41بلغت نسبة النساء المغربيات من مجموع الجالية المغربية المقيمة في الخارج أكثر من 

 .في بلدان أوروبا 91.3%

سن الجالية المغربية يز الجالية المغربية المقيمة في الخارج بشبابها و وهيمنة الراشدين. حيث يبلغ متوسط تتمو

سنة للنساء(.  وتتراوح أعمار ما يقرب من  24.7سنة للذكور مقابل  27.7سنة ) 22.3المقيمة في الخارج 

عاما. كما أن نسبة الشباب  59و  15من النساء المهاجرات ما بين  27.4%من الرجال المهاجرين و 28.8%

 مقترنة(، مما يدل على أن الهجرة المغربية تبقى %31.5( و النساء )%22.9من الرجال ) لدى كلمرتفعة أيضا 

بدافع البحث عن العمل. وباإلضافة إلى ذلك، تتميز الجالية المغربية المقيمة في الخارج بالحضور القوي 

للفتيات، وذلك بسبب الخصوبة المرتفعة للمغاربة  %22.1للذكور و  %18.8للمهاجرين دون سن العاشرة، 

 التجمع العائلي اطارالمقيمين بالخارج و أهمية الهجرة في 

تسوية وضعية ما  تشير الىمن حيث الجهود المبذولة لتعزيز اندماج المهاجرين والالجئين، فان النتائج األولية و

. وقد بلغ عدد 37طلبا واردا من النساء  5.488منها  ,دولة أجنبية 111طلبا لمواطنين من   17.757رب ايق

 لفائدة في نفس السياق، تم منح تصاريح إقامة و تهم النساء. 2.227طلب , منها  5.742طلبات التسوية المقبولة 

 134طلبا من النساء و  128طلبا للجوء، بما في ذلك  549تمت الموافقة على  كما ،مهاجرا غير شرعيا  2.624

 .طلبا من القاصرين

 %23.3من ساحل العاج،  47.8%جنسية، بما في ذلك  21مت المرحلة األولى تسليم بطاقات لالجئين من هوقد 

% اتمن فلسطين. وبلغت نسبة النساء المعترف بهم كالجئ 2.31%من العراق و 
3831.32. 

 228شملت  ،، طالبي اللجوء من سوريا2114همت المرحلة الثانية من العملية، التي بدأت في أواخر يوليوز و

 .للنساء %11.2حالة، منها 

                                                 
37

 2114شتنبر  9حتى  
38

 2114حتى يوليوز  
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 وزارة االتصال. 11
 

بعصرنة وإعادة تأهيل الميدان السمعي البصري وتنمية قطاع الصحافة  في سياق المشاريع الهيكلية المتعلقة

ابير الرامية إلى التدمن سلسلة  ،السنوات األخيرة ل، خاللوزارة االتصا اتخذت ،الصحفية وعصرنة المؤسسة

 تعزيز صورة المرأة ودورها في وسائل اإلعالم.

 المعياري  . جذاذة تقديمية للوزارة واإلطار8.80

 . جذاذة  تقديمية8.8.80

 المساهمة، صالسياسة الحكومة في مختلف ميادين االت تنفيذو إعدادبوزارة االتصال مهام أساسية تتجلى في  تناط

 المتدخلة العمومية الهيئات مع البرامج وعقود التحمالت دفاترفي المغرب، إعداد  اإلعالميفي تطوير المجتمع 

النصوص المتعلقة بقطاع االتصال، السهر على حسن ترويج  إعدادوبالدراسات القانونية  القيام، القطاع في

ات المغرب التعريف بمؤسس إلىخدمة عمومية موجهة للرأي العام تهدف  إعدادالصورة المؤسساتية للمغرب، 

وزارة  كما تعدتنشيط عمل الحكومة في ميدان االتصال، باإلضافة إلى  طاقاته،و همنجزاتو الكبرى إصالحاتهو

الحكومة ويعهد إليها بالوصاية على المؤسسات العامة واألجهزة األخرى التابعة  الرسمي باسمالناطق  االتصال

 لسلطتها. 

 وبالنسبة. موظفة %42من بينهم   موظف 477 وزارةداخل الموظفين على صعيد الموارد البشرية، يبلغ عدد الو

 تتوفرلألقسام. و رئيسات 3و مصلحة رئيسة امرأة 18و مديرات ساءنفهناك أربع  ،في مناصب المسؤولية ساءللن

 مقاربة النوع"طوير تبتعزيز مقاربة النوع االجتماعي تسمى "مصلحة التكوين و تعنى مصلحة على الوزارة

لقسم الموارد البشرية تابعة
39
. 

المعياري . اإلطار2.8.80
40

 

المتعلقة منها بحرية  ةخاص ،حقوق اإلنسانل الدولية تالمعاهدااحترام ب المرتبطةااللتزامات  في إطار تفعيل

تشارك  ،الصحافة، الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة اإلدارة العمومية

 : التقارير التالية تقديمو إعدادل في وزارة االتصا

 والثقافة  اللغة إدماجتضمن  الذياالقتصادية واالجتماعية والثقافية، و للحقوق الدولي بالعهد المتعلق التقرير

ترسيخ مقاربة النوع ومأسسة المساواة بين و، اإلعالمالتنوع الثقافي عبر  إبرازو، اإلعالماألمازيغية في 

 . عالماإلالجنسين في قطاع 

 (2114-2119) 21+  ينكبيالتقرير الوطني الخاص بتقييم خطة عمل  إعدادساهمت وزارة االتصال في  كما 

 وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية. معبتنسيق 
 

 اوفقو ،بتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة جميع أشكال التمييزتطبيقا لمقتضيات الدستور المتعلقة و

 تعديل على 2102 ماي 22 بتاريخ الحكومي المجلس صادق ،مناصفةللالخطة الحكومية اللتزامات الواردة في ل

على  ينطوي الذي اإلشهار منع التعديل تضمن حيث البصري، السمعي باالتصال المتعلق 00.17 رقم قانونلل

 في المساهمة على البصري يالسمع  متعهدي وحث للمرأة، أوسلبية نمطية صورة ثب طبيعتها من رسالة

 . الجنسين بين المساواة بثقافة والنهوض الجنس، بسبب التمييز محاربة

 . الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.80
 

  . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية8.2.80
 

 عرفت سنةالسمعي البصري،  يدانوتطوير الم نة وإعادة تأهيلبعصر المتعلقةفي إطار مواصلة اإلصالحات 

 وشركة والتلفزة لإلذاعة الوطنية لشركةاتحمالت  دفاترللحكامة المنصوص عليها في جديدة وضع تدابير  2113

التنوع  مبادئب ملتزمو ،إعالمي مهني، تنافسي، مسؤولتهدف إلى تطوير قطاع  التي الثانية القناة-صورياد

 مومية.القنوات التلفزية الع على مستوىبرامج ال نتقاءلجان ا العديد من في هذا السياق، تم إنشاءو الفرص.وتكافؤ 

                                                 
 .1 الملحق في الجنس حسب البشرية الموارد توزيع  تفاصيل 39 

40 
2114حول ميزانية النوع االجتماعي  للتقرير 2 الملحق انظر

.
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 الدولية اللتزاماتلوفقا  (2113-2115ة )األرضي ةالرقمي ةوطني للتلفزط الخطمال سيتم تفعيل، ومن جهة أخرى

على الشريط لى البث الرقمي األرضي االنتقال إ نصت على ضرورة الجهوية التيمعاهدة ال خاصةلمغرب ل

UHF والشريط 2115 سنة ابتداء من VHF السيادة  وسيساهم هذا المشروع في تعزيز .2121 سنة ابتداء من

المنتظر تحقيقها اإليجابية ضافة إلى النتائج باإل ،الوطنية في هذا المجال وضمان استمرارية الخدمة العمومية

 .االقتصاديعلى المستوى 
 

، 2117و 2113لفترة المتراوحة بين من خالل توقيع عقد برنامج ل افةالصح ها لقطاعالحكومة دعم اصلتكما و

النموذج االقتصادي  تعزيز ىاألخير إل. ويهدف هذا تأهيل المقاولة الصحفيةإلى  يرمي، 2113مارس بتاريخ 

التكنولوجية  تحوالتودعم ال ات الجماعية،ي، ودعم الموارد البشرية، واحترام االتفاقللمقاوالت الصحفية

 ة. يخالق المهناألتعزيز القيم األخالقية و، إضافة إلى والرقمية
 

المؤلفات إلنتاج  الممنوحة لمساعداتلجديدة  إرساء ظروف 2113 برسم سنةباإلضافة إلى ذلك، تم و

تعزيز الموارد البشرية  من أجل السينماالسمعي البصري و لمهنالجديد العالي  وإنشاء المعهدالسينماتوغرافية 

 العاملة في هذا القطاع. 

 تمكين المرأة. األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و2.2.80

"، من خالل االلتزام 2112/2112وزارة االتصال بشكل فعال في "الخطة الحكومية في أفق المناصفة  انخرطت

والمساواة وتحسين صورة المرأة  اإلنصافبادئ المتعلق بنشر م الفي المجالسيما  اإلجراءاتبمجموعة من 

تم توقيع اتفاقية شراكة بين  ،لكذل وتفعيالالنساء.  ضدأشكال العنف والتمييز  جميعالمجال المتعلق بمناهضة في و

وزارة االتصال ووزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية من أجل تنزيل مقتضيات الخطة 

 .مناصفةللالحكومية 

 2112وزارة االتصال خالل الفترة الممتدة بين  هااتخذت اإلجراءات الرئيسية التيتجدر اإلشارة إلى أن و 

تحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم والرفع من مكانتها، ومحاربة كل أشكال العنف إلى هدف ت 2114و

 :ما يليكر ذي التدابير ه ذمن بين هوالتمييز، 

 في المرأة صورة تحسين في المساهمة شأنها من لمقتضيات العمومي القطب واتقن تحمالت دفاتر تضمين 

 :على نصت حيث مكانتها، من والرفع اإلعالم

 ضد المرأة التمييز على أوالتحريض بالعنف اإلشادة عدم. 

 األسرة واستقرار تماسك بدعم وكدا ودورها وحقوقها بصورتها النهوض تهدف للمرأة برامج تخصيص. 

 الحوارية البرامج في المرأة مشاركة ىعل الحرص. 

 لجمعيات والتفاعلية، الحوارية والبرامج النشرات في ومتوازن متعدد بإشراك لكذو التعددية احترام 

 .النسائية فيها بما الحكومية والمنظمات المدني المجتمع

 مقتضيات احترام لمدى العمومية، البصري السمعي االتصال شركات تعدها التي السنوية التقارير رصد 

 .الجنسين بين المساواة في إطارالمبذولة  جهودالو اإلعالم في المرأة صورة تحسين

  السلبية الصور وتحديد المرأة صورة بتحسين المتعلقة للمقتضيات األخالقيات ميثاق في خاص قسمدمج 

 .اجتنابها الواجب

 2113سنة في والتلفزة أعدت ميثاقا لألخالقيات  لإلذاعةأن الشركة الوطنية  تجدر اإلشارة إلى ،في هذا الصددو

على احترام "مقاربة النوع" في برامجها وتشجيع إدراجها من خالل الممارسة المهنية، وعلى  تلتزم فيه بالسهر

 :، مع السهر علىالبرامج الموضوعاتية المتخصصة في وضعية المرأة

 للمرأة؛ اإلبداعية اإلمكانيات تشجيع 

 التنمية؛ مجاالت مختلف في المرأة بها تضطلع التي األدوار ةوأهمي تنوع إبراز 

 النسائية؛ القضايا مختلف إزاء مالئمة صحافية مقاربة تبني 

 النساء؛ وضعية يميز الذي واالجتماعي الثقافي التنوع االعتبار بعين خذاأل 

 روتينية رأدوا في حصرها وتالفي وسياسي، اجتماعيو اقتصادي كفاعل المرأة دور على التأكيد 

 .نمطية صوروأ
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 كل وتفعيل بإحداث خالله من التزمت، 2114 سنة المرأة صورة لتحسين داخليا ميثاقا الثانية القناةأعدت كما 

 :محاور أربعة على بالتركيز لكذو المرأة، بصورة للنهوض المتاحة والوسائل اآلليات

 وثقافيا ياوسياس واجتماعيا اقتصاديا فاعل كعنصر المرأة بدور االحتفاء... 

 اذه في خارجهاوأ القناة داخل اإلعالميين الفاعلين مختلف وتعبئة للمرأة المسيئة النمطية الصور مكافحة 

 االتجاه

 المجتمع داخل تطورات من المرأة وضعية شهدته وما سيوثقافيوالس التنوع يناسب بما البرامج تنويع. 

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة3.2.80
 

مليون   70,21منها خصصت ، 2014سنة  برسمدرهم  ونملي 441,13وزارة االتصال لبلغت ميزانية التسيير 

 التجهيزات نفقات بلغت. و2%، أي بزيادة 2013سنة  ممليون دره  68,82نفقات الموظفين، مقابلل مدره

مقارنة  7,2%بزيادة أي  2013 سنة ممليون دره  345,925مقابل ممليون دره370,925  المتنوعة والنفقات

 .2113 مع سنة

 من  61,1%يعادل ما أي ،2014مليون درهم برسم سنة  693,88 وفيما يخص ميزانية االستثمار، فقد بلغت

من  %93الغالف المالي المخصص لإلذاعة والتلفزة المغربية  شكلوقد . االتصال لوزارة المخصصة الميزانية

للشركة  مخصصةمليون درهم  245 يعادل مالوزارة االتصال، أي إجمالي ميزانية االستثمار المخصصة 

 الوطنية لإلذاعة والتلفزة.

 (درهمتوزيع ميزانية االستثمار حسب المؤسسات التابعة لوزارة االتصال )بمليون 

 في ميزانية االستثمار % 2014 مليون درهم

 %92,9 645 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

 %0,90 6,260 بي لألنباءوكالة المغرب العر

 %0,74 5,11 المركز السينمائي المغربي

 %4 ,0 2,61 المعهد العالي لإلعالم واالتصال

 %0,94 6,5 المعهد العالي لمهن السمعي البصري

 المصدر: وزارة االقتصاد والمالية  

نجاعة. ونظرا الؤشرات لم تنخرط بعد وزارة االتصال في شمولية االعتمادات، مما يعني عدم توفرها على م

مقتضيات مع  للتماشيتعزيز المساواة بين الجنسين في وسائل اإلعالم والحاجة الملحة لألهمية البرامج المنجزة 

ثم ، االجتماعي نوعتوفير مؤشرات موضوعية تراعي بعد الب القاضي ،الماليةلقانون التنظيمي الجديد  لقانونا

البرامج التي تنفذها  أثرض المؤشرات التي من شأنها المساهمة في تقييم من التقرير بع، 2 الملحق، في اقتراح

 وزارة االتصال على الشرائح االجتماعية المستهدفة.

 أهم مؤشرات النتائج. تحليل 3.80

مستمرا إلعالم واالتصال تطورا اهد افي مع باتلاأوط كصحفيات اإلعالمي، الميدانالنسائي في  التواجد يعرف

 :ات التاليةتبرزه المؤشر

 الصادرة عن وزارة االتصال  الصحافة، بطاقةعلى  التعدد الصحفيات الحاص ،2113خالل سنة  ،بلغ

 .2112سنة  28 نسبة مقابل 29 نسبة يعادل ما أي ،2111 مجموع من صحفية 218

  77 دليعا ما يأ 214طالبة من أصل  125بلغت نسبة الطالبات في المعهد العالي لإلعالم واالتصال كما 

طالبة من   37أي )  63,8% البصري السمعي لمهنبلغت نسبة الطالبات في المعهد العالي و ،من المجموع

 (.58أصل 
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III .الولوج العادل للحقوق االجتماعية 

بصفة عامة  لولوج العادل للحقوق االجتماعيةإلى اإلنجازات التي تم تحقيقها في مجال ا هذا المحوريتطرق 

 (،السكن ووسائل التنقلوالكهرباء و )الماء الصالح للشرب بصفة خاصة التحتية األساسية اتلبنياوالولوج إلى 

مع األخذ بعين  المهني والتكوين ربية والتعليم العاليللخدمات الصحية والتلبيئة سليمة و وكذا الولوج المتكافئ

 االعتبار متطلبات الشباب. 

 . المبادرة الوطنية للتنمية البشرية1
 

ف شيا مع أهدااالتنمية البشرية تم في مجالخلق دينامية حقيقية  في ت المبادرة الوطنية للتنمية البشريةهماس

بمنهجية  ةرتبطة المشاملالو ةتشاركيالو للمقاربة التصاعديةتجربة أولى الوطنية  شكل المبادرةتو. للتنمية أللفيةا

 المحلي.توى على المسلسياسات االجتماعية ل ةمركزيوال ةال متمركز

 رض هياكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: عجذاذة  تقديمية .8.8

على المستوى  هيئات مركزية وإقليمية. ويشرف على جهاز الحكامة،على  ة للمبادرةياتالمؤسسالقاعدة تستند 

من أعضاء ، مكونة رئيس الحكومةللتنمية البشرية مشتركة بين الوزارات برئاسة  ةاستراتيجيالمركزي، لجنة 

الداخلية  ةمكونة من وزار رئيس الحكومة،والهيئات العمومية ولجنة مديرية برئاسة  الحكومة والمؤسسات

 والتنسيقية الوطنية للمبادرة. والتنمية االجتماعيةالمرأة واألسرة وزارة التضامن وووالمالية  االقتصاد ةوزارو

لجهوي )اللجنة الجهوية للتنمية البشرية برئاسة والي وتغطي باقي هيئات جهاز الحكامة للمبادرة المستوى ا

للتنمية البشرية(  المستوى اإلقليمي )اللجنة اإلقليمية يرأسها العامل( والمستوى المحلي )اللجنة المحليةوالجهة( 

الدوائر الحضرية ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية  وممثلي المنتخبين الجماعيين أويضم فرق تنشيط األحياء 

 ركزة والسلطة المحلية.مالقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذا النسيج الجمعوي والمصالح التقنية الالما

إلى  2112 سنة% 7من أقل من ا هاما، منتقلة تزايد قد عرفتالهيئات، فهذه  داخل المرأة يةوفيما يتعلق بتمثيل

جنس ألعضاء جهاز الحكامة للمبادرة يوضح المبيان التالي التوزيع حسب الو. 211341 سنة% 21أكثر من 

 الوطنية للتنمية البشرية:

 الجنس الحكامة حسبجهاز أعضاء هيئات : توزيع  6 مبيان

 
% بين المنتخبين. 18في حين تعادل  ،%27زت إذ تجاو ،تبقى تمثيلية النساء بين النسيج الجمعوي مهمة نسبياو

 .2117 سنةالمرأة المنتخبة قبل  يةتمثيلمع نسبة قارنة وقد تحسنت هذه النسبة م

                                                 
.      2113ة سنة  ماحكالهيئات  ن داخلتم تسجيله امرأة  2.791تجدر اإلشارة إلى أن ما مجموعه 

41
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 المعياري اإلطار.  2.8

وضعت رهن إشارة قانونية مهمة  آليةالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  لميثاقيمثل ا

عية والثقافية أن حماية الحقوق االقتصادية واالجتما ميثاقال هذا. ويعتبر حقوق اإلنسان منطق ول لتغليبالد

االستجابة  ت، حيث أن الحقوق المدنية والسياسية مثل الحق في العيش بكرامة ال يمكن تحقيقها إال إذا تمةأساسي

 اإلنسان األساسية.لحاجيات 

 التقريرللتنمية الفقر واإلقصاء، أصدر برنامج األمم المتحدة تفاقم خالل التسعينات، وفي ظرفية اتسمت بو

االنشغال منذ ذلك الحين، أصبح النهج الجديد للتنمية المرتكز على القضاء على الفقر والبشرية.  العالمي للتنمية

للدفاع عن مبادئ الكرامة اإلنسانية األلفية للتنمية أهداف وضعت ، لسياقفي هذا اوالرئيسي على الصعيد الدولي. 

وتخليص البشرية من الفاقة. فمنذ  للجميع واقعا حقيقياجعل الحق في التنمية لبالتالي ، ووالمساواة واإلنصاف

وفي هذا ، التزم المغرب بتحقيق هذه األهداف في اآلجال المحددة. 2111سنة  أهداف األلفية للتنميةانطالق 

هذه األهداف متوافقة مع وأنشطة  إجراءاتتم وضع مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتماد  االطار،

 . لقرب والتشاور والشراكة والتعاقدومبنية على منهجية ا

  لمبادرة الوطنية للتنمية البشريةل 2088-2088المرحلة الثانية  برامج ومشاريع. 3.8

من قبل جاللة الملك محمد ، 2115ماي 18 يوم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ةانطالق مع اإلعالن عن

الذي و ،المغرب هعرفيي ذال مهمية لتعزيز التقدم االجتماعي اللتنمية البشرلدفعة جديدة وقوية  اءعطتم إالسادس، 

 لتوجهات الملكية السامية.ا لانخرط في إصالحات عميقة تنفيذ

المرحلة الثانية شكلت و. كيفالوالكم  يجابية من حيثإالوطنية حصيلة المرحلة األولى من المبادرة  عرفتوقد 

المرحلة  استمرارية لمكتسبات، بجرادة 2111يونيو 4 ها يومتقطالعطيت انأالتي (، 2115-2111) المبادرةمن 

 ستراتيجي للتنمية البشرية.االخيار الملكي المؤكدة ة كفاءوالرفع من الفعالية لباتميز تو ،األولى

في  برنامج مكافحة الفقروشملت المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثالث برامج مستهدفة )

( برنامج تأهيل المجال الترابيبرنامج محاربة اإلقصاء االجتماعي بالوسط الحضري وو قرويالوسط ال

 لتراب الوطني )البرنامج األفقي وبرنامج محاربة الهشاشة(.كافة اباإلضافة إلى برنامجين يشمالن 

 أهم نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وآثار النوع االجتماعي. 1.8

من حيث يجابية إجد نتائج ، 2113-2115للفترة الممتدة ما بين  بادرة الوطنية للتنمية البشريةلماسجلت حصيلة 

، مليون مستفيد 8أكثر من  منذ انطالقها المبادرةشملت وبالفعل، . ةالمحلي ةماوتحسين الحك مشاريع التنميةإنجاز 

بغالف مالي  نشاط للتنمية 2.111و مشروع 34.923 ، وذلك من خالل تنفيذ أكثر منمليون امرأة 4,1منها 

 مليار درهم14,8 مليار درهم، بلغت فيه مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أكثر من 24,8 جمالي ناهزإ

 .ممولة من طرف الشركاءمن هذا المبلغ  %41مشكلة بذلك رافعة مكنت من تعبئة 

 كالتالي: وفهحسب البرامج رية لتنمية البشطنية لالمبادرة الوأما بالنسبة لتوزيع مشاريع 

 البرنامج عدد المشاريع عدد األنشطة

 الهشاشة 2838 645

 القروي 11362 999

 األفقي 14689 3154

 الحضري 6074 1312

 المجموع 963 34 110 6

 .2114المصدر: التنسيقية الوطنية                                  

بين كذا الحكامة وجهاز في تركيبة هيئات  االجتماعي دراج مقاربة النوعوتعد المبادرة نموذجا من حيث إ

وفيما  مشروع. 29.111من مليون امرأة من أكثر  1,5دفت ااستف وهكذا، فمنذ انطالقة المبادرة،المستفيدين. 
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، يمكن ةمن المبادر يخص حصيلة إنجاز المشاريع من حيث إدراج مقاربة النوع االجتماعي خالل المرحلة الثانية

 :التاليكتقديمها 

 قطاع  التعليم

 الفعالةلتعليم من أجل المشاركة لاهتماما خاصا للتنمية البشرية الوطنية  بادرة، أولت الم2115 سنةمنذ إطالقها 

ة حاربوم مدرسالتمجال الوطنية في  مبادرةهذا القطاع. وبالتالي، تميز دعم التأهيل ل العموميةسياسات الفي 

 3,7 جماليا قدرهإا ت هذه المشاريع استثماربلتط. وفتاة 787.111مشروع لفائدة  2.823ي بإحداث هدر المدرسال

 مشاريعمليار درهم. وتتعلق هذه المشاريع، من بين  2,5حوالي بلغت مساهمة المبادرة الوطنية فيه مليار درهم، 

 :، بأخرى

  ؛ةوالمقاصف المدرسي للتعليم األوليومدارس طالب ودار الطالبة ورياض األطفال البناء وتجهيز دار 

 ؛الدراسية( قاعاتلات واالثانوياإلعداديات و) أهيل وتهيئة المؤسسات المدرسيةت 

 ؛وسائل النقل المدرسي قتناءا 

 وتوزيع الحقائب المدرسية واللوازم والكتب المدرسية. دعم المدرسيعمليات ال 

 المهني  كوينالتقطاع 

المهني،  كوينفي مجال التخرين اآل ييناتالمؤسسالمتدخلين  من طرفالمتخذة  اإلجراءات لتكامل معاطار إفي 

وبلغت مليون درهم.  283في مجموعها حوالي كلفت التي مشروع ونشاط، و 1.158ساهمت المبادرة في خلق 

 مليون درهم.  358الوطنية في هذه المشاريع  مساهمة المبادرةحصة 

 ي: فالفتيات والنساء، من  117.111ن عحتى اآلن ما يقرب  متوتتمثل هذه األنشطة الداعمة، التي ه

 التأهيل المهني. وتكوين أات التنظيم دورات وورش 

 المهني. كوينكز التامر تجهيزبناء و/ أو 

 

 القدرات تقوية و كوينالت قطاع 

ر تحليل المعطيات القدرات تأخذ بعين االعتبا تقويةتبنت المبادرة الوطنية مقاربة تشاركية في مجال التكوين و

المركزي  ينالمستويبتلك المتعلقة الوطنية وخاصة  مشاريع المبادرةتنفيذ ب مرتبطةالصعوبات الالموجودة و

 . المحليو

مليون درهم، بما في  272استثمار ما مجموعه ب طارفي هذا اال ألنشطةالمشاريع وامن  1.112 تم خلقوهكذا، 

 42.511هذه المشاريع أكثر من من درهم. وقد استفادت  182,7هزت التي ناالوطنية  مبادرةال مساهمةذلك 

 . امرأة

والنساء الجمعيات فرق التنشيط في األحياء وو ةماأعضاء هيئات الحك كوينكز معظم هذه المشاريع على تترتو

 ة.ييام الدراساألالمنتخبين وتنظيم الندوات والمصالح الخارجية وممثلي  كوينالمشاريع، وت حامالت

 ()األنشطة المدرة للدخل االقتصاديةمشاريع التنمية  

المشاريع في إطار البرنامج  طلباتللدخل من خالل  مشروع مدر 2.511من  امرأة 44.111أكثر من  استفادت

وهمت هذه المشاريع قطاعات الفالحة والتجارة  والحضري. القروي محدثة في الوسطمشاريع الالاألفقي وكذا 

 لصناعة التقليدية والسياحة والصيد وتجارة األسماك.والمهن الصغيرة وا
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 توزيع االنجازات حسب مجاالت التدخل

عدد النساء 

 المستفيدات

 حصة المبادرة

الوطنية للتنمية 

 البشرية
 

 المبلغ اإلجمالي
عدد 

 المشاريع

 القطاع
 

 الفالحة   3694 116 411 890  056 824 569 935 24

 الصناعة التقليدية 912 790 433 283  768 158 166 156 6

 التجارة والمهن الصغيرة 1485 178 180 578  164 748 375 024 10

 التكوين المهني 128 863 589 51  718 168 29 864

 الصيد وتجارة األسماك 196 253 857 97  043 796 55 323 1

 السياحة 110 535 692 40  082 328 26 743

 المجموع 525 6 735 164 942 1  831 023 223 1 045 44

 .2114المصدر: التنسيقية الوطنية 

من  دةمستفيباعتبارها مشاريع المبادرة الوطنية لتملكها و الفعالة للمرأةتدل هذه اإلنجازات على المشاركة و

 .لها ةحامل وأالمشاريع 

  المكلفة بالماءالوزارة المنتدبة . 2

 
تلف المشاريع والبرامج المتعلقة بالسياسة الوطنية للماء أمرا ضروريا إدماج مقاربة النوع االجتماعي بمخ يعتبر

مزيد من العدالة بين الوسطين القروي والحضري )تعميم التزود بالماء ضمان من أجل تحقيق تنمية مستدامة و
المياه عادة استعمالها وكذا الحفاظ على إالشروب بالوسط القروي، التطهير السائل، معالجة المياه العادمة و

 الجوفية(.
 

 المعياري  جذاذة تقديمية للقطاع واإلطار. 8.2

 جذاذة  تقديمية .8.8.2

 للوزارة المنتدبة المكلفة بالماء تنوع المهام الموكلة

 في، 2114أبريل  12بتاريخ  153-14-2طبقا للمرسوم للوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، تتمثل المهام الرئيسية 

في إطار المخطط الوطني للماء والمخططات المديرية للتهيئة المندمجة وتتبع جودة د المائية الموارتنمية  تخطيط

وتدبير المجال المائي العمومي بتنسيق مع وكاالت  حماية الثروة المائيةوونقلها  المياهتعبئة و المائية الموارد

  .والمناخ ليكيةوالتهيئة الهدرو الماءي البحث والتطوير في مجالكذا و األحواض المائية

 273موظف، من بينهم  1142باإلدارات المركزية، ما يقارب دد الموظفين بلغ عفيما يخص الموارد البشرية، و

% من مجموع الموظفين. كما تمثل النساء على مستوى مديرية األرصاد الجوية ما يقارب 22امرأة، أي ما يمثل 

النساء اللواتي يشغلن مناصب المسؤولية على مستوى  اإلدارة. وقد بلغت نسبةهذه  % من مجموع موظفي31

  98%. وبلغ عدد النساء على مستوى وكاالت األحواض المائية  19المصالح المركزية والخارجية لقطاع الماء 

 % من مجموع الموظفين.  12أي ما يمثل موظفة 

ربة النوع االجتماعي تابعة لألمانة ، خلية لمقا2113ومن جهة أخرى، أحدثت الوزارة المكلفة بالماء، في نونبر 

للمساواة وخلق هيئة  الخطة الحكوميةالعامة للوزارة المنتدبة، وذلك على إثر مصادقة المجلس الحكومي على 

تقنية بين وزارية لتتبع هذا المخطط. كما تتوفر الوزارة على ممثل بالشبكة البين وزارية للمساواة بين الجنسين 

 (.1)انظر المرفق رقم  2113ذ متم سنة باإلدارة العمومية من
  

  المعياري اإلطار. 2.8.2

لحقوق اإلنسان  مختلف االتفاقيات الدوليةلوزارة مع في مجال تدخل ا اإلطار القانوني والتنظيمي مةءمالمن أجل 

ى جميع أشكال )الميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، االتفاقية الخاصة بالقضاء عل

 لمراجعةجهودها  الوزارة ...(، تواصلأهداف األلفية للتنمية، االتفاقية الدولية لحقوق الطفل،، التمييز ضد المرأة

 .لتنمية الموارد المائية ةلجديدمتطلبات اوتكييفه مع النقيحه ت من أجلوذلك  95/  11 قانون الماء
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والبروتوكوالت المتعلقة بحقوق االنسان التي صادق اإلعالنات و لى ذلك، وفي إطار تفعيل االتفاقياتإوباإلضافة 

في إنجاز عدة تقارير وطنية، من بينها التقرير  2114و 2113عليها المغرب، شاركت الوزارة ما بين سنتي 

االستعراض الدوري الشامل المنسق من طرف عن التوصيات المنبثقة نفيذ ت عالنصف مرحلي المتعلق بتتب

االنسان في إطار الدورة الثانية للجنة مجلس حقوق االنسان التابعة لهيئة األمم المتحدة.  لوزارية لحقوقاندوبية الم

كما ساهمت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء في إعداد التقرير الدوري الذي يضم التقريرين الدوريين الثالث 

المنسق من  21رة أيضا في انجاز تقرير بيجين+ساهمت الوزاووالرابع المتعلقين بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. 

طرف وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
42
. 

  . الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.2

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية 8.2.2
 

لتنمية االجتماعية لدعم االضرورية لموارد المائية ( إلى توفير ا2131-2119)تهدف االستراتيجية الوطنية للماء 

ضمان كذا الصناعي، ...(، وإقالع للسياحة، مخطط  2121واالقتصادية للبالد )مخطط المغرب األخضر، رؤية 

 حفاظ عليها.تدبير مندمج ومستدام للمياه، وكذا تغيير سلوك المستعملين والمدبرين للموارد المائية من أجل ال

وتهدف أهم المشاريع المنجزة في إطار هذه االستراتيجية إلى اقتصاد الماء بقطاع الفالحة وتعميم التزود بالماء 

ومواصلة التطبيق تقليدية الشروب بالوسط القروي، وكذا تطوير التطهير السائل وتعبئة الموارد المائية غير ال

 .11/95الفعلي لقانون الماء 

 محققة في إطار تنفيذ االستراتيجية الوطنية للماءاالنجازات ال

سدا كبيرا ما بين سنتي  12ما يقارب أو إعطاء االنطالقة إلنجاز  وفيما يتعلق بتنمية العرض المائي، تم إنجاز

مليار درهم  1.5باستثمار يقدر ب  2114و 2119سدا صغيرا ما بين سنتي  51. كما تم إنجاز 2114و 2118

 17.5تخزين تقدر ب طاقة سدا كبيرا ب 135على  2113متم إلى شارة الى أن بالدنا تتوفر سنويا. وتجدر اال

مليون متر مكعب في  811مليار متر مكعب. كما يوجد مشروع في طور االنجاز يهم نقل فائض المياه )

 المتوسط( من األحواض الشمالية الى األحواض الجنوبية.

 080.022، ما يقارب ,022تم إلى مهمت أشغال التهيئة الهيدروفالحية  وفيما يتعلق بتدبير الطلب على الماء،

دائم بالدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة. ومن القي للسهكتار  7.2,2,,هكتار بالدوائر السقوية الكبرى وكذا 

-0222سنة ) 02أجل تدبير مياه السقي، يسعى البرنامج الوطني القتصاد مياه السقي والذي سينجز على مدى 

هكتار إلى مساحة للسقي الموضعي، وقد مكنت الجهود المبذولة من تحويل  902.222(، إلى تحويل 02,2

. وسيمكن هذا البرنامج من خفض الطلب على الماء بالقطاع الفالحي ب ,022متم إلى حدود هكتار  02222,

نقط على األقل، وذلك  22ب  مليون متر مكعب سنويا. ويرتقب تحسين أداء شبكات توزيع الماء الشروب 0722

الطلب على تقليص ، مما سيساهم في 0202% على المستوى الوطني سنة 82يقدر ب  أداء من أجل بلوغ معدل

 مليون متر مكعب سنويا. 202الماء بالوسط الحضري بأكثر من 

خذة من أجل تحسين الموارد المائية، وباإلضافة الى التدابير المتوحماية  المحور المتعلق بحفظ خص وفيما ي 

معدل الربط بشبكة التطهير السائل بالوسط الحضري وشبه الحضري، يهدف البرنامج الوطني للتطهير السائل 

ومع مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء تنسيق به من طرف وزارة الداخلية وعدادالذي يتم إوبالوسط القروي، 

 سب نوعية المناطق )مجتمعة أوشبه مجتمعة أومتفرقة(.لى توفير خدمات التطهير حإاالتحاد األوروبي، 

نهاء إ، يهدف برنامج العمل إلى 22/90طار الجهود المبذولة من أجل التطبيق الفعلي لقانون الماء إوفي 

النصوص التطبيقية لهذا القانون ومراجعتها من أجل إدخال االصالحات المناسبة لتدبير مستدام للموارد المائية. 

مع وكاالت األحواض المائية والقطاعات تنسيق بوإعداد هذه النصوص بوزارة المنتدبة المكلفة بالماء التكفل وت

 . 0227و 0229المعنية ما بين سنتي 

 

 

                                                 
لتقرير ميزانية النوع االجتماعي. 2114يوجد المزيد من التفاصيل بخصوص االطار المعياري المتعلق بالتزود بالماء الشروب في النسخة  
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 تمكين المرأة . األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و2.2.2
  

ر مقاربة النوع االجتماعي في اطار األخذ بعين االعتبا :المساواة في التزود بالماء الشروب بالوسط القروي

 برنامج التأهيل البيئي للمدارس والمساجد والمدارس القرآنية بالوسط القروي

 ،على اتفاقيتين للشراكة مع قطاع التربية الوطنية 0228لقد صادقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء خالل سنة 

إنجاز بنيات تحتية ويهدف هذا البرنامج إلى  دارس القروية.وذلك في إطار البرنامج المتعلق بالتأهيل البيئي للم

تعزيز التربية في مجال البيئة والتنمية إلى التطهير السائل وبتزويد المدارس القروية بالماء الشروب ول

إنشاء مما مكن من  ،هذا المشروعإعداد . وقد تم األخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي أثناء المستدامة

اعتماد والمدرسين مع  االحتياجات الخاصة يذوألشخاص كذ بالنسبة لووالفتيان  راحيض لكل من الفتياتم

. وقد مكن األخذ بعين االعتبار لالحتياجات المختلفة للساكنة المستفيدة أثناء للتصفيةوللصرف الصحي طرق 

وفي في ذ ونسبة الفتيات المتمدرسات. نجاز هذا المشروع من خلق أثر ايجابي على البيئة وصحة التالميإعداد وإ

اتفاقية شراكة مع قطاع خالل ن مفي إنجاز هذا البرنامج  يساهم المكتب الوطني للماء والكهرباء هذا الخضم، فإن

  وذلك من أجل تزويد المدارس القروية بالماء الشروب.  ،التربية الوطنية

مدرسة قروية بالماء الشروب  491، تم تزويد 2113سنة متم لى إ 2119ومنذ انطالق هذا البرنامج سنة 

حيث سيصل عدد المدارس القروية المجهزة إلى  ،مدرسة 111 تزويد 2114والتطهير السائل. وستعرف سنة 

منظمات  . ومن أجل تعزيز هذا البرنامج، تم التوقيع على اتفاقيات شراكة مع2114و 2114مدرسة ما بين  591

يطالي واالسباني. وفي اطار الشراكة بين المكتب الوطني للماء والكهرباء وقطاع التعاون التقني البلجيكي واال

مليون درهم كما أن هناك أشغال في  5.5مدرسة بالماء الشروب بتكلفة تقارب  1711التربية الوطنية، تم تزويد 

 الماء الشروب. شبكة مدرسة ب 451ربط طور االنجاز من أجل 

المنجز بشراكة بين وزارة و، بالوسط القروي يئي للمساجد والمدارس القرآنيةوقد تمكن برنامج التأهيل الب

د بالماء الشروب ياألوقاف والشؤون االسالمية والوزارة المكلفة بالماء والذي يهدف إلى إنجاز بنية تحتية للتزو

تم فقد . 2119 مدرسة قرآنية، من تحقيق نتائج جيدة منذ انطالقه سنة 85مسجد و 8111والتطهير على مستوى 

أن هناك أشغال  ا، علم 2113 عند نهاية سنة مسجد ومدرسة قرآنية بالماء الشروب والتطهير السائل 471تزويد 

مسجد ومدرسة قرآنية بالوسط القروي 81من أجل تجهيز  2114أخرى في طور االنجاز خالل سنة 
43

  . 

 للمساواة   الخطة الحكوميةانجازات الوزارة في اطار 

عن في أفق تحقيق المناصفة وذلك  للمساواة الخطة الحكوميةتنفيذ  الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء فينخرظ ت

مجموعة من األهداف. ويتعلق األمر بالهدف األول الذي يرمي الى مأسسة آليات المساواة داخل إنجاز طريق 

اني الذي يتعلق باألخذ بعين االعتبار بالهدف الثووالمحلي لجهوي القطاعات الحكومية على المستوى المركزي وا

مقاربة النوع االجتماعي في اطار المساعدات المقدمة من طرف الحكومة واالتفاقيات مع الجمعيات وكذا تعزيز 

الذي يرمي الى الرفع من  12قدرات الفاعلين من أجل ادماج النوع في التخطيط وبرمجة الميزانية وبالهدف 

الماء الشروب وإنجاز برنامج تأهيل المدارس القروية )الماء الشروب والتطهير( نسبة تزويد الوسط القروي ب

وكذا إنجاز دليل يهم دور المرأة في ترشيد استعمال الموارد المائية )المكتب الوطني للماء والكهرباء( وبالهدف 

 ه العمومية في أفقالخاص بالرفع من تمثيلية النساء في مناصب المسؤولية داخل القطاعات العمومية وشب 22

 المناصفة. تحقيق

فيما يخص مأسسة المساواة، تم ف، قامت الوزارة المكلفة بالماء بإنجاز مجموعة من المشاريع. ومن أجل ذلك

األحواض المائية والمكتب الوطني للماء والكهرباء مكلفة ايضا بتتبع  تإنشاء شبكة تتكون من الوزارة ووكاال

شرعت أتى ادماج مقاربة النوع االجتماعي بالبرامج السنوية لخطة عمل الوزارة، انجاز هذا المخطط. وحتى يت

                                                 
43

 تمت بلورة هذا البرنامج وفق مقاربة النوع االجتماعي حيث تم انجاز مراحيض مخصصة للنساء وأخرى للرجال.  
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شراكات مع الوكالة األلمانية للتعاون الدولي والتعاون التقني البلجيكي من اجل انجاز في إقامة ذه األخيرة ه

ب الوطني للماء برامج تحسيسية وتكوينية لصالح  مسؤولي وأطر الوزارة، ووكاالت األحواض المائية والمكت

 والكهرباء. 

لمدارس والمساجد لكما تتوافق انجازات برنامج تزويد الساكنة القروية بالماء الشروب وبرنامج التأهيل البيئي 

للمخطط الحكومي للمساواة. وتجدر االشارة الى أنه في اطار  12والمدارس القرآنية بالوسط القروي مع الهدف 

س القروية يتم إعداد اتفاقيات شراكة مع التعاون التقني البلجيكي وااليطالي من اجل لمدارلبرنامج التأهيل البيئي 

تعزيز انجازات البرنامج في كل من عماالت سطات وورزازات وتنغير وزاكورة. كما تم إعداد بروتوكول 

روع الذي يهدف الى المش تنفيذ تعاون بين الوزارة والوكالة االسبانية للتعاون الدولي للتنمية وذلك من أجل دعم

لى ذلك، قام المكتب الوطني إدرعة. وباإلضافة -ماسة-سوسجهة الحد من الهدر المدرسي للفتيات القرويات ب

للماء الشروب والكهرباء بإعداد أدلة لفائدة الجمعيات المكلفة بتدبير خدمة الماء الشروب بالوسط القروي وكذلك 

 اء(.   لفائدة حراس النافورات )بما في ذلك النس

 مؤشرات النجاعة تقديمإعداد الميزانية و .3.2.2

 حسب مقاربة النوع االجتماعي  الوزارة المكلفة بالماءتحليل ميزانية 

منها  درهممليار  2,37حوالي  2114برسم سنة  للوزارة المكلفة بالماءبلغت الميزانية اإلجمالية المخصصة 

% من  29الى أن الميزانية المخصصة للوزارة تمثل  % مخصصة لنفقات االستثمار. وتجدر االشارة82

 الميزانية اإلجمالية المخصصة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

 82,2مليار درهم )أي ما يمثل  1,2التي استفادت من  المائية جهيزاتالتالموجهة لمديرية  الحصةوتعزى أهمية 

مليار  1,32ميزانية المخصصة لبرامج بناء السدود، حيث بلغت % من مجموع ميزانية االستثمار( إلى أهمية ال

%  13.93على ما يقارب ستحوذ ، التي تمديرية البحث والتخطيط للماء. كما خصصت 2114درهم خالل سنة 

مليون درهم(  32% من ميزانيتها ) 29,2مليون درهما(، ما يناهز  271,28من ميزانية استثمار الوزارة )

% للبرنامج المتعلق بتزويد المدارس 13,3بالماء الشروب والتطهير بالوسط القروي، وكذا لبرنامج التزود 

مليون درهما(.  81والمستوصفات بالوسط القروي بالماء الشروب ) ومدارس التعليم األصيل والمساجدالقروية 

 .% من ميزانية استثمار المديرية44,4وتبلغ النسبة المخصصة لوكاالت األحواض المائية 

 حسب مقاربة النوع االجتماعي للوزارة المكلفة بالماءتحليل مؤشرات األهداف 

. كما تم تحديد خمس ميزانية االستثمار تتبعمخصصة ل هدفمؤشر  28تتوفر الوزارة المكلفة بالماء على 

 ذأخمؤشرات أهداف مرتبطة ببرنامج بناء السدود مع تصنيفها حسب الجهات. غير أن مؤشرات الوزارة ال ت

بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي وال تهم كل البرامج مما يعد عائقا لتتبع وتقييم الميزانية المخصصة 

أن مؤشرات  . غيروتتشكل غالبية مؤشرات األهداف للوزارة المكلفة بقطاع الماء من مؤشرات الوسائلللوزارة. 

قائمة مؤشرات األهداف الخاصة بالوزارة ظل غائبة عن تالتأثير التي تمكن من قياس تأثير اإلجراءات المتخذة، 

 المكلفة بالماء.

 مدمجة لمقاربة النوع االجتماعياقتراح مؤشرات 

مؤشرات األهداف للوزارة، نذكر من أهمها ضمن من أجل ادماج مقاربة النوع االجتماعي  توجد عدة طرق

للمساواة. ويتعلق األمر بالمؤشرات  الحكومية الخطةاألخذ بعين االعتبار المؤشرات التي تم وضعها في اطار 

"تمثيلية النساء والرجال بآليات المساواة داخل الوزارة"، "عدد النساء والرجال المستفيدين من برامج  :التالية

النوع في التخطيط وبرمجة الميزانية داخل الوزارة"، "عدد النساء  مقاربة دماجإتعزيز قدرات الفاعلين من أجل 

المستفيدين من برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب"، "نسبة التزود بالماء الشروب حسب  والرجال

األقاليم وكذا مؤشرات األثر المباشرة وغير المباشرة )الصحة والتمدرس واألنشطة النسوية، ...("، "عدد الفتيات 

"عدد الفتيات واألطفال المستفيدين من  واألطفال المستفيدين من برنامج التأهيل البيئي بالمدارس القروية"،

برنامج التأهيل البيئي بالمساجد والمدارس القرآنية بالوسط القروي"، "االنجازات المتعلقة باقتصاد الماء 

خص دور أدلة تالشروب حسب الوسط وذلك بعد التحسيس في مجال االستعمال المعقلن للمياه بواسطة إنجاز 
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وارد المائية"، "تطور عدد النساء بمراكز المسؤولية على مستوى الوزارة المرأة في ترشيد استعمال الم

 (. 2ووكاالت األحواض المائية" )انظر الملحق 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع3.2

% منها 94مليون نسمة ) 18ين المستفيدكان تجاوز عدد السلتم تعميم التزود بالماء الشروب بالوسط الحضري 

المتعلق شهد المؤشر (. كما 2113متم حتى % عن طريق النافورات وذلك 2ودة عن طريق الربط الفردي ومز

حيث تم الرفع من نسبة  ،ولوج الساكنة القروية للماء الشروب تطورا ملحوظا خالل  السنوات األخيرةبنسبة 

% 31) 2113سنة  متمفي % 94ثم  2115% سنة 71إلى  1994% سنة 14االستفادة من الماء الشروب من 

ومن المرتقب أن مليون نسمة.   12,5قدر الساكنة المستفيدة بحوالي تو .منها مزودة عن طريق الربط الفردي(

% 23. وتتراوح نسبة التزود بالماء الشروب ما بين 2117سنة % 92,5و 2114سنة % 94,5يتم بلوغ نسبة 

 :المؤشر تطور هذا% حسب األقاليم. ويظهر المبيان التالي 111و

 تطور معدل الولوج للماء الشروب بالوسط القروي:  7 مبيان
 

 

، ومن المرتقب أن يتم 2113 سنة% 73وفيما يخص التطهير، يقدر المعدل االجمالي للربط بالشبكة ما يقارب 

% بالوسط القروي مع العلم أن 41هذا المعدل ال يتجاوز . و2121% سنة  81و 2112% سنة 75الوصول الى 

%. كما بلغت نسبة معالجة المياه العادمة 41و% 35بين يتراوح بالمتوسط  الصرف الصحي استعمال حفرمعدل 

، ومن المرتقب أن تتم اعادة استعمال كافة المياه العادمة 2113سنة  طروحة% من مجموع المياه العادمة الم32

 .   2131المعالجة في أفق 

 المكلفة بالبيئةالمنتدبة ارة الوز. 3
 

طار إفي ثمينها يساهم المغرب بشكل كبير في الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي من أجل حماية البيئة وت

ولوج واستغالل وتقاسم والتحكم ، ونظرا للتفاوتات المسجلة بخصوص اإلطارتنمية مستدامة وعادلة. وفي هذا 

من الضروري ادماج مقاربة النوع كان عادل بين النساء والرجال،  وواالموارد الطبيعية بشكل متسفي 

لساكنة البرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة عن طريق األخذ بعين االعتبار االحتياجات المتباينة لفي االجتماعي 

ت بهدف ضمان . ومن أجل تجاوز هذه الوضعية، قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بعدة اجراءاالمستهدفة

 للساكنة المغربية بكل مكوناتها. سليمةبيئة 

  معياريال جذاذة تقديمية للقطاع واإلطار. 8.3

 تقديمية  جذاذة. 8.8.3

القانوني في مجال البيئة والتنمية وتتلخص أهم المهام الموكلة لقطاع البيئة في تعزيز اإلطار المؤسساتي 

التلوث بكل أشكاله محاربة في كذا والمستمر للحالة البيئية،  رصدالوبة وضع آليات مالئمة للمراقفي والمستدامة، 

إدماج البعد البيئي في البرامج وتحسين ظروف عيش السكان في أيضا والذي يشكل خطرا على صحة الساكنة، و

ولي في مجال الدوأخيرا تطوير التعاون اإلقليمي و، عالماإلوفي المجاالت المتعلقة بالبحث والتكوينية والتعليمية 

 .يتدبير البيئال
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 152 من بينهم، موظف 339ما يقارب البيئة وصل عدد الموظفين بقطاع فيما يخص الموارد البشرية، فلقد و

 . %34من مجموع الموظفين. كما بلغت نسبة النساء بمراكز القرار % 44,84امرأة، أي ما يقارب 

ممثلة بالشبكة البين وزارية إلدماج المساواة بين الجنسين  لى أن الوزارة، اضافة الى كونهاإكما تجدر االشارة 

 للمساواة في أفق الخطة الحكوميةفي االدارة العمومية، فهي أيضا تعد عضوا داخل الهيئة البين وزارية المكلفة ب

 (.1( )انظر المرفق رقم 2112-2112المناصفة )تحقيق 

  معياري ال اإلطار.2.8.3

دولية جديدة تتعلق بالبيئة  آلياتلى إ، 2114-2113لمنتدبة المكلفة بالبيئة، خالل الفترة لقد تم انضمام الوزارة ا

 2113يوليوز  4بالجريدة الرسمية بتاريخ  بروتوكول ناغوياوالتنمية المستدامة. ويتعلق األمر من جهة، بنشر 

عن استعمال هذه الموارد،  للمنافع الناتجةوالمنصف والتوزيع العادل  وراثيةبشأن الحصول على الموارد ال

بتاريخ  وبشأن الزئبق )كوماموت والملحق باتفاقية ناغويا للتنوع البيولوجي. كما انضمت الوزارة التفاقية مينماتا

(. وتهدف هذه االتفاقية الدولية الجديدة الى الحد من انتاج واستعمال الزئبق، خاصة أثناء 2113أكتوبر  11

 لتخزين ومعالجة النفايات. . وتهم هذه االتفاقية أيضا عمليات اليات الصناعيةتصنيع المنتجات وأثناء العم
 

ن أجل ضمان مالئمة التشريعات الوطنية مع دينامية مستمرة مويتميز االطار القانوني للبيئة والتنمية المستدامة ب

ر. وهكذا، فلقد تم نشر االلتزامات المتخذة على المستوى الدولي، وكذا تفعيل المقتضيات الواردة في الدستو

مارس  21بالجريدة الرسمية بتاريخ  التنمية المستدامةوالوطني للبيئة ميثاق الالمتعلق ب 12-99القانون االطار 

ضفاء الطابع المستديم على الجهود المبذولة على المستوى الوطني بخصوص إلى إ. ويهدف هذا القانون 2114

نجاز االستراتيجيات القطاعية والبرامج في إافية والبيئية، وذلك عن طريق التنمية االقتصادية واالجتماعية والثق

 اطار حماية البيئة والتنمية المستدامة.

. من أجل المصادقة عليه 0227إلى البرلمان في ماي  المتعلق بالساحل 20-82القانون مشروع تم إرسال كما 

وااليكولوجية والحفاظ على المناظر الطبيعية، وكذا  لى الحفاظ على التوازنات البيولوجيةإ هذا المشروع ويهدف

تثمين الساحلتهيئة وحماية وتلوث أنشطة اقتصادية بجوار البحر ومحاربة المناطق الساحلية وتعرية مكافحة 
44
. 

 الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 2.3

 تيجيات القطاعيةوضع السياسات واالسترا .8.2.3

، قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بوضع ميثاق الوطني للبيئةالفي إطار تفعيل القانون االطار المتعلق ب

مع كل األطراف المعنية. وتستجيب هذه االستراتيجية مسيق وذلك بتتنمية المستدامة وطنية  للالستراتيجية اال

 .انسجام بلورة هذه االستراتيجيةالحكومة لضمان دتها حدلمجموعة من المبادئ التوجيهية التي 

المصادق عليها ات الدولية يالتفاقتتمثل في التوافق مع استراتيجية تستند عليها هذه االوهكذا، فإن المبادئ التي 

الجهات مختلف ، والتزام لميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامةلاإلطار  أسس القانون ومع المجالهذا  في

 تفعيل السياسات القطاعية.كذا التقائية و المعنية

ات العمومية مدعوة ألخذ بعين االعتبار السياس فان كلالقانون اإلطار الجديد،  لمقتضياتمراعاة ووهكذا، 

التحول إلى اقتصاد أخضر ضمان حكامة جيدة للبيئة وإلرساء  سنتيني محددة فوذلك في مدة البيئية،  الضوابط

 وشامل.

حاور تحديد أربعة م. وقد تم لى عدة محاور استراتيجيةإمنقسمة رهانات حور هذه االستراتيجية حول سبع كما تتم

تعزيز اإلطار على الخصوص  من بينهاالتنمية المستدامة،  المتعلق بحكامةرهان استراتيجية لمواجهة ال

أما  .تتعلق بالبيئةسياسة ضريبة  فيذاالقتصادية والمالية وتن لياتآلللتنمية المستدامة لي والتنظيمي اتالمؤسس

التي  األساسية القطاعات فإنها تهمعملية االنتقال إلى االقتصاد األخضر،  المتعلقة بإنجاح التدخلحاور بالنسبة لم

 الضغط على الموارد.من تخفيف وال فرص الشغلوتمكن من خلق قيمة مضافة 

                                                 
44
لتقرير ميزانية  2114من النسخة  2لتفاصيل بخصوص االطار المعياري المتعلق بالحق في الولوج لبيئة مستدامة بشكل عادل في المرفق يوجد المزيد من ا 

النوع االجتماعي.
 
 



67 

 

فان المحاور التي تم التنوع البيولوجي،  الحفاظ علىوتعزيز الموارد الطبيعية  تثمينو تدبيرتحسين وفيما يتعلق ب

السياسات المتعلقة  دعمالتربة، وكذا الضغط على التدبير المندمج للموارد المائية وتقييم توافق مع تحديدها ت

 بالحفاظ على التنوع البيولوجي. 

المناخ،  اتوطنية لمكافحة تغيرالسياسة اللتسريع تنفيذ  تي يجب وضعهالامحاور بين ال من ناحية أخرى، منو

رهان ال ويتعلق ظاهرة االحتباس الحراري.ل للتصدي لمحليةتعميم المخططات االمناخ و حكامةتحسين  نذكر

حاور تم تحديد ثالثة م ولهذا، المعرضة لألخطار البيئيةمناطق لل بإعطاء األهمية على وجه الخصوصالخامس 

تعزيز كذا ، ووتثمينها المناطق الصحراويةوالواحات  علىوالحفاظ  الساحل تهيئةو تدبيرتحسين تدخل تهم 

التنمية البشرية والحد من الفوارق دعم تعلق بيفالسادس رهان ل. أما فيما يخص المناطق الجبليةا سياسات تدبير

 والرفع من جودتها الولوج للخدمات الصحيةمحاربة الفقر وتحسين ذلك من خالل ، ووالمجاليةاالجتماعية 

األخير بتعزيز القدرات وثقافة التنمية المستدامة من خالل تعزيز رهان يتعلق الو .كوينالتووالتعليم والتدريس 

 بالمهن الخضراء. الخاص المواطنة البيئية وبرامج البحث والتطوير والتكوين

  تمكين المرأةاألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و. 2.2.3

المنتدبة المكلفة بالبيئة تأخذ بعين االعتبار االحتياجات المتباينة وزارة المنجزة من طرف الج البرامالعديد من  نإ

 :لمختلف شرائح الساكنة المستفيدة، وباألخص النساء والشباب. ويتعلق األمر بالبرامج التالية

  بنيات التحتية مدرسة قروية بال 8.722لى تزويد إبرنامج التأهيل البيئي للمدارس القروية الذي يهدف

أنشطة . كما يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز 02,2التطهير في أفق واألساسية المتعلقة بالماء الصالح للشرب 

مدرسة  0.022ة داخل هذه المؤسسات وتكوين المدرسين في مجال البيئة. ولقد تمت استفادة يالتربية البيئ

 قروية من هذا البرنامج. 

 مؤسسة دينية بالبنيات  8022مساجد والمدارس القرآنية الذي يهدف الى تزويد برنامج التأهيل البيئي بال

مؤسسة دينية  0,22استفادة أكثر من حاليا تمت وقد . 02,2التطهير وذلك في أفق والتحتية للماء الشروب 

مؤسسة دينية  02,وفي طور االنجاز  722مسجد ومدرسة قرآنية، كما أن  2022من هذا البرنامج )تجهيز 

 (.0227سنة مبرمجة 

  بشراكة مع المشروع المتعلق باستراتيجية توظيف الشباب بالمهن الخضراء، حيث تم تنفيذ هذا المشروع

تنمية دعم الشغل وبدعم مالي من حكومة اليابان. ويهدف هذا البرنامج الى برنامج األمم المتحدة للتنمية و

على مستوى المتعلق بالمهن الخضراء، خاصة )نساء ورجاال( في المجال  ى الشبابروح المبادرة لد

الشباب إلعطائهم فرصا أكثر للشغل بالمهن  وذلك عن طريق تكوين ،ةاشهشاألكثر  لفائدة الفئاتالجهات 

كما يهدف هذا المشروع الى تشجيع خلق مقاوالت خضراء بأهم القطاعات في هذا  الخضراء المحددة سلفا.

-طنجةجهة الشرق وجهة بعين االعتبار على مستوى أخذ المناصفة  المجال. وتجدر االشارة الى أنه تم

شابا  282نموذجيتين للمشروع. أما فيما يخص االنجازات، فقد تم تكوين حوالي جهتين تطوان باعتبارهما 

النجاعة الطاقية وتدبير النفايات، وكذا وفي أربعة مجاالت ذات أولوية، ويتعلق األمر بالتطهير السائل 

 السياحة البيئية.   وفي مجال الطبيعة التنشيط 

  تعزيز استعمال األكياس المنسوجة من القطن لى إكياس من الثوب الذي يهدف األبرنامج تشجيع استعمال

وكذا تشجيع استعمال منتوجات بيئية وتحفيز  أخرىتحسيس الساكنة حول استخدام منتجات بديلة وإلى 

اتفاقية  2,9برام إنتاج أكياس الثوب بفضل إرحلة إلى م رنامجالبقد وصل حاليا هذا . واالقتصاد األخضر

جمعية بيئية  ,7لى ذلك، تم ابرام عدة اتفاقيات مع إشراكة مع تعاونيات منتجي هذه األكياس. وباإلضافة 

 ستعمالها.التنظيم حمالت لتوزيع أكياس الثوب المنتجة ولتحسيس المواطنين ل

 الخطة الحكوميةمجاالت تدخل الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في اطار وهكذا، فان هذه البرامج تتوافق مع 

للمساواة. وتتعلق هذه المجاالت بالرفع من معدل التزود بالماء الشروب بالوسط القروي على المستوى الوطني 

دماج إويض( لمدارس القروية )التطهير والماء الشروب وبناء المراحلوتنفيذ البرنامج الوطني للتأهيل البيئي 

لصالح النساء من أجل تعزيز والوعظ التحسيس بأهمية البيئة في البرامج المتعلقة بمحاربة األمية واالرشاد 

السلوكيات البيئية االيجابية بالمنزل. كما تتعلق مجاالت تدخل الوزارة بتقديم الدعم للتعاونيات النسائية للخياطة 

الستيكية، وكذا تشجيع ودعم برامج عمل الجمعيات الناشطة في ألكياس البعن من أجل انتاج أكياس بديلة 

 مجاالت تعزيز دور المرأة والبيئة والتنمية المستدامة. 
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 مؤشرات النجاعة تقديمإعداد الميزانية و. 3.2.3

 حسب مقاربة النوع االجتماعي  الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئةتحليل ميزانية 

مليون  591,227 ما قدره 2114لمخصصة للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة برسم سنة بلغت الميزانية اإلجمالية ا 

من الميزانية االجمالية  % 17,1موجهة لالستثمار. وتمثل الميزانية المخصصة للوزارة % 91,7درهم منها  

 لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.

بالمائة من ميزانية االستثمار  82,8ر بأن االدارة العامة تمثل إن توزيع ميزانية االستثمار حسب المديريات، يظه

لبرنامج الوطني للتطهير لمخصصات المرصودة لالمخصصة للوزارة المكلفة بالبيئة، وذلك بالنظر الى أهمية ا

طني من ميزانية استثمار الوزارة المكلفة بالبيئة( وللبرنامج الو% 49,8أي ما يمثل  ،مليون درهما 227السائل )

من ميزانية االستثمار االجمالية % 22,7مليون درهما أي ما يمثل  143لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة )

مليون درهما أي ما يمثل  15للوزارة المنتدبة(، وكذا المساهمة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية )

المساهمة في اطار برنامج تحسين البيئة بالمدارس  من ميزانية استثمار الوزارة المنتدبة( والتي تهم% 2,8

 مليون درهما(. 5مليون درهما( والمساهمة في اطار برنامج تحسين البيئة بالمساجد ) 11القروية )

 النسبة من ميزانية االستثمار للوزارة
 

 البرنامج

 البرنامج الوطني للتطهير السائل 79.8%
 يات المنزلية والمماثلةالبرنامج الوطني لتدبير النفا 00.7%

8.2% 
6.21% 
3..0% 

 المساهمة في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -
 المساهمة في اطار برنامج تحسين البيئة بالمدارس القروية -
  المساهمة في اطار برنامج تحسين البيئة بالمساجد -

 

االستثمار، متبوعة بمديرية الدراسات من ميزانية % 4,45استفادت مديرية الشراكة والتواصل والتعاون من و

( ومديرية التقنين %3,97( ومديرية المراقبة والوقاية من المخاطر )%4,3والتخطيط والتوقعات المستقبلية )

 (.%1,51والمراقبة )

 45اعيحسب مقاربة النوع االجتم البيئةحليل مؤشرات األهداف لقطاع ت

لمنتدبة المكلفة بالبيئة حسب مقاربة النوع االجتماعي، يتوخى تتبع أثر البرامج المنجزة من طرف الوزارة ال

وضع مؤشرات تقييمية ألثر الملوثات ومواد أخرى ضارة بما في ذلك أثرها على الصحة اإلنجابية للنساء 

البيئة، تدبير وإشراكهن في اتخاذ القرار في مجال  تمكين المرأةمن أجل تحسين ووغالوة على ذلك، . والرجال

ع مجموعة من المؤشرات التي تقيس مدى تقوية قدرات النساء في هذا المجال )على سبيل المثال نسبة يجب وض

النساء اللواتي يمكنهن الوصول إلى المعلومة البيئية(. كما يجب تطوير مؤشرات تعكس مدى مشاركة النساء في 

ة بحماية البيئة، الحمالت التحسيسية قضايا البيئة )على سبيل المثال نسبة مشاركة النساء في األنشطة المتعلق

في مجال  ةجامعيدراسات  اللواتي يتابعن  لفائدة النساء القرويات بخصوص المشاكل المتعلقة بالبيئة، عدد النساء

 شجير واختيار أنواع األشجار، الخ.(.تالبيئة، عدد النساء المشاركات في أشغال ال

التنظيمي طار القانون إم وضعها من طرف الوزارة المنتدبة، في كما يجب أن تتوافق مؤشرات األهداف التي سيت

طار إفي حددة لمالية الذي يأخذ بعين االعتبار مقاربة النوع االجتماعي، مع مؤشرات األهداف الملقانون االجديد 

ط القروي نسبة التزود بالماء الشروب بالوسزيادة في هذا الصدد بمعدل يتعلق األمر وللمساواة.  ةالحكومي ةالخط

نجاز برنامج التأهيل إونسبة التالميذ من بين الفتيات الذين تمكنوا من متابعة تعليمهم ما بعد االبتدائي بفضل 

البيئي بالمدارس القروية، وكذا المؤشر الذي يخص استهالك الماء والمعدل السنوي للنفايات المنزلية للفرد 

 الواحد.

قة بالقطاع. تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعل3.3  

كل حصول ضمان جل أمن المبذولة من طرف الوزارة المنتدبة تشير العديد من المؤشرات إلى أهمية الجهود 

 :ما يليفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى و .وبشكل متسا بيئة صحيةعلى  والمواطنين تالمواطنا

  2115سنة % 71عوض  2113سنة % 73نسبة إلى تطهير الالرفع من مستوى الربط بشبكة، 

                                                 
الوزارة المنتدبة على مؤشرات أهداف رال تتوف 
45
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  وسيتم رفع هذه  .2115سنة % 8مقارنة بنسبة  2113سنة % 32الرفع من معدل معالجة المياه العادمة إلى

 في طور االنجاز،  توجد، وذلك بعد انتهاء أشغال محطات المعالجة التي %42النسبة إلى 

 2114محطة معالجة المياه العادمة سنة  79نجاز إ، 

 وذلك في أفق  2118المسجلة قبل سنة % 44عوض % 81يات المنزلية لبلوغ الرفع من نسبة تجميع النفا

 ،2121سنة % 91بلوغ نسبة تجميع تقدر ب 

  0228سنة  %11مع مقارنة % 37مراقبة إلى المطارح النجاز إالرفع من نسبة. 

 التصحر ومحاربة والغابات للمياه السامية ندوبيةالم. 4 
 

كفاعل في  لمرأةا دعم دورل ات اإلجراء من مجموعة التصحر ومحاربة والغابات للمياه السامية المندوبية اتخذت

، الجنسين بين المساواةوذلك إدراكا منها ألهمية  الغابوي القطاع تنمية مشاريع فيفعال  اإلدارة الغابوية وكشريك

 . الغابوية السياسية في ومساهمتها المرأة دورخصوصا 

 المعياري  طارجذاذة تقديمية للوزارة واإل. 4.1

 للقطاع  جذاذة تقديمية. 4.4.1

 المحافظة في مجال الحكومة سياسة تنفيذ ةممه التصحر ومكافحة والغابات للمياه السامية المندوبية تتولى

 الغابوي.الملك تحت  تنضوي التي األراضي داخل والرعوية، الغابوية للموارد المستدامة والتنمية

تتولى المندوبية أيضا تنسيق و .المحمية المناطق مراقبة وكذا األسماك تربية عملية بتطوير المندوبية تهتمكما  

 ومجال التصحر مكافحة مجال في الحكومية السياسة وتقييم وتتبع إلعداد الالزمةالمؤسساتية  األليات وضعو

 .القروية التنمية

 289 بينهم موظف، 4.971، 2114حيث بلغ عدد الموظفين سنة  مهمة، بشرية موارد على المندوبية تتوفرو

 292 بين من %25المركزية بحصة  المصالح في مرتفعة النساء نسبةتبقى كما   .%13.82أي ما يعادل  امرأة،

 .  %5,12 المسؤولية مناصب في النساء حصة تتجاوز ال فيما موظفا،

 لجنتين وضع إلى المندوبية عمدت التنظيمية، وهياكلها استراتيجياتها ضمن النوع مقاربة إدماج إطار فيو

 المركزية اإلدارات مختلف عن ممثلين منهما كل ضمت( وتقنية استراتيجية) االجتماعي النوع بإدماج مكلفتين

 .والجهوية

وتشرف اللجنة االستراتيجية التي يترأسها الكاتب العام على مأسسة المساواة المستجيبة للنوع االجتماعي داخل 

بمراقبة انجاز المشاريع وتتبعها  يةالتقن اللجنةلى المشاريع المتعلقة بذلك. فيما تتكلف المندوبية والمصادقة ع

 وتقييمها.

 اإلطار المعياري . 4.4.1

 تخص التي الدولية االتفاقيات من مجموعةعلى  التصحر ومحاربة والغابات للمياه السامية المندوبيةصادقت 

كر في ذاألسماك. ونخص بال القنص وصيد لتصحر وتنظيم عمليتيا ومحاربة البيولوجي والتنوع الغابات حماية

 األممالموقعة مع  اإلطار واتفاقية البيولوجي التنوع واتفاقية التصحر لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية ا المجال،ذه

 .1992 سنة المغرب امعليه صادق نياللت يةالمناخ اتتغيرال حول المتحدة

 الموارد تعبئةوالتصحر  ظاهرة آثار تخفيف إلى بالمغرب الغابوي القطاع تنميةل ةالوطني االستراتيجية وتتماشى

 كل المراعي. تحسين إلىباإلضافة  الكهرومائية، الطاقة توليدو للشرب الصالح الماء وتوفير للري الالزمة المائية

 لحقوق العالمي كاإلعالن) ساناإلن حقوقدولية لال االتفاقيات بموجب المغرب بها تعهد التي لتزاماتوفقا لال ذلك

 .....(للتنمية  أللفيةا األهداف ،"سيداو" اتفاقية اإلنسان،

 الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. 4.1

 قطاعيةال واالستراتيجياتسياسات ال. وضع 4.4.1

درهم.  مليار 5,297حوالي  2112-2112مندوبية للفترة يبلغ الغالف المالي اإلجمالي إلنجاز برنامج عمل ال

  ∶ أساسية محاور أربع البرنامج هذا يتضمنو
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 الغابوي للملك العقاري الوعاء بتصفية األمر يتعلقالغابات و وحماية العقاري التأمينالمتعلق ب األول المحور

 لغابات.ا بعوتت مراقبةو الغابات حرائق من الوقايةو التحتية والبنيات التجهيزاتو

 المحافظةو الغابوية النظم وتأهيل التشجير إعادة خالل من وذلك الغابوية النظم تأهيلالخاص ب الثاني المحورأما  

 حمايةو والقارية الساحلية بالمناطق الرمال زحف محاربةو الجبلية بالمناطق المائية والموارد التربة على

 بالمناطق البيئية السياحة تنميةو المحمية المناطق وتدبير تهيئةو راضباالنق والمهددة النادرة البرية الحيوانات

 القنص مجاالت لتنمية التشاركي التدبيرو الحيوي المحيط محميات تدعيمو البيئية والتربية التحسيسو المحمية

 .القارية بالمياه سماكاأل وتربية صيد تطويرو للقنص الموجهة البرية الحيوانات تأهيل إعادةو القنص تنظيمو

 تثمينو االنتفاع حقوق ذوي تنظيملك من خالل ذالغابوي بمحيطه و  القطاع  عالقة تأهيلب الثالث المحوريتعلق و

 الشراكة. تعزيزو المقاولة تأهيل إعادةو الغابوية المنتجات

الالتمركز  يةتقوو البشرية لمواردل أفضل تدبيرعبر  الحكامة تعزيز، فيهدف إلى الرابع المحورأما فيما يخص  

 .والتتبع المراقبةووحدة  فيواألرش معلوماتي نظام اعتمادوالقيادة و

تمكين المرأة األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و .4.4.1  

 ،2112 سنة منذ للتعاون، األلمانية الوكالة مع بشراكة التصحر، ومحاربة والغابات للمياه السامية المندوبية قامت

 سياستها تطبيق إطار في المستجيبة لبعد النوع االجتماعي، وذلك المساواة إدماجمأسسة  حول وعمشر بإعداد

 .الجنسين بين المساواة تعزيز إلى تهدف التي

انجاز تشخيص و كوضع آليات لتدبير المساواة اإلجراءات من مجموعة علىهذا البرنامج  عملخطة  نصوت

 االجتماعي. لنوعمستجيبة ل مشاريعلتحديد  ططمخ ووضعحسب النوع االجتماعي للمندوبية 

 تنظيمية خاليا إنشاءحيث تم  والدارسات، والتكوين المؤسساتي المستوى على تدابيرعدة  اتخاذ مت ذلكومن أجل  

للنوع  التقنية واللجنة ةاالستراتيجي باللجنة األمر يتعلقو ،المندوبية داخل االجتماعي النوع مقاربة بإدماج مكلفة

 تماعي.االج

 النتائج علىالمرتكز  ردبيوالت االجتماعي النوع مجاالت في تكوينية دورات عدة تنظيم تم السياق نفس فيو

 مختلف تاستفاد كما المندوبية. داخل المسؤوالت والنساء التقنية اللجنة أعضاء لفائدة ،دمج للنوع االجتماعيالمو

تلك المفاهيم ضمن الدالئل المرجعية للوظائف والكفاءات بغرض ادماج  الدورات هاته البشرية من الموارد أطر

 . واستراتيجيات وبرامج المندوبية

 داخل النوع مقاربةل تشاركيفنخص بالذكر تلك المتعلقة بالتشخيص ال انجازها، تم التي الدراسات يخص فيماو

 المدى على عمل برنامج وضع من األولية النتائج مكنت وقد. المندوبية تدخل ومجاالت التنظيمية الهياكل

 .2112 إلى 2114 من الممتدة الفترة المندوبية خالل داخل الجنسين بين المساواة مأسسة إلى يهدف المتوسط

 مقاربة إدماج عبر المسؤولية مناصب إلى الولوج من وتمكينها المرأة تمثيل نسبة رفع إلى البرنامج هذا ويطمح

 ةالالزم التدابير تحديد إلى البرنامجكما يهدف  والكفاءات. للوظائف داخل الدالئل المرجعية االجتماعي النوع

 .والخاصة العملية الحياة بين التوفيق من األطر مختلف مكينلت

يهدف البرنامج  الغابوي، القطاع مشاريع تتبعو تنفيذو تخطيط في االجتماعي النوعمقاربة  بإدماج يتعلق فيماو

 الغابات تنمية مديرية) المركزية اإلدارات مستوى على المشاريع صياغة إلى تعزيز إدماج هذه المقاربة في

 أجل من  الغابوي التكوين لمؤسسات الالزم الدعم ميقدوت يةوالجهو( الطبيعة وحماية التصحر محاربة مديريةو

 .تقدمها التي التدريب وحدات في الجنسين بين المساواة إدماج

ات النجاعة. إعداد الميزانيات وتقديم مؤشر3.4.1  

 الدولة ميزانية من  التصحر ومحاربة والغابات للمياه السامية المندوبية  نفقات حصة

عادل ي ما  ،2114 سنة برسمالتصحر  ومحاربة والغابات للمياه السامية للمندوبية المخصصة الميزانية بلغت

 للمندوبية العامة الميزانية من% 21 يمثل ما أي درهم، مليون 131 االستثمار نفقات وبلغت .درهم مليون 222

 يقارب ما بلغت فقد المندوبية، منها استفادت التي التسيير لنفقات بالنسبة أما. الدولة ميزانية من والمخصصة

 الدولة لمصالح المخصص المالي الغالف من كذلك تستفيد المندوبية أن إلى اإلشارة وتجدر درهم. مليون 492
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 مليون 14) القنص والصيد البحري  صندوق :خاصين اعتمادين وكذا( درهم ليونم 11) مستقلة بطريقة المسيرة

 .(درهم مليون 351) الغابوي الوطني والصندوق( درهم

 البرامج المعتمدة  حسب التصحر ومحاربة والغابات للمياه السامية المندوبية ميزانية توزيع

 السامية تم اختيار المندوبية ،قانون التنظيمي الماليةفي اطار تنفيذ المقتضيات التي يتضمنها االصالح الجديد لل

وكذا  البرنامج حسب نموذجية لرصد الميزانية  قطاعات وزارية أربع التصحر ضمن ومحاربة والغابات للمياه

 برامجحسب ال 2114ووفقا لهذه المقتضيات، تم تقديم ميزانية المندوبية لسنة  .لنجاعةا مشروعحسب اعداد 

 ة:ليالتا ربعةاأل

 توزيع الميزانية حسب البرامج:  8 مبيان

 

 تحليل مؤشرات األداء 

 التصحر، ومحاربة والغابات للمياه السامية بالمندوبية الخاصة 2114 لسنة داءاأل مؤشرات يتبين من خالل تحليل

 البعد هذا إدخال على يحث لقانون المالية القانون التنظيمي في حين أن إصالح االجتماعي، النوع عدم مراعا تبعد

 .المؤشرات هاته صياغة أثناء

، وهو بالمندوبية االجتماعي النوعتتعلق بمشروع مأسسة مساواة  مؤشراتأصبح من الضروري اعتماد  ولهذا،

 تدابير تراحواق المرجوة النتائج تحقيقتتبع و من سيمكن الذي الشيء للتعاون، األلمانية الوكالة مع بشراكةما تم 

 (.2 الملحق انظر) تقويمية طيلة مدة تنفيذ المشروع.

 قطاع الطاقة. 5

لنجاح هذه البرامج. كما  اساسيأ اولوية قصوى وشرطأفي البرامج الطاقية  جتماعيتعتبر مراعاة مقاربة النوع اال

لقضايا التي تهم المساواة برامج وكذا تجميع وتحليل المعطيات الخاصة باهذه التطبيق ميزانية النوع في  تبريع

 ارومأ ،لى دمج هذه الرهانات في الحكامة الطاقيةإباإلضافة  ،بين الرجل والمرأة والمتعلقة بولوج مصادر الطاقة

 ة للبرامج الطاقية. متكافئالغير للحد من بعض االثار  ةساسيأ

 جذاذة تقديمية للقطاع واإلطار المعياري 8.8

 الطاقة. جذاذة تقديمية لقطاع 8.8.8

السياسة الحكومية في المجاالت  ذيسهر قطاع الطاقة التابع لوزارة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة على تنفي

طار رؤية استراتيجية إوذلك في  ،للبالد يقالطامع ضمان تسيير عقالني كفيل بتطوير الرصيد  ،الطاقية

المناسبة لضمان سالمة االمدادات الطاقية  ابيرواتخاذ التدية. كما يشتغل القطاع كذلك على تعريف مستقبلو

مع السهر على ضمان سالمة  ،خدمات الطاقية التجاريةى اللإ ساكنة العالم القروي والحضري وتعميم ولوج

اآلثار على دراسات وت الطاقية باالعتماد على معطيات ذات طابع اقتصادي واستراتيجي نشآاالشخاص والم

 . الضروريةات لومبالمع ازويدهتت يتم على قواعد بياناو المترتبة
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اشخص 823فإن قطاع الطاقة المكون من ثالث مديريات يشغل  ،فيما يخص الموارد البشريةو
46

 %31بينهم ، 

ال تتجاوز  ،في حينلدى الرجال.  %48 مقابل  %43من النساء. وتصل نسبة التأطير لدى نساء القطاع الى 

 .23%وزارة نسبة نسبة النساء في مناصب المسؤولية بال

المشتركة بين الوزارات المكلفة من أجل شبكة التشاور  لدىن قطاع الطاقة يحظى بتمثيلية ألى إ ةشاروتجدر اال

في شخص رئيس قسم التواصل بالقطاع )انظر الملحق  وذلك في الوظيفة العمومية  ادماج المساواة بين الجنسين

1 .) 

 اإلطار المعياري  2.8.8

انخرط المغرب في  ،أساسياتأمين ولوج عادل للخدمات الطاقية الحديثة وبتكلفة معقولة يشكل حقا ن بأوعيا منه 

كاالتفاقية الدولية لمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي التي ترسخ هذا الحق، االتفاقيات الدولية  أهم

ية مالئمة، خاصة ما يتعلق بالولوج بتوفير ظروف معيش عضاءألالدول االتزام على  14 ةدماتركز من خالل ال

 .الى الطاقة

يتعلق وتبنى المغرب مجموعة من القوانين والمراسيم تأكيدا منه على االلتزام بتعهداته في هذا المجال.  وقد

 47-19ضافة الى القانون رقم إ ،الذي يؤطر استعمال الطاقات المتجددة 13-19مر بالخصوص بالقانون رقم ألا

ؤثر سلبا على االقتصاد الوطنييالذي  ردلهل اتفادي هادف الى تحسيناهال وعة الطاقية المتعلق بالنجا
47

، ذلكل. 

 ا لحيز الوجود.خراجهمين إلونالقان ينهذل نفيذيم تووضع مرسلة اضافي اتمجهودبذل أصبح من الضروري 

 اعي . الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتم2.8 

 وضع السياسات واالستراتجيات القطاعية  8.2.8

التبعية الطاقية  التخفيف منالى  2119 التي أطلقت فيالمبذولة في اطار االستراتيجية الطاقية  اتجهودمتهدف ال

السلبية على  االحد من تبعاته، ومن الحاجيات الطاقية للمغرب( %95حوالي يتم حاليا استيراد حيث للخارج )

 . المالية العمومية وعلى تنافسية االقتصاد الوطنيو التجاري الميزان

والريحية( في مجموع انتاج الطاقة  المائيةمساهمة الطاقات المتجددة ) من رفعال فيالجهود المبذولة  وقد ساهمت

ضاعفت الطاقة  ،في حين. 2119سنة  %4ن كانت النسبة ال تتجاوز أبعد  2113سنة   16,2%الكهربائية الى 

لقانون ريحية، تطبيقا لمشاريع لتنفيذ  نتيجة 2113و 2119لريحية مساهمتها ثالث مرات في الفترة الممتدة بين ا

لى انتاج إدف اهوال الوكالة المغربية للطاقة الشمسية. وبخصوص مشروع الطاقة الشمسية الذي تسيره 19-13

طور في زال ت ال 1ركب نور ورزازات ملاالولى  بناء المحطةفإن أشغال  ،2121فق أمليون واط في  2111

 االنجاز.

االستعمال  من أجل تحقيق األهداف المتوخاة منفقد تم القيام بعدة مجهودات موازية  إلى ذلك،باإلضافة و

مسخنات  تركيبو بوضع ميثاق النجاعة الطاقية في البناء خصوصا يتعلق االمروالعقالني لمصادر الطاقة. 

تبني و المصابيح الكهربائية االقتصادية استعمال تعزيزو في الصناعة يقالطادقيق تعميم التو الماء الشمسية

21/21التحفيزية  سعيرةالت
48
 .   1تبني التوقيت الصيفي غرنتش+إلى باإلضافة  ،

  تمكين المرأة مراعاة قضايا المساواة بين الجنسين و 2.2.8

 ،في هذا الصددوانشغاالت قطاع الطاقة بالمغرب.  يعد ضمان ولوج دائم للساكنة القروية لمصادر الطاقة مركز

 ويتعلق االمر اساسا ب : .البرامج مجموعة منتم وضع 

 البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي 

الذي يسهر عليه المكتب الوطني للكهرباء والماء  4من برنامج كهربة العالم القروي  ثانيةالمرحلة ال سعىت

الى الوصول لمعدل كهربة قروية في حدود  ،2112الى  2112 رة الممتدة منفتخالل ال للشرب، الصالح

 1,5 تصل تكلفة هذا البرنامج الىو الطاقة الشمسية.  معداتقرية إضافية ب 2.971مع تجهيز قرابة  ،99,7%

                                                 
  www.men.gov.ma حسب الموقع االلكتروني للوزارة 46
 .2114ميزانية النوع االجتماعي لسنة  تقريرمن  2الملحق انظر  47
 بالمئة من الواجب اداؤه. 21االستفادة من تخفيض وبالمئة على االقل بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق  21تهدف هذه التعرفة لتشجيع المستهلكين على خفض استهالكهم الشهري ب  48
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 و من هذه التكلفة% 55 ن يتكلف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأعلى  ،درهم سنويا

 . %25والمستفيدون ب  % 21 ماعات المحلية بالج

 للشرب، الوطني للكهرباء والماء الصالح للبرنامج التي قام بها المكتب ةالسوسيوإقتصادي ثارحسب دراسة اآلو

 21.111خلق حوالي  و جديدة دينامية اقتصادية ربط القرى المستفيدة بشبكة الكهرباء قد ساهم في اعطاءفإن 

منصب شغل قار
49
 موجودة،مع الرفع من رقم معامالت المحالت التجارية ال ،تأسيس محالت تجارية جديدة و 

لبرنامج  ةااليجابي من االنعكاساتالقطاع الفالحي  كما استفادوتمديد مدة العمل. األجهزة المنزلية ل إدخاعبر 

 من خالل وضع تقنيات للري أكثر تطورا.كهربة العالم القروي 

بالنسبة للمغرب من  امهم اكهربة المستوصفات في العالم القروي دائما تحدي مثلت  ،عيعلى المستوى االجتما

 ، وذلك بفضلصحيةتحسين الخدمات المكنت كهربة الساكنة القروية من وأجل النهوض بالوضع الصحي. 

 عمليات الوالدة. فيحفظ اللقاحات وضرورية لالاستعمال المبردات والمعقمات 

على مستوى التعليم في العالم  اايجابي اوقع ،للكهربة القروية الشموليان للبرنامج فقد ك ومن جهة أخرى،

ساهم في تحسين ظروف تمدرس اطفال هذه  ، والذي يعد كذلك تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب، حيثالقروي

 .ياتالمناطق خاصة الفت

 تصطدم بعدم توفر القطاع الطافيعمل  ي في استراتيجيةجتماعالالنوع ا مراعاة بعدن ألى إتجدر االشارة و

وتصنيف المستفيدين من البرامج الطاقية مصادر الطاقة الى ولوج ال ، من حيثلنوع المستجيبة لالمعطيات 

 لهذه البرامج. حسب الجنس، إضافة الى اآلثار السوسيو اقتصادية 

تلفة لكافة شرائح الساكنة لحاجيات المخل األخذ بعين االعتبارمن  وتحليلها هذه المعطيات توفرمن شأن و

 ،البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي)/تقييم البرامج المعتمدة تنفيذ وتتبع و وضع و المستهدفة خالل تصميم

 (. ..برامج النجاعة الطاقية، برنامج تطوير الطاقات المتجددة

 وتقديم مؤشرات النجاعة ة. إعداد الميزاني3.2.8

ميزانية التسيير  حيث بلغتمليون درهم.  481,1قدرها  من ميزانية 2114برسم سنة ستفاد قطاع الطاقة لقد ا

 .لنفقات االجور %58,1خصصت منها نسبة  ،مليون درهم 338,5

ميزانية االستثمار بلغتو
50
ميزانية  من مديرية الكهرباء والطاقات المتجددةدت استفافيما  ،مليون درهم 143,5 

المتجددة والنجاعة الطاقية من دعم  لتطوير الطاقاتالوكالة الوطنية  تاستفاد . كما895.111  استثمار قدرها

 مليون درهم. 13,34 ب قدري

ميزانية مرتبطة ب أهداف مؤشرات 9 القطاع حواليوضع فقد  ،النتائجعلى أساس  الميزانيةفيما يتعلق بتدبير و

االستثمار
51

باإلضافة الى عدد  االجتماعي،بار بعد النوع وال تأخذ بعين االعتوسيلة  مؤشرات، في حين أن جلها 

 من المؤشرات الخاصة بأهداف البرامج الطاقية. 

مؤشرات األهداف الخاصة بقطاع الطاقة بمؤشرات أداء خاصة بالبرنامج كما أنه من الضروري أن ترافق 

باإلضافة  ،الخ( كهرباء المرتبطة بشبكة العدد المنازل  المرتقب،الشمولي لكهربة العالم القروي )معدل الربط 

)نساء و رجاال(،   الشغل المرتبطة بمساهمة البرنامج في الرفع من فرصالسوسيواقتصادية  االثار الى مؤشرات

 التعليم والصحة بالمجال القروي.  و

 تحليل أهم مؤشرات النتائج .3.8

مما مكن  ،قرية جديدة 1.499 كهربة ما يناهز  في  2113 سنة للكهربة القروية الشموليلبرنامج لقد ساهم ا

من  2113حتى اواخر مكن البرنامج منذ انطالقته و بذلك فقد . الكهرباءوحدة سكنية من االستفادة من  41.411

قرية  3.223وحدة سكنية في  51.599 و تجهيز  وحدة سكنية  2.127.121قرية اي ما يناهز  37.199وصل 

 .2113 حتى حدود  %98.51معدل الكهربة القروية الى من رفع المكنت هذه الجهود من  .  وبالطاقة الشمسية

                                                 
 .2113عرض للمكتب الوطني للماء والكهرباء، ابريل   49

 .دون احتساب مصادر التمويل األخرى التي تستفيد منها الوزارة  50

. وبذلك طور القطاع مؤشرات األهداف تتعلق بميزانية االستثمار. في حين، لم يقم بعد بإعداد مؤشرات مرقمة تتعلق 2112انخرط القطاع في شمولية االعتمادات سنة  51

 .بميزانية االستثمار
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وحتى نهاية ماي  1995 سنةمنذ انطالقته  للكهربة القروية الشموليلبرنامج بلغ مجموع القرى المستفيدة من او

مليون شخص من االستفادة من   12,2وحدة سكنية( مكنت لحوالي  2.247.782)حوالي  37.781،  2114

 .%98,73العالم القروي إلى  كهربةرتفع بذلك معدل الكهرباء، لي

تطور عدد القرى المستفيدة من البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي وكذا معدل الكهربة :  9 مبيان

 القروية

 

 وزارة السكنى وسياسة المدينة. 6
 

وط العيش الكريم لساكنيه، بل يمثل أيضا أداة عمل إن السكن ال يقتصر على مجرد استعماله كمأوى يوفر شر

، تعمل ظروف تحصيلها يعتبر السكن أيضا كسلعة. عالقات الهيمنة بين الجنسينوفضاء لإلنتاج  تتشكل فيه 

يبقى من األجدر على السياسات المتبعة ، وتراكمها على تكريس الفوارق االقتصادية بين النساء والرجال. ولهذا

ضمان ة لالمستهدف ةكنااالعتبار االحتياجات المختلفة لمختلف مكونات الس بعينخذ األ ن والتعميرفي مجالي السك

  .لبنى التحتية األساسيةللسكن ول ولوج منصف
 

  حول وزارة السكنى وسياسة المدينة واإلطار المعياري.  جذاذة تقديمية 8.2

 .  جذاذة  تقديمية8.8.2

 ىمهام وزارة السكن 2114مارس  27 يومهل مجلس الحكومة ه فيالمصادق علي 2-14-192يحدد مرسوم 

 واالستراتيجياتإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للسكن وتطوير األدوات  علىمهام هذه ال وترتكز المدينة. وسياسة

من  ةدعمالملبرامج االجتماعية المتعلقة باالمالية  والبرمجة لفائدة السكن االجتماعي وتحسين ظروف السكن

تطوير و دولةوتقييم البرامج التي استفادت من دعم ال تتبعو واالندماج الحضريسكن لصندوق التضامن لطرف 

 .في القطاع الفاعلين وكذا مع القطاعات الوزاريةوتعزيز الشراكات والتعاون مع  مقاربة الجودة في مجال العقار

امرأة،  %37,1موظف، منهم  1.124ينة على وفيما يخص الموارد البشرية، تتوفر وزارة السكنى وسياسة المد

شبكة التشاور المشتركة تجدر اإلشارة الى أن الوزارة ممثلة في و. %31وتبلغ حصة النساء المسؤوالت نسبة 

عبر خليتها المكلفة بإدماج مقاربة النوع  بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية

 (.  1ق االجتماعي )انظر الملح

 . اإلطارالمعياري 2.8.2

يعتبر السكن من بين الحاجيات األساسية لإلنسان الواجب تلبيتها، ولذلك تم االعتراف بالولوج للسكن كحق 
الحق في والتعليم،  وفي الصحة،الحق في الحصول على الحقوق األساسية األخرى )أساسي يحدد من خالله 

شيا مع اتمفي السكن ارتباطا وثيقا بالحق في الكرامة اإلنسانية. و. ولهذا يرتبط الحق كريم ...(ال العيش
لحقوق  احترام حقوق اإلنسان )اإلعالن العالميالملزمة ب الدوليةاآلليات  في طرف المتعهد بها كدولةااللتزامات 

ية لمناهضة جميع تفاقية الدولاإلو ،والثقافية ،العهد الدولي المتعلق بالحقوق االقتصادية، واالجتماعية، االنسان
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، األهداف األلفية للتنميةو ،العرقيالمعاهدة الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز ، وأشكال التمييز ضد المرأة
(2111في دستور  31الولوج العادل لسكن كريم بجعله حقا دستوريا )بند  حقفقد كرس المغرب  ،الخ...(

52
. 

 أخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية ت2.2

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية8.2.2

، 2102و 2107 الممتدة ما بين لفترةا خصوصب وزارة السكنى وسياسة المدينة على وضع برنامج عملعملت  

العجز  في تقليصى كبراألولوية ال . ويتمثل المحور ذياالستراتيجية المحاورمجموعة من  على يرتكزي ذوال
حتما، الرفع من  ،هذا الهدفويستوجب بلوغ . 2102 في أفق وحدة 211.111لى إبالنصف لينخفض   يالسكن

 . وياسن وحدة 001.111لتبلغ إنتاج السكن االجتماعي  وتيرة

. ىللطبقة الوسط الموجه إلنتاج السكن هااستراتيجية عمل ضمن اخاص اأيضا اهتمام الوزارة الوصية تأولقد و
التي يحظى بها، نذكر  المتينةروافع لل بالنظرمصدرا هاما لنموالقطاع العقاري  نوع من السكنهذا اليشكل و

والقدرة المالية النسبية لألسر (، وياوحدة سن 21.111 قدر بنحوي)على السكن المتوسط المهم طلب ال منها

لدى المنعشين  قباالإ تلقى تبدأ والتي يةزيحفمنظومة ت ودجكذا وو المعنية على تسديد القروض العقارية،
  .2102 53المالية لسنة بموجب قانون عليها ، خاصة بعد التعديالت التي أدخلتالعقاريين

 :كاآلتي عتمدةوبارتباط مع ما سبق، تتلخص وضعية تقدم األشغال بالنسبة للبرامج الم

مدينة حتى اآلن بدون صفيح. وقد  51تبر مدينة معنية بهذا البرنامج، تع 85من بين برنامج مدن بدون صفيح: 

، حيث سيتم القضاء 2114منزل صفيحي. وستعزز هذه الوتيرة سنة  11142 القضاء على 2113عرفت سنة 

 .2115عند نهاية  مدن أخرى بدون صفيح 4منزل صفيحي مساهمة بذلك بإعالن  13211على 

بدأت األشغال في بناء ، 2113وإلى متم  2118منذ سنة درهم:  810.000 المنخفضة القيمةوالسكن ذ برنامج

 وحدة منجزة بالشراكة مع القطاع الخاص.  22.411، منهامسكن 52.912

اتفاقية تهم بناء  721 إبرام، تم 2114ووإلى حدود يوني في إطار هذا البرنامج :درهم 280.000برنامج السكن 

سكن،  412.231تهم  مشروع  524حوالي  2113خالل سنة  بلغ عدد المشاريع المرخصةوسكن.  1.278.222

 سكن. 354.289 يهم مشروع 488ـ ل انطالقة األشغال عطيتوقد أ

أسرة من  75.244، استفادت 2114و 1999خالل الفترة ما بين  :54برنامج معالجة السكن المهدد باالنهيار

 مليار درهم. ,451تحسين ظروف سكنها، بمبلغ مالي إجمالي ناهز 

، أعطيت انطالقة 2114-2112خالل الفترة  :األحياء الناقصة التجهيزالحضري وإعادة هيكلة التأهيل  برنامج

مليار درهم، وذلك لتحسين  8باألحياء الناقصة التجهيز، بإعانة مالية إجمالية تناهز مشروع  452األشغال في 

 أسرة. 1.157.499ظروف السكن بالنسبة ل 

الوقيع على اتفاق إطار بين الدولة واالتحاد الوطني للمنعشين  : تمبرنامج السكن المخصص للطبقة الوسطى

. ويضاف هذا العدد إلى الوحدات التي بدأ إنتاجها من 2112وحدة سكنية إلى غاية  21.111العقاريين لبناء 

. أما فيما يخص الشركات الصغرى، فقد تم 2115وحدة إلى غاية  4428طرف شركة العمران والتي تشكل 

 وحدة سكنية.    5847شراكات مع الوزارة المكلفة بهذا القطاع لبناء ما يقارب  التوقيع على

 تمكين المرأةاألخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و 2.2.2 

لخصائص المستفيدين من يعتبر التوفر على معلومات مفصلة تراعي النوع االجتماعي، وتمكن من بلورة تصور 

 نجاعةمدى مالءمة مختلف المناهج المتخذة ولتقييم لنجاح ارساء مقاربة ال اأساسي اطشرية، برامج السكنالمختلف 

الئق دون  سكنالحصول على  فيما يخصتحقيق العدالة االجتماعية من  وسيمكن هذا التقييم الموارد المعبأة.

بالوزارة  المنوطةابير مدى تنفيذ التدتقييم ل اضروري اتوفر هذه المعلومات أمر. وكما يبقى ينالجنس بينتمييز 

                                                 
 .2114من تقرير النوع االجتماعي لسنة  2نظر للملحق للمزيد من التفاصيل، ا  52
، والتي تهدف الى إعفاء المقتنيين من رسوم التسجيل والتنبر ومن رسوم التسجيل في 2113تم ادخال تدابير تحفيزية تهم سكن الطبقة المتوسطة بموجب قانون المالية لعام  53

من االمتيازات الموجهة لهم، خصوصا، الرفع من سعر  2114ستقطابا للمنعشين العقاريين، فقد عزز قانون المالية لسنة المحافظة العقارية. ولجعل هذا النظام التحفيزي أكثر ا

متر  121الى  81مترا  بدال من  151و 81درهم مع احتساب الضريبة، وكذا الرفع من المساحة المبنية الى ما بين   7.211درهم إلى   2.111البيع للمتر المربع الواحد من 

 سنوات. 5وحدة على األقل خالل مدة أقصاها  151مربع سابقا. ومقابل هذا، يلتزم المنعشون العقاريون ببناء 
 .تتجلى التدابير المتخذة في إطار هذا البرنامج في تقوية المباني والحد من الكثافة السكانية وتقديم المساعدات  54
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النساء  عيشاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين  ، والمتعلقة بضرورةفي إطار الخطة الحكومية للمساواة الوصية،

 البرامجفي  النوع االجتماعيمراعاة بعد  وكذا ضرورةالتحتية األساسية  اتمن خالل تطوير البني ،والفتيات

 .والقرويالحضري  شبه ورفع العزلة وتأهيل الوسط يةالسكن

، تعمل وزارة السكنى التعمير عدم توفر هذه المعلومات المترتبة عنمعالجة هذه المشاكل وفي نفس السياق، ول

وسياسة المدينة حاليا، بشراكة مع منظمة األمم المتحدة للمرأة، على إطالق بحث ميداني لتقييم أثار برامج 

شة لألسر المستفيدة. وسيمكن هذا البحث من الحصول على محاربة السكن غير الالئق  على الظروف المعي

مستفيدة الأسرة( من األسر غير  2.211% )حوالي 43أسرة منها  2.111معلومات مفصلة من عينة لحوالي 

أسرة( من األسر المستفيدة من البرامج المذكورة. وستمكن هذه المعلومات أيضا من  3.411% )حوالي 57و

ألسر بجميع معيشية اة لبرامج محاربة السكن غير الالئق بجميع أشكاله على مستوى معرفة األثار المتباين

افرادها نساء ورجاال وفتيانا وفتيات، وكذا على الممتلكات، وطريقة تحصيلها، ومستواها، والولوج للخدمات 

 األساسية.

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة 3.2.2

مليار درهم  2,42منها  2114سنة  مليار درهم ,1423 ما يناهز وسياسة المدينةبلغت ميزانية وزارة السكنى 

  .الحضرياالندماج و كمساهمة من صندوق التضامن للسكن

 المرصودة لوزارة السكنىالميزانية اعتمادات 
 

 % )مليون درهم(المالية االعتمادات  

 6,2 211 ,55 التسيير

 19,1 629 االستثمار

 74,7 2.420 والتكامل الحضري لسكنصندوق التضامن ل

 100 3241,55 المجموع العام
 المصدر: مديرية الميزانية، وزارة االقتصاد والمالية       

 

 2014للبرامج ذات األولوية لدى وزارة السكنى، نجد أن ميزانية  المالية المرصودةاالعتمادات وبخصوص 

مليون  239,9والتأهيل الحضري والتي استفادت من  قالالئ أعطت أهمية أكبر لبرامج إعادة هيكلة السكن غير

مليون درهم للبرنامج االستعجالي وإعادة  45,15مليون درهم فقط لبرنامج مدن بدون صفيح و 16درهم مقابل 

تأهيل النسيج العتيق. ولإلشارة، فقد تم تعزيز هذه الموارد المالية باالعتمادات الممنوحة من قبل صندوق 

 الحضري. االندماجلسكن والتضامن ل
 حسب البرنامج وسياسة المدينة اعتمادات الميزانية المرصودة لوزارة السكنىتوزيع 

 البرنامج االعتمادات المفتوحة 

 قانونيال برنامج إعادة هيكلة السكن غير 239,95

 برنامج الجنوب 200,50

 األنسجة العتيقة 45,15

 مدن بدون صفيح برنامج 16,00

 اربة دور الصفيحمح 2,14

 

 على تحديد وزارة السكنى وسياسة المدينةعملت  المرتكزة على النتائج،الميزانية تدبير مقاربة في إطار و

 الخاصة وزارة مجموعة من مؤشرات األهدافلقد حددت المديريات التابعة لومجموعة من مؤشرات األهداف. 

مديرية السكن االجتماعي والشؤون  على مستوى يرهايتم تسي وبالنظر إلى أهمية البرامج التي بمصالحها.

. حيث يتم تتبع أكبر عدد من مؤشرات األهداف المرتبطة بمختلف البرامجهذه األخيرة حددت فقد  العقارية،

وقد تم األخذ بعين االعتبار، أيضا، البعد أهداف.  اتمؤشر 7من خالل برنامج "مدن بدون صفيح"  انجاز

الخاصة ببرنامج السكن االجتماعي في أقاليم الجنوب، ويتعلق األمر  مؤشرات األهداف الجهوي بتحديد عدد من

 . (الكويرة -اسمارة وجهة واد الذهب -الساقية الحمراء وجهة كلميم-بوجدور-جهة العيونب

وزارة الوصية الالتي وضعتها  النجاعةفي مؤشرات  نوع االجتماعيبعد ال عتباراألخذ بعين االوبخصوص 

الهيئات  يبقى من األجدر االستفادة من أشغال، القانون التنظيمي لقانون الماليةإصالح  مع مقتضيات اوتماشي

أهداف ، الذي يقترح مجموعة من التوجهات العملية لتحديد مؤشرات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(كالدولية )
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تحقيق المساواة بين ل المبذولة عالية الجهودوف نجاعةعلى  بإمكانها تسليط الضوءالتي النوع االجتماعي، وتراعي 

في السكن االجتماعي حسب   ةالعمومي ات"النفق ا بأساس ويتعلق األمرحق في السكن. لى الا الولوجالجنسين في 

عدة  صحيح أن هذا المؤشر يشمل... "تهم السكنة وميعم ة"نسبة األسر التي تتلقى مساعدو"، المستفيدجنس 

هذه  غير أنه يصعب تقييم ... وعقارية، ومعلوماتيةمالية وضريبية،  ،السكنلعمومية لفائدة االمساعدة من أشكال 

لذلك يمكن تقييم المجهودات المبذولة من طرف الدولة في هذا القطاع من خالل  .في الوقت الراهنالمساعدات 

الشروع في  من األنسب،ودالبدء في تقييم شكل من أشكال المساعدة حسب توفر المعلومات الضرورية. ولهذا يب

 التضامن للسكن واالندماج الحضري.  استعماالت صندوق من خالل تقييمإرساء هذه المقاربة 

الحصول على السكن  بخصوص ةستراتيجيالتوجهات االأفضل لتنفيذ مختلف  تتبعضمان ول نفس السياق فيو

عدد القروض "كر منها على األخص مؤشر نذ مؤشرات، عدة األخذ باالعتبار، ينبغي باعتبار النوع االجتماعي

البقع "عدد  الجنس"،حسب تراخيص البناء  حاملي"عدد  ،"العقارية الممنوحة القتناء سكن حسب الجنس

محاربة السكن العشوائي حسب "عدد المستفيدين من مختلف برامج  "،ستفيدجنس الم حسب األرضية الموزعة

عن الملكية الصادرة  رسوم"عدد  "،العشوائيةفي األحياء  مقيمةتعيلها امرأة األسر التي  نسبةجنس"، و"ال

 ". ... المحافظة العقارية حسب جنس المالك

االجتماعي،  نوعال حسببرامج السكن ل/ التقييم  التتبعآلية  ارساء نجاح وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن

يكون من المفروض أن  الذيعتبار هذا البعد، ويأخذ بعين اال ي شامل ومحيننظام معلوماتتبقى رهينة باعتماد 

األخذ بعين االعتبار  هاجات فيبرامج السكن  بخصوص توجيه اتالقرار ذمن شأنها تيسير اتخا ةمابمثابة دع

 .(2 )انظر الملحق ةالمستهدف ةكناالحتياجات المختلفة للسل أكبربشكل 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.2

لينخفض من ، يالعجز السكن من تقليصلسكن ل الولوجتحسين  في اتجاهالحكومة  الجهود التي تبذلها مكنت

يعزى . و2113 سنةوحدة  224.11ستقر في ولي ،2112 سنةوحدة  742.111 إلى 2111 سنةوحدة  841.111

عرف السكن غير الالئق. ومحاربة الجهود لومواصلة االجتماعي  سكنالكبيرة في إنتاج الزيادة الإلى  هذا التطور

 سنةوحدة  145.532من لينتقل  %14من بأكثر  تزايدا( مساكن وبقع أرضيةوحدات االجتماعية )البالتالي إنتاج 

 .2113 سنةوحدة  122.552إلى  2112

للمؤشرات االجتماعية، فقد شهدت الكثافة السكنية في  2111وبخصوص تتبع جودة السكن، وحسب نسخة 

سنة  2,1و 1994سنة  1,8مقابل  ،2111)فرد/غرفة( سنة  1,4قر في المناطق الحضرية تحسنا ملحوظا لتست

. أما 2111سنة  1,7إلى  1982سنة 2,3 . وقد عرفت تحسنا في المناطق القروية أيضا، لتتراجع من 1982

بالنسبة للولوج إلى الخدمات االجتماعية األساسية، فجميع األسر في المناطق الحضرية تقريبا، أي ما يناهز 

 %88,2 تذا كانإو للشرب.على التوالي، تستفيد من ربطها بشبكتي الكهرباء والماء الصالح  96,5%و %98,5

. %48,8 يستفيد منها سوىال لشرب ء الصالح لماال ةشبكب فان الربط على الكهرباء،  تحصلالقروية من األسر 

، تم ربط ما من جهة أخرىو .%29,7مصدر محسن للمياه من تي تستفيد الالقروية نسبة األسر  تمثلومع ذلك، 

في الوسط فقط  %5من األسر في المناطق الحضرية بشبكة الصرف الصحي مقابل نسبة  89,3%يقارب 

 القروي.

، 2114وفيما يتعلق بالتمويل، فقد عرفت القروض المضمونة من طرف فوكاريم خالل النصف األول من سنة 

مليار  16,55أي ما يعادل  ،118.811القروض الممنوحة قرض، ليبلغ مجموع  8.813انتعاشا ملحوظا، بمنح 

 . %22، أي بزيادة 2113ملف قرض خالل الفترة نفسها من سنة  2.981درهم، مقابل 

  52,5%حصتهن من ارتفعت، بحيث فوكاريمأن النساء يمثلون أكثر من نصف المستفيدين من ضمانة يالحظ و

 ، أي بزيادة نقطتين. 2114ل نفس الفترة من سنة خال 54,4%إلى  2013خالل النصف األول من سنة 

 
2 

 واللوجستيك وزارة التجهيز والنقل. 7
 

ساسية أيحظى قطاع النقل بأهمية سوسيواقتصادية كبيرة، بحيث يعتبر القطاع )بنية تحتية وخدمات( ركيزة 

تسهيل ة القيم، مما يتيح للمنظومة االقتصادية ككل، إذ يمكن من نقل اليد العاملة والبضائع على امتداد سلسل

بين العرض والطلب على المستوى المحلي، الوطني والدولي. من جهة أخرى، تلعب وسائل النقل  االلتقاء
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والبنيات التحتية للنقل دورا حاسما في تنقل األشخاص، وفك العزلة عن المناطق القروية المهمشة، وبالتالي 

 .سية )التعليم والصحة والشغل وغيرها(ولوج ساكنتها إلى الخدمات االجتماعية األسا

  جذاذة تقديمية للوزارة واإلطارالمعياري . 8.3

 واللوجيستيك وزارة التجهيز والنقلوضعية المرأة في .  8.8.3

بقطاعات استراتيجية للتنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب. وهي  تتكلف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

اسيا في تهيئة التراب الوطني والحد من الفوارق الجهوية وتحسين مناخ االستثمار وكذا الرفع بذلك تعد فاعال أس

  من القدرة التنافسية للنسيج اإلنتاجي.

وتعمل الوزارة، في إطار المهام المنوطة لها، على وضع وتنفيذ وتنسيق سياسة الحكومة المتعلقة بمختلف أنواع 

الجوي( وقطاع البنيات التحتية )الطرق والطرق السريعة والموانئ النقل )الطرقي والسككي والبحري و

إحداث وتنسيق تنفيذ سياسة الحكومة بشأن السالمة في الوزارة، أيضا،  تدخلوالمطارات والسكك الحديدية(. وت

  .الطرقية

ي موظفة، أ 1.572موظف وموظفة من بينهم  2.724وفي ما يخص الموارد البشرية، تتوفر الوزارة على 

%. وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك عضوفي 23,4بنسبة تصل إلى  

 (.1الشبكة بين وزارية للتشاور بخصوص إدماج المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية )أنظر الملحق 

  . اإلطارالمعياري 2.8.3

ي التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل تمكين المواطنات نظرا للدور الهام للبنيات التحتية للنقل ف

والعمل  كوينوالمواطنين من الولوج واالستفادة من الخدمات والفرص المتاحة في مجاالت الصحة والتعليم والت

دولية في الجهود المبذولة لتفعيل المعاهدات ال نشيطافاعال  والتسويق،...، تعد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

)اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي  التي صادق عليها المغرب والمتعلقة باحترام حقوق اإلنسان

الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة، واالتفاقية الدولية بشأن القضاء على جميع أشكال 

اقيات المنظمة العالمية للشغل ...(. وفي هذا السياق، تنخرط ، واتفللتنمية أللفيةاالتمييز ضد المرأة، واألهداف 

برنامج الالوزارة في عدة مشاريع تشمل مالءمة الحقل التشريعي والتنظيمي مع كل هذه اآلليات، وكذا وضع 

للبنيات التحتية ووسائل النقلالمتساوي يضمن الولوج الذي 
55
. 

 ين االعتبار بعد النوع االجتماعي.الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بع2.3

 السياسات واالستراتيجيات القطاعية وضع   8.2.3

2112-2112للفترة  في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة
56

، تم إعطاء االنطالقة لعدة برامج استثمارية كبرى من 

على  2114و 2113أجل  تعزيز وتأهيل البنيات التحتية للنقل. ويمكن رصد اإلنجازات الرئيسية لسنتي 

   :النحوالتالي

 352كلم، في حين وصل طول الطريق قيد اإلنشاء إلى  1.412المفتوحة للمرور  شبكة الطريق السيار طول بلغ

كلم(، والطريق السيار آسفي  77)خريبكة كلم( ، المقطع بين برشيد و 41كلم )الطريق السيار المداري للرباط )

كلم( 95كلم بعد افتتاح المقطع الطرقي بين بني مالل وخريبكة ) 1.511حاليا  تبلغ الشبكة كلم((. 141الجديدة ) –

 5بتكلفة قدرت بنحو 2113-2114كلم خالل الفترة  732. في حين بلغت شبكة الطرق السريعة 2114في مايو

  .مليار درهم

بحيث تمثل  ،ةمعبد من هذه الطرق كلم 41.431كلم منها  57.334 المصنفة يةشبكة الطرقالولقد بلغ طول 

. فيما يخص عمليات الصيانة 23والطرق الجهوية % 25، والطرق الوطنية %منها %52الطرق اإلقليمية 

كلم،  231كلم، توسعة  421كلم، إعادة تعبيد  1111، فكانت على النحوالتالي:  تقوية 2114والتأهيل لسنة 

  .منشأة فنية 41وإصالح أوإعادة بناء 

(، فقد بلغ إجمالي طول الطريق 2115)الذي عرف االنطالقة في  الثاني للطرق القروية البرنامج الوطنيأما عن 

، الشيء الذي مكن من فك العزلة عن المبرمجةكلم  15.211كلم من أصل  13.751 يقارب 2113سنة  المنجزة

خالل السداسي األول من  %78إلى بالشبكة الطرقية  مليون نسمة، والرفع من نسبة ربطها 2,7ساكنة تقدر بنحو

                                                 
 .2114 النوع لسنة ميزانية لتقرير  2 الملحق أنظر ووسائل النقل، التحتية البنيات إلى الولوج قلح التنظيمي اإلطار حول التفاصيل من للمزيد 55 
 ةوالحكامة والفعالي الشفافية وتعزيز النقل خدمات وسالمة جودة تحسين والمنصفة؛ المستدامة والتنمية التنافسية القدرة: محاور جوهرية  ثالث على االستراتيجية هذه تقوم  56

 .القطاع هذا في

http://www.oujdacity.net/regional-article-979-ar/regional-article-979-ar.html
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المقاطع الطرقية خر آشغال هذا البرنامج هي في طور االتمام مع انطالقة أوتجدر اإلشارة إلى أن  .2114سنة 

 (.2115كلم في سنة  351و 2114كلم في سنة  323)

 211كلم من خطوط السكك الحديدية، منها  2.119، يتوفر المغرب حاليا على شبكة السكك الحديدية وبخصوص

قنطرة عبور. ومن أجل تحديث قطاع السكك الحديدية،  471كلم مكهربة، وأكثر من  1.284كلم ثنائية الطريق، 

 هع استمرار جهود، م2135كلم من الخطوط العالية السرعة في أفق  1.511وضع المغرب خطة لتطوير 

  .لتحديث الشبكة الحالية

. 2113 سنة عدة مشاريع خاللفي ، فلقد سجلت األشغال دفعة قوية بالبنيات التحتية للموانئأما في ما يتعلق 

تم االنتهاء من أشغال توسعة منشآت الحماية بالميناء الجديد للداخلة، وكذا األشغال بالمحطة الشمالية لميناء  حيث

جهة أخرى، تمت متابعة أشغال إنجاز مجمع ميناء طنجة المتوسط الثاني، والميناء العسكري بالقصر آسفي. ومن 

  .الصغير، وتوسعة ميناء طرفاية

غال إنشاء الميناء ، تم اإلعالن عن انطالق أش2131في أفق سنة  االستراتيجية الوطنية للموانئوفي إطار تنفيذ 

ميناء الميناء الداخلة األطلسي، وكذا دراسة لبناء ببناء از الدراسات الخاصة فيما تمت متابعة  إنج. والجديد آلسفي

  جديد للغاز بالجرف األصفر وميناء الصيد بالمهيرز.ال

، انجاز العديد من المشاريع تخص توسيع عدة مطارات 2113، سنة البنيات التحتية للمطاراتوشهدت 

بمطار محمد الخامس، وبتوسعة  1ئة وتوسعة  المحطة رقم ومحطات. ويتعلق األمر بمتابعة أشغال إعادة تهي

مطار مراكش وبناء محطته الجديدة، وإنشاء المحطة الجديدة لمطار فاس، وتوسعة وإعادة هيكلة محطة الركاب 

ملحقة وكذا توسعة وتأهيل مدارج اإلقالع بمطار كلميم، وبناء محطة اللمطار الناظور، وبناء محطة للمباني 

رة، ومتابعة مشروع توسعة مطار بني مالل، وأخيرا بناء مركز ثان لمراقبة سالمة المالحة الجوية بمطار زاكو

  .في مطار أكادير

باإلضافة إلى ذلك، قام المغرب باتخاذ عدة تدابير لرفع الربط الجوي بين مختلف جهات المملكة، وبين المغرب 

، تعزيز شبكتها في أفريقيا 2114ملكية المغربية، في متم والمطارات األجنبية. وبالتالي، تتوقع شركة الخطوط ال

، تدشين خط جوي جديد يربط بين الدار 2114وجهة(. وبخصوص الرحالت الداخلية، تم، خالل سنة  310)

 ورززات برحالت إضافية.  -البيضاء وزاكورة، في حين تعزز الخط الجوي الدار البيضاء 

 االجتماعيلنوع يب لمقاربة اواإلجراءات التي تستجبرامج ال. 2.2.3

قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بإدماج مقاربة النوع االجتماعي في خطة عملها، خاصة فيما يتعلق 

بالسالمة الطرقية. وفي هذا اإلطار نظمت الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بشراكة مع اللجنة الوطنية 

د الوطني لنساء المغرب، المؤتمر الدولي األول حول موضوع "المرأة للوقاية من حوادث السير، واالتحا

  .."والسالمة الطرقية: مشروع مجتمع

تهدف الوزارة من تنظيم هذا الحدث إلى تعزيز جهودها الرامية لتوطيد الدور األساسي للمرأة، كفاعل حيوي في 

المية، التربوية، والتوعوية من أجل المساهمة زرع القيم، عبر إشراكها في الحمالت التحسيسية، التواصلية، اإلع

في تغيير سلوكات المواطنين على الطريق. كما تسعى إلى تعزيز وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار في 

 .مجال السالمة الطرقية

الجهات المعنية )الوزارة، اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، المنظمات غير وتدعوفي هذا السياق، 

جهود بخصوص إدماج بعد النوع االجتماعي في الف يتكثإلى لحكومية الناشطة في مجال النوع االجتماعي( ا

السياسات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالسالمة الطرقية، دعم وصول المرأة إلى مناصب العليا للمسؤولية، 

  .من أجل تحقيق المساواة بين الجنسينوكذا تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل 

وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن إدماج بعد النوع االجتماعي في السياسات العمومية بشكل عام، وفي سياسة 

يقتضي إحداث نظام معلومات شامل يتم تحيينه بانتظام، ويتوفر على معطيات  ،السالمة الطرقية بشكل خاص

مما سيمكن من وضع اليات لرصد / تقييم، من منظور النوع االجتماعي، البرامج مستجيبة للنوع االجتماعي. 

المنفذة من طرف الوزارة. كما يتعين على الوزارة تعزيز قدرات موظفيها خاصة المسؤولين على وضع الخطط 

  .لبعد النوع االجتماعي المستجيبةاالستراتيجية 

 النجاعة. إعداد الميزانية وجرد مؤشرات 3.2.3

 مليار درهم. 9,5ما قدره  2114لغت الميزانية المخصصة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك برسم سنة ب

الحسابات  % من الميزانية العامة للدولة، تليها51ي: لوتنقسم مصادر الميزانية المخصصة للوزارة كالتا
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مستقلة  ولة المسيرة بطريقةمصالح الدثم %(، 21ثم المؤسسات العمومية ) ،%24الخصوصية للخزينة بنسبة 

(2.)% 

 2081سنة  واللوجستيك مصادر تمويل ميزانية وزارة التجهيز والنقل:  10 مبيان

 

% من مجموع ميزانية 51أي ما يعادل (مليار درهم  4,8مبلغا قدره  2114وقد بلغت ميزانية االستثمار لسنة 

المبرمجة  هم منها للمكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل إنجاز المشاريعمليار در 1,6الوزارة(، تم منح 

تخصيص  . كما تم2115-2111برنامج للفترة  -)خاصة تلك المتعلقة بالقطار الفائق السرعة( في إطار عقد

على  مليار درهم لفائدة مديرية الطرق التي تولي أهمية كبيرة للصيانة والمحافظة 1,1غالف مالي بلغ حوالي 

مليون درهم(، في حين وصلت الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني الثاني للطرق  251الشبكة الطرقية )

 السيارة للمغرب برسم السنة الجارية من مليار درهم. مليون درهم، فيما استفادت شركة الطرق 51القروية 

 

 تحليل مؤشرات األهداف لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 35رب ا، عمدت الوزارة إلى وضع ما يق«التدبير القائم على النتائج»نفيذ الميزانية وفق مقاربة في إطار ت

مؤشرا في السنة الماضية 41مقابل  2114مؤشرا لألهداف مرتبطا بالميزانية سنة 
57

. وتجدر اإلشارة إلى أنه في 

االجتماعي التي  نوعمستجيبة للاالجتماعي، يتعذر رصد وتقييم آثار البرامج ال نوعغياب مؤشرات خاصة بال

نفذتها الوزارة خاصة تلك المتعلقة بفك العزلة عن المناطق القروية )ونخص بالذكر البرنامجين الوطنيين للطرق 

 (.2القروية( )أنظر الملحق 

 لقطاعا نتائجمؤشرات أهم  تحليل. 3.3

ير الطرق القروية. سعى البرنامج األول برنامجين وطنيين لتطو قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بتنفيذ

، إلى 2117كلم. في حين يهدف البرنامج الثاني، الذي أطلق فعليا سنة  11.232( إلى إنجاز 1995-2115)

تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية في المناطق ويطمح هذا األخير إلى . 2112كلم في أفق  15.511إنجاز 

ماليين شخص وذلك من  3ا إلى الخدمات االجتماعية األساسية بفك العزلة عن القروية، وتحسين ولوج ساكنته

الموارد الطبيعية  ثمينت، و2112سنة  %81إلى  2115سنة  %54بالشبكة الطرقية من  نسبة ربطها أجل رفع

  .المحلية، وتقليل الفوارق بين األقاليم

، وفك العزلة %74، من رفع نسبة الربط إلى 2112مكن البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، في متم سنة 

 9.358كلم. فيما بلغ طول الطريق المفتوحة للسير   13.111وإنجاز شخص مليون  2,5عن ساكنة تقدر بحوالي 

 مليون درهم. 15,3 لفةبتك إنجازهاتم كلم والتي 
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 ال تتوفر الوزارة على مؤشرات لألهداف لتتبع ميزانية التسيير. 

http://www.oujdacity.net/regional-article-979-ar/regional-article-979-ar.html
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 وتيرة تقدم األشغال المتعلقة بالبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية )كلم(:  11 مبيان

 
  

 وزارة الصحة. 8
 

مكنت الجهود المبذولة من طرف قطاع الصحة من تحقيق نتائج مشجعة تبلورت في تحسن نوعي للمؤشرات 

إال أن هذا القطاع مازال تحقيق أهداف األلفية للتنمية. ولتي خولت المغرب تسجيل تقدم هام نحالمتعلقة بالصحة وا

تحديات مهمة تتعلق بالمحددات االجتماعية للصحة. وتجدر اإلشارة أيضا إلى استمرار الفوارق بين العالم يواجه 

 الحضري والقروي حيث تطرح بقوة إشكالية الولوج للخدمات الصحية.

  عياريذاذة تقديمية حول قطاع الصحة واإلطار الم.  ج8.1

 . جذاذة تقديمية8.8.1

في مجال الصحة وكذا السياسة الوطنية فوي مجوال األدويوة  حكوميةتضطلع وزارة الصحة بمهام وضع السياسة ال

ياسة الصحية مهام الوزارة أيضا تتبع الس نوالمواد الصيدلية، سواء تعلق ذلك بالمجال التنظيمي أوالتقني. ومن بي

الدولية التي يساهم بها المغرب، وتحديد خيارات للتعاون في مجال الصحة بالتشاور مع القطاعوات المعنيوة. كموا، 

يسووهر هووذا القطوواع علووى مراقبووة عموول المهوون الطبيووة وشووبه الطبيووة والصوويدلية وذلووك تطبيقووا للتوودابير التشووريعية 

 والتنظيمية الجاري بها العمل.

ة ارتكاز للنوع االجتماعي بمديريوة السوكان دون أن يظهور بالهيكول التنظيموي للقطواع. ويمثول وتضم الوزارة نقط

وزارة الصوحة فوي الشوبكة بوين الووزارات مون أجول المسواواة بوين  وحدة مكافحة العنف ضود المورأةالمسؤول عن 

 الجنسين بالوظيفة العمومية.

 

 عياري . اإلطار الم2.8.1

لعديد من االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان وكذا في الدستور الجديد تم تكريس الحق في الصحة في ا

 الذي يقر بشكل واضح بحق الولوج إلى الصحة.

المغرب لتحقيق أهداف األلفية للتنمية وفي التزامات وتجدر اإلشارة إلى أن الصحة تتبوأ مكانة متميزة في 

ة للخدمات الصحية ذات جودة همية قصوى لولوج جميع الساكنحيث تم إعطاء أ 2115أولويات التنمية لما بعد 

عالية
58
. 

 . الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.1

 . السياسات واالستراتيجيات المتوخاة في مجال الصحة8.2.1

اتخذت وزارة الصحة مجموعة من  ،2112-2112القطاعية  هافي إطار مواصلة الجهود لتفعيل إستراتيجيت

التدابير الهامة. وهكذا، من أجل تحسين ولوج الساكنة،خاصة المعوزة، للدواء، قامت وزارة الصحة بتخفيض 

من مجموع األدوية التي تباع في المغرب( مع تسجيل تخفيضات مهمة في  31) دواء 1.571أثمنة أكثر من 

 األدوية التي تستعمل لعالج السرطان.

                                                 
58

 .2114بتقرير ميزانية النوع االجتماعي لسنة  2للمزيد من التفاصيل، المرجواالطالع على الملحق   
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على مشروع قانون المغير ادقة صمال تفة إلى ذلك، ومن أجل تشجيع المبادرة الفردية في مجال الصحة، تمإضا

يفتح آفاقا والمتعلق بممارسة مهنة الطب. ويخول مشروع القانون الجديد رقابة أفضل للمهنة  94-11للقانون 

 لالستثمار التجاري في المصحات الخاصة.

مواصلة الجهود من أجل تعميم نظام المساعدة الطبية للمعوزين من مكنت ساسية، في مجال التغطية الصحية األو

. 82 صل إلىأي نسبة تغطية ت ،2114غشت  22بتاريخ مليون شخص من خدمات هذا النظام  7,28استفادة 

ة وفيما يخص التأمين اإلجباري عن المرض، تتجلى أهم الرهانات المطروحة في تعميم التغطية الصحية للطلب

 .من الساكنة المستهدفة 38والمستقلين والذين يشكلون 

األطفال، فقد استمرت الجهود من أجل تحسين المتابعة والتكفل بالحمل ووفيما يخص خفض وفيات األمهات 

في إطار اإلستراتيجية  .2112والوالدة لتخفيض المخاطر. وللتذكير، فإن األهداف المسطرة في غضون 

والدة حية  1.111لكل  21في خفض وفيات األطفال دون سن الخامسة إلى  ة تتمثلالصحلوزارة القطاعية 

وترتكز أهم اإلنجازات في مجال الصحة بالنسبة والدة حية.  111.111لكل  51وخفض وفيات األمهات إلى 

في توسيع االستفادة من مجانية العالجات لتشمل مضاعفات أخرى متعلقة باإلجهاض، والحمل  2113لسنة 

مولي، والحمل خارج الرحم وتسمم الحمل وما قبل تسمم الحمل. وتشمل أيضا مجانية التحاليل البيولوجية للنساء ال

الحوامل باإلضافة إلى وضع دائرة متخصصة في التكفل بالحمل الخطر وتكوين المهنيين في مجال استشارات ما 

 ات. جه 7قبل الوالدة وتأهيل وتجهيز مراكز التوليد بالمستشفيات ب 

 2112-2112أما فيما يتعلق بمحاربة داء المناعة المكتسبة/ السيدا، تهدف اإلستراتيجية الوطنية لمحاربة السيدا 

إلى تعميم الولوج لخدمات الوقاية والعالج والتكفل والمساعدة من أجل تحقيق هدف صفر إصابة جديدة بالمرض، 

وذلك من خالل: خفض عدد الحاالت الجديدة  2112صفر وفاة بالمرض وصفر تمييز بالمغرب في غضون 

باإلضافة إلى إرساء قواعد  2112في غضون  21وعدد الوفيات المتعلقة بالسيدا بنسبة  51لإلصابة بنسبة 

 االمركزي.والحكامة الجيدة وتحسين  التسيير الوطني لردة الفعل على المستوى المركزي 

 لنجاعة. إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات ا2.2.1

 الصحة في ميزانية الدولة  حصة نفقات

بلغت مساهمة الدولة في تمويل الصحة 
59

من ميزانية الدولة(  5)ما يقارب  2114مليار درهم سنة  12,92 

 مليار درهم مخصصة لميزانية االستثمار.  1,5مليار درهم مخصصة لميزانية التسيير و 11,42من بينها 

% من ميزانية وزارة الصحة. ومكن 57مليار درهم أي ما يعادل  7,37ارب ووصلت نفقات األجور إلى ما يق

من تسجيل ارتفاع مهم خالل  2114-2111تحليل تطور القروض المرصودة لوزارة الصحة خالل الفترة 

% خالل هذه الفترة مع تسجيل معدل 121السنوات األخيرة، تجلى في تعزيز الميزانية المخصصة للقطاع ب 

 %. 7,7ر ب سنوي يقدونم

 ميزانية االستثمار المخصصة حسب البرامج الصحية توزيع

األهمية التي يحتلها  برنامج بناء وتجهيز  2114يبين توزيع ميزانية االستثمار حسب البرامج الصحية لسنة  

ن مليو 352,5% من ميزانية االستثمار، أي ما يعادل 23,5الشبكة اإلستشفائية الذي يستحوذ على ما يقارب 

 درهم.

 والذي يعد برنامجا أولويا، فقد استفاد من تمويل ،وفيما يخص برنامج الصحة اإلنجابية وصحة الطفل والشباب

  .2114سنة  %7,7مليون درهم بحصة  141,9در ب ميزانية االستثمار يق في إطار

الصحية المتنقلة في  ونظرا لألهمية التي أعطيت لتنمية العالم القروي، فقد تم تخصيص خط ميزانية للتغطية

ميزانية  مليون درهم مخصصة في إطار 39,5من بينها  ،مليون درهم 55,2المجال القروي بمبلغ يقدر ب 

 مليون في إطار ميزانية التسيير.  15,7االستثمار و

 تحليل مؤشرات النجاعة

                                                 
 . 2117التي اعتمدت إطار النفقات المتوسطة المدى سنة . كما يعد من القطاعات النموذجية 2112عد وزارة الصحة أول قطاع انخرط في شمولية اإلعتمادات سنة ت 59
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من بينها  ،مؤشرا  141، من رصد ما يقارب 2114مكنت دراسة التقرير حول مؤشرات األهداف المرقمة سنة 

تخص ميزانية االستثمار. ومكنت هذه الدراسة أيضا من رصد ضعف مؤشرات  88تخص ميزانية التسيير و 52

من المهم إضافة مؤشرات جديدة للقائمة  ،وجود مؤشرات تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي. ولهذا النتائج

 (.2)أنظر الملحق 

 ج. تحليل أهم مؤشرات النتائ3.1

للمؤشرات المتعلقة بصحة األم والطفل. وتحليل أهم مؤشرات نتائج القطاع تطورا ملموسا لنسبة المواليد يبين 

وقد حقق المغرب نتائج مهمة في الحد من وفيات األمهات واألطفال خالل السنوات األخيرة. إال أن هذه 

ديا. لهذا، يجب إعطاء أهمية كبرى لتتبع اإلنجازات تظل غير كافية بالنظر إلى ما حققته دول متقاربة إقتصا

العالم القروي الذي والجهود نحوجيه الحمل والتكفل بالوالدة من أجل الحد من خطر وفاة األمهات واألطفال مع ت

 يعاني من عوامل خطورة أكبر )بعد المراكز الصحية، ضعف تتبع الحمل، الوالدة في المنزل...(.

 منع الحمل التخطيط العائلي واستعمال وسائل

-2119طفل لكل امرأة سنة  2,2ليصل إلى  1981يعرف المؤشر العام للخصوبة انخفاضا متواصال منذ 

2111
60

 في المجال القروي. 2,7في المجال الحضري و 1,84: 

2111% سنة 27,4وفيما يخص نسبة انتشار وسائل منع الحمل، فقد سجلت ارتفاعا مهما لتصل إلى  
61
مع  

% في المجال  25,5% في المجال الحضري و28,9قاربة في المجالين القروي والحضري )تسجيل مستويات مت

 القروي(.

ويبين تحليل هذا المؤشر حسب الوسيلة المستخدمة، انتشار وسائل منع الحمل الحديثة في المجالين الحضري 

 .2111% بالنسبة للوسائل التقليدية سنة 11,2% مقابل 52,7القروي: و

بالنسبة  1,1بالنسبة  للولب و 4,2قى نسبة انتشار وسائل منع الحمل طويلة األمد جد ضعيفة: وبالمقابل، تب

 .2114مقارنة مع سنة  21و % 22,2يقدر ب  ، مسجلة تراجعا2111للتعقيم النسائي سنة 

 وفيات األمهات

-2113مع سنة  % مقارنة51,7عرفت نسبة وفيات األمهات انخفاضا مهما خالل السنوات الخمس األخيرة )

مع تسجيل فوارق مهمة بين المجال ، 2111-2119والدة حية سنة  111.111لكل  112(، لتصل إلى 2114

 حية والدة 111.111لكل  148والدة حية في المجال الحضري مقابل  111.111لكل  73القروي:والحضري 

 في المجال القروي.  

دة بشكل كبير في تحقيق هذه النتيجة رغم أن النتائج وقد ساهم تحسن مؤشرات تتبع الحمل والتكفل بالوال

 المحصلة تبقى ضعيفة مقارنة مع االنجازات التي تحققها دول متقاربة اقتصاديا. 

على المستوى % 77,1وهكذا، وصلت نسبة استفادة النساء الحوامل من الرعاية الصحية قبل الوضع إلى 

مع وجود فوارق مهمة بين المجال الحضري  2114نة مع ط مقارانق 9بزيادة ما يقارب  2111سنة الوطني 

% فقط في المجال 22,7% في المجال الحضري في حين تصل إلى 91والقروي حيث تتجاوز هذه النسبة 

 القروي. 

من النساء  98,9 ويؤثر مستوى تمدرس األم بشكل الفت على القرارات التي تخص تتبع الحمل حيث أن

بالنسبة للنساء   71,3اسات الثانوية يستفدن من الرعاية الصحية قبل الوضع مقابل اللواتي يحملن شهادة الدر

 اللواتي ال يحملن أية شهادة.

( مع تسجيل 2114% سنة 23% على الصعيد الوطني )73,2وفيما يخص المساعدة عند اإلنجاب، فقد بلغت 

نجاب شبه معممة في المجال %( في حين أن المساعدة عند اإل55نسب جد منخفضة في المجال القروي )

%(. وهنا أيضا يؤثر مستوى تمدرس األم بشكل كبير على اتخاذها قرار الوالدة بمؤسسة 92,1الحضري )

من النساء بمستوى دراسي ثانوي فما فوق أنجبن بمساعدة مهني  99,4صحية عوض المنزل حيث أن 

 بالنسبة للنساء بدون شهادة.  25,9بالصحة مقابل 

                                                 
 .، المندوبية السامية للتخطيط2111-2119مسح الوطني الديموغرافي ال  60
 .2111المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة لسنة   61
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لثلث النساء اللواتي اخترن الوالدة خارج مؤسسات الوالدة فإن أهم األسباب المذكورة حسب المسح  وبالنسبة

والتي  الوضع المفاجئو، هي أساسا الوالدة السابقة ألوانها أ2111الوطني حول السكان وصحة األسرة 

د المراكز في المجال القروي( وبع 18,1في المجال الحضري مقابل  33من الحاالت ) 21,7تخص

 (. 23,5( خصوصا في العالم القروي )21,9الصحية )

 وفيات األطفال

% 28واصلت وفيات األطفال والصبيان انخفاضها، حيث تقلصت نسبة وفيات األطفال أقل من سنة بنسبة 

 .2111والدة حية سنة  1.111لكل  31,5و 28,8إلى خالل السنوات السبع األخيرة لتصل  35و

منتقلة  2111-2114يات حديثي الوالدة ووفيات المواليد المتأخرة انخفاضا أيضا خالل الفترة وعرفت نسبة وف

والدة حية. ويبقى انخفاض هذا المؤشر مقرونا بتحسين صحة  1.111لكل  11إلى  13ومن  18,8إلى  27من 

 طفل. األم وبظروف الحمل والوالدة باإلضافة إلى مساهمة بعض البرامج الخاصة بصحة األم وال

وبصفة عامة، فقد ساهم تحسن ظروف المعيشة والوقاية من األمراض عبر التلقيح )نسبة تلقيح األطفال مابين 

( وكذا محاربة سوء التغذية2111سنة  88شهر تصل إلى  23و 12
62
)انخفاض مهم في نسبة األطفال أقل  

سنة  3,1إلى  2114سنة  9,3 معتدل في الوزن منومن خمس سنوات الذين يعانون من انخفاض حاد أ

 ( في خفض وفيات األطفال والصبيان.2111

ويوضح التحليل حسب النوع لمعدل وفيات األطفال ارتفاعا أكبر في وفيات الذكور. وهكذا تبلغ نسبة وفيات 

والدة حية فقط  1.111لكل  23,5مقابل صبيان للوالدة حية بالنسبة  1.111لكل  33,8األطفال دون السنة 

وفيما يخص وفيات األطفال دون سن الخامسة ترتفع أيضا نسبة وفيات الصبيان بعشر نقاط  بة للفتيات.بالنس

والدة حية بالنسبة  1.111لكل  35,2 والدة حية بالنسبة للفتيات مقابل 1.111لكل  25,5مقارنة مع الفتيات: 

والدة  1.111لكل  14,9ديثي الوالدة بالنسبة لوفيات حديثي الوالدة حيث تبلغ وفيات ح للصبيان. كذالك األمر

بالنسبة للذكور. ويرتبط ارتفاع وفيات الذكور جزئيا بارتفاع نسبة إصابة الذكور  28,3حية بالنسبة للفتيات مقابل 

 فقط لإلناث.  7,5بالنسبة للذكور مقابل  9,7بمرض ضيق التنفس الحاد حيث تصل نسبة اإلصابة إلى 

فقيرة الاألسر حسب المستوى المعيشي والمستوى الدراسي لألم. وهكذا، فإن أطفال  وتختلف نسبة وفيات األطفال

وعلى سبيل المثال، فإن نسبة  دراسي معرضون أكثر لخطر الوفاة. أي مستوىعلى أمهاتهم  توفرالذين ال ت وأ

ألطفال  18,7ألسر الفقيرة )والدة حية بالنسبة ألطفال ا 1.111لكل  33,9وفيات األطفال دون السنة تصل إلى 

بالنسبة لألمهات  21,5بالنسبة لألطفال الذين ال تملك أمهاتهم أي مستوى دراسي ) 31,8إلى واألسر الغنية( 

 اللواتي يحملن شهادة(. 

وتعد الرضاعة الطبيعية عامال مهما يؤثر إيجابيا على صحة األطفال. وينصح بالرضاعة الطبيعية الحصرية 

. وتعرف نسبة 21لست األولى من الحياة ألنها تمكن من الحد من وفيات الرضع بنسبة خالل الشهور ا

مع  2114% سنة 31مقابل  2111% سنة 27,8الرضاعة الطبيعية الحصرية تراجعا بالمغرب لتصل إلى 

تتحدد مالحظة ارتفاع طفيف في نسبة األطفال أقل من خمس سنوات الذين استفادوا من الرضاعة الطبيعية والتي 

 %.92,2في 

قطاع الصحة بالمغرب تحديات مهمة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمحددات االجتماعية للصحة. العمل على ويواجه 

هذه المحددات يستوجب وضع سياسة بين قطاعية تشرك جميع القطاعات المعنية والذي يؤثر عملها بشكل مباشر 

 ء، واإلسكان...غير مباشر على الصحة كالتعليم، والتجهيز، والماوأ

وتجدر اإلشارة إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار التحديات المرتبطة بشكل مباشر بعمل وزارة الصحة  كضعف 

التضامن المؤسساتي والتعاضد عند المرض، وقلة الموارد البشرية باإلضافة إلى قلة توعية الساكنة بالمخاطر 

 المتعلقة بالصحة.

 التربية الوطنية . قطاع9

بالمناطق القروية جميع مستويات التعليم  من أجل الولوج الى الفتيانلفتيات وامبدأ تكافؤ فرص تفعيل  يعتبر

يبدل ذلك، ومن أجل  الوطنية.التربية قطاع برنامج عمل في   امحورا استراتيجيوالحضرية، وفقا للدستور، 

                                                 
62

 في مجال محاربة سوء التغذية. جائزة للمغرب  مكافئة له على الجهود المبذولةمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة منحت   
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وحشد  التحديات مواجهةن خالل ، مالقروي الوسطالفتيات خاصة في تشجيع تمدرس كبيرة لالقطاع مجهودات 

 .المحليين والفاعليناألسر و، درسات، وخاصة المدرسين والمتدخلينجميع الم تجهودام

  عياري الم . جذاذة تقديمية للقطاع واإلطار8.3

 جذاذة تقديمية 8.8.3

ر خاصة ، قامت وزارة التربية الوطنية  بمجموعة من اإلصالحات المؤسساتية ويتعلق األم 2113منذ سنة 

بإعادة تنظيم الهياكل والالمركزية والالتمركز لجميع فروعها وإصالح مهامها اإلدارية، فضال عن وضع بيئة 

مالئمة للتغيير وذلك عبر التثمين المادي والمهني للفاعلين الذين يشتغلون في النظام التربوي. ولهذا قامت 

 من عدد الهياكل المركزية.الوزارة بوضع هيكلة تنظيمية جديدة مع مراعاة التخفيض 

وتخول لإلدارات المركزية مهام وأدوار متعلقة باألساس بالتوجه والتصميم على المستوى الوطني من أجل 

 تطوير النظام التربوي. 

إنشاء األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل  2111في إطار عملية الالمركزية والالتمركز، تم منذ سنةو

ئط التعليمية على المستوى الجهوي والخريطة المدرسية الجهوية وتنفيد عمليات البناء السنوية تحديد الخرا

وتوسيع وتجهيز المؤسسات التعليمية. وتقوم األكاديميات أيضا بتنفيذ عمليات المراقبة من أجل تقييم حالة 

عدد الموارد البشرية تزايدا  المؤسسات التعليمية، وجودة الصيانة وتوفر الموارد الالزمة للعمل. ولقد عرف

مستمرا مع تسجيل تفاوت على مستوى الجهات والوسط والوظيفة. وتبقى تمثيلية النساء ضعيفة في هيئة التدريس 

 ا في مواقع صنع القرار.ذوك

من مجموع موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني البالغ عددهم  %39وهكذا، لم تتجاوز نسبة النساء 

امرأة 111.398أي حوالي  2114-2113موظف خالل سنة  283.312
63
. 

من هيئة التدريس  %23,1من هيئة التدريس بالتعليم االبتدائي، و %21,1وتشكل نسبة النساء المدرسات حوالي 

 من هيئة التدريس بالثانوي التأهيلي .  % 15,5بالثانوي االعدادي و

القرار على المستوى المركزي والجهوي والمحلي جد منخفضة ومع ذلك، تبقى تمثيلية المرأة في مواقع صنع 

 (.1)انظر الملحق 

الفريق الوطني إلدارة  ،2119سنة  ،نشاءإولضمان إدماج بعد النوع االجتماعي في برامج عمل الوزارة، تم 

يميات تم تعزيز كل األكاد 2113البعد النوعي داخل مديرية االستراتيجية واإلحصاء والتخطيط. وخالل سنة 

الجهوية للتربية والتكوين بفريق جهوي إلدارة بعد النوع الجتماعي من أجل مأسسة المساواة بين الجنسين داخل 

لم يتم بعد  هذه الهياكلاألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وجميع فروعها الجهوية. وتجدر االشارة الى أن 

شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات في  كما أن القطاع عضو تفعيلها ومأسستها في الهياكل التنظيمية للوزارة.

 . 2111تأسيسها سنة  ذلك منذو من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية

 . اإلطار المعياري 2.8.3

لك وذ ،وقع المغرب على معظم المعاهدات الرئيسية لحقوق اإلنسان التي تؤكد بدون استثناء على الحق في التعليم

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ، وفي إطار مرجعية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

واالعالن العالمي للتعليم  أهداف األلفية للتنميةو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ووالثقافية

والقرارات الدولية المتعلقة بالتمدرس. ومن أجل مالئمة ا الوصايا ذ( واتفاقية عمل بكين... وك1991للجميع )

 31الولوج العادل والمتساوي للتمدرس في المادتين )التأكيد على التشريعات الوطنية بجميع المعاهدات، تم 

ا الحقذوانجاز برامج العمل التي تدعم ه ة( من الدستور وبلور128و
64

  . 

طرف المغرب في مجال حقوق االنسان، يساهم قطاع التربية  وفي اطار تتبع تفعيل المعاهدات الموقعة من

وفد الوزاري الالتي ينسقها  تفاقيات المتعلقة باحترام حقوق اإلنساناالمراقبة تنفيذ  تقاريرالوطنية بشكل فعال في 

باإلضافة إلى ذلك، ساهم . 2114ي تمت بلورته سنة ذالالدوري الشامل تقرير الوباألساس  لحقوق اإلنسان

                                                 
أطر للدعم االداري، واالجتماعي  2.522أطر مشتركة، و 2.313مدرسات، و 111.112تتوزع موظفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على الشكل التالي:  63

 أساتذة باحثين في مراكز التكوين. 82لتأطير والمراقبة البيداغوجية وأطر ل 115أطر للتوجيه والتخطيط، و 118أطر للتسيير والمراقبة المالية، و 287والتعليمي، و
 .2114لسنة  من تقرير حول ميزانية نوع االجتماعي 2للمزيد من التفاصيل حول اإلطار المعياري الذي يحدد الحق في الولوج للتعليم في المغرب، انظر الملحق   64
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وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية  معبتنسيق المتعلق بتتبع اتفاقية عمل بكين تقرير لقطاع في الا

   االجتماعية.

 . الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.3

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية8.2.3

توفير الخدمات المدرسية مع مراعاة  التربية الوطنية على أربعة توجهات استراتيجية:تعتمد استراتيجية قطاع 

ضمان تدبير جيد و تطوير حكامة النظام  التربويو تحسين جودة  المقررات التعليميةو العدالة وتكافؤ الفرص

غشت  21اب الملكي لالواردة  في الخط لتعليمات الملكيةوفقا ل للموارد البشرية وتعزيز قدراتها ومهاراتها

2113 . 

من أجل  (المؤسسات التعليميةعلى )من اإلجراءات  مجموعة، تم تنفيذ قطاع التربية الوطنيةوبهدف تحسين أداء 

تحديد ا ذكو المؤسسات التعليمية تسييرتسريع إجراءات و، الوطنيةحتياجات اال التربية والتكوين معنظام  مالئمة

استمرار و لقطاعل اتيتعزيز التنظيم المؤسسلافة إلى ذلك، اتخذت إجراءات . باإلضالمتدخلينمسؤوليات كل 

 .2112و 2112ما بين غطي الفترة ي يلمعلومات الذلنظام ا رئيسيةال العمل وتنفيذ خطة يةالتعاقد

الالمركزية  مسلسلفي  القطاع، شرع ربويأداء النظام التلتحسين  أساسيةالتي تعتبر وفيما يخص حكامة القطاع 

إدارة الميزانيات على المستوى المحلي جزء وتعتبر لقطاع. لالمخصصة  الهامة الموارد تسييرتحسين من أجل 

مع تتفاعل في المدارس والتأكد من أن البرامج التعليمية  الحكامةفعالية والتحسين برنامج يهدف الى من 

 االحتياجات اإلقليمية.

الجهوية للتربية  تاألكاديميابينها التعاقد مع  من من اإلجراءاتتنفيذ العديد ا البرنامج أيضا من ذوسيمكن ه

لمعلومات، لفعال  نظام وضعو المؤسسات التعليميةوإعادة تصميم مجالس إدارتها، وتعزيز استقاللية والتكوين 

 في النظام.مسؤولية كل الفاعلين وتعزيز الشفافية و

"مسار"،  بتعميم تدريجي لمنظومة التدبير المدرسي 2114-2113الدراسي  موسمخالل القام القطاع وهكذا، 

باستخدام بوابة مخصصة لهذا الغرض، وإنشاء  لكذمباريات الولوج للمراكز الجهوية للتربية والتكوين ووتنظيم 

وتشغيل النسخة الجديدة من خدمة  بالمؤسسات التعليمية" مواكبة"لمنظومة تتبع الدخول المدرسي نسخة جديدة 

 .األخضرلتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط  ةصصمخال"انسات" 

 لك عن طريقذالمعلوماتية وتطبيقات الاإلدارة التربوية في استخدام قام قطاع التربية الوطنية أيضا بمواكبة و

العمل  أوقاتتتبع ي سيمكن من ذصوصي والالتعليم الخخاص بح موقع اافتتوبإنشاء "مكتب المساعدة"، 

 .خدمات إلدارة نظام التفتيشالإعداد موقع ا ذن وكوالمدرس التي يشتغلها ةاإلضافي

 طات المسار المهنيلتطوير مخط شاملةسياسة  القطاع في تنفيد إدارة الموارد البشرية، شرعوفيما يتعلق ب

 تعيينهم في مواقع مناسبة يكونون فيها أكثر عطاءا وفعالية. من أجلمدرسين لل الحركات االنتقاليةو

، ولي واالبتدائيالتعليم االوتعميم ، التمدرسدعم الى ضرورة تتبع المجهودات المبذولة في مجال  وتجدر االشارة

ولي في التعليم اال %75 ب قدرتمدرس يمعدل من أجل الوصول ل يالتأهيلوتوسيع قاعدة التعليم الثانوي 

في أفق الثانوي التأهيلي ليم التعفي   %25واالعدادي الثانوي في التعليم  %91والبتدائي في التعليم ا %111و

 البتدائيفي التعليم ا اع المدرسيطلى خفض معدل االنقإوفي نفس االطار تهدف المجهودات  .2117-2112 سنة

 ،إتمام التعليم. أما معدالت %7,4و %5,2و %2,1ليصل على التوالي الى  الثانوي التأهيلياالعدادي والثانوي و

 الثانوي التأهيليفي % 21و االعداديالثانوي في % 81والبتدائي، لتعليم افي ا %91فمن المنتظر أن تصل الى 

 .2117-2112 أفق  في

 تمكين المرأة. مراعاة المساواة بين الجنسين و2.2.3

 أفقيا اعنصريعتمدها قطاع التربية الوطنية استراتيجية العمل التي  الولوج للتعليم فيتكافؤ فرص مبدئ عتبر ي

الكمي والنوعي إلى جميع مستويات التعليم في كل من  الولوج من حيثتوخاة هداف المتحقيق األ رمي الىي

 .والقروي الحضريالوسطين 

الوسط الفتيات وخاصة في مدرس إلى تحسين ت الهادفةالمشاريع القطاع مجموعة من  ، نفذإلطارا اذهفي و

 ."االجبارييم "تعميم التعل في قطب  تندمجمشاريع ويتعلق األمر باألساس ب، القروي
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وقام  التربية الوطنية.في نظام  نوع االجتماعيلشراكة تهدف إلى إدماج بعد الل عدة برامج ومشاريع وضعكما تم 

 من أهمها: .لتسهيل تنفيذ هذه المشاريع وحدة مركزية للدعم االجتماعي القطاع أيضا بإنشاء

 يبرنامج العرض المدرس

العرض توسيع  منساس باألالمدرسية  لخدماتبرنامج امكن للمدارس،  البنية التحتيةفي اطار اعادة تهييئ  

مبدئ إلى تنفيذ أيضا . ويهدف البرنامج الجماعاتيةمدارس اللتعليم األساسي وذلك من خالل إنشاء با يالمدرس

الوسط في  التمدرسإلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتحسين معدالت و ،سنة 15 غاية إلىاالجباري التعليم 

 الهدر المدرسي.، وبالتالي محاربة قرويال

مدرسة  13مقابل  2114-2113مدرسة سنة  28 مومياالبتدائي الع التعليمفي  الجماعاتيةبلغ عدد المدارس  ولقد

 .ةالسنة المقبلإضافية في  جماعاتيةمدرسة  32 نتظر انشاء. ومن الم2111-2119سنة 

 يامج الدعم االجتماعنبر

أعطى قطاع التربية الوطنية ومحاربة اإلقصاء، المعوزين األطفال  تمدرسوتحسين تشجيع التعليم من أجل 

 ، وبالنسبة للفتيات.الوسط القرويلدعم االجتماعي، وخاصة في لأهمية كبيرة 

وتوزيع الكتب  الداخلياتالمدرسية وطاعم مج المنح الدراسية والماراالهتمام بشكل كبير ببفي هذا السياق، تم 

النقل يتعلق األمر بخدمات المشاريع المحلية، والتالميذ من  استفادةضمان على  أيضا لقطاعا سهريالمدرسية. و

 ". الطالبةالمدرسي ومؤسسات "دار 

 2114-2113بجميع مستوياته سنة  وميالمدرسية في التعليم األساسي العم المطاعمبلغ عدد المستفيدين من و

التي يوليها القطاع للوسط القروي، فقد  كبيرةونظرا لألهمية الفتيات. منهم  %49، تلميذ 1.227.119حوالي 

الداخليات لمستفيدين من ا أما عدد فتيات. منهم% 51 ،%88الى  المدرسية وصل معدل االستفادة من المطاعم

من الوسط % 42فتيات و هم% من41بجميع مستوياته،  وميالتعليم األساسي العمب  تلميذ 118.239بلغ فقد 

، فقد لدراسيةمن المنح ا نوفيما  يخص عدد المستفيديفتيات. هم من %42تلميذ،  45.413 أي حوالي، القروي

بجميع مستوياته  وميالتعليم األساسي العمعلى المستوى الوطني ب خالل نفس السنةطالب  132.344إلى وصل 

  .% منهم فتيات(42) الوسط القرويب في الط 25.252الى فتيات( و % منهم 41)

عوزة من أجل ألسر المعلى االمدرسية  تخفيف أعباء المصاريفإلى  مدرسية" حقيبةدف مبادرة "مليون هوت

 1,7 ،سنويا من هذه المبادرةتلميذ مليون  4استفاد حوالي ، 2111-2119سنة  ذومن. محاربة الهدر المدرسي

 األدواتعدد المستفيدين من ، بلغ 2114-2113 وخالل سنة. % في المتوسط45 أي حواليفتيات،  هممليون من

الوسط في وفتيات.  هم% من54 االعدادي العمومي، االبتدائي والثانوي  تعليمفي ال تلميذ   3.735.421المدرسية 

 فتيات. هم% من45 ، 2.298.482 وصل عدد المستفيدين الى، القروي

جميع مستويات التعليم في  2114-2113 طالب سنة 48.813الطالب من اسكان حوالي دار   برنامجومكن  

تلميذ   35.788استفاد  ،دار الطالب. وفي الوسط القروي 573مستفيدة من  22.522 الوطني منهم  الصعيدعلى 

 لطالب.ل ادار 435فتاة في  12.592ا البرنامج منهم ذمن ه

المتوسط  على المدى  مخطط العمل االستراتيجي، تم وضع مشروعين للشراكة من أجل تنفيذ وفي نفس السياق

 :ويتعلق األمر ب  2112-2119لمأسسة المساواة بين الجنسين في النظام التربوي 

  الممول  ، على المدى المتوسط،  لمأسسة المساواة بين الجنسينمخطط العمل االستراتيجيمشروع دعم تنفيذ

-2113لفترة أوروخالل ا 833.111في إطار برنامج الدعم القطاعي لالتحاد االوروبي بميزانية تقدر ب

 :،. ومن أهم األنشطة المنجزة في إطار هذا المشروع2112

 " إجراء ورشة عملTeam building على مدى ثالثة أيام لتنشيط مختلف الفاعلين وجمعهم حول "

 أهداف مشتركة من أجل إدماج  المساواة بين الجنسين في حكامة قطاع التعليم.

  إلدارة بعد النوع الفريق الجهوي أعضاء واء الفريق الوطني أعضكل من تنفيذ دورتين تدريبيتين لفائدة

 االجتماعي.

  تنظيم أربع ورشات عمل جهوية للتخطيط المدمج للبعد النوعي من أجل بلورة خطة العمل الجهوية

 المتعلقة بالبعد النوعي.
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 .تشكيل خمسة مجموعات نموذجية لتشخيص حالة أدوات التحليل الداخلية والخارجية للتواصل 

 أعضاء الفريق الوطني  في الميزانية المتعلقة بالنوع االجتماعي لفائدة أيامتكوين لمدة أربعة جراء ا

 إلدارة بعد النوع االجتماعي والفريق الجهوي إلدارة البعد النوعي وأطر مديرية الميزانية.

 في التخطيط المالي. خاص بإدماج بعد النوع االجتماعي دليل  انجاز 

 وابة خاصة ببعد النوع االجتماعي.ب تطوير وتنفيذ  

 إلى يهدف والذي للتنمية، الكندية الوكالة مع بشراكة بالمغرب ادارة المؤسسات التعليمية مشروع دعم 

ومن أهم األنشطة المنجزة في  . التربوي النظام في بالنسبة للفتيات والفتيان األساسي التعليم جودة تحسين

 :إطار هذا المشروع

  نقلسيتم و. األكادميات الجهوية للتربية والتكوينبين نساء ورجال  النقاشاتمجموعات عقد سلسلة من 

السياسات والممارسات التي بفي الوزارة و شغيلنظام التالخاص بوتحليلها في التقرير  محتوى النقاشات

اء والرجال المساواة بين النسيهدف الى دعم الهيكل التنظيمي الذي  ووضعإدارة الموارد البشرية.  ؤطرت

 .الوزارةفي 

 في ( ؤسسات التعليميةالم راءومد الفريق الجهوي إلدارة بعد النوع االجتماعي )أعضاء تكوين المؤطرين

 .ؤسساتهممشاريع م أثناء بلورةنوع االجتماعي ال

داف القطاع في تفعيل أه التزامات معهذه البرامج والمشاريع  في اطار المتخذة والمنجزةاإلجراءات وتتماشى 

إنشاء آلية لرصد وتقييم يهمان على التوالي  ناللذا 2و 1الخطة الحكومية للمساواة وخاصة تلك المتعلقة بالهدفين 

المتعلق  9ا الهدف ذالقطاع. وكالنوع االجتماعي في التخطيط ووضع ميزانية  بعدوإدماج  المساواة بين الجنسين

 .االنقطاع عن الدراسةمكافحة جميع مستويات التعليم و بتعميم ولوج الفتيات الى
 

 إعداد الميزانية وتقديم مؤشرات النجاعة. 3.2.3

قطاع التربية  ترشيد استخدام الموارد المالية وتعزيز إنجازات ونجاح اإلصالحات المخطط لها، وضعمن أجل 

 بتدائي والثانويالوخاصة التعليم األولي واالفرعية  تهلجميع أنظم طار للنفقات على المدى المتوسطإالوطنية 

برمجة ميزانية التمويل والموارد المتاحة والمتوقعة على ويتعلق األمر ب. وما بعد الباكلوريا يتأهيلالو االعدادي

 (.2112-2113مدى أربع سنوات )

. وتقدر نفقات 2114مليار درهم خالل سنة  45,4التربية الوطنية ميزانية تقدر ب  قطاعخصصت الدولة لو

مليار درهم فقط  3,8% من ميزانية القطاع مقابل 87,2أي حوالي  2114مليار درهم سنة  39,58الموظفين ب

 .مليار درهم لفائدة  نفقات االستثمار1,98لفائدة  نفقات المعدات والنفقات األخرى و

 توزيع ميزانية االستثمار للقطاع حسب البرامج

والتكوين يزانية استثمار وزارة التربية الوطنية % من م85,7 نسبةحصة استثمار قطاع التربية الوطنية  تمثل

 %24,4درهم موزعة على الشكل التالي: ليار م 1,98أكثر من ف ،مليار درهم( 2,3)والتي تقدر ب  المهني

)مخصصة كلها تقريبا  مليار درهم 1,3سنة، أي حوالي  15مخصصة لبرنامج اجبارية التعليم الى غاية 

(، أي %31,2ببرنامج التعليم الثانوي وما بعد الباكلوريا )، متبوعة (والتكوين ألكاديميات الجهوية للتربيةل

وباإلدارة  ،(ألكاديميات الجهوية للتربية والتكوينمنها مخصصة ل %82,3) درهم يونمل 218,5حوالي 

ألكاديميات الجهوية للتربية منها مخصصة ل %25,8) درهم يونمل 98,7( أي حوالي %5والحكامة )

 .(نوالتكوي

لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنفقات  % من ميزانية االستثمار المخصصة92,8 من ويكرس أكثر

المؤسسات التعليمية وخاصة دفع أقساط الباقي إلعادة تأهيل يخصص درهم ومليار 1,8التجهيز، أي حوالي 

% 13,2تطوان تستحوذ على -ة. ويبين التوزيع حسب الجهة أن أكاديمية طنجصندوق التجهيز الجماعي قرض

 %(. 9)حوالي  والجهة الشرقية %(،11درعة )حوالي  -من ميزانية استثمار األكاديميات، تليها سوس ماسة

على المدى المتوسط،  لمأسسة المساواة بين و مخطط العمل االستراتيجي دعم تنفيذ  مشروع  وفي اطار

 يبعث القطاع. وباإلضافة إلى ذلك،  القطاعي في ميزانية النوع االجتماعبعد تم وضع دليل إلدماج ، الجنسين
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لكل المخصصة  ةالميزاني والتي تحددلألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  هيةوتوجي تأطيريةسنويا عدة رسائل 

 .في إعداد الميزانيةاالجتماعي  نوعلوتأكد على ضرورة ادماج ا ةأكاديمي

 جتماعياال تحليل مؤشرات األهداف حسب النوع

يعتبر قطاع التربية الوطنية من بين القطاعات الوزارية األربعة المقترحة من أجل اعادة هيكلة ميزانياتها تماشيا 

. وفي هذا االطار، فان القطاع في طور بلورة دالئل القانون التنظيمي لقانون الماليةمع مقتضيات اصالح 

2)انظر الملحق  بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي مؤشرات األهداف تماشيا مع برامج عمله والتي تأخذ
65
) . 

 

وبإنجاز الميزانية  بدراسة واقع ادماج بعد النوع االجتماعي في مسلسل 2113ر نبأيضا في نوقام القطاع وقد 

سنويا لألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين  هيةوتوجي تأطيريةعدة رسائل  دليل خاص بهذا البعد. كما تم بعث

في إعداد  النوع االجتماعيبعد وتأكد على ضرورة ادماج  ةلكل أكاديميالمخصصة  ةالميزاني والتي تحدد

 .الميزانية
 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.3

  االبتدائي قد تم تعميمه التعليمواذا كان ألطفال. ا مجال تمدرسالمغرب في السنوات األخيرة تقدما كبيرا في حقق 

، الوسطين القروي والحضري قد تم خفضها( وبين 1 يصل الى)مؤشر التكافؤ  ألوالدفتيات وابين ال والفوارق

 .العديد من األطفال يتركون المدرسة قبل نهاية التعليم االبتدائي فالزال هناك
 

 تحسن ولوج الفتيات الى مختلف مستويات التعليم

ختلف الفاعلين ، سجلت نسبة تمدرس الفتيات تقدما بفضل الجهود التي يبدلها قطاع التربية الوطنية بشراكة مع م

ملحوظا. وهكذا انتقل العدد االجمالي للفتيات المتمدرسات في جميع مستويات التعليم األساسي العمومي والخاص 

مسجال بذلك ارتفاعا يقدر ب  2114-2113فتاة سنة  3.111.447الى  2117-2112فتاة سنة  2.788.222من 

11% . 

منهم فتيات، أي  %44طفل،  745.991حوالي  2114-2113ميذ بالتعليم األولي خالل سنة وصل عدد التال

وصل هذا المعدل ، بالوسط القروي. و% عند الفتيات57,4و إجماال %24,3يقدر بتمدرس لل بمعدل ارتفاع خام

  .% عند الفتيات خالل نفس الفترة28,3% وإلى 41,7إجماال إلى 

% 99,5الى  2114-2113 سنة خالل السنة الدراسية 11و 2بالتالميذ ما بين  نسبة التمدرس الخاصة ووصلت

% 111,8% عند الفتيات. وبالوسط القروي، وصل هذا المعدل إجماال إلى 99,1إلى على المستوى الوطني و

 % عند الفتيات في الوسط الحضري. 97,5% إجماال و98,5% عند الفتيات خالل نفس الفترة مقابل 111وإلى 

% إجماال 87,2 سنة 14إلى  12يما يخص التعليم اإلعدادي، بلغت نسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ من وف

. وفي 2111-2111% على التوالي سنة 52,7و %21,3مقابل  2114-2113% عند الفتيات سنة 83,1و

% على 27,9% و37,5% عند الفتيات مقابل 21,5% إجماال و29,5الوسط القروي، وصلت هاته النسبة إلى 

 . 2111-2111التوالي سنة 

% سنة 37,2سنة تحسنا ملحوظا، حيث انتقلت من  17و 15وسجلت نسبة التمدرس الخاصة بالتالميذ ما بين 

 .% لدى الفتيات55,2% إلى 32,2إجماال، ومن  2114-2113% سنة 21,1إلى  2111-2111

 الهدر المدرسيمستويات ارتفاع  

ال بد من بدل المزيد من الجهود  ،في مجال تعميم التمدرس ربية والتكويننظام الت هالملموس الذي سجل تقدمرغم ال

التالميذ في النظام التربوي خاصة أن معدالت االنقطاع عن الدراسة الزالت مرتفعة وخصوصا إبقاء من أجل 

  في التعليم الثانوي االعدادي.

-2118 سنة% 3,3حيث انتقل من  ،اتدريجي اانخفاض يفي التعليم االبتدائ ولقد سجل معدل االنقطاع عن الدراسة

مقارنة مع  ةنقط 1,5ب%( 2,7الفتيات ) ويبقى هذا المعدل مرتفعا  لدى، 2112-2111 سنة % 1,9إلى  2119

من انتقل انخفاض حيث االعدادي ايضا  الثانوي في التعليم االنقطاع عن الدراسةمعدل وسجل %(. 1,2الذكور )

% 11,2و %،7,2إلى  2119-2118سنة  اجماال %12,9 منوعند االوالد % 14,3 منوعند الفتيات  11,1%

التأهيلي،   الثانوي في التعليم االنقطاع عن الدراسة بخصوص معدلو. 2112-2111 سنة% على التوالي 9,3و

                                                 
 .جتماعي وتعتبر مؤشرات مهمة بالنظر إلى المهام والبرامج التي تعدها الوزارةيتعلق األمر بمؤشرات مقترحة تراعي النوع اال  65
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من و، اجماال% 8,7% إلى 13من انتقل حيث   2112-2111و 2119-2118فقد عرف تحسنا ملموسا ما بين 

 .لذكورلدى ا % 8,9% إلى 13,1 منلفتيات وعند ا %8,4إلى  13%

 التوجهمؤشرات في و معدل النجاحفي  تحسن

 الى  %82,3األخيرة حيث انتقل من السنوات األربع ملموسا خالل  نالفتيات تحسا النجاح لدىمعدل عرف 

% في 78,3 الى  %71,8  االعدادي، ومن % في الثانوي81إلى  % 72,8ومن % في التعليم االبتدائي، 89,1

ولقد تم تسجيل هذا التفوق الدراسي للفتيات . 2112-2111و 2119-2118 خالل الفترة ما بين   الثانوي التأهيلي

 مقارنة مع الفتيان بالرغم من العراقيل التي تواجهها الفتيات عند ولوجهن للمدرسة.

أن الشعب  ،2114-2113حسب الشعب خالل سنة  العمومي يفي التعليم الثانوي التأهل التالميذ توزيعيبين و

 ولوج التالميذ وعرفت نسبةفتيات.  هم% من47 مجموع التالميذ،من  %58حوالي  تستقطبالعلمية والتقنية 

 اويمكن تفسير هذ تالميذ. من مجموع %5النسبة  هاألخير استقرارا حيث لم تتجاوز هذالعقد  خالل للشعب التقنية

تتطلب استثمارات كبيرة )ورشات والتي هذا النوع من التعليم الزمة للالمتخصصة ا  الوضع بضعف التجهيزات

المساواة  حقق انجازا في ةأن قطاع التربية الوطنيالجنس،  ويبين توزيع التالميذ حسبعمل، والمختبرات ..(. 

الشعب في المسجالت ت الفتياوهكذا تصل نسبة العلمية والتقنية. التسجيل في الشعب بين الفتيات والفتيان في 

 .2114-2113 سنةعلى التوالي  %47,1و  %51 الىوالعلمية  التقنية

 نسبة الفتيات المسجالت في شعب التعليم الثانوي التأهيلي العمومي:  12 مبيان

 

 

 التكافؤ بين الجنسينتطور مؤشرات 

حيث انتقل من ائي العمومي تطورا مهما على المستوى الوطني بالتعليم االبتد مؤشر التكافؤ بين الجنسينعرف 

، أي بارتفاع 21144-2113ولد ممدرس( سنة  111فتاة ممدرسة مقابل  91) 1,91إلى  2111-2111سنة  1,84

، انتقل هذا بالوسط القرويمما يؤكد مساواة فرص الولوج للتعليم بين الفتيات والفتيان. و نقاط مئوية 7يقدر ب

 نقطة مئوية. 14أي بارتفاع يقدر ب ، ولد ممدرس( 111فتاة ممدرسة مقابل  91) 1,91إلى  1,72من المؤشر 

،  1,81إلى  1,75من  بالتعليم الثانوي االعدادي العمومي انتقل مؤشر التكافؤ بين الجنسينخالل نفس الفترة، و

خالل  1,22إلى  1,42وسط القروي من في حين انتقل هذا المؤشر بال .نقاط مئوية 5مسجال بذلك ارتفاعا يقدر ب

 نقطة مئوية. 21نفس الفترة أي بارتفاع يقدر ب

سنة  1,91إلى  2111-2111سنة  1,85من  بالتعليم الثانوي التأهيلي العمومي وانتقل مؤشر التكافؤ بين الجنسين

الوسط القروي من وانتقل هذا المؤشر ب .نقاط مئوية 2على المستوى الوطني، أي بارتفاع يقدرب 2113-2114

 نقطة مئوية. 18لك ارتفاعا يقدر بذمسجال ب 1,22إلى  1,48
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 تطور مؤشر التكافؤ بين الجنسين حسب المستويات:  13 مبيان

  

 والتدابير المتخذة من أجل ادماج النوع االجتماعي في الميزانية . أهم التحديات1.3

سنة في  15و 2ين تتراوح أعمارهم ما بين ذربية الوطنية "جميع الفتيات والفتيان السجل الهدف العام لقطاع الت

المدرسة" تطورات هامة تتجلى باألساس بالتحسن الكبير لمعدالت التمدرس. وتبقى الفوارق في التمدرس بين 

المناطق النائية أوبالنسبة ين يقطنون في ذال بالنسبة لألطفال الإالفتيات والفتيان جد ضعيفة في التعليم االبتدائي 

 لألطفال المعوزين.

ومن أجل ترسيخ ادماج النوع االجتماعي في ميزانية قطاع التربية الوطنية، يجب توعية جميع الفاعلين في 

ادماج النوع االجتماعي في الميزانية. ويتعلق  مأسسةوالتتبع والتقييم ومشاركتهم في  التخطيط والميزانية مسلسل

التخطيط ووضع ين )المديرين المركزيين والجهويين(، والمكلفين  بالقرار السياسي يصناعب ساألمر باألسا

على المستوى  ياالجتماعنوع الوالمصممين ومديري المعلومات وأعضاء فريق إدارة  وباإلحصاء، ةالميزاني

 .والمحلي الجهويالوطني واإلقليمي و

 قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية. 11
 

 حرزهذا اإلطار، أ . وفيمحاربة التمييز بين الجنسينتقليص الفقر ولتعتبر محاربة األمية من بين الوسائل الفعالة 

السنوات األخيرة في مجال محاربة األمية واالنقطاع عن الدراسة لدى الشباب. خالل  اتقدما كبير المغرب

، وذلك 2112% بحلول سنة 21مية إلى أقل من وتهدف السياسة الوطنية  لمحاربة األمية الى خفض معدل األ

 وفقا ألهداف األلفية للتنمية، مع اعطاء أهمية خاصة من أجل القضاء كليا على األمية لدى الشباب.

 

 . جذاذة تقديمية للوزارة واإلطار المعياري 8.80

 . جذاذة  تقديمية8.8.80

النظاميةتتجلى المهام الرئيسية لقطاع محاربة األمية والتربية غير 
66
في إعداد استراتيجية الحكومة لمحاربة أمية  

الكبار وضمان تنفيذها وفقا لتوجهات الحكومة. وتتجلى اختصاصاته أيضا في اإلشراف والمساهمة في تصميم 

سنة،  12األمية، وضمان تعلم القراءة والكتابة لألشخاص األميين الذين تتجاوز أعمارهم ووتنفيذ برامج مح

األمية. وفي نفس اإلطار، يشجع القطاع تعزيز الشراكة وة أنشطة مختلف الفاعلين في مجال محوتنسيق ومراقب

مع مختلف الفاعلين )القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية(، والشراكة االجتماعية مع الجماعات 

 األمية.والمحلية وضمان التكوين وتعزيز قدرات مختلف المساهمين في برامج مح

% من إجمالي الموظفين. 42,4يعادل ، أي مامنهم نساء14موظفا و 33تغل بمديرية محاربة األمية حوالي ويش

من التقنيين. وتصل  5اثنان رؤساء أقسام( و نامرأة، تسعة هن أطر )من بينه 14وتجدر االشارة الى أن من بين 

 (.1)انظر الملحق  %22نسبة التأطير لدى النساء إلى 

 النوع االجتماعي خاصة بيضا إلى أن مديرية محاربة األمية تتوفر على نقطة ارتكاز وتجدر اإلشارة أ

تواصل مع مختلف القطاعات الوزارية والفاعلين في تسهر على  الفي برامج عمل المديرية و هتتبع إدماجتتكلف ب

 مجال المساواة بين الجنسين.

                                                 
 .2111أكتوبر  2بتاريخ  19-38أصبح قطاع محاربة األمية والتربية غير النظامية حاليا يسمى الوكالة الوطنية لمحاربة األمية بموجب القانون رقم  66 
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 . اإلطار المعياري 2.8.80

وبشكل واضح منذ  1948لكتابة ضمنيا في اإلعالن العالمي لحقوق االنسان منذ ظهر الحق في تعلم القراءة وا

، أكد إعالن برسبوليس أن " الحق في تعلم 1975في اتفاقية محاربة التمييز في مجال التعليم. وفي سنة  1921

أكدت كل من ، 1979حق جوهري لكل إنسان". وأخيرا، في سنة والقراءة والكتابة ليس غاية في حد ذاته وانما ه

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد 

 الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على حق تعلم القراءة والكتابة بالنسبة للكبار.  

القراءة والكتابة واكتساب المعرفة والمهارات األساسية التي  ( على أن " تعلم11وأكد إعالن هامبورغ )القرار

حق أساسي من حقوق اإلنسان ".وتوصي ويحتاجها كل شخص ليواكب التطور السريع الذي يعرفه العالم ه

حول موضوع " تعلم القراءة والكتابة، مصدر للحرية" على  2113سنة والمائدة المستديرة التي نظمتها اليونسك

مقاربة لتعلم القراءة والكتابة تستند على الحقوق وتندرج ضمن االدماج الذي يهدف الى التنمية ضرورة نهج 

األمية نهائيا" باسم الحق في التعليم في و(. وأخيرا، تم التذكير بضرورة "مح2112البشرية )اليونسكو، 

 (.2119( وبيليم )2111(، وداكار )1991مؤتمرات جومتين )

(، والخطابات 31تستند هذه االستراتيجية على الركائز الوطنية وهي الدستور )المادة وعلى المستوى الوطني، 

 مساواةلخطة الحكومية للاالوطني للتربية والتكوين. ويساهم كذلك القطاع بشكل مباشر في تنفيذ  العهدالملكية، و

فق المناصافةأفي 
67
 (.2)انظر ملحق 

 راعي بعد النوع االجتماعي. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية ت2.80

 . وضع السياسات واالستراتيجيات القطاعية8.2.80

سنة من الذين لم يلجوا أبدا  15تتجلى محاربة األمية في المغرب في سياسة شاملة تهدف جميع البالغين أكثر من 

 الى المدرسة مع اعطاء أهمية خاصة للنساء من أجل تسهيل اندماجهن في المجتمع.

محاور 11رتكز على استراتيجية وطنية لمحاربة األمية ت 2114طار، بلور المغرب سنة ا االذفي هو
68

. ووفقا 

لمحاور هذه االستراتيجية، تم وضع مجموعة من البرامج تأخذ بعين االعتبار خصوصيات المجموعات 

 المستهدفة. فيما يلي أهم إنجازات هذه البرامج:

 برنامج محواألمية
 

األميةوبرامج مح وصل عدد المستفيدين من
69
. وتنتمي األكاديميات 2114-2113شخص سنة   558.138 لىإ 

-سوس بجهة التي سجلت أكبر عدد من المستفيدين إلى الجهات التي تعرف أعلى نسب من األمية. ويتعلق األمر

-تانسيفت -مراكشجهة %( و11,2تافياللت )-مكناس جهة من مجموع المستفيدين(، تليها %12,2درعة )-ماسة

 .%(7,7تاونات )-الحسيمة-تازةجهة %( و8,3الحوز )
 

 ةبرنامج التربية غير النظامي

وضعت مديرية التربية غير النظامية برنامج استدراك التمدرس وإعادة اإلدماج والذي يهدف إلى توفير التعليم 

في التكوين ولتربوي أالمنقطعين عن الدراسة من أجل إدماجهم في المسار اومدرسين أتاألساسي لألطفال غير الم

 اإلدماج في الحياة المهنية. ويتكون هذا البرنامج من برنامجين فرعيين:والمهني أ

  برنامج "الفرصة الثانية" الذي يستهدف األطفال غير الممدرسين أوالمنقطعين عن الدراسة من خالل توفير

لفهم الشخصي ونوع االدماج التعليم األساسي لمدة سنة واحدة أواثنين أوثالث سنوات اعتمادا على م

المطلوب. وقد تم تقسيم هذا البرنامج الى برنامجين: برنامج الشراكة مع المنظمات غير الحكومية وبرنامج 

 االحتضان.

  برنامج سلك االستدراك "استدراك" الذي ينفد من جهة، بالمؤسسات التعليمية النظامية من طرف أساتذة

تأهيل من اجل ادماج سريع لألطفال المنقطعين عن الدراسة، ومن جهة التعليم العام ويهدف الى إعادة ال

أخرى، من طرف الجمعيات التي تستعين بمنشطين داخل المدارس في اطار سد الخصاص إلنقاذ التالميذ 

 من االنقطاع عن المدرسة.
 

                                                 
67

 .2114رير ميزانية النوع االجتماعي لسنة للمزيد من التفاصيل يمكن االطالع على ملحق تق  

 ية االجتماعية المندمجة.نظام المعلومات والشراكة والكفالة والتنظيم، وبرامج تربوية وتكوين المتدخلين والتعاون الدولي والمتابعة والمراقبة والتقييم والتنم 68 

69
 .المقاوالت مجوبرنا الجمعيات وبرنامج العمومية القطاعات وبرنامج العام البرنامج 
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اب غير الممدرسين ، حقق هذا البرنامج نتائج جيدة لفائدة األطفال والشب1997ومنذ اعطائه االنطالقة سنة 

عدد و 42.291الذين انقطعوا عن الدراسة. وهكذا وصل عدد المستفيدين من برنامج الفرصة الثانية  الى وأ

. ومكن أيضا هذا البرنامج من االدماج مستفيد 1.125ية "الجمعيات" الى  المستفيدين من برنامج المواكبة التربو

 واكبة التربوية.شخص في اطار برنامج الم 282 حواليالمباشر ل

وتنتمي األكاديميات التي سجلت أكبر عدد من المستفيدين من برنامج استدراك التمدرس وإعادة إدماج األطفال 

سوس ماسة درعة جهة مدرسين إلى المناطق التي تعرف أعلى نسبة من الكثافة السكانية. ويتعلق األمر بتغير الم

جهة شخص( و 3.522تطوان )-طنجةجهة شخص( و 3.582ت )تافيالل -مكناسجهة  مستفيد(، تليها 17.497)

 شخص(. 3.372الحوز )-تانسيفت-مراكش

 تمكين المرأة. مراعاة المساواة بين الجنسين و2.2.80

األمية وذلك ووضعت مديرية محاربة األمية مشروعا إلدماج مقاربة النوع االجتماعي والمواطنة في برامج مح

. ويهدف هذا المشروع GIZالمساواة بدعم مالي من وكالة التعاون األلماني  من أجل الخطة الحكوميةفي إطار 

 إلى:

 ( 21دعم قدرات الموارد البشرية لمديرية محاربة األمية في مجال مقاربة النوع االجتماعي والمواطنة 

 شخص( على المستوى المركزي.

 األمية )المنظمات وون في مجال محدعم قدرات المسؤولين الجهويين والمحليين وكذا األشخاص الذين يشتغل

شخص( في  381غير النظامية، والفاعلين العموميين والمسيرين والمشرفين والمدربين/المدربات )

 المجاالت المتعلقة بمقاربة النوع االجتماعي والمواطنة.

 ي للممارسين تصميم وتطوير مواد تربوية متعلقة بمقاربة النوع االجتماعي والمواطنة من أجل التدريب الذات

 األمية.وفي مجال مح

  المساعدة التقنية من قبل مختصين في مقاربة النوع االجتماعي، ومراجعة المناهج واالليات المتواجدة مع

 مراعاة إدماج مقاربة النوع االجتماعي والمواطنة.

ية، إلثراء نظام جيد للمشاريع التي تعزز المساواة بين الجنسين، تقوم مديرية محاربة األم ذومن أجل تنفي

معلوماتها، بمقارنة منتظمة بين عدد النساء والفتيات األميات وبين عدد األشخاص الذين يعرفون القراءة 

 والكتابة. 

األمية وومنحت منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونيسكو( ميزة الشرف لجائزة "كونفوشيوس" لمح

مية، وذلك تقديرا للجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال. ويعتبر هذا لمديرية محاربة األ 2112برسم سنة 

تمكين األمية، وخاصة المساهمة في واألمية وما بعد محوالتتويج اعترافا بما تم إنجازه على مستوى برامج مح

 بالمغرب. المرأة

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة3.2.80

 المنفذةمتوسط والذي يلخص االستراتيجية اللنفقات على المدى ا ية على إطارتتوفر مديرية محاربة األم

وذلك حسب نوع برامج التدخل ومتطلبات التمويل. وبلغت ميزانية قطاع مبرمجة الوواإلجراءات المتخذة أ

 128. وبلغت نفقات االستثمار 2114مليون درهم سنة   212,2محاربة األمية والتربية غير النظامية حوالي 

 % من ميزانية القطاع.83,1مليون درهم وتمثل 

 حصة ميزانية االستثمار المخصصة لبرامج القطاع

 129,1% من ميزانية استثمار القطاع،  أي أكثر من 23,9األمية أكثر من وتمثل نفقات استثمار مديرية مح

اقي لمديرية التربية غير مليون درهم ولقد تم تخصيصها كليا للوكالة الوطنية لمحاربة األمية. وخصص الب

 مليون درهم. 38,8النظامية أي 

% من ميزانية استثمار المديرية لبرنامج 17,5وفيما يتعلق بمديرية التربية غير النظامية، يخصص حوالي

 281.111مليون درهم والباقي موزع بين برنامج محاربة الهدر المدرسي ) 2,8الفرصة الثانية، أي حوالي 

 مليون درهم(. 31,2لتجهيز لألكاديميات الجهوية في إطار مشروع التربية غير النظامية )درهم( ومعونات ا
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 حسب النوع االجتماعي تحليل مؤشرات النجاعة

على مستوى ميزانية االستثمار. ويبين  امؤشر 22للقطاع أن هناك  2113أتاحت معاينة تقرير مؤشرات أهداف 

ألنها مصنفة حسب الجنس والوسط والفئة االجتماعي  النوع تحليل هاته المؤشرات أن بعضها يراعي بعد

ضرورة إضافة مؤشرات أخرى وتصنيفها حسب الجنس والفئة العمرية لتكون  العمرية. وتنبغي اإلشارة إلى

 .(2أكثر فعالية )انظر الملحق 

 المتعلقة بالقطاع . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.80

رية محاربة األمية بشراكة مع مختلف الفاعلين من أجل محاربة األمية مكنت المجهودات المبذولة من طرف مدي

. وقد وصل هذا المعدل فوقفما  سنوات 11األمية لدى البالغين  وتراجع نسبي لمعدل محتسجيل بالمغرب من 

%32,7إلى 
70

نقاط. وال تزال النساء تعاني  2، أي بانخفاض يقدر ب2114% سنة 42,7مقابل  2112سنة   

. وتعاني المناطق 2112% من الرجال سنة 25,3% منهن أميات مقابل 47,2هذه اآلفة حيث أن  أكثر من

 .2112% سنة 24,7القروية من انتشار أكبر لهذه اآلفة خاصة لدى النساء حيث وصلت هذه النسبة إلى 

 حسب الجنسفوق فما  سنوات 80تطور معدل محواألمية لدى البالغين :  14 مبيان

 

 

 . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر11

رج في العديد من نصوص الدستور، وقد انخرطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دالتعليم حق أساسي م

التعليم إلى وتكوين األطر في مجموعة من االصالحات الرامية إلى تمكين الطالبات والطلبة من الولوج المنصف 

 العالي.

 جذاذة تقديمية للوزارة واإلطار المعياري. 8.88

 تقديمية  للوزارة جذاذة . 8.8.88

تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر بوضع وتفعيل السياسة الحكومية في مجال التعليم العالي 

ة في وضع نظام تعليمي جامعي وطني مع السهر الجامعي والبحث العلمي. وتتجلى المهام الرئيسية لهاته الوزار

وضع كذا و، على تنفيذه وإصالحه وتشجيع البحث العلمي التطبيقي واألساسي وإقامة تعاون ثقافي ثنائي ودولي

تقييم هذه البرامج. وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث وليات لتتبع آبرامج عمل لتطوير التعليم العالي الجامعي و

وين األطر كذلك بالتخطيط والتنسيق وتقييم األنشطة المتعلقة بتكوين األطر وذلك بتعاون مع العلمي وتك

 مؤسسات التعليم العالي باستثناء المهام المسندة إلى وزارة التربية الوطنية.

ارب ما يق 2113لي الجامعي سنة اوفيما يخص الموارد البشرية، فقد بلغ عدد الموظفين اإلداريين في التعليم الع

من مجموع الموظفين. أما فيما يخص عدد األساتذة في التعليم العالي  %41تمثل النساء ا، حيث موظف 11.244

من هذا المجموع )أنظر  %22 أستاذ، وتشكل النساء 14.332 ما يقارب 2113-2112العمومي، فقد بلغ سنة 

(1الملحق 
71
. 

                                                 
70

 حسب المندوبية السامية للتخطيط.
71

 لجامعات.حصة النساء المدرسات من مجموع األساتذة الجامعيين في مؤسسات التعليم العالي العمومي إضافة إلى مؤسسات التعليم العالي غير التابع ل 
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  . االطار المعياري2.8.88

م المغرب إلى العديد من االتفاقيات الدولية ضواة في الولوج إلى التعليم العالي، انمن أجل ضمان العدالة والمسا

الدولي  لعهد( وا22اإلعالن العالمي لحقوق االنسان ) المادة  :هاوالوطنية المتعلقة بحقوق اإلنسان. ومن أهم

على جميع أشكال التمييز ضد  ( واتفاقية القضاء13المتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )المادة 

( وأهداف األلفية 5)المادة  ( واالتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري11المرأة )المادة 

واة في الحصول على الحقوق األساسية اركز الدستور المغربي على المسفقد على الصعيد الوطني، أما للتنمية... 

ديث ذي الجودة العاليةخاصة المتعلقة بالتعليم الح
72
 . 

 الجهود المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تراعي الفوارق بين الجنسين. 2.88

 السياسات واالستراتيجيات القطاعية وضع .8.2.88

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر بوضع إستراتيجية  لتطوير قطاع التعليم العالي للفترة 

. 2112-2119، على ضوء التصريح الحكومي والمخطط اإلستعجالي للفترة 2112و 2113تدة بين سنة  المم

التحديات المتعلقة بالتكوين والبحث العلمي والحكامة وبجودة التعليم، باإلضافة  رفعإلى  وتطمح هذه االستراتيجية

جهة ومن جهة أخرى متطلبات  تحقيق  إلى مواكبة الحاجيات االجتماعية الناتجة عن تطور النظام التربوي من

 التنمية االقتصادية التي من شأنها مواكبة سياسة االنفتاح المعتمدة من طرف المغرب.

وتروم هذه اإلستراتيجية تحقيق خمسة أهداف أساسية وهي تنمية وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز 

ص الشغل وتثمين نظام األساتذة الباحثين وضمان كرامة التكوين في المجاالت الواعدة، من حيث توفير فر

الطالب وتهيئ الظروف الالزمة لتحسين جودة التكوين والبحث. ولضمان تفعيل هاته االستراتيجية وإشراك جميع 

 مشروع .  39محاور رئيسية و 2المتدخلين في إنجازها، تمت صياغتها في مخطط يرتكز على 

عليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر بفتح نقاش واسع النطاق فيما يخص ، قامت وزارة الت2114في سنة 

المتعلق بمنظومة التعليم العالي  11-11تعديل التعليم العالي بالمغرب. في هذا اإلطار، تم وضع مشروع قانون 

  : في المغرب قصد النقاش. هذا المشروع يتطرق إلى ثالث نقط رئيسية

 الجامعة )ماعدا جامعة القروييين(  وضع اقطاب تكنولوجية في 

  التأكيد على دور التعليم الخصوصي 

  البحث العلمي كركيزة أساسية للتعليم 
 

 .  األخذ بعين االعتبار قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة2.2.88

وذلك من  2112إلى  2113تراعي وزارة التعليم العالي بعد النوع االجتماعي في استراتيجية عملها الممتدة من 

ضمان حظوظ متساوية في وخالل عدة مشاريع هادفة إلى توفير نفس ظروف التكوين لجميع الطالبات والطالب 

 النجاح واالندماج بسوق الشغل. وتتجلى أبرزهذه المشاريع في:

  ذلك في إطار من خالل إعادة النظر في شروط الولوج إلى التعليم العالي الجامعي، وتحديث البطاقة الجامعية

ويسعى هذا المشروع الي تحقيق تكافؤ الفرص للطالبات والطلبة من حيث الولوج للشعب : الجهوية الموسعة

 المتوفرة في المؤسسات الجامعية.

 وتثمينها وذلك لتحسين ظروف عيش الطالبات والطلبة وضمان  توسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية

م اعتماد معايير موضوعية تالتعليم العالي. وتجدر االشارة في هذا الصدد أنه  تكافئ الفرص في الولوج إلى

األكثر احتياجا من المنح الدراسية وذلك للحد من االنقطاع عن الدراسات الجامعية. وقد الطلبة  وشفافة ليستفيد

 2113-2112تميزت السنة الدراسية 
73
للمنحة الشهرية درهم إضافية  200بالرفع من قيمة المنح الجامعية ) 

إضافية عن كل شهر لفائدة طالب الماستر والدكتوراه(. وفي هذا الصدد، قامت  درهم 300لطالب اإلجازة و

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة وبريد المغرب بإحداث 

 المؤسستين. ينمن الشبابيك األوتوماتيكية لهات بطاقة جديدة " منحتي " تمكن الطالب من سحب منحهم

                                                 
72

 .2114لسنة للمزيد من التفاصيل يمكن االطالع على ملحق تقرير ميزانية النوع االجتماعي   
يغير ويتمم المرسوم الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية وكيفيات توزيع االعتمادات  95-13-2مشروع قانون رقم  2113تبنى مجلس الحكومة في فبراير   73

 الضرورية من طرف المكتب الوطني للشؤون الجامعية واالجتماعية.



96 

 

 يهدف هذا المشروع إلى تشجيع الطالبات، خاصة المبتدئات، تحسين القدرة االستيعابية لألحياء الجامعية :

المطاعم الجامعية، خالل السنة الدراسية والدراسات الجامعية. وقد عرفت خدمات السكن على  والطلبة

نتيجة تعزيز القدرة اإليوائية لألحياء الجامعية وكذا مراجعة شروط الولوج ، تحسنا ملحوظا 2112-2113

 لهذه االحياء لتمكين الطالبات والطالب المحتاجين من االستفادة من هذه الخدمات.

  :لطلبة من االستفادة من الطالبات واسيمكن هذا النظام  االستفادة من التغطية الصحية والتأمين على المخاطر

 لطبية والحماية من المخاطر.الخدمات ا
 

 . إعداد الميزانيات ومؤشرات النجاعة 3.88

بلغت ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
74
منها  ،مليار درهم ,8 9ما يقارب  2114لسنة  

لمختلفة النفقات افيما يخص ميزانية التسيير، تصل نفقات المعدات وومليار درهم مخصصة لميزانية التدبير.  8,1

عبارة عن مساعدات موجهة إلى دعم الخدمات االجتماعية نفقات من هذه ال 45,7%مليار درهم،  2,8إلى 

 للطالبات والطلبة.

  

 توزيع ميزانية االستثمار حسب البرامج 

رهم. مليون د 811لعلمي وتكوين األطر ما يعادل ا بلغت ميزانية االستثمار لوزارة التعليم العالي والبحث

من هاته الميزانية لتطوير قدرة استقبال المؤسسات الجامعية وبناء جامعات جديدة. في حين،  % 69ورصدت 

من مجموع ميزانية  %23تمثل الميزانية المرصودة لتعزيز وتطوير الخدمات االجتماعية للطالب ما يقارب 

 العلمي والتكنولوجي واالبتكار.من ميزانية االستثمار لتطوير نظام البحث  %2االستثمار. كما خصصت 

 تحليل مؤشرات النجاعة 

مؤشر  351مكن تحليل مؤشرات النجاعة المتعلقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر من رصد 

وفر متعلق بميزانية التسيير والتي تأخذ بعين االعتبار البعد الجهوي. وبالنسبة لميزانية االستثمار، فالوزارة ال تت

بتتبع وتقييم هذه الميزانية. وتجدر االشارة الى أن هذه المؤشرات ال تأخذ  خاصةإلى اآلن على مؤشرات نجاعة 

هذا البعد. وفي ضم بعد النوع االجتماعي بعين االعتبار وإن كانت المشاريع المدرجة في مخطط عمل الوزارة ت

لضمان ولوج المطلوب إدماجها لنوع االجتماعي وهذا الصدد، فهناك العديد من المؤشرات التي تراعي بعد ا

  (. 2ومتكافئ للتعليم العالي والخدمات المقدمة )أنظر الملحق ومتسا

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج1.88

في بعض شعب التكوين  %51يتميز قطاع التعليم العالي بتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تجاوزت نسبة اإلناث 

، بلغ عدد 2114-2113(. وبالنسبة للسنة الدراسية %23( والتجارة والتسيير )%74سنان )والدراسة، كطب األ

ينتمون إلى التعليم العالي  38.111طالب، من ضمنهم  212.885المسجلين الجدد بالتعليم العالي الجامعي 

سنة 22,1% مقابل  2013-2014سنة  %24الخصوصي.  وبذلك يصل معدل التمدرس في التعليم العالي  إلى 

-2114طالبة وطالب سنة  242.392. فيما يخص معدل الطلبة الحاصلين على المنح  فيصل إلى 2013-2012

-2113. كما عرفت سنة %12، إذ تزايد  معدل المنح بـ 2113-2112طالبة وطالب سنة  215.517مقابل  2113

 في الطاقة اإلستعابية لألحياء الجامعية. %22ارتفاع  2114

 لتكوين المهنيقطاع ا. 12

يعتبر التكوين المهني حلقة أساسية في دعم نجاح االستراتيجيات القطاعية التي تنجز من طرف المغرب، 

وتتطلب هذه االستراتيجيات منظومة تكوين مهني مرنة وسريعة االستجابة ومترسخة بما فيه الكفاية بميدان 

 هذه ة، ولذلك فإن إدماج بعد النوع االجتماعي فيالشغل، فضال عن تعبئة المدربين المشبعين بثقافة المقاول

 للرجال والنساء للتكوين والشغل في سائر القطاعات. والمنظومة أصبح ضروريا لضمان ولوج متسا

 

 

 

                                                 
 .2113-2111على المدى المتوسط. حيث يغطي آخر إطار الفترة  على إطار للنفقات 2112تتوفر الوزارة منذ سنة   74
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 المعياري اإلطار و القطاعتقديم . 8.82

 تقديمية جذاذة. 8.8.82

ومية فيما يخص التكوين المهني وكذلك تتكلف إدارة التكوين المهني بمهمة عامة تقضي بإنجاز السياسة الحك

بتنفيذ وتقييم االستراتيجيات المنجزة لتنمية القطاع. ولهذا الغرض، تقوم اإلدارة الوصية بإنجاز دراسات على 

المستوى الوطني والجهوي، وكذا القطاعي من أجل تحديد الحاجيات اآلنية والمستقبلية للتكوين المهني وكذلك 

ية لتحقيقها، وبتنمية التكوين المهني داخل أوساط العمل عن طريق التكوين أثناء العمل تعبئة الوسائل الضرور

والتكوين عن طريق التعلم والتكوين التداولي، وبإنجاز خريطة التكوين المهني وفق االحتياجات 

ختلف اقتصادية، وبتنسيق األشغال المنجزة ومراجعة برامج التكوين المهني وذلك بالتشاور مع موالسوسي

 المتدخلين.

فرد  351فيما يتعلق بالموارد البشرية، فقد بلغ مجموع الموظفين المحسوبين على إدارة قطاع التكوين المهني 

. وتقدر نسبة النساء في مناصب المسؤولية ب 2113سنة  %41,4مقابل  2114من النساء سنة  %41من بينهم 

 . %1,8ر ب، أي بزيادة طفيفة تقد2113سنة  %32,8مقابل  32,9%

لوحدة  2113منذ سنة  إن متابعة إدماج النوع االجتماعي في استراتيجية عمل إدارة قطاع التكوين المهني مخولة

(. وتكمن مهمة هذه 1النوع االجتماعي التابعة لقسم التعاون والشراكة المرتبطة بالكتابة العامة )انظر المرفق

لنوع االجتماعي في منظومة التكوين المهني وذلك عن ا حسبالوحدة في ضمان مأسسة المساواة والمناصفة 

لنوع االجتماعي على حسب ا التفعيل ومسايرة األنشطة المتعلقة بالنهوض بالمساواة والمناصفةو طريق التخطيط

مستوى إدارة القطاع. وتتكلف أيضا هذه الوحدة بإنجاز مخطط عمل سنوي واستراتيجية للتواصل لتحسين الرؤيا 

 اءات المتخذة. حول اإلجر

  يمعيار. اإلطار ال2.8.82

المتعلقة بحقوق اإلنسان وخصوصا بحقوق المرأة وبموجب االلتزامات المتخذة في إطار اآلليات المصادق عليها 

أهداف األلفية للتنمية ...(، أكد الدستور صراحة و بكين للعمل خطةو سيداو و )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

طات العمومية بتوفير الولوج للتكوينعلى التزام السل
75
 المواطنين.   والمهني بالتساوي لفائدة المواطنات  

مع أحكام اتفاقية القضاء  الوطنية القوانين مالءمةشاركت اإلدارة في ورشة تكوينية حول  2113وخالل سنة 

نسان وذلك لفائدة على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي نظمت من طرف اللجنة الوزارية لحقوق اإل

وسيشارك المستفيدون من هذا التكوين في إعداد  المؤسسات الوطنية.والمسؤولين القانونيين لمختلف الوزارات 

 اإلدارة الوصية في إنجاز : ساهمتوفي نفس السنة أيضا،  دليل لفائدة جميع المتدخلين في المجال القانوني.

  والذي يتضمن كافة المنجزات والتقدم في مجال النهوض تقرير حول تنفيذ إعالن وبرنامج عمل بيجنغ

 بظروف المرأة بتنسيق من وزارة التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية. 

  التقرير الدوري للمغرب حول تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتنسيق

  من اللجنة الوزارية لحقوق اإلنسان.

 المجهودات المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية حسب النوع االجتماعي . 2.82

 السياسات واالستراتيجيات القطاعية  وضع. 8.2.82

التكوين وفي تفعيل وتندرج اإلجراءات التي اتخذتها إدارة قطاع التكوين المهني في مواصلة تنفيذ ميثاق التعليم 

اللتزامات المتخذة من طرف اإلدارة في إطار االتفاقيات الموقعة مع توجيهات بيان الحكومة وكذلك في إرضاء ا

 الشركاء من القطاعين العام والخاص.

وتنكب حاليا إدارة التكوين المهني على إنجاز استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى مالئمة التكوين المهني مع  

ركي يجمع بين مختلف الوزارات والمؤسسات سوق الشغل وتسهيل اإلدماج المهني للشباب وذلك باتباع نهج تشا

المعنية وكذلك المصنعين وعالم المقاولة. هذه االستراتيجية هي مستوحاة من التوجيهات الملكية المتضمنة في 

 .2113غشت 21الشعب يوم والخطاب الملكي الملقى بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك 

                                                 
75
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  تمكين المرأةالجنسين و . األخذ بعين االعتبار المساواة بين2.2.82

 مشروع إصالح التعليم من خالل النهج القائم على الكفاءة 

في إطار مشروع إصالح التعليم  الوكالة الكندية للتعاون الدولي، تستفيد إدارة التكوين المهني من دعم 2113منذ 

PSMT-IEEGتعتمد على التي وعلى الكفاءة من خالل تركيبة النوع االجتماعي  ةالقائمية نهجممن خالل ال
76

 .

 وتتجلى أهم المنجزات المعلنة منذ بدأ المشروع فيما يلي:

 إحداث ومأسسة وحدة تسيير النوع االجتماعي. 

 ( الموارد و وحدة تسيير النوع االجتماعيوضع وتنفيذ برنامج تكويني لكل من فريق النوع االجتماعي

الفاعلين في التكوين المشاركين وع التكوين المهني لموظفي إدارة قطا االرتكازلنقاط و البشرية البديلة(

  .على الكفاءة ةالقائمية نهجمالفي مشروع 

  .إنجاز مرجع يتناول معايير وقيم المساواة والمناصفة للنوع االجتماعي في منظومة التكوين المهني

 .التكوينوويشمل جانبين مرتبطين بهندسة التكوين المهني هما التسيير 

  لنوع االجتماعي في قطاع التكوين المهني حسب ا المناصفةونوعية حول المساواة إطالق دراسة. 

  لمساواةل الخطة الحكوميةتنفيذ 

المناصفة للنوع االجتماعي وفي مأسسة المساواة  على الكفاءة ةالقائمية نهجمالإن اإلجراءات المتخذة في إطار 

المناصفة للنوع االجتماعي ووضع وحول المساواة  ووضع وتنفيذ برنامج التكوين وكذلك إنجاز دراسة نوعية

المناصفة للنوع االجتماعي في منظومة التكوين المهني تنصب في ومرجع للمعايير والقيم فيما يخص المساواة 

 مساواة. ة الحكومية للمجاالت عمل إدارة قطاع التكوين المهني في إطار الخط

، قامت ادارة التكوين المهني بتخصيص دورات وضعية صعبةامج الخاصة للنساء في أما فيما يخص وضع البر

تكوينية لفائدة السجينات في السجون وذلك في عدة شعب مثل الفصالة والخياطة والطرز والحالقة والتجميل 

والطبخ وصناعة الزرابي . وعليه، فقد بلغ عدد السجينات المستفيدات من هذه الدورات التكوينية خالل الموسم 

 سجينة. 182حوالي  2112 -2111
 

مهنية توفر تكوينات لفائدة وألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، فقد تم إحداث عشر مراكز سوسيوفيما يتعلق با

المتدربين في وضعية إعاقة وذلك على عدة مستويات وشعب تكوينية )تقنية البيع، البرمجة في والمتدربات 

ت، صنع المجوهرات، الطباعة المعلوماتية، مساعد في الطبخ تسيير المقاوالوالمعلوميات، تقني في الكتابة 

 تقني محاسب في المقاوالت(.    و
   

وعلى نفس المنوال، تم احداث مركزين مخصصين لذوي االعاقات الذهنية وضعاف البصر. وتمثل المستفيدات 

رز المجاالت التي ومن أب .2113 -2112من مجموع المتدربين بهذين المركزين خالل الموسم  %32البنات 

االعالميات، الصباغة، الرسم على الزجاج، الطبخ، المطاعم، الفخار  كوينات بهاذين المركزين:تشملتها ال

 .والترويض الطبي الموجهة خصوصا لضعاف البصر

 . إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات النجاعة 3.2.82

 تحليل ميزانية قطاع التكوين المهني
 

مليون  234، خصصت منها 2114مليون درهم برسم سنة  397وين المهني من ميزانية قدرها استفاد قطاع التك

مليون درهم، بزيادة  177درهم لنفقات التسيير. وبلغ الغالف المالي الموجه لتمويل المعدات والنفقات المتنوعة 

فقد بلغت  ،لتكوين المهني.أما ميزانية االستثمار المخصصة إلدارة قطاع ا 2113مقارنة مع سنة  % 1,7قدرها 

 مليون درهم. 123
 

مليون درهم. كما  111انعاش الشغل من ميزانية قدرها وحسب الهياكل، استفاد المكتب الوطني للتكوين المهني و

مليون درهم. وبهذين الغالفين الماليين، تكون هاتين  24االلبسة من واستفادت المدرسة العليا لصناعة النسيج 

من مجموع الميزانية المخصصة  % 31بعتين إلدارة قطاع التكوين المهني قد استحوذتا على المؤسستين التا

 للقطاع.
 

                                                 
( إلى االدماج المنهجي لمنظور النوع االجتماعي في PSMT-IEEGالمناصفة للنوع االجتماعي )وأسسة المساواة هدف البرنامج االستراتيجي على المدى المتوسط لمي  76

النساء لسوق ووعادل ما بين الرجال ووذلك من أجل الحد من الفوارق وضمان ولوج متسا ومخططات )أومشاريع( وزارة التشغيل البرامجومختلف مراحل تخطيط السياسات 

 ت الرعاية االجتماعية.  الشغل ولخدما
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من مجموع الميزانية المخصصة  29,2%من  ، فقد استفادتالمهني عبر التدرجمديرية التكوين يتعلق بفيما و

لمواكبة مخطط االقالع  منها 81%مليون درهم على شاكلة استثمار، خصصت  116,87ي ما يعادل أللقطاع، 

لمواكبة االستراتيجيات لمبالغ المخصصة ميزانية االستثمار حسب البرامج مدى أهمية ا توزيعرز بوي الصناعي.

من مجموع  58,3%مليون درهم، اي ما يعادل  95القطاعية خاصة مخطط االقالع الصناعي الذي تطلب 

ليها برنامج تنمية التكوين عن طريق التدرج بنسبة ميزانية االستثمار المخصصة لقطاع التكوين المهني، ي

من ميزانية االستثمار لقطاع التكوين المهني. بينما لم تتجاوز نسبة الغالف المالي المخصص لبرنامج   %12,8

 من ميزانية القطاع.  0,1%التكوين المهني أثناء العمل 
 

ولة في نفقات استثمار المكتب الوطني يخص المؤسسات التي توجد تحت وصاية االدارة، فقد ساهمت الدو

من ميزانية استثمار القطاع. أما تعزيز ميزانية المدرسة العليا لصناعة  6,1%انعاش الشغل ب وللتكوين المهني 

 من ميزانية االستثمار المخصصة للقطاع.  3,1%االلبسة لم يتجاوزوالنسيج 
 

 تحليل مؤشرات االهداف 
 

دارة قطاع التكوين المهني من بين الوزارات إ، تم اختيار الحالي يمي لقانون الماليةالقانون التنظطار اصالح إفي 

التي تنبني على تقسيم و، 2115المنتقاة خالل الجولة الثانية من اجل تطبيق الرؤية الجديدة لتدبير الميزانية لسنة 

ن تأخذ بعين أمؤشرات النجاعة  على يتعينتقارير حول النجاعة )مشاريع وعلى انجاز والميزانية حسب البرامج 

 .على مدى ثالث سنوات لميزانيةا االعتبار بعد النوع االجتماعي( وكذلك اعتماد برمجة
 

وذلك تماشيا مع االستراتيجية الجديدة  ،الى ثالثة برامج محددة 2115ميزانية  يتم تقسيم أنوعليه، فمن المنتظر 

ي قيادة منظومة التكوين المهني، تنمية ودعم تنفيذ عروض التكوين وتتجلى هذه البرامج ف لتنمية التكوين المهني.

ستلزم مواكبة البرامج ي، القانون التنظيمي لقانون الماليةتطبيقا لمضامين والمهني ودعم الخدمات المتنوعة. 

 ( .2)انظر المرفق  النوع االجتماعي تستجيب لبعدبمؤشرات نجاعة 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.82

مؤسسة تابعة  1417مؤسسة، منها  1934، بلغ عدد مؤسسات التكوين المهني 2114 – 2113ل الموسم خال

 مؤسسة في القطاع العام. 517وللقطاع الخاص 
 

في منظومة التكوين  2113 -2112من العدد االجمالي للمتدربين خالل الموسم  % 42مثلت الفتيات نسبة 

من   % 33. فيما يخص التأطير البيداغوجي، فتمثل االناث نسبة من المتخرجين % 45المهني، ومثلت نسبة 

 عدد المكونين .

النسيج واأللبسة والحالقة والتجميل وتمثل المتدربات نسبة كبيرة في الشعب التي تستقطب عادة اإلناث: الصحة و

قطاعات الحديثة ويتعلق األمر أقلية في ال النساء تمثلبالمقابل، الصناعة التقليدية. ووالتجارة والتسيير وواإلدارة 

األشغال العمومية إال أن هناك اتجاه أكثر والبناء والصيد البحري والمعادن واإللكترونيك وبصناعة الميكانيك 

 .الفندقة والسياحةواالتصال واإلعالميات والمناصفة في قطاعات التكنولوجيا وفأكثر نح
 

من  % 35,3. ومثلت الفتيات نسبة 2113 -2112م الموسم متعلم برس 31518وبلغ العدد االجمالي للمتعلمين 

أما فيما يخص التكوين عن طريق التدرج فقد بلغت نسبة  . 2112 -2115برسم الموسم  %17المتعلمين مقابل 

 .2112سنة  %21مقابل  %41الفتيات المتدربات معدل 

 والرياضة قطاع الشباب. 13

 وهو ما يمثل ،سنة 35و 15 بين ما أعمارهم تتراوح وشابة بشا مليون 11 من المغرب سكان إجمالي يتكون
 العمومية االستراتيجيات صلب في الشباب ت فئةأضح الديموغرافية، تهاأهمي إلى بالنظر. والساكنة من 38%

 وضعت الشباب، بقضايا منها عياو. وقتصاديةواال اإلصالحات االجتماعية وراشأ لنجاح محفزا باعتبارها

 بلورة في مشاركةالو والتفتح الترفيه على رتكزوالتي ت المتكاملة للشباب الجديدة ستراتيجيةاال الشباب وزارة

 .العمومية السياسات
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 .  جذاذة تقديمية للوزارة واإلطار المعياري 8.83

 . جذاذة  تقديمية8.8.83

 لنسوية التي تعمل علىا والشؤون والطفولة الشباب ها مديريةمن ،مديريات 4 من الشباب والرياضة قطاع يتكون

 كما تتكلف بجميع األنشطة االجتماعية والتربوية االجتماعية واالقتصادية بالنسبة للنساء.و المهنية المصاحبة

 التكوين وكذا والشباب األطفال بيئة وتحسين االجتماعي االندماجو التفتح تهدف إلى ضمانو الشباب. لصالح

 .تاةالفو المرأة لفائدة التحسيسو التربيةو

 12الـ  تتوفر جهة، كل في نيابة فبمعدل. اإلداري تنظيمها الوزارة راجعت لجهوية،وفي ظل متطلبات تعزيز ا

 .يؤهلها للقيام بدورها على أكمل وجه ما، ميةذتنفيو تقريرية صالحيات على نيابة

 االعتبار بعين األخذ دىم بتتبع النسوية والشؤون والطفولة الشباب لمديرية التابع النسوية الشؤون قسم يقوم

شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات  في الوزارة تمثيلو الوزارة برامج عمل في الجنسين بين المساواة لمقاربة

 .(1)انظر ملحق  من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية

  المعياري اإلطار. 2.8.82

. الشباب بحقوق عترافبشكل فعلي في اال المغرب نخرطي اإلنسان،المتعلقة بحقوق  الدولية المواثيق تماشيا مع

 مواصلة ؤكدكما ي .الشبابالتي تم القيام بها لصالح  ةيجابياإل التغييرات على دليل خير الجديد الدستور ويشكل

(33الفصل) مؤسسات دولة حديثة وطيد وتعزيزتبحزم لمسلسل  المغرب
77
. 

 عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي سياسات لوضع. الجهود المبذولة 2.83

 لقطاع الشبابالسياسات واالستراتيجيات  إعداد. 8.2.83

بلورتها  مع مشاركتهم كذلك في ات فعلية لفائدتهمسبسيا ال يتحقق إال الشباب لحاجيات االعتبار بعين األخذ إن

 والقيام بهذه التجربة بشكل ملموس.

 تحترمهم لبيئة األسس يرسي كما. الشباب احتياجات جديد يلبي تالؤم صياغة دةإعاإلى  2111 دستورروم ي

 الترفيهي. مع اعتبار البعد وتطلعاتهم وظروفهم احتياجاتهم االعتبار تنوع بعين وتأخذ

للشباب  المندمجة الوطنية االستراتيجية على ،2114 أبريل 3 الحكومي في المجلس صادق السياق، اذه فيو

. الديمقراطية في تعزيز الشباب مشاركة لتشجيع شاملة رؤية وتجسد هذه االستراتيجية .2131-2115 للفترة

 : فيما يلي تتمثل أهدافهاو

 الشباب المغربي لفائدة نوعية استثمارات تعزيز. 

 تعتبر قضية الشباب عنصرا أفقيا على مستوى أنشطة مختلف : الشباب إزاء الحكومي العمل تناسق توطيد

 وضعت وقد. كافي وغير ومتفرقا مجزأ الشباب لصالح العمل يجعل الفاعلين تعددالوزارية. إن  القطاعات

 فيها تشارك وواضحة، متينة أسس على خياراتها وتبني فعلية دينامية كفيلة بخلق متكاملة استراتيجية الوزارة

 .قطاعات الدولة جميع

 السمة األفقية لعنصر الشباب، تعكس  نظر إلىبال: القطاعية الموجودة المخططاتو تعزيز االستراتيجيات

فيما ات قطاعمختلف البين تعكس العمل المشترك  استراتيجية من خالل محاور العمومية السياسات االستراتيجية

 .يجب احترامها التي والمتطلبات األهداف ديتحد في تساهم كما. الشباب يخص تنمية

 المرأةتمكين ة بين الجنسين والمساواقضايا األخذ بعين االعتبار . 2.2.83

 النوع لبعد االعتبار بعين األخذ بضرورة منه اقتناعا. ورياضيةوتربوية  برامج عدة حول القطاع أنشطة تتمحور

والفتيات الصغيرات من مختلف  القطاع بأن تستفيد النساء يلتزم االجتماعي على مستوى أي عمل لفائدة الشباب،

 .األنشطة المقررة

 :يلي كما البرامج هذه ويسري تقدم
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 .2114لتقرير ميزانية النوع االجتماعي لسنة  2للمزيد من التفاصيل، يمكن االطالع على الملحق   
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 لقاء تمكن الشباب من جوالتو وورشات تكوينية تضم هذه الرحالت للخارج دورات: رحالت تعلم اللغات

هذه الرحالت خالل  من المستفيدين وقد بلغ عدد. جديدة آفاق على شبابنا انفتاح وتضمن البلدان جميع من أقرانهم

 .2113 على التوالي سنة 845و 2.357 مقابل فتاة 5.321منهم  13.381 يناهز ما 2114 سنة

 لفائدة الشباب. مهرجانات الوزارة تنظم الشباب، لحاجيات وتطلعات من أجل االستجابة: الشباب مهرجانات

  االنشطة ويتوزع المستفيدون من هذه. مستديرة ومعارض وموائد تكوينية ورشاتو ثقافية التي تتمثل في لقاءاتو

 :كالتالي 2113 خالل سنة

2083 
 البرامج

المستفيدين مجموع إناث ذكور  

 التشكيلية الفنون مهرجان 2.530 759 1.771

 الشباب مسرح مهرجان 98.360 29.508 68.852

 الشباب موسيقى مهرجان 35.000 12.250 22.750

 الشعبية الجامعة 25.720 10.488 15.232

ضةالرياو الشباب وزارة:  المصدر  

 

 في 341 مؤسسة، منها  587من  الشباب دور شبكة تتكون ، 2114 لسنة األول النصف حدود إلى :الشباب دور

 أنشطة هذه المؤسسات حوالي من المستفيدين يبلغ عدد. والقروي المجال في 242و الحضري المجال

 :حسب الجنس كما يلي المستفيدون كذاو أنشطة هذه الدور وتتوزع. شابا 2.646.343
 

 األنشطة

 2081 ويوني نهاية حدود إلى 2083

 مجموع

 المستفيدين

 مجموع ذكور إناث

 المستفيدين

 ذكور إناث

 3.472 3.615 7.087 2.108 2.027 4.135  التكوين في اإلعالميات

 1.384 3.683 5.067 1.384 4.340 5.724  األميةو مح دروس

 فقدان داء محاربة

 المناعة في دور الشباب

43.799 16.027 27.772 40.030 16.812 23.218 

الرياضةو الشباب وزارة المصدر:  

 

 المجال في 127منها  نادي، 312 حوالي 2114-2113 برسم سنة النسوية األندية عدد بلغ:  النسوية األندية

مقارنة مع  2114 سنة التأهيل خالل إعادة من نادي 43 استفاد حوالي وقد القروي. المجال في 145و الحضري

 ادي(.ن 21) 2113 سنة

 مركز، 111 ما يناهز 2114 سنة النسوي خالل المهني التكوين مراكز عدد بلغ: النسوي المهني التكوين مراكز

 2114 سنة التأهيل خالل إعادة من مركزا 14استفاد  قدو القروي. المجال في 5و الحضري المجال في منها 95

 .2113 سنة مراكز خالل 9 مقابل

 تقديم مؤشرات النجاعة. إعداد الميزانيات و3.2.83

 ميزانية درهم. وبلغت مليار 1,3 يناهز ما 2114 سنة الرياضةو الشباب لوزارة بلغت الميزانية المرصودة

. %28,5 المختلفة نسبة النفقاتو المعدات التي مثلت فيها نفقاتو درهم، مليون 214,41 يناهز ما التسيير

 الوزارة. ميزانية إجمالي من %51,9 أي ما يعادل ،درهم مليون 222 حوالي االستثمار ميزانية بلغتو

 النسوية والشؤون والطفولة الشباب لمديرية ةالمرصود الميزانية

درهم   مليون 113,7من غالف مالي ناهز  2114 سنة النسوية والشؤون والطفولة الشباب مديرية استفادت

 ميزانية كما بلغت .2113 سنة سجل خاللالمختلفة، وهو نفس المبلغ الم النفقاتو المعدات لتمويل نفقات

 بارتفاع بنسبة درهم، أي مليون 181,5ما يناهز  2114 سنة المركزي على المستوى لهذه المديرية االستثمار

 45 يناهز ما 2114 سنة الجهوية االستثمار بالنسبة للنيابات بلغت ميزانية قدو .2113 سنة مع مقارنة 2,8%

 .درهم مليون

 الشباب عاألساسية لقطا لبرامجا ميزانية تحليل

النسوية، حيث يستحوذ على ما  والشؤون والطفولة الشباب مديريةبرامج  أهم من "عطلة وترفيه"يعتبر البرنامج 

مليون درهم  82أي  ،المديرية لهذه ميزانية المخصصة لنفقات المعدات والنفقات المختلفةالمن  %83يناهز 
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ليه األنشطة االجتماعية والتربوية لصالح الشباب والطفولة والشؤون ت ،(2113و 2112سنتي  مستوى)نفس 

 %.11,9تناهز  حصةالنسوية ب

 توزيع ميزانية التسيير لمديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية حسب البرامج

مديرية ل الحصة في ميزانية التسيير

 الشباب والطفولة والشؤون النسوية

 2112سنة ل

 التسيير ميزانية في الحصة

مديرية الشباب والطفولة ل

 2112 سنةلوالشؤون النسوية 
 (ونفقات مختلفة معدات) التسيير ميزانية

المهام دعم %2,6 %4,6  

النسوية والشؤون والطفولة للشباب تربوية سوسيو أنشطة %10,5 %10,9  

"وترفيه عطلة" برنامج %83,0 %83,0   

 والطفولة الشباب تومؤسسا جمعيات ومواكبة مساعدة %0,4 %0,4
النساءوتعزيز دور   

الشباب بأنشطة المتعلقة الدولية الخبرات تبادل %1,4 %0,3  

والطفولة للشباب تظاهرات تنظيم %2,1 %0,7  

 فقد بلغت حصة النسوية، والشؤون والطفولة الشباب المخصصة لمديرية  االستثمار ميزانية يخص فيما أما

 من هذه %15,9 ، ما يعادل2114 سنة برسم مؤسسات الشؤون النسوية يزوتجه لبناء المخصصة الميزانية

 الماضية. خالل السنة .%11 مقابل الميزانية

 

 البرامج حسب النسوية والشؤون والطفولة الشباب لمديرية االستثمار ميزانية توزيع

 االستثمار ميزانية
مديرية الشباب االستثمار ل ميزانية في الحصة

 2112 سنةلون النسوية والطفولة والشؤ

مديرية الشباب االستثمار ل ميزانية في الحصة

 2112 سنةلوالطفولة والشؤون النسوية 

 %35,9 %51,2 الشباب مؤسسات تجهيزو بناء

 %42,2 %32,9 الطفولة  مؤسسات تجهيزو بناء

 %15,9 %11,1 النسوية الشؤون  مؤسسات تجهيزو بناء

 %5,5 %5,9 الجمعوي لالعمو للشباب االستشاري المجلس

 األهداف لقطاع الشباب مع مراعاة مقاربة النوع مؤشرات تحليل

والتي  التسيير بميزانية تتعلق مؤشرات 2 ،2114 سنة برسم النسوية والشؤون والطفولة الشباب مديرية حددت

 على أهداف 4) ثماربميزانية االست المتعلقة األهداف مؤشرات يخص البرنامج. ففيماو البنية تم تحديدها حسب

 بعين عدم األخذ لقطاع الشباب األهداف مؤشرات تحليلويبين الجهة.  حسب موزعة فهي )المركزي المستوى

من خالل عدة بين الجنسين أن القطاع منخرط في تشجيع المساواة  رغم لمقاربة النوع االجتماعي االعتبار

 االعتبار بعين وتأخذ لألهداف تتعلق ببرامج القطاع لمؤشرات اقتراحات عدة للتقرير 2 الملحقيقدم و برامج.

 االجتماعي. مقاربة النوع

 المتعلقة بالقطاع تحليل أهم مؤشرات النتائج .3.83

 يبلغ عدد المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، 2112 الشباب لسنة الوطني حول البحث نتائج وفق

منهم  %49,4، 2112 خالل سنة شاب مليون 2,32 سنة حوالي 24و 14 الذين تتراوح أعمارهم ما بين الشباب

مقابل  الحضرية، الساكنة من% 17,9 يمثلونو المدن في الشباب من %54إناث. وحسب وسط اإلقامة، يقطن 

 دون الشباب نسبة انخفضت الولوج للتعليم، يخص بالنسبة للشباب القاطنين بالوسط القروي. وفيما% 21,2 نسبة

 المستوى ذوي نسبة ارتفعت المقابل، فيو. 2111 سنة% 11,4 إلى 2111 سنة %29,8 من يدراس مستوى أي

 إلى% 14,3 من التأهيلي الثانوي المستوى ذوي نسبة ارتفعت% و55,9 إلى% 48,9 من اإلعداديو األساسي

 لمستوياتا في ذلكو للفتيات التعليمي المستوى للشباب الذكور يفوق التعليمي المستوى أن يالحظو. 24,2%

 الثالث.

 انخفاضا سنة 24 و 15 الذين تتراوح أعمارهم ما بين الشباب نشاط للشغل، شهدت نسبة الولوج يخص فيماو

%32,2 إلى 2111 سنة% 45,8 من ملحوظا خالل العشر سنوات األخيرة، منتقلة
78
 بفعل ذلكو 2113 سنة 

 تقريبا البحري والصيد والغابات الفالحة قطاع حسب القطاعات، يشغلوالتكويني. و التعليمي مستواهم تحسن

                                                 
 .للتخطيط السامية المندوبيةحسب  78
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 من %22 أكثر من أن . كما(سنة 15 أعمارهم تتجاوز الذين العاملين االشخاص من% 21أي ) الشباب نصف

 القروي. المجال في فقط% 21 مقابل أجراء الحضري هم بالمجال الشباب النشيطين العاملين

 نقطة 1,7 بارتفاع بنسبة أي ،%19,3نسبة  2113 سنة لخال( سنة 24 إلى 15 من) الشباب بطالة معدل وبلغ

الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين  توزيع النشاط نوعية حسب التالي الجدول يعرضو .2112 مع سنة مقارنة

 :2113و 2111 ما بيت اإلقامة وسطو حسب الجنس سنة 24و 15

 

 (%ة )اإلقام ووسط النشاط ونوعية الجنس حسب الشبابتوزيع 

 قروي  حضري وطني  

  2000 2088 2082 2083 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2088 2082 2083 2000 2088 2082 2083 

 54,1 52,1 58,1 71,5 23,2 22,3 27,7 32,5 37,8 41,2 42,1 51,8 الناشطون ذكور

 2,2 2,4 2,2 7,9 11,7 11,4 11,2 19,7 9,1 9,1 9,3 13,9 العاطلون 

 غير 

 الناشطون

34,3 48,7 51,7 53 

 

47,8                                                                                            21,7 22,3 24,7 21,2 35,2 37,5 39,7 

 23,2 23,3 25,1 33,4 2,1 2,3 7,1 11,5 13,9 14,1 15,2 21,7 الناشطات  إناث

 1,9 1,2 1,2 1,1 4,9 5,1 4,9 2,8 3,1 3,3 3,2 4,1 العاطالت 

 غير 

 الناشطات

74,2 81,2 82,7 83 81,7 88,1 88,7 89,1 25,2 73,8 75,4 75,5 

 39,4 41,2 42,1 53,1 14,8 12,3 17,3 21,8 22,1 27,3 28,7 32,8 الناشطون المجموع

 3,2 3,9 4,1 4,5 8,3 8,2 8,2 13,1 2,2 2,2 2,3 9,1 العاطلون 

 غير 

 الناشطون

54,2 25,1 22,5 27,8 25,1 74,5 75,5 75,9 42,4 54,1 55,9 57,1  

، المندوبية السامية للتخطيط2113وتقرير حول النشاط والتشغيل والبطالة ،  2112و 2111، 2111البحوث الوطنية حول التشغيل : المصدر  
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IV .تفادة المتساوية من الحقوق االقتصاديةاالس 

  

الولوج المنصف للنساء إلى حقوقهن االقتصادية يمر عبر ولوج أفضل لسوق الشغل وإلى األنشطة  إن

ومشاركة متميزة في اتخاذ القرار. ويقدم المحور التالي الطابع األفقي للتشغيل قبل أن يتطرق إلى  المدرة للدخل

ت المنتجة على مستوى التشغيل والفالحة والصيد البحري والتجارة والصناعة الفرص التي تمنحها القطاعا

والتكنولوجيات الحديثة لالعالم واالتصال والتجارة الخارجية والسياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد 

   االجتماعي.
 

 والشؤون االجتماعية التشغيل وزارة. 1
 

المستوى التشريعي والتنظيمي  علىالهيكلية  ن اإلصالحاتخالل السنوات األخيرة بمجموعة مقام المغرب 

 احيوي اأمر التشغيلالمعنيين في مسألة  الفاعلينمشاركة كل  . وتعتبرعملالوتحسين مناخ  الشغللتعزيز فرص 

 ضمان االستقرار االجتماعي. هدفهاإصالحات عادلة ومقبولة ب لقيامل

في مختلف مجاالت إدماج بعد النوع االجتماعي المغرب في مجال نالت اإلنجازات التي حققها  ذلك، مع موازاة  

الحقوق تم إحراز تقدم ملحوظ في مجال التعليم والصحة والمشاركة السياسية وفقد . الثناء والتشجيعالتنمية 

، حيث تعتبر هذه النسبة واحدة من بين محدودة الشغلمشاركة المرأة في سوق نسبة ومع ذلك، ال تزال  الشرعية.

  النسب األكثر انخفاضا بمنطقة شمال افريقيا والشرق األوسط والعالم.

 واالطار المعياري  قطاع التشغيل.تقديم 8.8

جذاذة  تقديمية  1.1.1
79

 

والشؤون االجتماعية   تشغيلسجلت وزارة ال ،المساواة واإلنصاف بين الجنسين مأسسةفي اطار تجسيد التزامه ب

ضمان ل بعد النوع االجتماعيتحقيق العدالة والمساواة من خالل دمج  مسلسللة في اإليجابية والفعا مشاركتها

مجموعة من  تشغيلفي هذا الصدد، اتخذت وزارة الو. الشغلسوق لرجال والنساء في عادلة ونصفة ل مشاركة

 ها.تحت وصايتالتي المؤسسات  ىهياكلها، وكذ على مستوى التدابير

على أساس تمثيل أفضل للمرأة في جميع برامج المبنية البشرية  استراتيجية المواردتنفيذ  وتتمثل هذه التدابير في

بين مع مراعاة تحقيق العدالة والمساواة  ةرشح لمناصب المسؤوليتمن خالل تطوير آليات عروض ل الوزارة،

العتبار بعين اخذ المتوقعة مع األ تسيير الوظائفمليات لعوزارة التخطيط الالجنسين. باإلضافة إلى ذلك، بدأت 

 .(1المرفقأنظر : إحصاءات عن عدد الموظفين ونسبة النساء. )المرأة في توزيع الوظائف يةوضع

 اإلطار المعياري . 2.8.8

من حقوق  اأساسي باعتباره حقافي عدد من االتفاقيات الدولية والوطنية التي تهتم بالتشغيل  المغربانخرط 

المغرب، باعتباره عضوا نشيطا في منظمة العمل  اإلنسان. كما بذلمي لحقوق اإلنسان، على خلفية اإلعالن العال

التزم باحترام تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة . و2115لتنمية في أفق لكبيرة لبلوغ أهداف األلفية  ، جهودا80الدولية

بين الجنسينالتي تنص على تحقيق المساواة  أشكال التمييز ضد المرأة
81
. 

واآلليات المتعلقة بحقوق  األدواتفي إعداد تقارير دورية عن  والشؤون االجتماعية التشغيل رةك وزاشاركما ت

العهد  تقريروكذا  تقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ب . ويتعلق األمراإلنسان

وزارة  أعدتها" التي 15فل وتقرير "بكين + الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتقرير اتفاقية حقوق الط

 التضامن والمرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.

 

                                                 
انظر  القسم، مهام التفاصيل حول لمزيد من .والشؤون االجتماعية لتشغيوزارة ال جزء من تشغيلزارة الأصبحت و ،1123أكتوبر  21يوم  الحكومة الجديدة بعد تعيين 79

 .2113النوع االجتماعي  تقرير

 211و 232و 222و 222و 252و 244المتعلق بالحقوق والمبادئ األساسية للشغل )االتفاقيات رقم  2114لسنة  منظمة العمل الدوليةإعالن  انضم المغرب إلى  80

.)... 
81
 .2114لتقرير ميزانية النوع االجتماعي لسنة  2ملحق للمزيد من التفاصيل، يمكن االطالع على ال 
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 اإلجراءات والجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي 2..1

 اثارها تحسين جلأ من العمومية للسياسات األفقي التنسيق مهمة االجتماعية والشؤون التشغيل وزارة تتولى

أطلق قطاع التشغيل عملية تشاور  اإلطار، هذا وفي .التشغيل مجال في الحكومة سطرتها التي األهداف وتحقيق

وتهدف ثالثي بدعم من منظمة العمل الدولية، إلعداد إستراتيجية وطنيـة للتشغيــل مبتكرة ويطبعها التنسيق. 

 خلق مناصب شغل منتجة والئقة. قائم علىواالستراتيجية إلى تعزيز نموذج للنم

 معالجة قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  1.2.1

  الحماية االجتماعيةوالتشغيل واالجراءات المتخدة في  في مجال الشغل 

الشؤون االجتماعية ومختلف مندوبياتها، تم وفيما يخص الشغل، وفي إطار المقاربة التعاقدية بين وزارة التشغيل 

االقليمييــن للشغل بغيــة حث مفتشــي و( إلى جميع المندوبين الجهوييـن 12/13يه دوريــة وزاريــة )رقم توج

الشغــل على السهر على احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمرأة في ميدان الشغل
82

 .

ورشة  21عية، بالتعاون مع مكتب العمل الدولي، الشؤون االجتماولتعزيــــز هذا الدور، نظمت وزارة التشغيل و

عدم التمييز في ومنها الحق في المساواة ومفتش شغل، حول الحقوق األساسية  511جهويـة للتكوين، لفائــــدة 

 المهنة والدخل. وميدان التشغيل 

ل االرتقاء "إنعاش الحقوق األساسية لألجراء من خال حولمشروع ب 2113مكتب العمل الدولي سنة وساهم 

مكافحة التمييز، من خالل والمساواة في الشغل" في إنعاش المساواة بين الجنسين في العمل وبالحوار االجتماعي 

 التكوين في هذا المجال.وتحقيق عدد من األنشطة الثالثية المتعلقة بالتحسيس 

وضع مشروع " شباب فـي وفيما يخص التشغيل، وفي إطار التعاون مع الوزارة، قام مكتب العمل الدولي ب

( في ثالث مناطق نموذجية2112 – 2112العمـل" على مـدى أربع سنوات )
83

بهدف تحسين قابلية التشغيل  

النساء بالمغرب. كما تم تخصيص إحـــدى مكونات هــذا المشروع للمجـال ولفائـدة الشباب من الرجـــال 

را مكتب العمل الدولي دراسة تقييمية للخروج بتوصيات الــذي أطلــق بصدده مؤخــوالمقاوالتـــي النسـائي 

 النهوض به.واستراتيجية إلنعاشه 

وفيما يتعلق بالحماية االجتماعية، يجري حاليا اتمام إنجاز دراسة تتعلق بتنمية المعرفـــة حسب النوع لنظام 

الطبية ومجال التغطية االجتماعية يرمـي أساسا إلى تحديد أشكال التمييز حسب النوع في والحماية االجتماعيـــة. 

في القطاع الخاص، والمساهمة في إدماج المساواة بين الجنسين في سياسات التشغيل، التكوين المهني والحماية 

 االجتماعية، باإلضافة إلى اقتراح تدابيـــــر إصالحية.

 تقييم مدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات

اجتماعـي وطنـي ودولـي، يتميـز بتحوالت عميقــــة تقتضي من وصادي يأتي تقييم مدونة الشغل في سياق اقت

الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين إعادة النظر في القوانين التي تنظمها. ويشمل التقييم الجوانب والحكومـــة 

 ة والتنفيذ.المرتبطة بالمراقبة لتحديد االكراهات المتعلقة باختصاصات ومهام المصالح المسؤولة عن المراقب

وبعد عشر سنوات من دخولها حيز التطبيق، دعت الندوة الوطنيــة
84

حول مدونــة الشغـل إلى الرجــوع بصفــة  

متواترة إلى االتفاقيات الجماعية
85

استخدامها كأداة لبناء مناخ اجتماعي سليم. كما يمكن أن تساهم هذه و 

 توطيد استقرار المقاوالت.والعمل وتحسين ظروف العمل  االتفاقيات الجماعيـــة بشكل كبير في تقوية عالقات

                                                 
82

 .الشغل مفتشية من طرف 2113  خالل العمل مكان في المرأة ضد بالعنف متعلقة  شكاية  ةأيه لم يتم تسجيل أن إلى اإلشارة تجدر  
83

 القنيطرة -البيضاء الدار محورو الشرق وجهة درعة ماسة سوس يتعلق األمر بجهة   
84

 ،الشغل قانون"عنوان  تحت الرباط،ب 2114 سبتمبر 23 و 22 في الدولية العمل منظمة مع شراكةب  االجتماعية والشؤون التشغيل وزارة تهنظم مؤتمر  
 رئيسو والحريات العدل وزير و الدولة وزير بحضور" الالئق العمل وضمان االقتصادية التنمية متطلبات بين: التنفيذ حيز دخوله من سنوات عشر بعد

 حول المناقشات على المؤتمر هذا ركز ية،اتالموضوعالورشات  إلى باإلضافةو. تمثيلية األكثر يةالنقابالمركزيات  وممثلي اإلنسان لحقوق الوطني المجلس
 .وغيرهاو "تماعياالج النوعو الشغل مدونة"و "األعمال ومناخ الشغل مدونة "و "للعمل الدولية المعاييرو الشغل مدونة"و "الشغل والدستور مدونة"

85
 نصتو ،سنوات ثالث علىممتدة  للشغل المغربي واالتحاد"  طنجة - IBM " شركة بين ةجماعي يةاتفاق على التوقيعب للمؤتمر االفتتاحية الجلسة اتسمت  

   .وغيرها ةاالجتماعي شروطه واألعمالو الشغل وتقنين االجتماعي الحوار وتنظيم النقابية الحقوق على
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كما تتطلب مدونة الشغل قراءة متأنية لتطبيق أفضل لمقتضيات الدستور في مجال حقوق الشغل األساسيــــة، 

تشريع قانون اإلضراب والحق في الشغل. وقد وخصوصا منهـا الحرية النقابيـة وإنعاش المفاوضـة الجماعـية و

ز على ضرورة ضمان وسائل المراقبـــــة والتنسيق بين الوزارات بغية ضمان تنفيذ ناجح لمدونة تـم التركي

 الشغل.

 النجاعة إعداد الميزانية ووضع مؤشرات.2.2.8

مخصصة مليون درهم  262,55مليون درهم، منها   ,1348 5ميزانية قدرها 2114قطاع التشغيل سنة خصص 

من مجموع  % 24,6. وتمثل هذه االخيرة ميزانية االستثمارمخصصة لهم مليون در 685,و ميزانية التسييرل

 الميزانية المخصصة للوزارة. 

الوزارية ، انخرط قطاع التشغيل في شمولية االعتمادات. وفي هذا اإلطار، بلور على غرار باقي القطاعات و

 لبرنامجلوألإلجراء  المخصص  االعتماد مجموعة من مؤشرات األهداف والتي تمكن من إيجاد صلة بينالقطاع 

 .عتماداتاال هذه استعمالالمنتظرة من المستهدفة ووالنتائج للنشاط من جهة وأ

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع3.8

 مساهمة ضعيفة للنساء في سوق الشغل

(، مما 2113لنساء سنة لدى ا25% ,1عند الرجال و %73يبين معدل النشاط الوطني تباينا مهما بين الجنسين )

يترجم ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل. وتتسع الهوة بشكل أكبر لدى الشابات الالئي تتراوح اعمارهن ما 

 سنة. 24  الى 15بين 

النساء(. ومع ذلك،  عند%9,2وعند الرجال  %9,1) 2113 سنة 9,2%وبلغ معدل البطالة على الصعيد الوطني 

الدراسي. بينما مستوى والقامة اإل ومقرحسب نوع الجنس والسن،  تفاوتاتفي فإن تطور معدل البطالة يخ

 2013سنة   %27,8الى  2012سنة   %29,1النساء ضمن الساكنة النشيطة العاطلة منتقلة منانخفضت نسبة 

 نقطة(. 1,3)انخفاض ب 

 2083-2000نس بين تطور معدل البطالة الوطني حسب الج : 15 مبيان

 

 ,7( والنساء ) %4,62ويفسر مستوى النشاط عند النساء في غالبيته الفارق بين معدل التشغيل بين الرجال ) 

أن حظوظ الرجال للحصول على شغل يفوق ثالث أضعاف على جنسين (. ويؤكد مؤشر التكافؤ بين ال22%

ل والنساء في الوسط الحضري من حيث التشغيل حسب وسط اإلقامة، تظل النسبة بين الرجا. وحظوظ النساء

ضعف ما هي عليه في الوسط القروي. ويمكن تفسير الفارق في نسب التكافؤ بين الرجال والنساء في الوسط 

  القروي أساسا بضعف نشاط النساء مقارنة مع الرجال أكثر منه من صعوبات الولوج إلى التشغيل.

في المتوسط من النساء النشيطات المشتغالت في  %79,9إلى أن  وحسب الوضعية المهنية، تجدر اإلشارة

هن الوسط القروي  من النساء النشيطات المشتغالت %72,5، ما يقارب الوسط الحضري هن أجيرات. في حين

 مساعدات عائليات بدون أجرة.
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 نتائج مشجعة ولكن غير كافية لبرامج إنعاش التشغيل

. فقد 2112سنة  %8لعمل الحكومي في أفق تقليص معدل البطالة إلى يشكل إنعاش التشغيل أحد أولويات ا

االقتصادي من التشغيل هدفا لها. وتتجلى إنجازات أهم البرامج المعتمدة في  واتخذت الحكومة إغناء محتوى النم

برنامج 'إدماج"
86

 . وتمثل النساء2113إلى نهاية  2112باحث عن شغل منذ  411.111، الذي ساهم في  إدماج 

وخالل الخمس األشهر األولى من سنة  . 52.711والذين بلغ عددهم  2113من المدمجين خالل سنة  51%

 من النساء. %55منهم  25.407، تم إدماج ما مجموعه  2114

"تأهيل"برنامج ا من شخص  105.400، 2113وأواخر  2117استفاد، خالل الفترة  كما
87

  18.700، بينهم

ء. نسا %67شخص من بينهم   4.285التعاقديالتكوين خالل نفس السنة، من استفاد، . و2113خالل سنة 

باحث عن عمل تمثل النساء منهم  2.211،استفاد من البرنامج 2114 سنةمن  الخمس االشهر االولىخالل و

30%. 

فيما يخص برنامج "مقاولتي"و 
88
 2117من  الممتدة خالل الفترة  رشحتم 31.111تمت مواكبة ما يقرب قد ف ،

 ، الشيء الذي  مكن من خلقذاتيالتمويل الوتمويل أال من عرومش 5.473. كما استفاد 2113 سنةإلى أواخر 

مترشح،  676، تمت مرافقة 2114  سنةمن  الخمس األشهر األولىخالل و. منصب شغل 15.311أكثر من 

 منصب عمل.  720مشروعا مكن من خلق  307تمويل ذاتي لـ وتمويل أكذا من النساء. ومنهم  %28

خاصة تحمل تشغيل الجديد من اإلجراءات إلنعاش  جيلتنفيد  2112ذه البرامج، عرفت سنة إلى هإضافة و

 مدى تسييرتقييم  على أساسوسيتم . 2111أطلقت في أكتوبر التي و، مهنيال  اإلدماجعقد التغطية االجتماعية و

المنفعة  يذ وإنعاش الشغلالذي يهدف إلى تعزيز  رة""مباداألدوات الالزمة لتنفيذ برنامج  تماموإهذه البرامج 

" لألشخاص تأطيرباإلضافة إلى ذلك، سيتم أيضا إطالق برنامج جديد "وي. والجمعداخل النسيج  ةجتماعياال

وبالموازاة مع ذلك، سيتم  .التقني في مجاالت محددة كوينويحتاجون إلى التمهنية  خبرة ال يتوفرون علىالذين 

من االجراءات التي تهدف الى تقوية المراقبة والنهوض بالحقوق األساسية في ميدان الشغل  مجموعة إنشاء

طار الحوار االجتماعي مع الشركاء االقتصاديين واالجتماعيين، وضع إومفهوم الشغل الالئق. كما تم، في 

 جتماعي.يتم تسييره من طرف الصندوق الوطني للضمان االعمال تعويض عن فقدان الشغل لفائدة ال

 تجاوزهاالتي يجب  التحدياتأهم  

معرفة اإلكراهات االقتصادية واالجتماعية حسب النوع االجتماعي في الحصول على العمل المأجور عتبر ت

بنظام الحماية  االجتماعي، وتحسين المعرفة حسب النوع من جهة  واإلبقاء على النساء والرجال في مجال العمل

 .تجاوزهاالتي يجب  التحدياتمن  رأة من جهة أخرىاالجتماعية وظروف عمل الم

تقوية احترام مقتضيات مدونة الشغل واالتفاقيات الدولية التي ب كما تستأثر تحديات أخرى باالهتمام ويتعلق األمر

المرأة إلى مناصب المسؤولية، وإنشاء  لوجلتشجيع و ية تهدفزيحفت وضع إجراءاتصادق عليها المغرب، و

 .مجالس المقاوالت والنقابات والجمعيات على مستوىالقرار  اتخاذ مراكز زز مشاركة المرأة فيعيلعمل لنظام 

السنوات خالل  كبيرتم إحراز تقدم فقد . حقيقيال األطفال في المغرب تحديا تشغييشكل  وعالوة على ذلك،

المهم لتشغيل األطفال دون وبالرغم من االنخفاض المزيد من الجهود. إال أن الحاجة تظل ماسة لبذل  ،األخيرة

نجاح إوالسهر على مع الشركاء المحليين  عمل نموذجيةبرامج سنة، فان الحكومة مطالبة بإنجاز  15سن 

 .األطفال تشغيلضد  المتخذة اإلجراءات

 . قطاع الفالحة2

يات في مجال النساء القرو لصالح تدابير ت عدة منذ الثمانينات، تطرق قطاع الفالحة لوضعية المرأة حيث وضع

فال  تتماشى مع متطلبات النساء والشباب. وحدات تعل مية، مع إدماج ق األنشطة المدرة للدخلالتأطير ودعم اطال

من  هامكنتواجه عدة إكراهات تحول دون ت تزال المرأة تشكل الفئة األكثر هشاشة في الوسط القروي، حيث

                                                 
86

 تحمل إلى الحاجة دون واإلدماج ،الشباب حاملي الشهادات توظيف قبل من تأطيرها وتحسين للمقاولة البشرية الموارد تطويرى لمن جهة، إ ،يهدف  
 جديدة،كفاءات مهنية  اكتساب خالل من الشباب حاملي الشهادات في قابلية التشغيل لدى لزيادةى الجهة أخرى، إ ومن ،جدا المكلفة األجور تكاليف

 .المقاولة في األولى التجربة خالل من صوصاخ
87

البرنامج  هذا المحتملة. ويتيح أو المحددة مناصب الشغل كفاءات مهنية لشغل اكتساب خالل من طالبي الشغل لدى التشغيل قابلية من الزيادة إلى يهدف  

 الخدمات. التدريب في مهن ترحيلالتعاقدي للشغل والتدريب التأهيلي أو التحويلي و ثالث منظومات للتكوين: التدريب
88

 .المشاريعألصحاب  الذاتي لتشغيلا لتشجيع جدا الصغيرة المؤسسات إنشاء تعزيز إلى يهدف  
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ل األمية وضعف تمثيليتها في التنظيمات والمؤسسات ، كضعف التكوين التقني وارتفاع معدحقوقها الكاملة

المهنية، باإلضافة إلى استفادتها المحدودة من القروض والموارد والمدخالت واألجهزة. ومع ذلك، تمثل المرأة 

 عنصرا أساسيا في التنمية القروية والتقدم الفالحي بفضل حضورها وخبرتها.

  معياري.  جذاذة تقديمية للوزارة  واإلطار ال8.2

 جذاذة  تقديمية. 8.8.2

كإعداد السياسة الوطنية للفالحة، واتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة  عدة مهام تناط بقطاع الفالحة

وتشجيع االستثمار والمساهمة   باألنشطة الفالحية، وتأهيل المنظمات المهنية الفالحية في إطار سالسل اإلنتاج

المتعلقة بالتجارة الحرة في الميدان الفالحي وتدبير االتفاقيات في هذا الشأن، وكذا جمع وتحليل في المفاوضات 

ونشر اإلحصائيات والمعلومات الفالحية. كما يلعب دورا جوهريا في ميدان البحث والتنمية الزراعية وفي مجال 

 والتكوين التقني والمهني الفالحي. التعليم العالي الفالحي

شخصا، مع تمثيلية نسوية بنسبة  4748الموارد البشرية، يضم قطاع الفالحة عمالة تتكون من  وفيما يخص

28%
89
من مناصب المسؤولية، مسجلة ارتفاعا بالمقارنة  %18(. حيث تشغل هذه األخيرة 1)انظر إلى الملحق  

 من هذه المناصب. %12مع السنة الماضية التي بلغت فيها 

خاصة بالنوع  إرتكاز أن قطاع الفالحة كان من بين أول اإلدارات التي أنشأت نقطةغير أنه تجدر اإلشارة إلى 

االجتماعي، عن طريق قسم اإلرشاد الزراعي التابع لمديرية التعليم، والتكوين والبحث
90

. كما يتوفر القطاع على 

 لعمومية.تمثيلية على مستوى شبكة التشاور الوزاري إلدماج المساواة بين الجنسين في الوظيفة ا

  اإلطار المعياري. 2.8.2

التزم المغرب من خالل العديد من االتفاقيات العالمية لحقوق اإلنسان، كالعهد الدولي للحقوق االقتصادية 

يز ضد المرأة وأهداف األلفية، يمتواالجتماعية والثقافية، وكذا االتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أنواع ال

الولوج إلى السلع  من حيثتصادية واالجتماعية للمرأة القروية باإلضافة إلى المساواة بضمان تحقيق الحقوق االق

، المؤطرة 111و 99و 12و 11في السياق ذاته، انظم المغرب إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم و .والموارد

تكوين  اصة منها حقالتي تحدد التدابير الخاصة بظروف العمل، خ  129 واالتفاقية رقم للعمل الفالحي،

وطرق تحديد الحد األدنى لألجور وكذا اإلجازات  الشغل والتعويض عن حوادث الجمعيات وتكتل المزارعين

وذلك لضمان ظروف عمل عادلة لصالح العاملين في الفالحة ةالمدفوعة وتفتيش الشغل في الفالح
91
.  

 ر بعد النوع االجتماعي. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين االعتبا2.2

 المنجزة السياسات واالستراتيجيات القطاعيةأهم . 8.2.2

ذات قيمة مضافة ومتكاملة و حديثةو تنافسيةفالحة دعم لتعزيز و مخطط المغرب األخضرقطاع الفالحة  تبنى

األولى إلى  على دعامتين اثنتين، حيث تهدف 2121إلى  2119للفترة الممتدة من ويرتكز برنامج العمل  عالية.

تطوير فالحة تتسم بإنتاجية عالية وتوجه باألساس إلى التصدير، في حين تتوخى الدعامة الثانية مواكبة تضامنية 

 للفالحة الصغيرة في المناطق المهمشة.  

 13,1إلى مليار درهم  7,2 وفي هذا الصدد، تطورت المبالغ المستثمرة من طرف القطاعين العام والخاص من

نتائج ملموسة على أداء القطاع، حيث حققت القيمة  مما مكن من تسجيل، 2113و 2118هم بين سنتي مليار در

 .%49,2المضافة خالل هذه الفترة تحسنا ملحوظا ب 

سلسلة القيمة، تم تعزيز العقود الثمانية عشر التي أطلقتها طار تنشيط مختلف القطاعات الفالحية على طول إوفي 

، منها ثالثة عشر نباتية وخمسة حيوانية، بعقدين يمتدان في الفترة ما 2113و 2118بين  الحكومة والمهنيين ما

وكذا  للمعايير الصحية، يتعلق أحدهما باللحوم الحمراء حيث يتوخى تطبيق المسالخ البلدية 2121-2114بين 

ع من المردود المتوسط تنظيمي لهذا القطاع، بينما يخص اآلخر زراعة األرز ويرمي الى الرفالمالئمة اإلطار 

    .وتحسين أحوال السوق الوطني لألرز قنطار في الهكتار الواحد 81الى  71من 

                                                 
 .2114الى غاية نهاية يوليوز  89

 قبل إعادة تنظيم وزارة الفالحة والصيد البحري، كانت هذه المديرية تلقب بمديرية التعليم، البحث والتنمية.  90
 لتقرير ميزانية النوع االجتماعي. 2114من النسخة  2 الملحق إلى انظرمن التفاصيل لمزيد  91
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إلى واالنتاج وتسهيل الولوج لألسواق. وبخصوص مشاريع الفالحة التضامنية، تم تسخير موارد مهمة لتعزيز 

 مليار درهم، 13,3 لغجمالي بإ ماراستثمشروعا للفالحة التضامنية بفضل  492نجاز إ، سيتم 2114حدود نهاية 

 ألف مستفيد. 721ألف هكتار لصالح  748يغطي مساحة 

 المرأة مكين. المساواة بين الجنسين وت2.2.2

مقاربة النوع االجتماعي بما في ذلك تعزيز المؤسسات، ومراعاة أولويات اتخذ قطاع الفالحة عدة تدابير تتعلق ب

الدعم التقني والتكوين والتأطير وتحسين قدراتها اإلنتاجية في إطار مخطط  المرأة القروية واحتياجاتها من حيث

نمية الفالحية على المغرب األخضر، باإلضافة إلى إنشاء شراكات متعلقة بالنوع االجتماعي مع مختلف فاعلي الت

 .الدوليوالوطني و الصعيد المحلي

ثقافة ومن تطوير  منتجاتهاتسمية وتثمين و ءاتمن اكتساب عدة كفا القرويةالمرأة  هذه التدابير وقد مكنت

 .عيشها دخلها وظروف، عالوة على تحسين والدولية الوطنية المعارض واألسواق في المشاركة

تعاونية وتجمع فالحي نسوي  1111وبذلك، توجت اإلنجازات المحققة من طرف قطاع الفالحة بإحداث ما يفوق 

 مرأة قروية.األف  14مشروع لفائدة  711الى حدود اليوم وتمويل ما يزيد عن 

باإلضافة إلى ذلك، ساهمت وزارة الفالحة في العديد من البرامج التي انطلقت في العالم القروي بشراكة مع و

 القطاعات الوزارية األخرى والمنظمات الدولية. وتتمثل أهم اإلنجازات فيما يلي :

 من طرف وزارة  2121الى  2114حية يمتد من التوقيع على برنامج وطني لتأسيس التعاونيات الفال

وذلك  ة واالقتصاد االجتماعي والتضامنيالفالحة، ووزارة االقتصاد والمالية وكذا وزارة الصناعة التقليدي

 .2114أبريل  23مناظرة الفالحة المنعقدة بمكناس يوم لخالل الدورة السابعة 

 ية من البرنامج األوروبي لدعم السياسة القطاعية للفالحة، المصادقة على اتفاقية تمويل مرتبطة بالمرحلة الثان

مليون درهم  271. ويرمي هذا البرنامج الذي خصصت له ميزانية قدرها 2114يوليوز  18وذلك بتاريخ 

نتاج متعددة في المناطق المستهدفة، كالزيتون والتمر واللوز ولحوم إلى تعزيز سالسل إسنوات  4على مدى 

جيع على ادماج أفضل للمرأة القروية وللشباب في مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب األغنام، مع التش

 األخضر.

 المغرب-نجاز مشروع لزراعة الفاكهة بموجب عقد حساب تحدي األلفيةإ
92

، يستهدف مجال زراعة الزيتون 

بنات الفالحين على من  2.371امرأة و 5.774المنجزة من تكوين  مشاريعمكنت الوواللوز والتين والنخيل. 

دارة المشاريع والتلقيح، باإلضافة إصرة على فئة الذكور، كالمعالجة والممارسات الفالحية التي كانت منح

يع والتدابير امرأة حول التجمعات ذات الفائدة االقتصادية. ومن جهتها، مكنت المشار 128الى تحسيس 

(، الشيء الذي كلف ما 2113 فيدة )الى غاية أكتوبرمست 758دة تعاونية لفائ 14نشاء إالمخصصة للنساء من 

 مليون دوالر. 3,25يناهز 
 

 األهداف. إعداد الميزانيات وتقديم مؤشرات 3.2.2
 

من الميزانية العامة  %3,2مليار درهم، تمثل  98,من ميزانية قدرها  2114استفاد قطاع الفالحة خالل سنة 

مليار درهم يشمل تكاليف الموظفين  3,2صا للتسيير بقيمة تضم مبلغا مخص، حيث (2113سنة  %3,3مقابل )

 مليار درهم.  2,2وكذا ميزانية االستثمار التي تناهز  %31نسبة ب وتكاليف المواد% 27بحصة قدرها 

%71وتوجه ميزانية قطاع الفالحة باألساس لمديرية تطوير سالسل االنتاج، بحصة 
93

، بينما تعد جهة طنجة 

 %.21فيدين من الشق الجهوي للميزانية، بنسبة تطوان من أول المست
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بين الحكومة المغربية والواليات المتحدة األمريكية، والممثلة بمؤسسة تحدي األلفية، حيث يتوفر على  2117غشت  31يتعلق األمر باالتفاق المبرم بتاريخ  

 سنوات. 5ل تمتد لفترة تفعي مليون دوالر 297,5ميزانية 
 باستثناء الميزانية المخصصة للجهات. 93
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 توزيع ميزانية استثمار قطاع الفالحة حسب المديريات والجهات : 16 مبيان

 

الميزانية بالمحدد  لسطرويشير تحليل مقاربة النوع االجتماعي بالنسبة لميزانية قطاع الفالحة إلى أن ا

، 2114لنسوية، وذلك على مستوى اإلرشاد الفالحي، لم يستفد من أي تمويل خالل سنة والمخصص لألنشطة ا

، أي ما يعادل 2113 سنةمليون درهم  13,1في حين تلقت أنشطة اإلرشاد لفائدة النساء ميزانية استثمار بقيمة 

 .2112 سنةمليون درهم  12% من المبلغ اإلجمالي المرصود لإلرشاد الفالحي، مقابل 2,8

بعد االجتماعي، كالمساهمة في البرامج المحدثة التجدر اإلشارة الى أن الميزانية تضم عدة خطوط تراعي و

بشراكة مع الجمعيات، وكذا تكاليف التداريب، وتكاليف زيارة المربين والتقنيين، ومصاريف تنظيم المعارض 

 .هملى تكاليف تكوينإلمغرب باإلضافة سفر الفالحين با ومسابقات تربية الماشية، ومكافئات المربين وتكاليف

 مؤشرات األهداف تحليل

لقانون لفعيل توجهات التعديل الجديد تالتي تم انتقاءها ل جيةذنموليعد قطاع الفالحة من بين القطاعات األربعة ا

لمحلق . وفي هذا الصدد، يدرج ااريع ناجعةللمالية، من حيث تقسيم الميزانية حسب البرامج وانجاز مش التنظيمي

التوجه العام القاضي و مالئمة بالنظر الى مهام القطاع لهذا التقرير مقترحات لمؤشرات األهداف تبدو 2

المساواة بين الجنسين والتي يتوخى أخذها بعين االعتبار لمسايرة مقترحات التعديل المشار اليه من حيث ادراج  ب

 عي.مؤشرات للنجاعة تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتما

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.2

بين الوسط الحضري و  االجتماعية على الرغم من تحسن المؤشرات االجتماعية، ال تزال العديد من الفوارق

 .لتعليماو شغلفرص العلى خاصة من حيث الحصول  القروي،

%15,5، مثل قطاع الفالحة 2113في سنة ف
94
%74,2من القيمة المضافة اإلجمالية و 

95
مناصب العمل  من 

 ، حيث يلعب دورا رئيسيا في االستقرار االقتصادي واالجتماعي.2114 سنة% 81,5بالوسط القروي، مقابل 

% من العاملين يشتغلون في 41ويشير توزيع الساكنة القروية حسب الوضع المهني في نفس السنة إلى أن 

2114 سنة% 53,4التدبير المنزلي مقابل 
96

 من هؤالء كأحرار.% 32,8، وبينما يشتغل 

ال يزال معدل البطالة أقل ارتفاعا بالوسط القروي )بنسبة وعلى الرغم من هشاشة العمل بالوسط القروي، 

% في 1,2، كما تتوفر النساء القرويات على أقل معدل للبطالة بنسبة (%14)بالمقارنة مع المدن %( 3,8

2113. 

% من الساكنة النشيطة 49,1بأن  2113خالل سنة  دراسيال كما يبين توزيع الساكنة النشيطة حسب المستوى

% من هذه األخيرة من 28( بينما تمكنت 2114 سنة% 25,1القروية ال تتوفر على أي مستوى دراسي )مقابل 

                                                 
 
 
 2113يتعلق األمر بالفالحة والقنص والخدمات الملحقة. مصدر: المندوبية السامية للتخطيط، الحسابات القومية المؤقتة  94

 .2113، النتائج األولية لسنة تتضمن الصيد البحري والغابات. المصدر: المندوبية السامية للتخطيط، النشاط والتشغيل والبطالة 95
 ".2114"النشاط، الشغل والبطالة" لسنة   ،المندوبية السامية للتخطيط :المصدر   96
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% من الساكنة النشيطة المستوى االبتدائي، مقابل 25عبور المستوى االبتدائي. وفي الوسط الحضري، اجتازت 

% بالنسبة للتعليم العالي. بينما 12,9و ستوى الثانوي% بالنسبة للم18,4ور اإلعدادي و% بالنسبة للد21,7

 % من المجموع.15,1شكلت الفئة بدون أي مستوى دراسي حصة 

 35,3%عند الرجال و 62,9%سنوات ما يناهز  11كما بلغت نسبة التعليم في الوسط القروي للساكنة التي تفوق 

1994 سنةعلى التوالي  10,9%و 39,4%مقابل  2112 سنةعند فئة النساء  
97

. كما يوضح توزيع الساكنة 

% 75% من النساء القرويات ال تتوفرن على أي شهادة مقابل 91,7سنة بأن  15النشيطة التي يفوق سنها 

 . 2111% على التوالي سنة 81,9% و95,4بالنسبة للرجال في نفس الوسط، بالمقارنة مع 

 . قطاع الصيد البحري3
 

 والمتبعة أسياسة ال مستوى ، سواء علىهامةمكانة في مجال الصيد البحري المساواة بين الرجل والمرأة تحتل 

على مستوى إجراءات التنمية على الصعيد العالمي، وذلك في ظل التقدم الحالي الذي يرمي الى تعريف الفقر 

يتطلب والقصوى الموجهة لمحاربة الهشاشة. وكذا بالنظر إلى األهمية  ،بتصور متعدد األبعاد وبصفة متكاملة

في  للثروات البحرية على طول سلسلة اإلنتاج ضرورة األخذ بعين االعتبار دور المرأة كفاعل الرشيداالستغالل 

 البحرية على حد سواء كالرجل. الموارد استغالل

نساء قطاع الصيد البحري على الرغم من المجهودات التي تبذلها وزارة الصيد البحري قصد تشجيع مساهمة و

المزيد من تربية األحياء المائية كشركاء في اإلنتاج وعناصر نشيطة في التغيير، ال يزال من الضروري بذل و

المجهودات السيما فيما يتعلق بإنتاج المعلومات المستجيبة للنوع االجتماعي والتي تشمل العديد من األبعاد 

ذلك من أجل والصناعات التحويلية، عالقات القوة،...( ود بنشاط الصيد )كالولوج إلى وسائل اإلنتاج، التواج

 إدماج مقاربة النوع االجتماعي في برامج وخطط عمل القطاع. إنجاح 

  واإلطار المعياريجذاذة تقديمية للوزارة . 8.3

 جذاذة  تقديمية. 8.8.3

ير قطاع الصيد البحري وكل األنشطة إعداد استراتيجية لتطو أساسا حولوزارة الصيد البحري  تتمحور مهام

للموارد السمكية خاصة  نالمعقلتحديد التوجهات وتنفيذ اإلجراءات لضمان التطوير واالستغالل كذا و به ةالمتصل

كما تنص هذه المهام تنموية لمصايد األسماك.  تدابير وخطط، وذلك عبر وضع حصريةفي المناطق االقتصادية ال

اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التحفيز على تطوير  عن طريق حرية والسمكيةالمنتوجات البعلى تثمين 

التشريعية  النصوصصياغة  باإلضافة إلى ،والترويج للصناعة التحويلية المشتغلة في قطاع الصيد البحري

 وكذا البحري لعاملين في المجالاوالبحارة تكوين  تعزيزو والقرارات التنظيمية المرتبطة بمجال اختصاصها

 تقنيين وكل المشتغلين في القطاع بما يعزز وضعهم االجتماعي والمهني.المهندسين والمدراء وال

مقابل  2114برسم سنة  %23,5نسبة منهم موظفا، حيث تمثل النساء  1.374تتوفر وزارة الصيد البحري على و

. ومع ذلك، 11%ذ ال تتجاوز نسبة تبقى حصة النساء من مناصب المسؤولية جد ضئيلة، إو. 2113سنة  %23

كتعيين  مسؤولية مهمة،باحتاللها لمناصب  زارة الصيد البحرييتميز وجود المرأة في مناصب المسؤولية بو

 كذا مندوبة إقليمية للصيد البحري.ومديرتين و كاتبة عامة للوزارة

ربة النوع االجتماعي في مجاالت دماج مقاالمؤسسات الحكومية السباقة إلو تعد وزارة الصيد البحري من بين 

 االجتماعيوحدة النوع يتعلق األمر بوعملها، لتوفرها على وحدة لتتبع كل ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. 

 . التابعة للكتابة العامة للوزارةو 1999سنة  التي تزاول هذه المهام منذوالتنمية 

 .اإلطار المعياري 2.8.3

حق ولوج المرأة الى الثروات بما فيها الموارد البحرية المغرب  وقعهاالتي دولية ال العديد من االتفاقيات تضمن

العهد الدولي المتعلق بالحقوق و اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانيتعلق األمر بوكذا ممارسة أنشطة مذرة للدخل. و

د المرأة وتحقيق أهداف األلفية اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضواالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ... لتنميةل

                                                 
97
 "توجهات تطور الخاصيات الديموغرافية، االجتماعية والمهنية".  :، "المرأة المغربية باألرقامالمندوبية السامية للتخطيط :المصدر  
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المتعلقة بمخزون األسماك إلى ضمان ولوج شريحة و 1995لسنة  األمم المتحدة يةاتفاق وتدع ،في نفس السياقو

ن فإ لتذكيرولكذا النساء لممارسة الصيد المعيشي قصد كسب رزقهم. والساحلي وبحارة قطاع الصيد التقليدي 

ساء المتواجدات التي تسهر على مراقبة ظروف عمل الن منظمة العمل الدولية ةاتفاقي ىالمغرب صادق كذلك عل

 بمنازلهن. وة أبالقطاعات المنظم

الدفاع عن حقوق الصيادين بعلى إطار قانوني خاص  المغربيتوفر  ،من أجل مواكبة المقتضيات الدوليةو

 25-99ى مدونة التجارة البحرية والقانون رقم . وتعتمد النصوص القانونية في هذا الشأن أساسا علموحمايته

 .بالقطاع الخاص بمدونة الشغل والذي يحدد الحقوق األساسية للعمال

 . المجهودات المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تأخذ بعين االعتبار بعد النوع االجتماعي2.3

 . إعداد السياسات واالستراتيجيات القطاعية8.2.3

يتعلق األمر باالستغالل و. 2114يجية آليوتيس بتفعيل مجموعة من اإلصالحات خالل سنة تميزت استرات

تثبيت أجهزة الرصد على مثن وقانوني الغير لمنع الصيد  15-12اعتماد قانون المستدام للثروات البحرية إثر 

ت في حيز التنفيذ باإلضافة إلى ذلك، دخلوتفعيل المراقبة عبر األقمار االصطناعية. وسفينة صيد  2.159

يتعلق األمر باألسماك ومن مجمل األصناف المصطادة  %75مخططات تهيئة المصايد الوطنية بنسبة تغطي 

عصرنة وحدات الصيد بتخصيص دعم مالي وتشمل إجراءات أخرى تحديث و .الروبيانوالسطحية واألخطبوط 

 المناولة.وكذا تحديث آليات التفريغ ومباشر للصيادين 

علق بتحسين ظروف تفريغ األسماك، تم االستمرار في تطبيق مخطط تهيئة الساحل. ويتضمن هذا األخير وفيما يت

 11يضاف إلى ذلك تطوير البنية التحتية على مستوى ووقرى الصيد. مهيأة ال لتفريغانقط موقعا من مجموع  41

رنامج تحدي األلفيةلسمك تم تمويلها في إطار ببيع اأسواق جملة ل 4نجاز شبكة إوموانئ للصيد 
98
. 

بعد إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المائية، أعطيت ير قطاع تربية األحياء المائية، وبخصوص تطوو

كما تم االستمرار في ني المنظم لهذا القطاع بالمغرب. االنطالقة لطلب العروض المتعلقة بتهيئة اإلطار القانو

 الصدفيات. ومشروعين آخرين يتعلقان بتربية الطحالب و مكيةتركيب مزارع سهم تثالث مشاريع 

وفي إطار تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري، تمت المصادقة على االتفاقية الجديدة للصيد البحري بين  

يبلغ المقابل و. 2114يوليوز  15بتاريخ  ، والتي دخلت حيز التنفيذ2113االتحاد األوروبي برسم سنة والمغرب 

لتغطية التعويض على الولوج  ومليون يور 12سنويا، حيث يتضمن هذا المبلغ  ومليون يور 31ادي لالتفاقية الم

 غليضاف إلى هذا المبولدعم السياسة القطاعية للصيد بالمغرب.  ومليون يور 14وإلى الموارد السمكية المغربية 

ة. وتخول االتفاقية الجديدة الرفع من فرص أخرى مفروضة على أرباب السفن األوروبي وماليين يور 11المادي 

 عمل البحارة المغاربة على مثن السفن األجنبية.

 المرأة تمكين. المساواة بين الجنسين و2.2.3

 المائية في األحياء السمكية وتربية الموارد حالةالمنظمة العالمية للتغذية حول " وفقا للتقرير األخير الذي رصدته

تسويق اإلنتاج سواء تعلق األمر بالصيد ون المرأة تعد أكثر تواجدا في مراحل تحويل "، لوحظ أ2112العالم 

 من عادة   النساء القيمة ضعيفة. وتُستبعد سالسل العصري، في حين تبقى نسبة وجود النساء في والتقليدي أ

 يشكلن كونهن مرغ األسماك تصنيع عاملم في األجر العالية الوظائف ومن ربحا األكثر والمؤسسات األسواق

 :وذلك راجع الى .في هذه االنشطة العاملين غالبية

 لذى النساء مقارنة مع الرجال؛ يالتعليم المستوى انخفاض -

 وقيودها؛ التنق ل صعوبة -

 غالبيتها غير فعالة... منظمات في المشاركة -

وكالة الشراكة ي بتنسيق مع من أجل مواجهة هذه المعيقات على الصعيد الوطني، عملت وحدة النوع االجتماعو

التابعة لبرنامج تحدي األلفية بالمغرب، على وضع مشروع الصيد التقليدي والذي يأخذ بعين  من أجل التقدم

 االعتبار مقاربة النوع االجتماعي عبر محورين:
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دراء موقدرات الشركاء  النساء فيما يتعلق بتعزيزوبين الرجال  ى إدماج المساواةمحور أفقي  ينص عل -

اتخاذ القرار لفائدة النساء اقتصادية ووتعزيز القدرات السوسيومقاربة النوع االجتماعي كذا التحسيس بوالمشاريع 

 المستفيدات،

 إجراءات موجهة خصيصا للنساء.و جيةذمحور خاص يهدف الى إنشاء مشاريع نمو - 

شخص تم  1.111امرأة من مجموع  21إلى  15وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المشاريع مكنت من إدماج حوالي 

مسؤولون عن وذلك بصفة رؤساء المشاريع ومسؤولون عن البيئة والمسح الجغرافي وتشغيلهم في أوراش البناء 

 المحاسبة.والجودة 

 لحيث تمث ،المدرجة في هذا المشروع كوينالتدورات األمية و دورات محو من امرأة 11.822 توقد استفاد

بوحدات الصناعة  هن% من14 تعمل في حين هن.من %21و %22 على التوالي زوجات وبنات الصيادين

 التحويلية للمنتجات البحرية.

تعاونية إنشاء  عبرللنساء، المخصصة المشاريع امرأة من  222، استفادت 2113 غشتإلى غاية نهاية شهر و 

تثمين فواكه ولجمع الطحالب آخر  ومشروع إنجاز مشروع لتثمين اإلنتاج السمكيولتثمين الموارد البحرية 

هذه لتمويل  مليون دوالر 2,8 خصص غالف مالي يقدر ب ،المغرب-تحدي األلفية برنامجوبدعم من البحر. 

 لدولة.ا من ميزانية مليون درهم 21,1منها  ،المشاريع

  هدافمؤشرات األ ليلإعداد الميزانية وتح .3.2.3

 تحليل ميزانية الوزارة

مليون  259,12)مقابل  2114مليون درهم برسم سنة  211,47صة لوزارة الصيد البحري تبلغ الميزانية المخص

 %. 53% ونفقات التسيير 47نفقات االستثمار منها (، تمثل2113درهم برسم سنة 

وتقوم بتخصيص  ،من مجموع ميزانية االستثمار %27من  مديرية الصيد البحري وتربية األسماكوتستفيد 

% لمديرية التكوين 4,3تم تخصيص كما  على الموارد البحرية والبحث في مجال الصيد. لمحافظةل ها% من55,2

 % لمديرية الصناعات التحويلية للصيد البحري. 1,2مهني و -البحري والنهوض بالمجال السوسيو

 وحدات الصناعة التحويلية تمويللدرهم  ماليين 5,9 بقيمة، تم تخصيص بند في الميزانية 2114وبرسم سنة 

كذا لتقديم الدعم للنساء المستفيدات قصد تمكين هذه الوحدات من االشتغال. وسيدي إيفني وبكل من سيدي العابد 

 مبلغقد تم تخصيص و . وتجدر االشارة بأن هاتين الوحدتين تم إنجازهما في إطار برنامج تحدي األلفية

إيمسوان منطقتي سمكي لفائدة النساء بحول تأهيل وحدتين لتثمين اإلنتاج ال درهم لتمويل دراسة 411.111

 سيدي بولفضيل. و

حسب بعد النوع االجتماعي فد مؤشرات األه تحليل  

مؤشرا لميزانية االستثمار 17تحديد  من 2114 لميزانية المرافقة مؤشرات األهداف تحليل مكن
99
خد أوالتي ت 

مؤشرات و %31بنسبة  ات الوسائل. وأظهر تصنيف هذه المؤشرات هيمنة مؤشرويالجه بعين االعتبار البعد

الرغم من ذلك، تعتبر بو. النوع االجتماعي إال ان هذه المؤشرات لم تأخذ بعين االعتبار مقاربة ،%21نتائج ب ال

بين الجنسين. لذلك ينبغي تفصيل المعطيات   صياغتها مهمة بالنظر الى المساواةبعض المؤشرات الذي تمت 

النوع، قصد معرفة مدى مشاركة النساء في  ج تأهيل الصيد الساحلي حسبالمتعلقة بالمستفيدين من برنام

كذلك صياغة المؤشرات المتعلقة  من المطلوبوتطوير قطاع الصيد البحري. والمجهودات المبذولة لعصرنة 

ة مارسن أنشطتقديمها لفائدة النساء اللواتي ي ( التي يتمالتدريبوبالخدمات )منها الخدمات الصحية، التكوين 

نقط ذلك في إطار البرامج التي تم إنجازها من لدن الوزارة الوصية مثل تهيئ و ،متعلقة بالصيد البحري

 تأهيل الوحدات الصناعية...ووقرى للصيد  ة للتفريغخصصم

 حول ، االنطالقة لدراسة2115وعالوة على ذلك، من المرتقب أن تعطي وحدة النوع االجتماعي، برسم سنة 

 ذلكو، مليون درهم ن االعتماد األوسع للميزانية المراعية للنوع االجتماعي، بمبلغ مالي بقيمةلتمكي آليات وضع

 :ل حلول ناجعةهذه الدراسة تقديم ينتظر من و . لماليةل التنظيميصالح القانون إل مواكبة

 تعزيز القدرات؛وتحديد اإلجراءات المواكبة : التكوين  -
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في حين، ال توجد مؤشرات خاصة بميزانية التسيير

. 
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 2117لنوع على صعيد وزارة الصيد البحري في أفق بعد ازانية المراعية لوضع اآلليات الضرورية للميونهج  -

النجاعة المراعية للنوع مؤشرات األداء ولنوع االجتماعي، بعد االمراعي لجراءات والبرمجة والتخطيط )اإل

 (... االجتماعي

 الميزانية وتحديد مؤشرات األداء  إعداد.3.3

من اإلشكاليات  الولوج إليهاصعوبة والنساء بقطاع الصيد البحري  دورومكانة  حول إحصاءاتيعد ضعف توفر 

األساسية التي تحول دون التمكن من تقييم مساهمة المرأة في تنمية قطاع الصيد البحري. وبالنظر إلى ذلك، 

ن تتبع البرامج المعتمدة من قبل وزارة الصيد البحري منوع االجتماعي خالل نهج وتنفيذ وسيمكن ادماج بعد ال

االقتصادي للمرأة في مجتمع الصيادين على الخصوص وكذا على صعيد القطاع بصفة وتقييم الدور االجتماعي 

كذا ووبمساهماتها  المرأة بأدوار شاملة. وستمكن هذه اإلجراءات ال محالة من  فتح آفاق جديدة لالعتراف

لى استغالل إوئة إلى موارد االنتاج الوصول، باتخاذ اجراءات اصالحية، إلى ضمان ولوج النساء بصفة متكاف

 الفرص االقتصادية المتاحة. 

يدة التي اقتصادية للنساء عبر استفادتهن من المشاريع الجدوفي هذا اإلطار، يمكن تحسين الوضعية السوسيو

 عبر، خاصة مشاريع تربية األحياء المائيةوقتها في إطار االستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع أعطيت انطال

الدعم المالي المخصص لهذا وتشجيعهن على االستفادة من الدورات التكوينية وممارستهن لتربية األسماك 

استراتيجية وفمن الضروري إدماج مقاربة النوع االجتماعي على مستوى برامج التكوين  ،الغرض. ولتحقيق ذلك

 ري.حقطاع الصيد البمع وحدة النوع االجتماعي ل ةكارل وكالة تربية األحياء المائية بشعم

 الصناعة والتجارة قطاع. 4

على الصعيد  تشغيل النساء% على التوالي، في مناصب 4,4% و8,11 بنسبة ي الصناعة والتجارةساهم قطاعي

قطاع الغزل في  %23,7إذ بلغ ، نسب عالية الصناعية معدل التأنيث لبعض القطاعات ويسجلالوطني. 

عملن في ي لنساء العامالت في قطاعي الصناعة والتجارة، خاصة تجارة القرب،إال أن عددا كبيرا من ا .والنسيج

في هذا السياق، يعتبر تحسين مختلف الجوانب المتعلقة بوضعية والمهارات ومنخفضة األجر.  متدنية وظائف

ن ركائز وركيزة م لعمالة النسائية في هذه القطاعاتا رافعة أساسية لنمو ي الصناعة والتجارةالمرأة في قطاع

 التنمية المستدامة، الشاملة والمنصفة. 

، كجزء من برامج وخطط ي الصناعة والتجارةولهذه الغاية، يتم اتخاذ عدة تدابير لتعزيز دور المرأة في قطاع

 .الفرص كافؤعمل تهدف إلى تطوير بيئة مواتية للعمالة وللمقاولة النسائية وتعزيز ت

 المرجعي  رواإلطا قطاعجذاذة تقديمية لل. 8.1 

 . جذاذة تقديمية8.8.1

السياسة الحكومية في مجال الصناعة والتجارة من بين مهام وزارة الصناعة والتجارة  وتنفيذإعداد يعتبر 

ات الوزارة مكلفة باإلعداد والمصادقة وتسيير وتقييم استراتيجيففي هذا السياق، وواالقتصاد الرقمي. ستثمار واال

المصادقة على االستراتيجيات واالستثمارات المتعلقة بتحسين القدرة و تجارةتطوير قطاعي الصناعة وال

وتوفير اإلحصائيات وإنجاز الدراسات في  جمتها إلى برامج تنفيذيةالتنافسية للشركات الصغرى والمتوسطة وتر

 . وضع اإلطار القانوني والتنظيمي لهذا القطاعالصناعة والتجارة و يمجال

موظف في الوزارة، كما تتميز  822% من مجموع 38نسبة التأنيث  تبلغلبشرية، على صعيد الموارد او

قوي نسبيا للمرأة في مناصب المسؤولية، حيث تمثل حصة النساء في مناصب المسؤولية  الوزارة بحضور

نساء  3، وتتولى عام الوزارة كاتبامرأة منصب  تتقلدكما منصب مسؤولية.  185% من مجموع 31,27

قسم  34نساء رؤساء أقسام ضمن  11ضمن المديريات التسع التي تضمها الوزارة، وتوجد  منصب مدير

للوزارة. كما أن الوزارة ممثلة في شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في 

 .الوظيفة العمومية
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 100عياري الم . اإلطار2.8.1

إلى االتفاقيات الدولية لحقوق  التطرق، من جهة، لصناعة والتجارةي امعالجة حقوق اإلنسان في قطاع تقتضي

 االقتصادية الخاص بالحقوق الدولي اإلنسان التي صادق عليها المغرب )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، العهد

لدولية، والثقافية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقيات منظمة العمل ا واالجتماعية

الحصول على في على احترام حقوق اإلنسان، ال سيما حق المرأة  التي تنصوية ...( األهداف اإلنمائية لأللف

 الفرص العادلة في العمل الالئق وحرية المبادرة والولوج لعوامل اإلنتاج السيما في قطاعي الصناعة والتجارة.

التي تتجلى في نص الدستور وفي و لى الصعيد الوطنيجهود المبذولة عاإلشارة إلى ال تجدر ومن جهة أخرى،

 القوانين الوطنية الرامية لضمان حماية وتطبيق أفضل للحقوق المذكورة أعاله.

 . المجهودات المبذولة من أجل تفعيل السياسات العمومية التي تراعي النوع االجتماعي2.1

 . إعداد السياسات واإلستراتيجيات القطاعية1.2.4

 2020 – 2081وطني لتسريع التنمية الصناعية المخطط ال

 اامتداد يعتبرالذي و 2121-2114إطالق المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة  2114عرفت سنة 

عتمدا على إنجازات ومكتسبات إستراتيجية اإلقالع الصناعي، من قبيل مللميثاق الوطني لالنبثاق الصناعي، 

المحدثة لمناصب و التقليديةوبإدماجه للصناعات  يتميز هذا المخطط الجديد بشموليتهو .المهن العالمية للمغرب

منظومات ناجعة تمكن من تعزيز المكتسبات ومضاعفة النتائج، حيث يقدم  نحو االنتقالويهدف المخطط  الشغل.

ل شركات رائدة عن نهجا جديدا يقوم على تطوير نظم عالية األداء توفر االندماج المحلي للنسيج الصناعي حو

يستند المخطط على عشرة من حيث التفعيل، طريق اتفاقيات وشراكات مع المقاوالت الصغرى والمتوسطة. و

 :تدابير أساسية مقسمة إلى ثالث محاور

 -دةالمقاوالت ذات الريا -إحداث دينامية وعالقة جديدتين بين المجموعات الكبرى ،المحور األول توخىيو

رص الشغل، السيما بالنسبة وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيسي لف ى والمتوسطةوالمقاوالت الصغر

، نفس السياق . فيتعويض الصناعيومضاعفة المكاسب االجتماعية واالقتصادية للطلب العمومي عبر ال للشباب

في القطاع  ى جداسيعمل المخطط الجديد على اتخاذ ترسانة من اإلجراءات المتكاملة إلدماج المقاولة الصغر

 واالستجابة ألحد الرهانات األساسية المتمثلة في مالئمة الكفاءات مع حاجيات المقاوالت. المهيكل

ويشمل المحور الثاني من التدابير تطوير أدوات الدعم، السيما من خالل إحداث صندوق عمومي لالستثمار 

، وإحداث مناطق صناعية 2121أفق سنة مليار درهم في  21الذي سيخصص له غالف مالي قدره و الصناعي

 سهلة الولوج.وللكراء 

د وقعبتتبع اتفاقيات التبادل الحر وإرساء ثقافة "تعزيز االندماج الدولي للمغرب الثالث  ويروم المحور

 الصفقات" في تتبع االستثمار األجنبي المباشر ودعم التوجه اإلفريقي للمملكة. 

الوطني لتسريع التنمية  تنفيذ المخطط بتنسيق وب  تقوملجنة وزارية وعلى مستوى الحكامة، سيتم إحداث 

 الصناعية.

 أمن، ست2121وسيمكن تنفيذ مجموع هذه التدابير من إحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 

نصف المتبقي، فضال ال، بينما سيحدث النسيج الصناعي الوطني المتجدد هااالستثمارات األجنبية المباشرة نصف

في سنة  %23إلى  %14نتقل من لتنقط،  9ن زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام ب ع

2121. 

 101تجارة الداخليةمخطط رواج لل

 مواكبة "وفي إطار مخطط رواج، توفر الدولة الدعم المالي للمشاريع المتعلقة بعصرنة تجارة القرب المحلية 

 لألنشطة التجارية وللدراسات ومخططات التنمية الجهوية.  الوطنيين" ووضع مناطقلرواد االتجار 

عالمات  8األنشطة التجارية بالقنيطرة، ومواكبة  ةبتحديد مشروع جديد يتعلق بمنطق 2113وقد تميزت سنة  

، وتحديد مقاربة جديدة لعرض تحديث تجارة القرب، ووضع الشركات الوطنية الرائدةرائدة في إطار دعم 

                                                 
 .2114 النوع االجتماعيمن تقرير ميزانية  2لمزيد من التفاصيل، انظر الملحق  100

2114نة مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لس 101
. 
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ة للدراسة المتعلقة بتقييم وقع هذا المشروع وكذا بدء الدراسة المتعلقة بعالمات تجارة القرب. الصيغة النهائي

االعالن عن طلب عرض من أجل تجهيز وتطوير وتسيير منطقة األنشطة  2114وعرف شهر ماي من سنة 

 الدار البيضاء. -بن مسيكاالتجارية  ب

، تم التوقيع على اتفاقية انتقالية 2112مخطط رواج بنهاية سنة  تبعا النتهاء االتفاقية األولى ل اإلشارة، فإنهو

بين مختلف األطراف المعنية، وذلك من أجل ضمان استمرارية تفعيل هذه االستراتيجية  2114-2113للفترة 

 .2121وإعداد عرض جديد لمواكبة القطاع في أفق سنة 

 المرأة تمكينمراعاة قضايا المساواة بين الجنسين و2.2.4 .

من بشراكة مع جمعيات في إطار السياسة الحكومية للتمكين االقتصادي للمرأة، تم اتخاد مجموعة من التدابير 

 تشجيع وتطوير بيئة مواتية للعمالة وللمقاولة النسائية. من بين التدابير المتخذة في هذا اإلطار: و أجل دعم

وتطوير آليات التمويل الحساسة للنوع  تحسين وتسهيل ولوج النساء المقاوالت إلى الخدمات المالية
 االجتماعي؛ 

  بين صندوق الضمان المركزي وجمعية سيدات األعمال في  2113مذكرة تفاهم في مارس على توقيع التم

المغرب لتفعيل صندوق الضمان "إليك"
102

الذي يهدف إلى تشجيع ودعم تطوير المقاولة النسائية، وذلك و، 

 ت إلى القروض البنكية لتمويل مشاريعهن. بتسهيل ولوج النساء المقاوال

مليون درهم من القروض  41االستفادة من ، من 2113إطالقه في أبريل  ذوقد مكن صندوق الضمان "إليك" من

لتي مكنت من وا مليون درهم 22 مقاولة نسائية، باستثمارات بلغ مجموعها نحو 91البنكية استخدمت لتمويل 

 فرصة عمل مباشر. 321خلق 

جيع ودعم وتوجيه المشاريع إلنشاء المقاوالت النسائية من خالل عدة إجراءات تحفيزية: انخراط مكثف تش
 للوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 بين الوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت  شراكة ثالثية اتفاق في إطار في الجهات" إطالق برنامج "بينهن ثم

لدعم المقاوالت الصغيرة جدا  التعاون األلمانيالمراكز الجهوية لالستثماروبرنامج و الصغرى والمتوسطة

ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ومساعدة النساء صاحبات المقاوالت الصغيرة والصغيرة  والصغيرة والمتوسطة .

متعلقة بإدارة الجهات والمراكز الجهوية لالستثمار، عبر دورات تكوينية في مختلف التخصصات ال جدا في

مقاولة من النسخة األولى للبرنامج ، في حين استفادت من النسخة الثانية للبرنامج  81. وقد استفادت المقاوالت

 مقاولة نسائية. 71مقاولة في جهات مختلفة علما أن النسخة الثالثة تهدف إلى دعم  41

 المنبثق من برنامج  "انفتاح من أجلها"مج ويهدف برنا : تعزيز استعمال تقنيات المعلومات واالتصال الحديثة

" الى تشجيع النساء المقاوالت على 2113المندرج في اطاراالستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي  "انفتاح"

 .هناستعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تطوير مشاريع

ساء المقاوالت في المغرب، االتحاد جمعية الن تشجيع ودعم المقاوالت النسائية من لدن الجمعيات المهنية:
 العام لمقاوالت المغرب

 في مدن الدار  للمقاوالت : أنشأت جمعية النساء المقاوالت في المغرب حاضناتالمقاوالت دعم حاضنات

تأطير النساء المقاوالت الحامالت لمشاريع وتعمل هذه الحاضنات على  .البيضاء والرباط والجديدة وفاس وطنجة

 .شهرا 18تعمل على متابعتهن خالل تكوين المقاولة لمدة ، حيث راغبات في تأسيس مقاولتهن الخاصةالمبتكرة و

تنظيم  اذوك دورات تكوينية مستمرة للمنخرطات،و ،ىوتوفر هذه الحاضنات تأطيرا  شخصيا  لكل مقاولة على حد

ن المقاوالت النسائية. وقد مكنت محاضرات وندوات تهتم بالتدبير الجيد للمقاوالت وخلق شبكات تواصل ودعم بي

 .2112مقاولة خالل سنة  55هذه الحاضنات من خلق 
 

  أطلق االتحاد العام لمقاوالت المغرب من خالل لجنة  مقاربة النوع في تدبير الموارد البشريةدمج تعزيز :

يهدف إلى تطوير مشروع "وضعيتي" الذي  البرنامج الدولي لنظم التدبير،المسؤولية االجتماعية للمقاولة و

االدارة دولي أطلقته  عروضطلب  من خالل هدااعتمتم  الذيو بالمغرب العملظروف ولوج النساء إلى 

 سعىوي. 2112الى  2114 الممتدة منعلى مدى الفترة  ويمتد هذا المشروع .لمغربفائدة ال االمريكية للشغل

                                                 
وتجدر  ،تثماري وان يكون القرض البنكي ال يتجاوز مبلغ مليون درهميمكن أن تستفيد من هذا الصندوق المقاوالت النسائية المستوفية لمجموعة من الشروط من بينها أن تكون في طور اإلحداث وحاملة لمشروع اس 102

.لبنكيفي المائة من القرض ا 81اإلشارة إلى أن حصة الضمان محددة في 
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بلورة  مو من تالنوع في تدبير الموارد البشرية، مقاربة  اعتمادب وذلك مواكبة المقاوالتالى مشروع "وضعيتي" 

المشروع إلى تطوير آليات للتقييم الذاتي  ايضا هذا ويهدف .ووضع مخططات عمل للمساواة بين الجنسين

. وسيتم دعم هذه اآلليات بالتجارب الناجحة االجتماعي النوع فيما يخصومواكبة المقاوالت لتعزيز مهاراتها 

مشروع نقل الخبرة والمساعدة التقنية لخمسين مقاولة ال سيتم ايضا من خاللو .لمقاوالتوالممارسات الجيدة ل

 .على عالمة المسؤولية االجتماعية للمقاولةأو ال ، بغض النظر عن توفرها عاملة في جميع القطاعات

 . إعداد الميزانية وتحليل مؤشرات النجاعة3.2.1

 ةالصناعة والتجار لقطاعالميزانية المخصصة  

مليون   409,07الصناعة والتجارة )دون احتساب نفقات قطاع التجارة الخارجية(  قطاعبلغت ميزانية التسيير ل

مليون درهم لنفقات الموظفين  173,781، خصصت منها2114درهم برسم سنة 
103 

مليون درهم  235,29و

لنفقات التجهيزات والنفقات المتنوعة
104
 . 

د بلغت الميزانيةأما فيما يخص نفقات االستثمار، فق
105
 مليون  593,215المخصصة لقطاع الصناعة والتجارة 

% من ميزانية االستثمار لقطاع 52,5المخصصة لمديرية الصناعة الميزانية درهم. وحسب المديريات، بلغت 

وتجدر اإلشارة إلى  .مليون درهم لصندوق دعم القدرة التنافسية للمقاوالت 321الصناعة والتجارة خصص منها 

، سيتم إحداث (2121-2114) نه، ضمن التدابير المسطرة في  المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعيةأ

الميزانية  . كما بلغت2121مليار درهم في أفق سنة  21غالف مالي قدره بصندوق عمومي لالستثمارالصناعي، 

في إطار  "رواج"لصندوق مليون درهم، خصصت  21مديرية التجارة والتوزيع فائدة ل لالستثمار المخصصة

. وتتوزع ميزانية االستثمار"رواج"تنفيذ مخطط 
106
 :على النحوالتالي 

 وية(ئ)مليون درهم وبالنسب الم  الصناعة والتجارة حسب المديريات قطاعالمخصصة ل توزيع ميزانية االستثمار

% 2081  

 مديرية الصناعة  335,050 56,5

 مديرية الجودة ومراقبة السوق 7,630 1,3

 مديرية اإلحصاء واليقظة  4,765 0,8

 مديرية التجارة والتوزيع  60 10,1

 مديرية فضاءات االستقبال 51,5 8,5
 المصدر : وزارة االقتصاد والمالية                    

 تحليل مؤشرات األهداف

من المؤشرات، حيث  مهم أن الوزارة تتوفر على عدد، 2114ويبين تحليل مؤشرات األهداف بالنسبة لميزانية 

مؤشر، في حين يبلغ عدد المؤشرات المتعلقة بتتبع ميزانية  54 بلغ عدد المؤشرات المتعلقة بتتبع ميزانية التسيير

 مؤشر، مع األخذ بعين االعتبار المستوى الجهوي. 159االستثمار

عد النوع االجتماعي، مما يشكل هذه المؤشرات تهيمن عليها مؤشرات الوسيلة التي ال تأخذ في عين االعتبار بو

في البرامج التي تنفذها الوزارة. ونظرا لمنجزات الوزارة  االجتماعي النوعمن منظورتقييم للتتبع و عائقا رئيسيا

من حيث جمع البيانات وإحداث مراصد للصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، فمن األنسب إدراج بعد النوع 

لك، يتعين ذول .لماليةلقانون ا القانون التنظيمي الجديد لتستوفي مقتضياتمة المعلوماتية االجتماعي في هذه األنظ

الوزارةب نظرا ألهمية المهام المنوطة عض المؤشرات المستخدمةبب بعد النوع االجتماعيإدراج 
107
  . 

 تحليل مؤشرات النتائج الرئيسية المتعلقة بالقطاع .3.1

108صناعيتطور تشغيل النساء في القطاع ال
 

، وتمثل النساء العامالت 2112امرأة سنة  241283بلغ عدد النساء المشتغالت بشكل دائم في قطاع الصناعة  

% من مجموع النساء العامالت بشكل دائم في قطاع الصناعة، 49بشكل دائم في قطاع النسيج والجلد ما يعادل 

                                                 
 دون احتساب نفقات قطاع التجارة الخارجية  103
 دون احتساب نفقات قطاع التجارة الخارجية  104
 .الرقمي االقتصاد مديريةو مديرية التكنولوجيات المتقدمة واالبتكار والبحث والتطويردون احتساب نفقات قطاع التجارة الخارجية و  105
 .الرقمي االقتصاد مديريةو مديرية التكنولوجيات المتقدمة واالبتكار والبحث والتطويرودون احتساب نفقات قطاع التجارة الخارجية   106
 2 انظر الملحق 107

 الرقمي.  واالقتصاد ( المنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار2112المصدر: البحث السنوي حول الصناعات التحويلية )طبعة  108
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، والنساء العامالت في قطاع صناعة األجهزة (24%)متبوعة بالنساء العامالت في قطاع الصناعات الغذائية 

%(، 8كيميائية )البالنساء العامالت في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه  ثم%(، 15الكهربائية وااللكترونيات )

 .%(4فالنساء العامالت في قطاع الصناعة الميكانيكية والمعدنية )

 2082لنساء في القطاع الصناعي ر لالقاتشغيل ال : 17 مبيان

 
 .الرقمي واالقتصاد واالستثمار ( المنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة2112المصدر: البحث السنوي حول الصناعات التحويلية )طبعة 

، غير أن  2112% سنة 9,54التشغيل القار في القطاع الصناعي قد انخفض بنسبة  ثنسبة تأنيوللتذكير، فإن 

االنخفاض يحيل إلى تطورات مختلفة للتشغيل النسائي حسب القطاعات الصناعية الرئيسية. ففي الوقت الذي هذا 

%( وصناعات النسيج -18,34انخفض فيه التشغيل النسائي في صناعة األجهزة الكهربائية وااللكترونيات )

%(، 7,52ميكانيكية والمعدنية )%(، ارتفع عدد النساء المشتغالت بشكل دائم في الصناعة ال-14,21والجلد )

 انخفضت%(. وموازاة لذلك، 2,55%( والصناعات الكيميائية والشبه كيميائية )3,18والصناعات الغذائية )

، أي  2111% سنة45,4مقابل  2112% سنة 41,7نسبة التأنيث للعمالة في القطاع الصناعي حيث بلغت 

النسوية في  جلد، التي تعتبر المشغل الرئيسي لليد العاملةنقطة مئوية. ففي صناعات النسيج وال 3,7بانخفاض 

% سنة 23,7إلى  2111% سنة 71,5، انخفضت نسبة تأنيث التشغيل القار بشكل ملحوظ من لقطاع الصناعيا

، إال أن نسبة التأنيث 2112. وعلى الرغم من ارتفاع التشغيل النسائي القار في الصناعات الغذائية سنة 2112

نسبة التأنيث في الصناعات  فيما سجلت، 2112% سنة 41,4إلى  2111% سنة 44,1انخفض  من في القطاع 

إلى  2112% سنة 33,1عشر سنوات األخيرة، حيث ارتفعت من الالغذائية سجلت ارتفاعا نوعيا على مدى 

 . 2111% سنة 45,5

، إال أن 2112وااللكترونيات سنة  وعلى الرغم من تراجع التشغيل النسائي القار في صناعة األجهزة الكهربائية

 في طفيفا ارتفاعا التأنيث نسب عرفت كما.  2111 سنة% 57,2 مقابل 2112 سنة% 57,8نسبة التأنيث بلغ 

 بين ما سنة% 17 إلى% 12 من والمعدنية، الميكانيكية الصناعة وفي كيميائية والشبه الكيميائية الصناعات

 .لى التواليع% 12,2% إلى 12,4من و 2112و 2111
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 2082 -2002تطور عدد النساء العامالت بشكل دائم في قطاع الصناعة 
109

 

 2111-
2112 

2112 2111 2111 2119 2118 2117 2112 2115 2114 2113 2112 
 

-9,54% 240683 266074 258340 222674 243683 255840 242283 237494 231160 240557 228595 
شكل دائم عدد النساء المشتغالت ب

  في قطاع الصناعة 

 نسبة التأنيث 45,50% 46,50% 43,60% 46,60% 45,80% 48,50% 45,20% 41,50% 45,50% 45,40% 41,70%  

 الصناعات الغذائية 31286 38437 31574 34117 32496 43213 43688 41863 48237 56109 57894 3,18%

 نسبة التأنيث 33,10% 38,10% 27,50% 36,30% 34,70% 42,40% 40,50% 35,80% 41,20% 44,10% 40,40%  

 صناعات النسيج والجلد 160060 162218 158092 157078 160556 160909 147795 130240 146965 139632 119231 14,61%-

 نسبة التأنيث 70,10% 70,90% 70,80% 72,90% 73,20% 73,70% 66,50% 65,10% 70,70% 70,50% 63,70%  

2,55% 18777 18310 17517 16707 16144 16246 20653 19991 17904 16320 15973 
الصناعات الكيميائية والشبه 

 كيميائية

 نسبة التأنيث 16,20% 16,00% 17,30% 18,20% 17,30% 16,20% 15,90% 15,60% 16,10% 16,00% 17,00%  

الميكانيكية والمعدنيةالصناعات  5623 6032 6568 8767 7942 7829 7664 7870 8379 8885 9553 7,52%  

 نسبة التأنيث 11,20% 11,40% 11,70% 16,00% 14,00% 14,00% 13,30% 12,40% 12,10% 12,40% 12,60%  

-18,34% 35228 43138 37242 25994 28392 27643 20636 17541 17022 17550 15653 
صناعة األجهزة الكهربائية 

 وااللكترونيات

 نسبة التأنيث 52,20% 53,30% 52,50% 50,00% 51,90% 54,10% 57,00% 52,90% 57,90% 57,60% 57,80%  

 

110تطور تشغيل النساء في قطاع التجارة الداخلية
 

يلعب قطاع التجارة والتوزيع دورا مهما في االقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمة القطاع في القيمة المضافة 

بمحتوى مهم   هذا القطاع ق فرص عمل إضافية. ويتميزفي خل %22وساهم أيضا ب  2113سنة  11,2%

في  من النمو %1ناتجة عن فرصة عمل سنويا  9.511عن طريق توفير ما يقارب للعمالة في القيمة المضافة 

مؤهلة خاصة ال غلبة العمالة غيرإلى أساسا ويرجع ذلك  ما يدل على ضعف إنتاجية اليد العاملةالقيمة المضافة، م

من ، 2112سنة امرأة  121.155سائية. وقد بلغت الساكنة النسائية النشيطة المشتغلة بالتجارة حوالي العمالة الن

 التأنيث. وتمثل نسبة بالوسط القرويامرأة  14.037و 2112سنة في الوسط الحضري امرأة  112.848 بينها

 وسط الحضري والقروي،ويالحط فوارق بين ال. 2111سنة   8,2%مقابل  2112سنة   %8,6في قطاع التجارة

، في حين ارتفعت 2112سنة   4,7%إلى 2111سنة  4,4%في المناطق القروية من  التأنيثارتفعت نسبة  حيث

 .2112سنة  9,7% إلى 2111سنة   9,2%نسبة النساء العامالت في قطاع التجارة بالمناطق الحضرية من

111المقاوالت النسائية
  

في حين يعملن لحسابهم الخاص، % من النساء 12,5حسب الحالة المهنية أن  تحليل بنية العمالة النسائيةيكشف 

لدى الرجال. وتختلف هذه   على التوالي 3,3%و  33,6%مقابل تمشغال هنفقط من النساء العامالت  %0,8

 هن% 1,1في حين  يعملن لحسابهم الخاص،% من النساء 19,3النسب حسب المناطق، ففي المناطق القروية، 

. مما يظهر أن تمشغال منهن %2في حين  يعملن لحسابهم الخاص،% من النساء 11,9المدن،  أما في. تمشغال

 مستقالت أكثر من نظيرتهن في المدن.كالنساء القرويات يمارسن األنشطة االقتصادية 

 (%بـ ) والجنس ووسط اإلقامة لمهنيةالسكان النشيطون المشتغلون  حسب الحالة ا  توزيع 

عالمجمو لحالة ا حضري قروي 

لمهنيةا ذكـور  إنـاث   المجموع  ذكـور  إنـاث    المجموع   ذكـور إنـاث المجموع 

 مستقلون 28,2 11,9 0, 25 40,3 19,3 33,4 33,6 16,5 29,2

 مشغلون 5,1 2,0 4,5 1,1 0,1 0,8 3,3 0,8 2,6

وضع برامج هادفة تلبي الحاجيات الحقيقية  وإلجراء تحليل أكثر دقة للمقاولة النسائية يمكن من المساهمة في

للتعرف على  بحث ميداني وطنيلسيدات األعمال وتوفر أسس التنمية المستدامة للمقاولة النسائية، ينبغي إجراء 

  .وتحديات المقاولة النسائية في المغربومكامن القوة والضعف خصائص 

                                                 
 . الرقمي واالقتصاد واالستثمار ( المنجز من طرف وزارة الصناعة والتجارة2112 ت التحويلية )طبعةحول الصناعاالبحث السنوي المصدر:  109

 .المندوبية السامية للتخطيط 2112المصدر : التقرير المفصل للبحث الوطني حول التشغيل  110
 . 2113سمبر " دي خصائص:التطورات والسوق العمل في اتالمغربيالنساء " المندوبية السامية للتخطيط  111
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 . قطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال5

ت التغييرات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فرصا اقتصادية واجتماعية جديدة في جميع خلق

أنحاء العالم. ومع ذلك، ال يزال الولوج إلى هذه التقنيات بشكل منصف واقعا بعيدا لبعض الفئات االجتماعية، 

قروي. وهكذا، فإن دمقرطة تكنولوجيا وذلك بسبب استمرار الفوارق بين الجنسين وبين الميدان الحضري وال

 اتالمعلومات واالتصاالت يتطلب األخذ بعين االعتبار مختلف احتياجات الساكنة المستهدفة في السياس

 تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.بهدف واالستراتيجيات الوطنية 

 واإلطار المرجعي . جذاذة تقديمية لقطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات 8.8

 جذاذة تقديمية 8.8.8

مار واالقتصاد ثواالست التجارةو تكمن مهمة مديرية االقتصاد الرقمي، المندرجة تحت إشراف وزارة الصناعة

عالوة على و، في تتبع تنفيذ استراتيجية الحكومة في مجال البريد واالتصاالت والتكنولوجيات الحديثة. الرقمي

وكذا تمثيل المغرب في الهيئات الدولية المتخصصة. العمومية  ية على المؤسساتمهمة الوصا ىتتول ،لكذ

والثقة الرقمية، والبريد  تكنولوجيا المعلوماتوتتكون مديرية االقتصاد الرقمي من ثالثة أقسام وهي: قسم تقنية 

 واالتصاالت والحكومة اإللكترونية.

 عياري اإلطار الم 2.8.8

من في الولوج واستخدام وتكييف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  رار الرجالعلى غ تم تأطير حق المرأة

أهمها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والميثاق الدولي الخاص ، عدة اتفاقيات صادق عليها المغربخالل 

والقمة العالمية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 لمجتمع المعلومات...

من أجل التوافق مع االلتزامات الدولية، واصل المغرب مجهودات على المستوى القانوني والتنظيمي لضمان و

تعميم الولوج لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبنياتها التحتية وكذا ضمان حماية حقوق المواطنين المستعملين 

لهذه التقنيات
112
. 

 مقاربة النوع االجتماعي خذ بعين االعتبارأمومية تسياسات عوضع الجهود المبذولة ل 2.8

 ، نفذ المغرب 2113 – 2119" الممتدة على فترة 2113" المغرب الرقمي  الوطنية االستراتيجية إطار في

التصاالت، ولوج منصف إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. فيما يخص مجال االبرامج من أجل  من العديد

وتتمحور حول خمسة محاور.  2118-2114خالل الفترة العامة لتطوير القطاع  مذكرة للتوجهات تم إنجاز

إدخال تكنولوجيا الجيل الرابع و العالي الصبيب ذي العالمية إلى اإلنترنيت الخدمةبتوسيع ه المحاور ذتتعلق هو

يقها من طرف فاعلي القطاع وتوسيع استعمال يمكن تسوالتي  ، وتطوير محتويات األنترنت2115في أوائل 

البنايات ب الضوئية األقمار االصطناعية وانطالق استخدام مشروع األلياف الضوئية وتكنولوجيات األلياف

 الجديدة.

 إعداد السياسات واالستراتيجيات القطاعية  8.2.8

 على النحوالتالي: 2113ي  " التي انتهت ف2113تتمحور حصيلة إنجازات استراتيجية " المغرب الرقمي 

 الهادف إلى تعميم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم العام من  :محور التحول االجتماعي

 ."إنجاز"و "جيني"خالل برامج 

  في فبالعتاد المعلوماتي.  % من المؤسسات التعليمية العامة 111هدفه األولي تجهيز  :برنامج جيني

 2838% من المؤسسات "ببيئة متعددة الوسائط" والتي تمثل ما يقارب 85م تجهيز ما يقارب ، ت2113نهاية 

وحقائب اتمؤسسة تتوفر على قاع
113
.  متعددة متعددة الوسائط مرتبطة بشبكة اإلنترنيت ومعززة بنظام التصفية 

معلم من بين  147.277 ادباإلضافة إلى ذلك، استفومليون درهم.  235 تم إنجاز هده التدابير بغالف مالي قدره

استفادوا ، والذين % من نسبة االنجاز71ل ثالمقرر أوليا من التكوين المخصص للمعلوميات، مما يم 211.111

مدرب بغالف مالي  911من أربعة وحدات تكوينية وضعت وفقا لمعايير اختصاص اليونسكو، بقيادة 

                                                 
 2114 حول ميزانية النوع االجتماعي تقرير من 2 الملحق انظر التفاصيل منللمزيد   112
 لالستعمال من طرف المعلم داخل القسم. عرض، وجهاز محمول حاسوب على خاصة تحتوي حقيبة  113
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في جميع األكاديميات ومراكز التدريب.   للتكوينمركز جيني  148نجاز إمليون درهم. كما تم   116,5 قدره

مركز  411، ومن بين تطوير استعمال تكنولوجيا االنترنتمن حيث مراكز الولوج الجماعية، والتي تسعى إلى و

مركز سيشغل قريبا. وتجدر اإلشارة إلى أنه تم إطالق  22مركز في دور الشباب و 74 تشغيلالمخطط إنجازه تم 

حقيبة متعددة  95.881مؤسسة بشبكة اإلنترنت، وتوزيع  7294لربط  2113يسمبر عدة مشاورات في د

 مدرسة بغرف متعددة الوسائط. 1.429الوسائط وتجهيز
 

مستشارا في  12منسقا جهويا ، ومن  12من قبل فريق واسع يتكون من يسير  "جيني"وتجدر اإلشارة أن برنامج 

مسيرا، ومدرس واحد في  2.111مكونا رئيسيا، و 911و إقليميا منسقا 82تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، و

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بكل مؤسسة.
 

  82.111ا البرنامج، الذي يوجد في نسخته الخامسة، من استفادة ذ: مكن هبرنامج إنجاز
114
طالب من  

% من التكلفة 85، وذلك بدعم حاسوب محمول مع خدمة االشتراك لسنة في شبكة االنترنيت ذات الصبيب العالي

 تعليم مؤسسة 111من  أكثر إلى الطلبة هؤالء وينتمي درهم. 3.211والمحدودة في من طرف الدولة اإلجمالية 

بلغت الميزانية المخصصة للنسخة الخامسة و%.  84مدينة، مما يمثل نسبة تغطية إجمالية تقدر ب  نيبعشر عالي

طالب، بحيث يمكنهم اقتناء، من  24411يون درهم. وسيستفيد منها مل 88( 2114-2113من برنامج إنجاز )

جهاز حاسوب )النت بوك وأجهزة الحاسوب المحمول( ولوحات رقمية أضيفت  ه النسخة،ذخالل عروض ه

 ألول مرة في إطار هذا البرنامج.
 

 برنامج ر وهما ا اإلطاذتم تنفيذ ثالثة برامج في ه :محور تعزيز إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة

. وعالوة على ذلك، تم إنشاء صندوق المغرب انفتاح ومشروع رواجوبرنامج  تكنولوجيا المعلوماتمساندة 

بمثابة محفز للمقاوالت الناشئة ذات اإلمكانات القوية الساعية إلى احتالل المناصب الريادية  2111الرقمي منذ 

 في قطاعها.
 

  إلى زيادة إنتاجية الشركات الصغيرة الخاص بتقنيات المعلومات هذا البرنامج  يهدف: برنامج مساندة

شركة  318، 2111 سنةجدا من خالل تطوير النظام المعلوماتي. وقد استفادت من هذا البرنامج، منذ إطالقه 

 مشروعا يخص تحسين وتبسيط العمليات األساسية إلدارة مواردها أوإدارة استراتيجية تنميتها.  389لمتابعة 
 

  من أجل تحسيس المقاوالت الصغيرة جدا باستعمال تكنولوجيا المعلومات، يقوم هذا نامج انفتاحبر :

% 51البرنامج بتنظيم دورات تكوينية مع منح رخصة رقمية وتمويل حزمة لتقنيات المعلومات )مدعمة بنسبة 

، من خلق وحدات 2113إلى  2111من حيث اإلنجازات، مكن البرنامج منذ  ودرهم(. 2511بحيث ال تتعدى 

تكوينية لتعلم استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتكوين مدربين من طرف الوكالة الوطنية إلنعاش 

من اختيار ستة فاعلين كمرجع في التكوين لتنشيط دورات تحسيسية كما مكن  .المقاوالت الصغرى والمتوسطة

لتكنولوجيا  من إنشاء حزمة انفتاحولصناعة والخدمات، باإلضافة إلى غرف التجارة وا ،انفتاحببرنامج خاصة 

رخصة رقمية مما يمثل  3793التي يتم تسويقها من طرف اتصاالت المغرب وميديتيل ومنح المعلومات 

من أجل تعزيز روح و ،في هذا الصددوحزمة تكنولوجيا المعلومات.  441% من الهدف العام ومنح 7,35

، أطلق %21% إلى 7النساء بالبرنامج من  شاركة المقاوالت المسيرة من طرفالمبادرة النسائية ورفع نسبة م

 لفائدة النساء رئيسات المقاوالت. 2112"انفتاح من أجلها" في نهاية برنامج 
 

   نقطة  1111: يهدف إلى دعم ومساعدة غيرة جداصلتكنولوجيا المعلومات للشركات ال رواجمشروع

تمول هذه ولتحديثها وتحسين عائداتها.  "رواج "ITاقتناء حزمة من اجل بيع التي تستفيد من برنامج رواج 

ض الختيار وبإطالق طلب عر 2113وقد تميزت سنة  درهم. 12.111 بحيث ال تتعد% 71الحزمة بنسبة 

 فاعلين لرواج تكنولوجيا المعلومات.

  اإليداع والتدبير ي تم إنشائه من طرف الدولة، وصندوق اتهوصندوق مؤسسو، صندوق المغرب الرقمي

ومجموعة من البنوك المغربية
115

مليون درهم مخصصة لمواكبة المقاولين  111ا الصندوق ذقيمة هتبلغ و. 

 ناشئة. تمقاوال 8ا الصندوق في رأسمال ذيساهم هوالموهوبين في إنجاح شركاتهم. 
 

                                                 
 .2114بمارس  إنجاز برنامج من امسةالخ النسخة إطالق حفل خالل الرقمي واالقتصاد االستثمارو والتجارة الصناعة وزير تدخل  114

115
 البنك المغربي للتجارة الخارجية، والتجاري وفابنك، والبنك الشعبي المركزي 
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 من  المتعاملين معها ، يهدف إلى تقريب اإلدارة من احتياجاتمحور الخدمات العمومية الموجهة للمواطن

 :خالل برنامج الحكومة اإللكترونية
 

  عمومية التي يستهدفها البرنامج والموجهة إلى اإلدارة  خدمة 89 بين: من برنامج الحكومة اإللكترونية

إلى في طور التعميم. وتجدر اإلشارة في هذا السياق  25فيما توجد خدمة  44تم تشغيل  ،التووالمواطنين والمقا

 موقع شبه المعامالت. 54موقع المعامالت و 35خدمة إخبارية عبر الخط ، و 358 على حاليا يتوفرغرب أن الم
 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  2.2.8

، ما عدا برنامج انفتاح، ال تراعي بعد النوع االجتماعي. 2113إن البرامج المنجزة في إطار المغرب الرقمي 

المشاريع الهادفة إلى رفع الولوج إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك وبالتالي ينبغي أن تشمل 

ة تأخذ بعين االعتبار االحتياجات المتباينة للساكنة المستهدفة وضمان توزيع منصف للموارد خاصإنجاز، معايير 

 المعلومات واالتصاالت.لك للحد من الفوارق في الولوج إلى تكنولوجيا ذالمالية لدعم شراء أجهزة حاسوب و

االعتبار الظروف بعين أن تأخذ  العامة مذكرة التوجهاتمن حيث إنشاء البنية التحتية لالتصاالت، ينبغي على و

االجتماعية واالقتصادية للمرأة القروية من أجل ضمان تطوير منصف ومعمم لشبكة االتصاالت. وبالتالي، من 

لمعايير التي ستمكن من اختيار الشبكات ومعداتها في المناطق القروية المهم إدخال بعد النوع االجتماعي في ا

 ه الفئة.ذبحيث ستمكن مزودي المعدات والخدمات من تقديم حلول اقتصادية مناسبة له

وعالوة على ذلك، فمن الضروري أن تراعي المؤشرات التي تقدمها أنظمة المعلومات لتكنولوجيا المعلومات 

لك مرصد وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي والوكالة الوطنية واالتصاالت، بما في ذ

لتقنين المواصالت، بعد النوع االجتماعي. من أجل تقييم درجة اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل 

في طور اإلنجاز من قبل ، التي 2113النساء. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقدم حصيلة نتائج المغرب الرقمي 

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي معطيات تتعلق بمستوى استخدام النساء لمختلف البرامج 

المنفذة مع أخذ بعين االعتبار خصائص المقاوالت التي تديرها النساء )الحجم، األنشطة، الوضع، الحاجيات 

في إطار  سيمكن من تطوير تدابير تصحيحية هذالى أن إاالشارة تجدر ولضمان التنمية المستدامة ...(. 

عند الحاجة لضمان الولوج المنصف لجميع فئات  االستراتيجية الجديدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وذلك

 رجال األعمال.

 وضع الميزانيات وعرض مؤشرات النجاعة 3.2.8

5,4درهم خصصت منها  مليون 25,4ميزانية قدرها ، من 2114استفادت مديرية االقتصاد الرقمي سنة 
116
 

مليون درهم،  مخصصة لتمويل مشاريع تعميم  21ب  ميزانية االستثمارمليون درهم لميزانية التدبير. فيما تقدر 

ه الميزانية، يتبعه مشروع الحكامة ذمن ه % 45تكنولوجيا المعلومات. يمثل برنامج الحكومة اإللكترونية 

من ميزانية االستثمار، ومشروع  22,45%جية تكنولوجيا المعلومات واالتصال التي تمثل وإدارة استراتي

 (.%11مرافقة الشركات الصغيرة والمتوسطة من تجريد المعامالت )
 

ه الميزانية، هناك موارد مبرمجة في إطار الحساب المرصد ألمور خصوصية "صندوق الخدمة ذإضافة إلى هو

  تتكون نفقاته من النفقات المرتبطة بمهام الخدمة األساسية لالتصاالت. األساسية لالتصاالت" الذي

 )مليون درهم( تصاالتمداخيل صندوق الخدمة األساسية لال

 2083 2082 2011 2080 3 2003 2001 2003 2002 2008 السنة

 1.834,8 1.333 1.039,47 913,21 872 997 935,2 245,2 491,94 المداخيل
 االقتصاد والمالية.المصدر : وزارة 

 

مليار درهم سنة    1,33مقابل 2113مليار درهم سنة   1,83بلغت موارد صندوق الخدمة األساسية لالتصاالتو

  1,038تمويل برنامج جيني وإنجاز بقيمة في، 2113-2111ساهم هذا الصندوق خالل الفترة وقد . 2112

 مليون درهم على التوالي. 307مليار درهم و
 

تحليل مؤشرات األهداف، وضعت مديرية االقتصاد الرقمي سبعة مؤشرات خاصة بميزانية  فيما يخصو

نفس عدد مؤشرات السنة الماضية التي ال تزال جميعها مؤشرات وسائل. وبالتالي، فإن هذه  االستثمار وهو

 صاالت.المؤشرات ليست كافية لتقييم التدابير المتخذة لتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات واالت

                                                 
 

116
 حديثة.ال والتكنولوجيات والتجارة الصناعة وزارة قبل من على الصعيد المركزي الميزانية هذهتدبير تمي 
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كل المؤشرات التي وضعتها المديرية ال تشمل ن أمن حيث إدماج بعد النوع االجتماعي، تجدر اإلشارة إلى و

يتعين على  ،في هذا الصددوثار برامج المغرب الرقمي من حيث النوع. آبعد النوع مما يجعل من الصعب تقييم 

استعمال نظام معلومات  نية لتقنين المواصالتالوكالة الوطالمرصد المغربي لتكنولوجيا المعلومات ومرصد 

يأخذ بعين االعتبار بعد النوع ) والذي يضم عدة معطيات كمعدل ولوج المرأة لخدمة الهاتف النقال، ومعدل 

ولوج المرأة لخدمة الهاتف الثابت، ومعدل ولوج المرأة لخدمة االنترنت، والتصنيف حسب النوع لعدد 

ستمكن هذه المعطيات ولمغرب الرقمي )جيني وإنجاز ومساندة وانفتاح، الخ...(. المستفيدين من برامج مخطط ا

ثار، من حيث بعد النوع، لمختلف السياسات والبرامج المتعلقة من وضع مؤشرات أداء وتمكن من تقييم اال

ج أكثر بتعزيز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومن تقديم، من خالل الخالصات، تعديالت لجعل هذه البرام

 إنصافا.
 

 . تحليل أهم مؤشرات النتائج3.8
 

عرف الهاتف النقال . فمن جهة، بوتيرتينعرف قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المغرب تطورا 

مع معدل التجهيز عند الفئة العمرية التي تتراوح  2114% في يونيو131,5نموا قويا بمعدل استخدام يصل إلى 

نقطة بين الوسط   10,4. ويعرف هذا المعدل فارقا كبيرا يقدر ب 2113% سنة 93ر ب سنة يقد 25و 12بين 

 .2113سنة ( لديها هاتف نقال سنة  12% من األطفال )أقل من 12الحضري والقروي. وباإلضافة إلى ذلك، 

%(. 48اء )%( مقارنة مع النس52ويبين التوزيع حسب الجنس لمستخدمي الهاتف النقال استعماال أكبر للرجال )

% ممدرسين )على األقل 91,4سنة منهم  34-18% من هؤالء المستخدمين إلى الفئة العمرية 22وينتمي حوالي 

ذوي مستوى ابتدائي(
117
. 

في   2114% في يونيو8,14 ومن جهة أخرى، عرف الهاتف الثابت نموا ضئيال بمعدل استخدام ال يتجاوز

% في 11، 2113وبلغ هذا المعدل في  .2113% سنة 22 الوسط الحضري وبمعدل تجهيز المنازل يقدر ب

 الوسط القروي.

مليون في   7,8حيث بلغ عدد المشتركين فيها  هاتسارعت وتيرة تطورفقد  ،شبكة اإلنترنت فيما يخصو

حسب الفئة العمرية، توجد أعلى نسبة لمستعملي و%. 23,5معدل استخدام الساكنة يصل إلى مع  2114يونيو

 74-25استخدام اإلنترنت في الفئة العمرية  يشكل %. ومع ذلك، 79مع  24-15الفئة العمرية اإلنترنت في 

 % فقط.12 نسبةب

 35النتشار االنترنيت، تبقى هناك تفاوتات مهمة بين المناطق القروية والحضرية ) ستقرةيرة المثوبالرغم من الو

% في الميدان 58 من بينها 2113% سنة 42بلغ معدل استخدام اإلنترنت في المنازل . وقد (مئويةنقطة 

 % في الميدان القروي.23الحضري و

  3,2ما يمثل حوالي وهو ،2113% سنة 47بمعدات الحاسوب / أواللوحة الرقمية  بلغ معدل التجهيز المنزليو

% في الميدان القروي. كما يؤثر السن والوسط بشكل 23% في الميدان الحضري و59مليون أسرة من بينها 

 4% )47إلى  2113وصل معدل التجهيز بالحاسوب في المنزل سنة وقد االتصال. التعامل مع وسائل بير على ك

على الرغم من تعميم المعدات، تبقى المناطق الحضرية أكثر تجهيزا من المناطق و(. 2112نقاط أكثر من سنة 

مقابل  2114سنة % 28,83النترنيت وقد بلغت نسبة المؤسسات المدرسية المجهزة با نقطة. 32القروية، بفرق 

  0,93لكل حاسوب في المدارس ذعالوة على ذالك، بلغ عدد التالميو. 2112سنة  % 31و 2113سنة  29%

  .2113سنة   0,95مقابل  2114سنة 

 التجارة الخارجيةالوزارة المنتدبة المكلفة ب. 6

 تساهموغير المهيكل وفي القطاع المهيكل أ الشغل سواء سوق في المرأة مشاركة على التجارية السياسات تؤثر

 همافضال عن توزيع الموارد. ويسالشغل  السياسات في بنية ومستوى هذه كما تؤثر .تمكينها في كبير بشكل

في  الصغرى القروض وكذلك ،واألسواق األولية للموادالتجارة الدولية قطاع في العاملة  المرأة وصول تسهيل

القطاعين المهيكل  في السياسات هذه عنالناجم  اإلنتاج عالقات تغير كما أنالمهيكل.  القطاعوانتقال المرأة نح

 غير العمل االجتماعية واألجور ومستوى ليفاتكبالفيما يتعلق  الجنس نوع حسب غير المهيكل له آثار متباينةو

                                                 
 . 2112اتف المتنقل بالمغرب خالل سنة شبكات اله البحث السنوي حول تقييم جودة وتسعير خدمة  117
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 هذه تقييم/ومراقبة ذإعداد وتنفي فياالجتماعي  النوع بعد مراعاةضرورة  إلىكل ذلك يدفع والمؤدى عنه. 

 .السياسات

 . جذاذة تقديمية للوزارة واإلطار المعياري 8.2

 . جذاذة تقديمية8.8.2

 القوانين مشاريع وضع في الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى الموكلة الرئيسية تنحصر المهام

، وكذلك تنسيق إلنتاج الوطنيحماية ا شأنب االقتصادية والمقترحات الخارجية بالتجارة المتعلقة واألنظمة

 يشاركالخاص. وباإلضافة إلى ذلك،  القطاع مشاركة فيها بما الخارجية للتجارةنشطة األ اإلجراءات لتعزيز

عن إدارة ممثليات المملكة في الخارج فضال إعداد وإجراء المفاوضات االقتصادية والتجارية الدولية  فيالقطاع 

التجاري في إطار الصالحيات المخولة في هذا الشأن من قبل التشريعات المعمول بها في  عن الترويجالمسؤولة 

بعض المؤسسات العمومية. كما يسهر القطاع على التأكد من أن المعايير المطلوبة وغيرها من التدابير التقنية 

 يا.المطبقة على التجارة الخارجية ال تتعارض مع القواعد والضوابط المتفق عليها دول

امرأة، أي بنسبة  124 موظفا بينهم 252لدى الوزارة المنتدبة  الموظفين عدد يبلغ البشرية، الموارد حيث ومن

 إلى الصدد هذا في اإلشارة وتجدر%. 33 مسؤوليةال مناصب في النساء نسبة وبلغت (.1)انظر الملحق  49%

 .أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العموميةشبكة التشاور المشتركة بين الوزارات من  فيالوزارة ممثلة  أن

 اإلطار المعياري  2.8.2

الرامية إلى مكافحة  الرئيسية الدولية المواثيق المصادقة على خالل من اإلنسان حقوق باحترام المغرب التزم

العهد و مل بكينلسيداو وأهداف األلفية للتنمية وخطة عكر اتفاقية ابالذالمرأة، ونخص جميع أشكال التمييز ضد 

 في النظر األطراف الدول اآلليات هذه . وتلزم.. ، الخالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وعلى المستوى الوطني، وضع  .النساء بها تقوم التي األنشطة على واإلقليمية الدولية التجارية االتفاقيات تأثير

جل الموافقة على اتفاقيات التجارة. وباإلضافة إلى ذلك، أءات المتبعة من ( اإلجرا55الفصل )من خالل الدستور 

اللوائح المتعلقة بالصادرات والواردات  أنظمة 1-97-23الصادر بموجب الظهير رقم  3-92يحدد القانون رقم 

لحماية وأ ألفرادا صحةوالنظام العام و العامة التوجيهية مثل الحفاظ على األخالقالتي ينبغي أن تلتزم بالمبادئ و

الحفاظ على المكانة المالية الخارجية للبلد. والتاريخي واألثري والفني الوطني أالتراث و الحياة النباتية والحيوانية

 القانون لتنفيذ 245-12-2 رقم المرسوم في الواردة للقرارات النهائية الصيغة إعداد ،2113 تم كذلك في سنةو

 الواردات. وضع النظام الداخلي للجنة مراقبةو ر الدفاع التجاريتدابي  المتعلق بشأن 19-15 رقم

 االجتماعي النوع بعد االعتبار بعين تأخذ عمومية سياسات لوضع المبذولة الجهود. 2.6

 القطاعية واالستراتيجيات السياسات وضع 8.2.2

 في سنةالخارجية  بالتجارةالوزارة المنتدبة المكلفة التجاري، وضعت  الميزان في العجز ارتفاع آلثار نظرا

إنعاش  إلى المخطط هذه ويهدف. 2112-2114 للفترة الوطني لتنمية المبادالت التجارية المخطط، 2114

 . ويتضمن المخطط ثالثة محاور تتكونإبدال الواردات بالمنتوج المحليعن طريق  الوارداتوخفض  الصادرات

 ا.تدبير 41ورشا و 21من 

 :ثمين الصادرات وذلك أساسا من خالل تطوير آليات الدعم الهادف للمواكبة المباشرة إنعاش وت المحور األول

 ة.للمقاوالت في مجال التصدير، إضافة إلى تطوير اتفاقيات تجارية مع األسواق ذات األولوي

 ار يشمل عقلنة الواردات وتسهيل اإلجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، من خالل تعزيز إط :المحور الثاني

لمواد المستوردة مع المعايير التقنية تطابق االمراقبة الجمركية ومكافحة التهريب، وتعزيز إطار مراقبة 

تسريع ورش العمل بالوثائق اإللكترونية للتجارة الخارجية وإحداث الشباك الوحيد  لكويشمل كذ .والصحية

 سياق في إلشارة. وتجدر اغير الجمركية وتقوية موارد وزارة التجارة الخارجية في ميدان الحماية التجارية

الالمادي لرسم االستيراد  الشروع في التدبير لشباك الوطني الوحيد للتجارة الخارجية، أنه تمالتدريجي ل التنفيذ

 .2114 شتنبر 22ابتداء من  ،""بورتنيت المنظومة من خالل
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 إلى جانب تنفيذ  االقتصادي التكامل دعمبر ع المحلية للمنتجات المضافة القيمةيهم الرفع من  :المحور الثالث

 العمومية للتعويض بخصوص االستثمارات جديدة مشاريع وتطوير الصناعي القائمة على التعويض االتفاقيات

 .الكبرى

 3يمتد على مدى الصادرات" الذي ونمعقود " برنامجالخارجية  التجارة قطاعوضع  ذلك، وموازاة مع

 ت/مقاوالمن ال 375استفادة ويهدف هذا البرنامج إلى . درهمتقدر بمليار  بميزانية  (2015-2013)سنوات

. بالتجارة المحددة والمتصلةدعم بعض األنشطة إلى ، ةدربح مصأن تص من المحتملالتعاونيات المصدرة أو

 السابقة.  دورةفي ال مقاولة 71مقابل  مقاولة 111انتقاء  2114وعرفت دورة 

تحاد العام لمقاوالت الخارجية، بشراكة مع وزارة االقتصاد والمالية واال التجارة قطاعوباإلضافة إلى ذلك، يدير 

وذلك  2115-2111مقاولة للفترة  1.111المغرب برنامج "التدقيق عند التصدير". ويستهدف هذا البرنامج 

 وتحسين أدائها في مجال التصدير.  لمقاوالتبهدف دعم ا

المركز المغربي إلنعاش  خالل الدولي، حقق القطاع من على الصعيدالمغربي  المنتوج ومن أجل تشجيع 

نشاطا لفائدة ما يقرب من  75بتنظيم  تميز  مهما ترويجيا برنامجا ،2114 من سنة األول النصف فيالصادرات 

إما أنها تقدم على التصدير من هذه المقاوالت  %71كما أن  .قطاعا خمسة منها جديدة 21مقاولة تمثل  211

 .ريتصدالغير منتظمة في وول مرة أأل

 تميزت 2114 أن سنة إلى اإلشارة تجدر التصدير، اتحادات إنشاء القطاع لدعم يبذلها التي الجهودوعلى صعيد 

 .ةدربح مصأن تص من المحتمل/ أومصدرة  شركة 79تضم  التصدير اتحادات لدعم اتفاقية 15 على بالتوقيع

الشهادات ين للحصول على متوسطالوماد دعم الفالحين المنتجين الصغار القطاع تنفيذ برنامج اعتيدير كما 

من  3818. ويستهدف هذا البرنامج إلى األسواق المستهدفة للتصدير هممنتجات وصول الدولية حتى يتسنى

بشكل  ين مما يتيح لهم االستفادة الشاملة من المجاالت التي لم يتم استغاللهامتوسطالوالفالحين المنتجين الصغار 

، والمنتجات التعاقدية والمنتجات المحلية، والعالمات التجارية الجغرافية المحمية لمنتجات البيولوجيةا جيد، مثل

 التجارة في تكوينية متخصصةدورات  تنفيذ القطاع برنامجويدير التجارة العادلة. وومنتجات االقتصاد التضامني 

 .الدولي التوجه ذات توالشركا طر المنظماتأات كفاءلتحسين  الدولية

 األخذ بعين االعتبار قضايا المساواة وتمكين المرأة 2.2.2

الشغل سواء في القطاع المهيكل  سوق في المرأة مشاركة يؤثر على الخارجية التجارة على االنفتاح أن دراكا منإ

 تنمية برنامج مة الكنديةشراكة مع الحكوب الخارجية الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارةغير المهيكل، وضعت وأ

 هذا ويتوخى .الحكومة الكندية من درهم مليون 32,2 بدعم مالي قيمته الشغل فرص خلق من أجل الصادرات

 ثالثة والمتوسطة في الصغرى المقاوالت صادراتإنعاش  خالل من مستدامة شغل مناصب خلق البرنامج

 الجمعيات قدرات بناء خالل ذلك منو الجلود،وصناعة  الغذائية اتصناعالو وهي الصيد، رئيسية قطاعات

 واحترام االجتماعي النوع مقاربة إدماج على التأكيد مع للمصدرين، الدعم خدمات لتوفير التجارة وغرف المهنية

 المقاوالت بين التكامل تعزيز البرنامج من شأنه هذا من المقدمني تقال الدعم فإن اإلنتاج. وبالتالي، سلسلة في البيئة

 مستدامة عمل فرصلوصول إلى ل العالمية، وذلك بصفة عادلة القيمة سلسلة في المغربية والتعاونيات صغرىال

 بهدف وذلك البرنامج تقييم/مراقبة لسهر علىمنظومة ل مركز التجارة الدوليينتظر أن يعد كما . ذات جودةو

 .المرجوة األهداف تحقيق ضمان

 ألهدافامؤشرات  تحليلوإعداد الميزانية . 3.2

 الخارجية الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة ميزانية تحليل

منها  راالستثما ميزانيةمليون درهم بلغت   296,7حوالي 2114تقدر الميزانية العامة المخولة للقطاع برسم سنة 

مليون درهم،   50,9حوالي سييرميزانية التمليون درهم. وقد بلغت    245,85، أي حوالي 82,8%نسبة

 مليون درهم للنفقات والمعدات المتنوعة. 15,3مليون درهم كنفقات للموظفين مقابل   35,6صصت منهاخ

مليون  227ناهزت نحو راستثما ميزانيةمن  2114 واستفادت مديرية المبادالت التجارية في إطار ميزانية سنة

االعتمادات المخصصة  لفائدة  لى أهميةذلك إاستثمار القطاع. ويعزى  ميزانيةمن  92,3%درهم أي ما يعادل

مليون  4) "التدقيق عند التصدير"مليون درهم لتمويل برامج  217,4أي الصندوق المغربي إلنعاش الصادرات 

مليون )التصدير  اتحادات إنشاء دعم وبرنامج مليون درهم( 158,4)الصادرات ونمعقود  وبرنامج درهم(،
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من أجل إنشاء  درهم للمجلس الوطني للتجارة الخارجية مليون 12,2خصصت  ،أخرى جهةومن  (12,8درهم 

 مليون 7,24 تقدر ب رالدولية من ميزانية استثما التجارية العالقات مديرية مرصد التجارة الخارجية. واستفادت

 .لها المخطط الدراسات لتمويل درهم

 تحليل مؤشرات األهداف 

التجارة الخارجية قطاع وضع
118
االستثمار.  المتعلقة بميزانيةألهداف لمؤشرا  22حوالي  2114برسم سنة  

 النوع االجتماعي.مراعاة بعد  نالحظ عدمدراسة هذه المؤشرات وب

أخرى و نوعبال صلة ذات المؤشرات من العديد اعتبار الوزارة المنتدبة، يمكن إلى الموكلة المهام إلى بالنظرو

ببرنامج  من الضروري اعتماد مؤشرات نجاعة متعلقة ، يعتبروفي هذا الصدد .نوالالم نفس علىيمكن اعتمادها 

 مركز من رعايةب التقييم/المراقبة نظام مع يتماشى والذي يجب أن الشغل فرص خلق من أجل الصادرات تنمية

 نظام إنشاءعلى  للمالية التنظيمي للقانون الجديد بتزامن مع االصالح العملية هذه ويتوقف نجاح .الدولي التجارة

 الوزارة المنتدبة وكذلك في جميع تدخالت النوع االجتماعي حسببيانات ب صفة منتظمةتم تزويده بمعلومات ي

 .وصايتها تحت هي التي المؤسسات

 . وزارة السياحة7

الثروات وامتصاص  خلقيكتسي القطاع السياحي أهمية استراتيجية بالنسبة لالقتصاد الوطني بمساهمته في 

 ،2112من الناتج الداخلي الخام سنة  6,9%شكل النشاط السياحي وقد لة الصعبة. البطالة وتدعيم احتياطي العم

في مداخيل ميزان المعامالت 15,3% منصب شغل. كما ساهمت السياحة بنسبة  511.111مسجال ما مجموعه 

ينبثق تعزيز مكانة هذا القطاع في االقتصاد الوطني عن الجهود المبذولة من طرف و. 2113الجارية سنة 

 " بنجاح2111ذلك من خالل إتمام "رؤية والسلطات العمومية من أجل تشجيع األنشطة السياحية بالمغرب، 

 ".2121وراش الطموحة التي تندرج في إطار "رؤية إطالق األو

من الثروات التي تنتجها السياحة رهينا بمراعات الحاجيات  ةالمغربي الساكنةتبقى استفادة مختلف شرائح و

 وتتبع وتقييم االستراتيجيات الهادفة لتنمية القطاع السياحي. ذوتنفي إعدادلساكنة المستهدفة عند المتباينة ل

  معياريجذاذة تقديمية لوزارة السياحة واإلطار ال. 7.8

 . جذاذة تقديمية8.8.3

ة أيضا بإنجاز هي مكلفوتتولى وزارة السياحة مهام إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات التنمية السياحية بالمغرب. 

تكلف على المستوى التنظيمي، تووالدراسات المتعلقة بتنمية السياحة على الصعيد الوطني والجهوي.  لبحوثا

موازاة مع والوزارة بمهمة إعداد مشاريع القوانين والنصوص المنظمة للقطاع السياحي مع السهر على تطبيقها. 

مع المشاركة في صياغة وقيادة استراتيجية التكوين الفندقي ذلك، فهي تؤطر وتدعم المهن واألنشطة السياحية، 

 والسياحي.

منهم نساء 46%موظفا،  1.432لة إليها، تستند وزارة السياحة على وومن أجل القيام بالمهام الموك
119

على و. 

النساْء الرغم من تحقيق نوع من المناصفة بين الرجل والمرأة في العدد اإلجمالي لموظفي الوزارة، تنحصر نسبة 

 17%وباإلدارة المركزية  24% تبلغ هذه النسبةو  .18%اللواتي يتقلدن مناصب المسؤولية في حدود 

 .(1)أنظر الملحق بمؤسسات التكوين 7%بالمندوبيات و

همية التي توليها وزارة السياحة لتعزيز الحضور النسوي في مختلف هياكلها من خالل المخطط وتنعكس األ

 .57%لذي تصل نسبة النساء فيه إلى الثالثي للتوظيف ا

في شبكة التشاور بين الوزارات حول المساواة  وفي هذا الصدد إلى أن وزارة السياحة هي عض وتجدر اإلشارة

  حيث تمثل في شخص رئيس مصلحة تنمية الموارد البشرية. ،بين الجنسين داخل الوظيفة العمومية
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 .(CDMT)طار النفقات متوسطة المدىعلى إ الخارجية قطاع التجارةال يتوفر  
 بمؤسسات التكوين الفندقي. 44%بالمندوبيات و 42%باإلدارة المركزية و 52%تبلغ نسب نساء وزارة السياحة   119
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  . اإلطار المعياري2.8.3

تلف اآلليات الدولية الحترام حقوق اإلنسان والتي تضمن الحق في ولوج عادل لممارسة تبنى المغرب مخ

الدولي المتعلق  العهدالمتعلقة بالقطاع السياحي. ويتعلق األمر باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و األنشطة

يع أشكال التمييز ضد المرأة واالتفاقية الدولية بشأن القضاء على جم بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وأهداف األلفية للتنمية إضافة إلى اتفاقيات المنظمة الدولية للشغل...
120
 

ومن أجل ضمان التنفيذ الفعلي اللتزاماتها في إطار هذه اآلليات، تشارك وزارة السياحة بانتظام، على غرار 

تبع تنفيذ االتفاقيات الدولية التي صادق عليها العديد من الوزارات، في التقارير التي يعدها المغرب والمتعلقة بت

لحقوق مندوبية الوزارية ، في التقارير المعدة بتنسيق مع ال2114هذا األخير. وقد ساهمت وزارة السياحة، سنة 

اإلنسان والمتعلقة بتتبع تفعيل االتفاقية الخاصة باألشخاص الموجودين في وضعية إعاقة وبتنفيذ التوصيات 

 .الشاملالدوري  الفحصالمنبثقة عن 

 بعد النوع االجتماعي تراعيالجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية  7.2

 السياسات واالستراتيجيات القطاعية وضع. 8.2.3
 

تعلق ما يفيف يواصل المغرب تنفيذ استراتيجية تنمية قطاعه السياحي محققا تقدما ملموسا على عدة مستويات.

2114مليار درهم خالل الستة أشهر األولى من  14,2ن استقطاب ما يعادل باالستثمارات، تمكن المغرب م
121
 .

على صعيد آخر، سيستفيد القطاع السياحي المغربي كثيرا من المشاريع المهيكلة الكبرى التي يقودها الصندوق و

حمولة األقطاب الحضرية ذات الواالستثماري "وصال رأسمال"، حيث وجه هذا األخير استثماراته األولى نح

يناهز رأسمال شركة "وصال الدار البيضاء و. على مستوى مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة الثقافية القوية

درهم مخصصة لتأهيل  ليارم 2مليار درهم، ومن المنتظر أن تعبئ هذه الشركة غالفا إجماليا قدره  1,3الميناء" 

 1,2شركة "وصال أبي رقراق" على رأسمال يبلغ من جهتها، تتوفر وجزء من منطقة ميناء الدار البيضاء. 

ة على مستوى وادي أبي رقراق من خالل يمليار درهم. حيث ستتكلف بإنجاز سلسلة من البنيات التحتية السياح

درهم. أما بخصوص شركة "وصال طنجة مارينا"، فقد تم رصد رأسمال يقدر  ليارم 9تعبئة مبلغ إجمالي يناهز 

حيث يجري وضع اللمسات األخيرة لتصميم المشروع الذي ستتكلف هذه الشركة  مليون درهم 518بحوالي 

 بإنجازه.

رامج العقود الخاصة بخمسة عشر على بتوقيع الأشواطا متقدمة، حيث تم  2121كما قطع التنزيل الجهوي لرؤية 

توقيع العقد المتبقي في إطار من التوافق بين السلطات السياحية والفاعلين المحليين. ومن المنتظر جهة وذلك 

الهدف من برامج العقود المتعلقة اإلشارة إلى أن يجدر و. 2114الخاص بالقطب السياحي للرباط خالل سنة 

إنجاز مختلف األوراش المبرمجة جهويا في إطار االستراتيجية السياحية الوطنية  وبالجهات الستة عشر ه

 وتجسيدها على أرض الواقع.

طيلة ، بي للسياحةبذولة في مجال الترويج لوجهة المغرب، واصل المكتب الوطني المغربالنسبة للمجهودات المو

، حمالت العالقات العامة مستهدفا مجموعة من األسواق على رأسها ألمانيا وكرواتيا وجمهورية 2113سنة 

تميز الترويج  قدومعرضا وتظاهرة سياحية.  22التشيك وإسبانيا وسويسرا. وفي نفس االتجاه، شارك المكتب في 

بالموازاة مع وباستهداف السياح الفرنسيين والبلجيكيين والبريطانيين والبلغاريين.  2114للوجهة المغربية خالل 

من ( Transavia، اتفاقية شراكة مع طرونسافيا )2114وذلك، وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة، في يوني

ومن جهتها، قامت الخطوط الملكية المغربية مصدرة للسياح. أجل تعزيز الربط الجوي بين المغرب والدول ال

 بإحداث العديد من الخطوط الجوية التي تربط مدينة الدارالبيضاء بكل من زاكورة وورززات والراشدية. 

دورها كرافعة مهمة لضمان تؤكد على تعزيز موقعها وتواصل السياحة الداخلية أن تجدر اإلشارة أخيرا إلى و

، حملة "كنوز بالدي" 2114قد واصلت وزارة السياحة، في سنة وللنشاط السياحي بالمغرب. متوازن  ونم

تعتمد هذه ولتشجيع السياحة الداخلية، مع دراسة إمكانية وضع آلية تحفيزية لتسهيل ولوج المغاربة إلى العطلة. 

تستعمل من طرف األجراء خار منظم يخول للمشترك الحق في الحصول على بطاقة مسبوقة الدفع إداآللية على 

 ألداء ثمن الخدمات السياحية.

                                                 
 .2114من تقرير ميزانية النوع برسم سنة  2جعي المؤطر للحق في ولوج نشاط متعلق بالقطاع السياحي، أنظر الملحق من أجل المزيد من التفاصيل المتعلقة باإلطار المر  120

حصيلة الفصل األول للشركة الوطنية للهندسة السياحية )ش.و.ه.س(.  
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 وإدماج الشباب تمكين المرأة. األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و2.2.3

اقتصادية والثقافية لكل جهة في قلب اهتماماتها، وتضع االستراتيجية السياحية الوطنية الخصوصيات السوسي

تتجلى والهادفة إلى تشجيع السياحة القروية والصحراوية والثقافية. إطالق العديد من البرامج  وذلك عبر

تعلق باستقبال تاقتصادية للبرامج، بشكل خاص، في قدرتها على إحداث مناصب شغل مباشرة واالنعكاسات السسي

ومرافقة السياح، باإلضافة إلى مناصب شغل غير مباشرة مرتبطة بتسويق المنتوجات الطبيعية المتنوعة لكل 

وتحد  تمكين المرأةجهة سياحية. وتشكل هذه المناصب مصدرا قارة للدخل بالنسبة للساكنة المحلية، كما تعزز 

من الهجرة التي تمس الشباب أساسا، مما يمكن من تطوير سياحة مسؤولة وتضامنية ومنصفة بالنسبة للساكنة 

 المحلية.

(، فإن 2112-2112مساواة في أفق المناصفة )لل ةالحكومي ةتماشيا مع مقتضيات الخطوفي نفس السياق، و

امرأة في الميادين المتعلقة بالنشاط  311وزارة السياحة مدعوة لتثمين كفاءات النساء المقاوالت عبر تكوين 

 السياحي. وهي مدعوة كذلك لتنظيم حمالت للتحسيس واإلعالم بغرض تعزيز التمثيلية النسائية بالغرف المهنية.

كما ، المجهودات الهادفة إلى تدعيم مكانة النساء والشباب في القطاع السياحي بالمغرب تواجهبالمقابل، و

العديد من التحديات ،الشأن بالنسبة لباقي دول إفريقياوه
122
 : 

  حيثالشباب داخل القطاع السياحي. والكيفي في المعلومات الدقيقة المتعلقة بوضع النساء والنقص الكمي ،

والسياحة. كما ال تكشف األرقام  النساءحول  2111يات الواردة في التقرير العالمي تحيين المعطويجب تدقيق 

المتعلقة ببطالة الشباب وولوجهم سوق الشغل أية معلومات حول مكانة الشباب داخل القطاع السياحي. 

من جهة وباإلضافة إلى ذلك، تتصف الدراسات التي تهتم بمجمل هذه الجوانب في كل بلد إفريقي بالندرة. و

صعوبة في الحصول على المعلومات المتعلقة بآليات دعم وتمويل  "الشباب حملة المشاريع"أخرى، يواجه 

 المشاريع السياحية.

  السياحية والتي تعيق ولوجهم  األنشطةوجود العديد من الحواجز التي تعيق مساهمة النساء والشباب في

الفرص داخل سوق الشغل وبالصور النمطية الثقافية  افؤتكلمناصب المسؤولية. ويتعلق األمر أساسا بغياب 

التي تحد من تطلعات هذه الشرائح من المجتمع وبالفوارق الموجودة بين طموحاتها من جهة وبين مستواها 

 التكويني ومعرفتها بالميدان السياحي من جهة أخرى.

 في ظل واوالت السياحية العائلية. وجود نسب مهمة من الشباب والنساء الذين يشتغلون بدون أجر داخل المق

يبقى من الصعب بالنسبة لهؤالء العمال العائليين احتالل المكانة الالئقة بهم داخل القطاع  ،هذه الظروف

 السياحي وكذا االستفادة بشكل ملموس من الدخل الذي يدره النشاط السياحي. 
 

نها الرفع من فعالية أالسبل التي من ش مواجهة مختلف هذه التحديات، يمكن اقتراح مجموعة منمن أجل و

 السياسات التي تراعي النوع االجتماعي في الميدان السياحي :

  سيمكن هذا النظام ولليقظة يتم إغناؤه بمعطيات متعلقة بالنوع االجتماعي داخل القطاع السياحي. إحداث نظام

يكتسي تفصيل هذه المعطيات واع. من جمع المعطيات الكمية والكيفية حول وضعية النساء والشباب بالقط

 حسب الجهات السياحية أهمية كبرى بالنسبة لصناع القرار.

  إحداث آليات للدعم المالي موجهة بشكل خاص للنساء والشباب حاملي المشاريع السياحية مع تعزيز التواصل

بالموارد البشرية ذات  حول هذه اآلليات، باإلضافة إلى تدعيم بنيات التكوين في الميدان السياحي وتزويدها

الكفاءة العالية، وذلك بهدف ضمان ولوج النساء والشباب إلى تكوين جيد يسهل اندماجهم في مختلف 

من جهة أخرى، يبقى ولوج هذه الشرائح إلى مراكز المسؤولية رهينا بتقوية قدراتهم والمؤسسات السياحية. 

 اراتهم القيادية.التدبيرية وبوضع برنامج للتدريب يمكنهم من تطوير مه

 وظروف  مهامهميحدد الفاعلين وولنشاط السياحي وصناعة األسفار، يؤطر اإطار قانوني حديث  صياغة

العمل وتصنيف المهن المتعلقة بالسياحة...مع التركيز على تنظيم كل المجاالت التي يمكن أن تكون مصدرا 

 لتفشي التمييز. 
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 22رص بالنسبة للنساء واألطفال، كلبار، نيجيريا، وقد تمت مناقشة هذه التحديات بشكل واسع في الندوة الجهوية حول السياحة المسؤولة : أية ف  
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 نجاعة . إعداد الميزانية وتقديم مؤشرات ال3.2.3

 تحليل ميزانية الوزارة

قد شكلت مصاريف ومليون درهم.  678,66، من غالف مالي قدره 2114وزارة السياحة، برسم سنة  تاستفاد

مليون درهم من اإلعانات  311مليون درهم )منها  439,6من هذا الغالف حيث تجاوزت  64,8%االستثمار 

ليون درهم من اإلعانات الخاصة بالشركة المغربية للهندسة م 19,7الموجهة للمكتب الوطني المغربي للسياحة و

مليون درهم مخصص لمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة(. أما بالنسبة  18,25السياحية إضافة إلى مبلغ 

من  35,2%، حيث تمثل موجهة لنفقات الموظفين( 71%مليون درهم )منها  239لميزانية التسيير، فقد بلغت 

 جمالية لوزارة السياحة.الميزانية اإل

 حوالي 2114لمديرية االستراتيجية والتعاون برسم سنة المخصصة  من جهة أخرى، بلغت ميزانية االستثمار و

ماليين درهم( لبرنامج "دراسة  6,8من هذا المبلغ )أي  54%لقد تم تخصيص ما يفوق ومليون درهم.  12,5

لميزانية االستثمار الخاصة بمديرية التنظيم والتطوير والجودة، فقد  اآلثار االقتصادية واإلحصائيات". أما بالنسبة

، حيث يتوزع هذا الغالف أساسا بين برنامج "تنمية ودعم وتأطير المهن 2114 سنةمليون درهم  12بلغت 

ماليين درهم(، أي ما يعادل نسبا  3رنامج "السياحة المستدامة" )بماليين درهم( و 8,5السياحية ) األنشطةو

من جهتها استفادت مديرية الموارد والتكوين بالمصالح المركزية و. 18,8%و 53,1%صل على التوالي إلى ت

مليون درهم( لبرنامج "تطوير قدرات  1,1) 5,2%مليون درهم، خصصت منها  21من ميزانية استثمار تعدت 

 ابي على تعزيز مقاربة النوعالموارد البشرية". وتكتسي مختلف هذه البرامج أهمية قصوى نظرا ألثرها اإليج

 بالقطاع السياحي. االجتماعي

أن مساهمة مؤسسات التكوين السياحي والفندقي في نفقات االستثمار قد  2114كما يتضح من خالل ميزانية سنة 

 4,8تطوان بحوالي -نصف هذا المبلغ في ثالث جهات هي طنجة ما يزيد عنيتركز ومليون درهم.  17بلغت 

( 12,9%ماليين درهم ) 2,2بولمان بما يناهز -فاسو الكبرى إضافة إلى الدار البيضاء 28,2%)ماليين درهم )

 .جهةلل 10%لكل واحدة منهن. أما بالنسبة لحصص باقي الجهات فهي ال تتعد عتبة 

 تحليل مؤشرات النجاعة لقطاع السياحة

المخصصة لالستثمارأعدت وزارة السياحة مجموعة من مؤشرات األهداف المتعلقة بميزانيتها 
123

، حيث بلغ 

وسيلة ال تأخذ تبقى في معظمها مؤشرات ومؤشرا مرتبا حسب الهياكل والبرامج.  42، 2114عددها، برسم سنة 

االجتماعي.  مما يجعل من الصعب تقييم آثار البرامج التي تقودها الوزارة في شقها بعد النوع  االعتباربعين 

 .اعياالجتم المتعلق بإدماج بعد النوع

في مختلف المؤشرات  االجتماعي في ظل هذه الظروف، يبقى من الضروري اإلدماج الفعلي لبعد النوعو

في هذا اإلطار يمكن إدراج العديد من ولسياحية وذلك لتنوير صناع القرار. قطاع انتجها يوالمعطيات التي 

ن المتعلقة بالسياحة وعدد خريجات المؤشرات: عدد النساء المستفيدات من التكوين والتدريب في مختلف المه

مؤسسات التكوين السياحي وعدد الوحدات السياحية المسيرة من طرف النساء والمتعلقة أساسا ببرنامج التنمية 

المستدامة وتمثيلية النساء داخل الهيئات التقريرية المرتبطة بالنشاط السياحي، إضافة إلى حصة النساء في 

 (.  2الصناعة السياحية ...)أنظر الملحق  مناصب الشغل المحدثة من طرف

 مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاعأهم . تحليل 3.3

يعتمد تقييم أداء القطاع السياحي على العديد من مؤشرات النتائج. من بين المؤشرات الرئيسية الموجودة نذكر 

الشغل المحدثة والتي يتعين تفصيلها الوافدين وعدد ليالي المبيت والعائدات السياحية وعدد مناصب  السياح عدد

 حسب الجنس وطبيعة المنتوج السياحي.

 9,3مقابل  2113سائح سنة  مليون 11متجاوزا  7,2%بخصوص عدد السياح الوافدين، فقد ارتفع بنسبة و

 4,4على امتداد الستة أشهر األولى من السنة الجارية، وصلت التدفقات السياحية إلى و. 2112سائح سنة  مليون

 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. 6,1%قدره وسائح، أي بنم مليون
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 مبدأ شمولية االعتمادات. 2117تبنت وزارة السياحة منذ يوليوز   
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، مسجال معدل 2113و 2112منحا تصاعديا ما بين  ليالي المبيت بمؤسسات اإليواء المصنفةبدوره، اتبع عدد و

في متم  مليون 13,5 قد بلغ هذا العددومليون ليلة.  19,1مليون ليلة إلى  17,4، حيث انتقل من 9,3% يناهز ونم

 .سنة الماضيةمن الفترة مقارنة مع نفس ال 5,7%، متقدما بحوالي 2114غشت شهر 

طفيف قدره نخفاض السنة با ة، مختتم2113مليار درهم سنة  57,5من جهتها، بلغت العائدات السياحية و

جارية، بارتفاع ناهز أشهر األولى من السنة الثمانية قد تحسنت هذه العائدات بشكل ملموس خالل الو. %0,5

 درهم.يار مل 40,1، لتصل %3,3

ألف منصب فيما ناهز عدد  511من جهة ثانية، وصل عدد مناصب الشغل المباشرة بالقطاع السياحي إلى و

2113المناصب التي أحدثها القطاع خالل سنة 
124
 منصب. 21.111 

 2112و 1999بفرع المطاعم والفندقة ما بين حسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد انتقل عدد النساء العامالت و

بفضل هذه الدينامية، تعززت و. 7,4%سنوي متوسط قدره  وعاملة، محققا معدل نم 54.153إلى  21.351من 

 20,1%.إلى  15,2%نقاط، منتقلة من   4,9نسبة النساء في الفرع بحوالي

ن العدد اإلجمالي للمستفيدين من التكوين م 59%أما بالنسبة للجانب المرتبط بالتكوين، فقد شكلت النساء و

 .2113المستمر بوزارة السياحة برسم سنة 

 2082و 8333عدد النساء العامالت بقطاع المطاعم والفندقة خالل الفترة الممتدة ما بين  : 18 مبيان

 

 واالقتصاد االجتماعي والتضامني . وزارة الصناعة التقليدية8

نتائج مهمة تحقيق نحو ، تروم الصناعة التقليدية طويرلت 2115رؤية طار مقاربة إرادية للدولة، تمت بلورة في إ

مناصب الشغل ذات القيمة المضافة العالية وتثمين الموارد وتحسين رقم المعامالت وإنعاش  إحداثمن حيث 

يات المتعلقة بالجودة والمعايرة والبيئة كذا مختلف العملو التقليدية الصادرات وتطوير التكوين وحماية الحرف

 والجانب المؤسساتي والتنظيمي.

االقتصاد االجتماعي والتضامني، التزمت الحكومة بإنعاش وتطوير هذا االقتصاد باعتباره اقتصادا ا يتعلق بوفي

-2112لوطنية تمت بلورة االستراتيجية افي هذا اإلطار، وللقرب من خالل خلق وتنمية األنشطة المدرة للدخل. 

تطوير مبادرات االقتصاد االجتماعي والتضامني والتي تشكل خارطة طريق لكافة المتدخلين في من أجل  2121

 .   هذا المجال

 المعياري  واإلطار وزارة. جذاذة  تقديمية لل8.1

 . جذاذة تقديمية 8.8.1

قطاع التنمية  استراتيجيةتفعيل ي وزارة فلتتجلى المهام األساسية لعلى مستوى قطاع الصناعة التقليدية، 

والتنشيط االقتصادي لمقاوالت القطاع والقيام بكل الدراسات المتعلقة بالقطاع على المستوى الوطني والجهوي 

 .تهدف إلى تطوير القطاع وتتبع أنشطة غرف الصناعة التقليدية وفيدراليتها ،ووضع وإنجاز برامج للتعاون
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 . 2113حصيلة نشاط وزارة السياحة برسم سنة   
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، تتولى الوزارة أيضا تنفيذ وتتبع السياسة الحكومية في مجال االقتصاد 2113بر ومنذ التعديل الوزاري في أكتو

االجتماعي والتضامني عبر مديرية إنعاش االقتصاد االجتماعي، التي تتكلف بشكل أساسي بوضع 

االستراتيجيات والبرامج لتطوير االقتصاد االجتماعي على الصعيد الوطني والجهوي وضمان تتبع تنفيذها 

 يق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية.بتنس

منهم  ،2113موظفا لحدود سنة  1.123ومن حيث عدد الموظفين، تشغل الهياكل المكلفة بالصناعة التقليدية 

من مجموع التوظيفات. وفي مجال الولوج  %41، مثلت النساء 2113و 2112امرأة. فخالل السنتين  492

 منصبا للمسؤولية، على المستوى المركزي والجهوي. 21لمناصب المسؤولية، تحتل النساء 

، 2112موظفا لغاية  224تعتمد الوزارة على استراتيجية االقتصاد االجتماعي والتضامني، تفعيل ومن أجل 

                                   (.1)انظر الملحق  تحتل مناصب للمسؤولية %54,8، منهن %45تمثل فيه النساء 

 المعياري  ار. اإلط2.8.1

، تماشيا مع معايير 8و 7، 3، 1لتنمية وخاصة األهداف لوزارة في إطار تحقيق أهداف األلفية اليندرج عمل 

في تجسيد حقوق  تساهمكما  (.14والبند 13، والبند 11اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء )البند 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي العهد الدولي المتعلق اإلنسان األساسية بالشكل الذي تمت صياغتها في 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وخاصة حق التشغيل
125
 . 

في لجان العمل المكلفة بتفعيل االستراتيجية الوطنية لإلنصاف والمساواة  وومن جهة أخرى، فإن الوزارة عض

أنها ممثلة داخل الشبكة الوزارية من أجل المساواة بين الجنسين في  واللجان المكلفة ببرنامج حماية الطفولة. كما

الوظيفة العمومية وتساهم في إعداد تقارير تتبع اتفاقيات حقوق االنسان التي يتم تنسيقها من طرف المندوبية 

 الوزارية لحقوق االنسان وكذا تقرير تتبع مخطط عمل بيكين.

 لعمومية المراعية للنوع االجتماعي. الجهود المبذولة لوضع السياسات ا2.1

. وتهدف 2115في أفق  الصناعة التقليدية تنمية قطاع استراتيجيةبتفعيل  2117وزارة منذ الالتزمت 

 4االستراتيجية مضاعفة رقم المعامالت لقطاع الصناعة التقليدية ذات المحتوى الثقافي القوي واستخالص 

توخى ماليير درهم(. كما ت 7مرات ) 11م ومضاعفة الصادرات بماليير درهم إضافية للناتج الداخلي الخا

منصب شغل إضافي  115.111كفاعلين مرجعيين وإحداث  21إلى  15مقاولة منها  311إلى  211االنتقال من 

 مقاولة صغيرة جدا. 17.111إلى  15.111خريج من التكوين المهني وبلوغ  21.111وبلوغ 

(2121-2111تنمية االقتصاد االجتماعي والتضامني )في إطار االستراتيجية الوطنية لو
126

، شرعت الوزارة 

في تنفيذ برنامج عمل أفقي يأخذ بعين االعتبار المحاور االستراتيجية الكبرى مع مراعاة مقاربة النوع 

االجتماعي.  ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مبادرات االقتصاد االجتماعي وإنعاش تسويق منتجاتها وخدماتها 

وكذا تشجيع تكتالت النساء والشباب في األنشطة الجماعية التي تسهل الولوج للمشاريع المدرة للدخل والتشغيل 

 الذاتي.

  تمكين المرأة. األخذ بعين االعتبار المساواة بين الجنسين و3.1

 . قطاع الصناعة التقليدية8.3.1

قديم الدعم للصانعات التقليديات وتحسين ظروف "دارا للصانعة" في الوسط القروي من أجل ت 41لقد تم إحداث 

امرأة عاملة في حرف الزرابي القروية والطرز والخياطة. ومن جهة  3.522عيشهن وكذا جودة عملهن. وتضم 

من مجموع مقاوالت القطاع( وتم إنجاز  %41منخرطة ) 11.748مقاولة نسائية تضم  748أخرى، تم إحداث 

من  %41ما يمثل وفي طور اإلنجاز لفائدة الصانعات التقليديات، وه وأ ليديةعالمة تجارية للصناعة التق 15

 مجموع العالمات التجارية للصناعة التقليدية المحدثة من طرف الوزارة.
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 .2114للمزيد من التفاصيل، يمكن االطالع على تقرير النوع االجتماعي لسنة  
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"دارا للصانعة" 13وقد تمت برمجة 
127
من طرف الوزارة والتي تتوخى أيضا إدراج التجارة  2114خالل سنة  

عمل في طور التجريب  في تعاونيات الشمال( وكذا إدماج مقاربة النوع وسائية )وهالمنصفة داخل التعاونيات الن

 االجتماعي في استراتيجية وضع العالمات التجارية للصناعة التقليدية وتسويق العالمات التجارية المنجزة. 

بة للتكوين األولي وتجذر اإلشارة إلى أن المرأة تتواجد في مجمل عمليات التكوين والتأهيل والتطوير. فبالنس

 مثلت. كما %41، تمثل الفتيات منهم شخص 2.122، استقبل التكوين الدائم 2114-2113للشباب برسم سنة 

في التكوين عبر  المسجلين ددعوبلغ  .2113شخص سنة  521الخريجين الذي يقدر بـ  من عدد %44الفتيات 

شخص سنة  4.359. وبلغ عدد الخريجين %21ت فتياتمثل منهم المتعلم،  7.319التدرج المهني ما يناهز 

مستفيدا، تمثل الصانعات  1.233المستمر كما وصل عدد المستفيدين من التكوين  .منهم فتيات 22%، 2113

 منهم. %25التقليديات 

هيئة تحدي الشراكة بين الوزارة وفي إطار  األمية الوظيفيةوبرنامج مح تجاوزت إنجازاتومن جهة أجرى،  

 صانعات تقليديات. %72مستفيد، منهم  31.122ألهداف المنشودة بتسجيل ا األلفية،

وفيما يخص اإلنعاش والتسويق، يتجلى حضور الصانعات التقليديات أساسا في العمليات التي تستهدف الصناع 

صانعات التقليديون األفراد والجمعيات والتعاونيات. وقد حدد الفصل السابع من االتفاقية اإلطار حصة مشاركة ال

وبلغت  .%31التقليديات في المعارض الجهوية المنظمة سنويا من طرف مختلف غرف الصناعة التقليدية في 

. كما سجل حضور نسوي قوي في 2113سنة  %53و 2112سنة  %41,7و 2111سنة  %42هذه المشاركة 

 المهرجانات واألسابيع المغربية والمعارض التجارية والمعارض خارج المغرب. 

 . قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني8.3.1

في إطار تنفيذ استراتيجية االقتصاد االجتماعي والتضامني، واصلت الوزارة المشاريع ذات األثر الكبير التي من 

 شأنها تطوير وإنعاش القطاع. وتتجلى أهم اإلنجازات الحالية في المحاور التالية: 

 تعزيز وتنظيم الفاعلين في القطاع

 511الذي يستهدف و 2111 الذي تم إطالقة في يناير  128مرافقة"جهودها في إطار برنامج " الوزارة تابعت

تعاونية جديدة بغالف  2.111ما سيؤدي إلى دعم ومواكبة و، وه2115-2111في الفترة  تعاونية جديدة كل سنة

الجتماعي عن طريق تحفيز ويأخذ برنامج "مرافقة" بعين االعتبار بعد النوع امليون درهم.   85مالي يبلغ 

 ر القيام بنشاط مدر للدخل.بالمشاريع التي تعطي فرصا أكبر للمرأة في الحياة االقتصادية ع

 تثمين وإنعاش وتسويق سلع وخدمات القطاع

 9معارض وطنية و 3معرضا لالقتصاد االجتماعي والتضامني، منها  12، 2114إلى غاية سنة  وزارةنظمت ال

 .%71أسواق متجولة. وقد كانت المشاركة النسائية في هذه المعارض مهمة وتجاوزت  27معارض جهوية، و

تعاونية نسوية في قطاع الصناعة الغذائية،  %71تعاونية، منها  511وقد تم الشروع في عملية تسويق منتجات 

نامج تسويق منها نسوية من بر %51تعاونية،  411بتعاون مع "مغرب التسويق". كما استفادت  2112منذ سنة 

منتجات التعاونيات الفالحية على مستوى األسواق التجارية الممتازة )مرجان، أسواق السالم و"البيل في"(. 

منها نسوية من برنامج األكياس اإلكولوجية، الذي انطلق سنة  %91تعاونية،  139باإلضافة، استفادت أكثر من 

رفع  العمليات فيساهمت هذه  والمعادن والماء والبيئة. وقدبشراكة مع قطاع البيئة التابع لوزارة الطاقة  2111

 هذه التعاونيات وجودة منتوجاتها. دخل

وفي نفس السياق، قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون حول التجارة المنصفة لفائدة وحدات االقتصاد 

صة في قطاع الفالحة االجتماعي. وسيسمح هذا القانون بتثمين عمل النساء المنخرطات في التعاونيات، خا

والصناعة التقليدية، وسيمكن بالتالي من تحسين وضعية النساء عبر ضمان دخل عادل من أجل تلبية حاجياتهن 

 وحاجيات عائالتهن. 
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 مخططات التنمية الجهوية لالقتصاد االجتماعي 

إنعاش خى توجهة من رؤية ومخطط عمل يقود كل العمليات التي تكل تهدف هذه المخططات إلى تمكين 

االقتصاد االجتماعي والتضامني في الجهة لمدة خمس سنوات. ويتكامل هذا المخطط مع المبادرة الوطنية للتنمية 

البشرية واالستراتيجيات القطاعية قيد التنفيذ والمخططات الجماعية للتنمية. وترمي هذه المخططات الجهوية إلى 

ية المميزة لكل جهة ومواكبتها. وتهم مختلف هذه األنشطة في تحديد األنشطة المدرة للدخل والفروع االقتصاد

 منها القطاعات المنتجة للثروة والمحدثة لمناصب الشغل للنساء في الوسط الحضري والقروي. %21أكثر من 

جوائز(  3جمعوية )ووتتجلى باقي األنشطة المستجيبة للنوع االجتماعي في تنظيم جائزة أحسن امرأة تعاونية أ

ح المبادرة واالستثمار بالنسبة للنساء الحامالت لمشاريع ورفع عدد النساء المستفيدات من برامج وبث رو

 التكوين والتحسيس وكذا تنمية التجارة المنصفة لفائدة النساء القرويات.   

 . إعداد الميزانية ومؤشرات النجاعة 1.1

 تحليل الميزانية حسب النوع االجتماعي

ها من %47,1 خصصمليون درهم،  494,3، ما يناهز 2114للوزارة برسم سنة الية بلغت الميزانية اإلجم 

من  %52,9حوالي مليون درهم، أي  221,7 نفقات االستثماركما بلغت مليون درهم(.  232,2) نفقات التسييرل

  .الميزانية اإلجمالية للوزارة

. ويفسر هذا االنخفاض بتراجع %2,4بة بنس 2114و 2113تراجعا بين  يوقد عرف الغالف الميزاناتي اإلجمال

. غير أن هذا التراجع تم تعويضه %21مليون درهم، أي بنسبة  28,3الميزانية المخصصة لالستثمار بمبلغ 

نظرا إلدراج الميزانية المخصصة لمديرية االقتصاد االجتماعي %31,8بتزايد نفقات التسيير بنسبة 
129
والتي  

 مليون درهم.  44تناهز 

 ؤشرات األهداف حسب النوع االجتماعيتحليل م 

، تمكنت 2114في إطار قانون المالية لسنة  بميزانية االستثمار المتعلقةمؤشرا لألهداف  25وزارة بإعداد القامت 

 12من تقييم أدائها وقياس درجة بلوغ األهداف المنشودة. وبتحليل جذاذة مؤشرات األهداف، يتبين أن  امن خالله

من خالل تصنيفها حسب القطاع ووسط اإلقامة والجهة  بعد النوع االجتماعيمستجيبة ل يمكن جعلها مؤشرا

ودعم  وغيرها . وتتمثل أساسا في التكوين والدراسات وإحداث وتهيئة فضاءات أنشطة الصناعة التقليديةوالجنس

 . (بالملحق 3الجدول ) إنتاجها

  . تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع8.1

ظهر حصيلةت
130
تسجيل عدة مكتسبات ونتائج مقارنة مع األهداف  لقطاع الصناعة التقليدية 2115ية رؤأولية ل 

فاعال مرجعيا  12فصال( واختيار  42المسطرة. ويتعلق األمر بتفعيل مختلف مقتضيات االتفاقية اإلطار )

 724( وإحداث  2وة )الهدف همخططا جهويا لتنمية الصناعة التقليدي 12( وإعداد 21و 15بين  و)الهدف ه

تعاونية للصناعة التقليدية  1.813وكذا إحداث  311و 211مقاولة صغيرة ومتوسطة مقابل هدف أولي بين 

 تعاونية نسوية.   748(، منها 2114)مارس 

منصب  115.111: 2115)الهدف في  2113منصب شغل إلى غاية سنة  53.111إضافة إلى ذلك، تم خلق 

في أفق  2113مليون درهم سنة  21,2إلى  2118مليون درهم سنة  12,2ع رقم المعامالت من شغل(. كما ارتف

 15عالمة تجارية جماعية و 14معيارا و 183مليون درهم. كما تم وضع  24تحقيق هدف استراتيجي يناهز 

ا للبنيات ورش 91دارا للصانعة وأكثر من  41جائزة محلية ألحسن منتوج. كما تم إحداث  15عالمة جديدة و

 التحتية لإلنتاج والتسويق.

إلى  2111و 2117وفي مجال التكوين، ارتفع عدد خريجي التكوين المهني في قطاع الصناعة التقليدية بين سنة 

(. كما تزايدت القدرة االستيعابية لمراكز التكوين عبر التدرج المهني بنسبة 21.111شخصا )الهدف:  23.342

صانع تقليدي  18.124لفائدة  2111-2118م تكويني للفرد الواحد خالل الفترة يو 25.854. وتم تحقيق 32%

 شخص. 31.122األمية الوظيفية إلى ووارتفع عدد المستفيدين من برامج مح

                                                 
 مليون درهم(. 21مليون درهم( والمساهمة في برامج "مرافقة" ) 24ت تسيير مكتب تنمية التعاون )تتوزع هذه الميزانية بين نفقا  129
 المصدر: المرصد الوطني للصناعة التقليدية الذي يقوم بنشر مؤشرات القطاع بشكل منتظم.  130
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تعاونية  12.122وبخصوص قطاع االقتصاد االجتماعي والتضامني، يتكون النسيج التعاوني بالمغرب حاليا 

 31منخرطا ) 441.372تعاونية فقط خالل عشر سنوات مضت(، تضم  4.827واتحادات لتعاونيات )مقابل 

مليار درهم. ويتميز النسيج  2,4فرعا للنشاط برأسمال يناهز  117قطاعا و 22( يتوزعون بين 2113دجنبر 

( والتي تمثل %9,2( والسكن )%14,2( والصناعة التقليدية )%22,4التعاوني بهيمنة ثالث قطاعات: الفالحة )

 من مجموع التعاونيات. %91قارب ما ي

وتنخرط النساء بشكل متزايد في التعاونيات للقيام بأنشطة مدرة للدخل. فقد عرفت التعاونيات النسوية قفزة نوعية 

، أي ما يعادل 2113تعاونية سنة  1.752إلى  2118تعاونية سنة  738خالل السنوات األخيرة، حيث انتقلت من 

منخرطة(  11.228منخرطة. وتنشط خصوصا في الفالحة ) 31.833تضم  من مجموع التعاونيات، 15%

 منخرطة(. 2.438األركان )شجر منخرطة( وتثمين  11.274والصناعة التقليدية )

مليون درهم عند متم  15,3وقد قامت النساء المنخرطات في التعاونيات النسائية من تعبئة رأسمال إجمالي يناهز 

اء أيضا كعضوات نشيطات في العديد من التعاونيات المختلطة والتي يتجاوز عددها كما تتواجد النس. 2113سنة 

ويلعبن  نصف المنخرطات في التعاونيات النسوية من الوسط القروي. وما يقارببكثير عدد التعاونيات النسوية. 

طة لقاء ويشكلن نق دورا رئيسيا في تطوير محيطهن االجتماعي من خالل تضامنهن وعزيمتهن الجماعية.

 عبر األجيال. يمختلف تجارب االقتصاد االجتماعي والتعاون
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 امـــةـع اتـمـةـخ

 

 31العمل لـ  تإن تطبيق ميزانية النوع االجتماعي، من منظور حقوق اإلنسان، عند إعداد وتنفيذ استراتيجيا

ير في النموذج المغربي للتنمية، قطاعا وزاريا وكذا عند تقييم النتائج المنبثقة عنها، سيساهم بشكل كبير في التفك

كما تم التأكيد على ذلك في الخطابات األخيرة لجاللة الملك. وتبقى الغاية المنشودة هي ترسيخ مبدأ التقييم المنتظم  

لإلصالحات وللسياسات العمومية وأثرها على المواطنات والمواطنين )بغض النظر عن وضعيتهم المادية 

ي أو الحضري(، وذلك من أجل استكشاف طرق جديدة للنمو من شأنها أن تحسن واالجتماعية ووسطهم القرو

 من فعالية ونجاعة العمل الحكومي.

وقد كشفت التحاليل المنجزة من أجل قياس درجة الولوج واالستفادة الفعلية عند النساء والرجال من األجيال 

والثقافية والبيئية(، ارتباطا باالستراتيجيات والبرامج الثالثة للحقوق )المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 

المنجزة  من طرف القطاعات الوزارية المعنية بالنسخة الحالية لتقرير ميزانية النوع االجتماعي، عن ضرورة 

االنخراط المشترك والتوافقي لهذه المؤسسات من أجل وضع وتفعيل نظم معلومات وإغناء المنهجية وآليات 

تقييم المبنية على إعداد مؤشرات األداء التي تراعي بعد النوع االجتماعي. وتشكل هذه االجراءات التتبع وال

مرحلة أساسية إلنجاح عملية تقييم السياسات العمومية ومعرفة مدى تأثيرها على المواطنات والمواطنين، وكذا 

 مفيدا وعادال يستجيب لكل مكونات انطالقة ضرورية وقادرة على تقديم بدائل مهمة لجعل التدخل العمومي عمال

 الساكنة المستهدفة.

والتي تؤسس بشكل قطعي  ،القانون التنظيمي لقانون الماليةوفي نفس االتجاه، فإن األحكام التي جاء بها تعديل 

إلدماج األفقي للمساواة بين الجنسين خالل عملية البرمجة والتخطيط للمؤسسات العمومية، مع الحرص على ا

برنامج عمومي بأهداف محددة وبمؤشرات مرقمة تمكن من قياس النتائج المحصلة فيما يتعلق بتقليص  ربط كل

الفوارق بين الجنسين، من شأنها أن تعزز خطوات المغرب نحو ترسيخ حقوق الفرد على مستوى السياسات 

طالبة منذ اآلن باالنخراط العمومية في إطار تنمية مستدامة شاملة ومنصفة. ويعني هذا أن المؤسسات الوطنية م

في هذه الدينامية، وذلك بتبني هذه اآلليات وتفعيلها مع تغليب العمل التوافقي والمتناسق. وهذا ما سيمكن من 

تعزيز وتكريس أسس المساءلة وترسيخ مبدأ الشمولية واالستدامة لنموذج التنمية المغربي الذي يستنبط قيمه 

 لتشاركية.باستمرار من مزايا الديمقراطية ا
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http://www.aderee.ma/
http://www.sante.gov.ma/
http://www.ramed.gov.ma/
http://www.anam.ma/
http://www.sgg.gov.ma/
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 « Bilan d’activité des programme d’Education non Formelle 0222-2012 »  Direction de l’Education Non Formelle. 

 مديرية التربية غير النظامية.  ،" 0220-0222رامج التربية غير النظامية "حصيلة ب  

 Contribution de la Direction de Lutte Contre l’Analphabétisme au Rapport Genre 02203 septembre 0227. 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر
 

 Contribution du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation des Cadres au 
Rapport Genre 2014, juillet 2013. 

 www.enssup.gov.ma  

 قطاع التكوين المهني
 

 La carte de la formation professionnelle, Département de la Formation Professionnelle, 2014. 

 Contribution du Département de la Formation Professionnelle, Genre 2015. 

 Site web du Département de la Formation Professionnelle DFP : www.dfp.ac.ma  

 

 قطاع الشباب
 

 Stratégie nationale intégrée de la jeunesse 2015 -2030 

 Http://www.mjs.gov.ma  

 

 االستفادة المتساوية من الحقوق االقتصادية

 والشؤون االجتماعية لتشغيلوزارة  
 

 

 Contribution du Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales dans le rapport genre 2015, juillet 2014. 

 Activité, emploi et chômage, premiers résultats, 2013, Haut-Commissariat au Plan. 

 Site internet du Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales : www.emploi.gov.ma  

  

 قطاع الفالحة
 

 HCP, Comptes nationaux provisoires 2013. 

 HCP, Activité, emploi et chômage, année 2013, premiers résultats. 

 HCP : Activité, emploi et chômage en 2004, rapport de synthèse. 

 HCP : La femme marocaine en chiffre : Tendance d’évolution des caractéristiques démographiques et 
socioprofessionnelles. 

 MCA-Maroc : Bilan d’un programme. 
 

 قطاع الصيد البحري
 

 Rapport sur l’action gouvernementale en 0220/022, : impacts préliminaires et perspectives d’avenir. 

 Département des pêches Maritimes3 contribution du Département à l’élaboration du Rapport genre 2010.  

 FAO 2012, « Situation mondiale de la pêche et de l’aquaculture». 

 Ministère de l’Economie et des Finances3 « Morasses budgétaires, 2014 ». 

 Ministère de l’Economie et des Finances3 « Indicateurs d’objectifs chiffrés 0227 ». 

 Ministère de l’Economie et des Finances3 « rapport genre 2014 ». 

 Projet pêche artisanale : plan d’intégration du  genre, APP et ONP, 2010.  

 Rapport National 2007 sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement. 

 Site internet Département de pêche www.mpm.gov.ma. 
 

 الصناعة والتجارة قطاع
 

 

 Enquête annuelle portant sur les industries de transformation (édition 0220) élaborée par le Ministère de l’Industrie3 du 
Commerce et des Nouvelles Technologies. 

 Haut-Commissariat au plan, Résultats détaillés : « Activité Emploi et Chômage 2012 ». 

 Note de présentation de la loi de finances 2014. 

 Haut-Commissariat au plan : « Femmes Marocaines et Marché du Travail Caractéristiques et Evolution », décembre 2013. 

 www.mcinet.gov.ma 

 www.anpme.ma  

 www.afem.ma  

 قطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال
 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2014, « Tableau de bord marché du mobile au Maroc ». 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2014, « Tableau de bord marché du fixe au Maroc ». 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2014, « Tableau de bord marché de l’Internet au Maroc ». 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2023, « L’accès et l’utilisation des technologies de 
l'information et de la communication par les individus et les ménages au Maroc en 2013 ». 

http://www.enssup.gov.ma/
http://www.dfp.ac.ma/
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.emploi.gov.ma/
http://www.mcinet.gov.ma/
http://www.anpme.ma/
http://www.afem.ma/
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 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2013, « Etude sur l'usage des Technologies de 
l'Informationet de Communication au Maroc :Accès et utilisation des ménages et particuliers pour l’année 0220 » 

 Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, 2013, « rapport annuel 2013 ». 

 Département de la Poste, des Télécommunications et des Technologies de l’Information3 02203 « Programme de 
généralisation des TIC dans l’enseignement ». 

 BRIDG developement Gender, 2004, « Genre et TIC ». 

 Ministère de l’industrie3 du Commerce et des Nouvelles Technologies3 02283 « Maroc numéric 2013 ». 

 R.Bourqia, M. Abdourabi, 2005, « La participation des femmes au secteur des TIC au Maroc : « VERS UNE E-
PARITE ». 

 UIT, 2012, « Intégration du principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les activités du Secteur de la 
normalisation des télécommunications de l'UIT » 

 UNESCO 2003, « l’égalité des sexes dans la société de l’information ». 

 قطاع التجاة الخارجية
 

 Contribution du Ministère chargé du Commerce Extérieur au Rapport Genre 2015; 

 Genre et commerce – numéro 17, Institute of Development Studies UK, Déc 2005 ; 

 Loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, 30 juin 2011 

 Loi n°13-89 relative au commerce extérieur, 1992 

 السياحة وزارة
 

 « Tableau de bord du tourisme », Observatoire du Tourisme. 

  « Contribution au Rapport Genre 2015 accompagnant le projet de Loi de Finances 2015 », Ministère du Tourisme. 

 « Bilan semestriel de la Société Marocaine d'Ingénierie Touristique (SMIT) », présenté le 18 juin 2014. 

 « Conclusions finales du séminaire régional sur le tourisme responsable : quelles possibilités pour les femmes et les 
jeunes3 à l’occasion de la 0,ème réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique »3 Calabar3 Nigéria3 00 juin 0220. 

 « Bilan de l’activité du Ministère du Tourisme »3 année 022,. 

 والتضامنيواالقتصاد االجتماعي  وزارة الصناعة التقليدية
 

 

 Contribution du Ministère de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire au Rapport Genre 02203 septembre 0227.   

 Vision 0220 de l’Artisanat: Notre authenticité3 moteur de notre essor3 Contrat Programme 0220-2015.  

 Stratégie nationale de l'économie sociale et solidaire,  2010-02023 Direction de l’Economie Sociale3 mars 0222. 

 www.artesnet.gov.ma  

 www.odco.gov.ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artesnet.gov.ma/
http://www.odco.gov.ma/
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 الوزارية القطاعات النوع االجتماعي على مستوى نقط ارتكاز ورصد لمرأةا ل: تمثي1ملحق 

 العدد القطاعات القطب
حصة 

 النساء
 حصة النساء في مراكز القرار

 وحدة النوع االجتماعي

وجود بنية مخصصة لملف النوع 

 االجتماعي
 في أي مستوى من الهيكل التنظيمي

ح
لل
ي 

او
س

مت
ال
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 36% 20.722 وزارة العدل والحريات 
% على مستوى قطاع العدل و 31 

ءبالمجلس األعلى للقضا
1

 % 51,32  
 نعم

مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية - 

 الشؤون الجنائية والعفو

مصلحة قضايا المرأة والطفل بمديرية - 

 الشؤون المدنية

ة مباشرة خلية النوع االجتماعي المرتبط-

 بالكتابة العامة

 

 

وزارة التضامن والمرأة واألسرة 

 والتنمية االجتماعية
183 %50,3 %17 

أنشأت الوزارة  مديرية المرأة وتضم إدارتين: المرصد الوطني للمرأة الذي يضم مصلحة  

لمناهضة العنف ضد المرأة، ومركز توثيق المعلومات والمستقبلية، وكذا قسم تمكين المرأة 

لذي يضم  مصلحة  تتبع برامج المساواة ، ومصلحة تعزيز مبادرات المرأة وكذا مصلحة  ا

 .تعزيز حقوق المرأة

 9,54% 34% 4.081 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

اإلسالمية وزارة األوقاف والشؤون تضم 

شبكة التشاور ب نقطة ارتكاز عضو

المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة 

 الجنسين في الوظيفة العمومية بين 

 

 

 والمجتمع البرلمان مع العالقات وزارة

 المدني

182 50% 30% 
على مستوى شبكة التشاور  الوزارة ممثلة

المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة 

 بين الجنسين في الوظيفة العمومية

 

 وتحديث العمومية الوظيفة وزارة 

 اإلدارة
 نعم %31 %30 168

مصلحة مقاربة النوع االجتماعي التابعة  - 

لقسم تثمين الموارد البشرية المتواجد بمديرية 

 تحديث اإلدارة.

 

 وزارة االقتصاد والمالية 

 

 نعم %18 %36 31.985

المصلحة المكلفة بتقرير النوع االجتماعي -

بمديرية الدراسات والتوقعات المالية وقسم 

زانية وقسم  القطاعات االجتماعية بمديرية المي

االعالم والتواصل بمديرية الشؤون االدارية 

                                                           
 لوزارة العدل والحريات 5033معطيات   1
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 .والعامة

إحداث مركز امتياز لميزانية النوع  -

للوزارة بمديرية  5031االجتماعي سنة 

 الدراسات والتوقعات المالية

 

 33,1% - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

 سفيرات،  5

 نساء قناصل عامون  2

 و تشغل المرأة:

 من مناصب المدراء،% 55,2 -

% من مناصب رؤساء 31,2-

 األقسام، 

% من مناصب رؤساء 12,1-

 المصالح.

مديرية التعاون المتعدد األطراف  -

 والشؤون االقتصادية الدولية.

تتكلف مديرية التعاون المتعدد األطراف  

والشؤون االقتصادية الدولية بتتبع القضايا 

أة. ذات الصلة بالمساواة بين الرجل والمر

وكذلك، يتم تمثيل وزارة الشؤون الخارجية 

شبكة التشاور المشتركة بين الوالتعاون في 

الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في 

 الوظيفة العمومية 

. 

شبكة  على مستوىممثلة الوزارة  -

التشاور المشتركة بين الوزارات من أجل 

 ة المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومي

بقسم التكوين واألعمال االجتماعية التابع  

 لمديرية الموارد البشرية

الوزارة المكلفة بالمغاربة القاطنين 

 وبشؤون الهجرة بالخارج
 نعم  %31 300

 ثقافي مديرية العمل التربوي والسوسيو 

 القانونية. والقضايا

 وزارة االتصال 

 

447 %46 

  راتنساء مدي 3  -

رئيساتنساء  1 - قسم    

 امرأة رئيسة مصلحة 31  -

 

 مقاربة النوع تطويرمصلحة التكوين و

 االجتماعي
 مديرية الموارد البشرية والمالية

ق 
و
حق
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 الوزارة المكلفة بالماء

 

موظف  3031

 باإلدارات المركزية

 موظف بمديرية 223

 األرصاد الجوية

 

موظف على  151

كاالت مستوى و

 

%51 

 

%10 

 

 

%31 

 

تتوفر الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء منذ 

نوع نقطة ارتكاز للعلى  5031نونبر 

 االجتماعي 

شبكة التشاور ب تتوفر الوزارة على

المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة 

 بين الجنسين في الوظيفة العمومية 
5031منذ متم سنة   

 

 العامة للوزارة المنتدبة كتابةللتابع 
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 35% األحواض المائية

 

 34% 33,1% 339 الوزارة المكلفة بالبيئة

شبكة التشاور المشتركة بالوزارة ممثلة  -

بين الوزارات من أجل المساواة بين 

 الجنسين في الوظيفة العمومية 

باللجنة الوزارية تعد الوزارة عضوا  -

للخطة الحكومية للمساواة في أفق 

 .(5031-5035)المناصفة 

 

 

 

المندوبية السامية للمياه والغابات 

 ومحاربة التصحر
4970 %13,86 %5 

مكلفتين  )استراتيجية و تقنية(وضع لجنتين 

بتتبع إدماج النوع االجتماعي في هياكل 

  المندوبيةومخططات عمل 

االستراتيجية التي يترأسها الكاتب اللجنة -

العام والتي تضم المديريات المركزية 

مأسسة تشرف على عملية وية ووالجه

داخل المندوبية، وكذلك بين الجنسين المساواة 

على مختلف المشاريع التي تتبنى مقاربة 

 االجتماعي. النوع

المشاريع؛ وذلك  سير التقنيةاللجنة تراقب  -

 .من خالل التتبع والتقييم

 23,07% 31% 823 قطاع الطاقة  

 اختيار نقطة ارتكاز النوع االجتماعي،

شبكة التشاور المشتركة بين بعضو 

الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين 

 .5035سنة في الوظيفة العمومية 

 قسم التواصل -

 31% 37,1% 1.124 وزارة السكنى وسياسة المدينة  

 الكتابة العامة  - نعم

 17% 23,4% 6.724 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
نوع االجتماعي، اختيار نقطة ارتكاز ال -

شبكة التشاور المشتركة بين بعضو 

الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين 

نقطة ارتكاز النوع االجتماعي، تابع لقسم  -

 الموارد البشرية.
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 .في الوظيفة العمومية

  
 مديرية السكان.- نعم 25% 58% 32.637 وزارة الصحة  

 التربية الوطنية قطاع 

2
511.135

 

 

 

%39 

مديرات باإلدارة  3- -

 المركزية.

باإلدارة قسم رئيسات  5 -

 المركزية.

 مصلحةرئيسات  2 -

 باإلدارة المركزية.

مديرات جهوية  5 -

 أكاديمية.

 .اتاقليمي اتمندوب 1 -

باإلدارة  قسمرئيسة  3 -

 الجهوية.

 مصلحةرئيسة  53 -

 باإلدارة الجهوية.

مديرة بالمؤسسات  352 -

 .التعليمية

 نعم

النوع االجتماعي التابع  الفريق المكلف ببعد -

 ئياتواإلحصا االستراتيجية لمديرية

 التخطيطو

 

قطاع محاربة األمية والتربية غير  

 (مديرية محاربة األمية) النظامية
11 35,3 نعم امرأتان في منصب مسؤولية - 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 وتكوين األطر

 الموظفين اإلداريين: 

31.133 

 33.111تذة: األسا

%43 

%51 

في اإلدارة  %51ما يقارب  -

 المركزية

 اتبالجامع %30ما يقارب  -

 - ال

 نعم 32,9% 40,1% 350 قطاع التكوين المهني  
 أحدثت  وحدة للتسيير تابعة لقسم التعاون 

 للقطاعوالشراكة التابع مباشرة للكتابة العامة 

 والطفولة الشباب قطاع الشباب "مديرية

 النسوية" ؤونوالش
 نعم  %31,2 154

 

 قسم الشؤون النسوية بالقطاع
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 نعم 35% 38,9% 1084 قطاع التشغيل

في  ارتكاز للنوع االجتماعينقاط  عدة -

الديوان، قطاع ) القطاعمختلف هياكل 

الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل  التشغيل، 

دوق الوطني لمنظمات الصن ، والكفاءات

الصندوق الوطني  ،االحتياط االجتماعي

 (الشغل اديقصنإدارة للضمان االجتماعي و

                                                           
 .5033-5031سنة  عدد موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  2
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 نعم 18% 28% 4748 قطاع الفالحة 
قسم اإلرشاد الفالحي )مديرية التعليم  -

 والتكوين والبحث(.

 نعم 9,69% 23,5% 1.374 قطاع الصيد البحري 
ملحقة والتنمية  االجتماعيوحدة النوع  -

 بالكتابة العامة للقطاع.

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 

 واالقتصاد الرقمي
862 18 

منصب  312من مجموع  10,52%-

 مسؤولية

 عام الوزارة  كاتبمنصب امرأة تقلد ت-

 نساء منصب مدير 1تتولى - 

 نساء رؤساء أقسام  30 -

الوزارة ممثلة بنقطة ارتكاز في شبكة  -

مشتركة بين الوزارات من أجل التشاور ال

 المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية

- 

 33,0% 49% 555 قطاع التجارة الخارجية 

لمقاربة النوع  واحدة فقط  نقطة ارتكاز -

شبكة التشاور المشتركة بين الوزارات ب

من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة 

 العمومية

 

- 

 46% 3311 وزارة السياحة 
  

%18 

 تتم معالجة الملفات المتعلقة ببعد النوع ال

على مستوى مصلحة تطوير  االجتماعي

 قسم الموارد البشرية بالموارد البشرية  

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد 

 االجتماعي والتضامني

 الصناعة التقليدية

 5031سنة  1.163

 

 

%42,3 

 

 

%4,1 

 رد البشرية إطاران تابعان لقسم الموا نعم

 االقتصاد االجتماعي

 5035سنة  553

%45 %54,8 
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  تصنيف مؤشرات األهداف مع اقتراحات إلدراج بعد النوع االجتماعي: 2الملحق 

 االجتماعيالنوع  إدراجإمكانية 

 في المؤشر

 ميزانية مؤشرات األهداف المؤشرات المرتبطة بالمهام نوع المؤشر

 التسيير/

 االستثمار

 الوزارة

القطاعوأ  

 القطاع

  تصنيف حسب الجهة والمحكمة

 المعالجةوحسب القضايا 

تقليص آجال البث في القضايا الجوهرية  حسب نوع  مؤشر نتيجة

 المحاكم
  اآلجال المتوسطة لمعالجة القضايا الجوهرية من طرف

 محاكم االستئناف في المجال الجنائي

ميزانية 

 التسيير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزارة العدل 

 والحريات

سية
سيا

ق المدنية وال
حقو

ج العادل لل
و
ول

 ال

 لجهة والمحكمةتصنيف حسب ا -

اآلجال المتوسطة لمعالجة  -

 األسرة. القضايا للمتعلقة بقضاء

تقليص آجال البث في القضايا الجوهرية حسب نوع  مؤشر نتيجة

 المحاكم
  اآلجال المتوسطة لمعالجة القضايا الجوهرية من طرف

 محاكم االستئناف في المجال المدني

تصنيف حسب الجهة والمحكمة 

المعالجة )العنف  وحسب القضايا

 الزوجي، االغتصاب،...(

تقليص آجال البث في القضايا الجوهرية حسب نوع  مؤشر نتيجة

 المحاكم
  نسبة المتابعات من طرف المحاكم العادية في المجال

 الجنائي

 تصنيف حسب الجهة والمحكمة -

األخذ بعين االعتبار خصوصية -

قضاء األسرة مع اإلشارة إلى 

المتوسطة لمعالجة اآلجال مؤشر 

 األسرة. القضايا للمتعلقة بقضاء

عدد األحكام المعالجة بالنسبة لعدد القضايا الموضوعة   تحسين جودة األحكام والتخليق مؤشر نتيجة

 في محاكم االستئناف اإلدارية في المجال المدني

 تصنيف حسب الجهة والمحكمة -

األخذ بعين االعتبار خصوصية -

اإلشارة إلى  قضاء األسرة مع

اآلجال المتوسطة لمعالجة مؤشر 

 األسرة. القضايا للمتعلقة بقضاء

عدد األحكام المنفذة سنويا بالنسبة لمجموع األحكام   تقليص آجال تنفيذ األحكام مؤشر نتيجة

 الصادرة عن المحاكم اإلدارية في المجال المدني.

إدماج البعد المجالي في هذا 

 المؤشر
 مؤشر نتيجة

يز عدالة القربتعز  

 

  نسبة القضايا المعالجة في إطار برنامج تعزيز عدالة

 .القرب

  نسبة القضايا المرتبطة بقضاء األسرة المعالجة في إطار

 هذا البرنامج

إدماج التدبير التوقعي للوظائف 

والكفاءات بوزارة العدل 

 والحريات

بوزارة  وضع آلية التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات مؤشر وسيلة

 مع األخذ بعين االعتبار بعد النوع العدل والحريات

 االجتماعي

 عدد األدوات 

 عدد المسيرين المستعملين لهذه األدوات 

 عدد األعوان الذين تم تكوينهم 

 بعد النوع االجتماعيمستجيب لوضع نظام للمعلومات  مؤشر وسيلة مؤشرات مقترحة

 
  األسرة )العربية عدد وثائق اإلحصاءات المتعلقة بقضاء

 والفرنسية(

  عدد وثائق اإلحصاءات المتعلقة بالولوج إلى  صندوق

 التكافل األسري

القضاة، واألطر والمؤطرين االجتماعيين  عدد  التكوين المستمر دعم  مؤشر وسيلة مؤشر مقترح

المستفيدين من التكوين المستمر في مجال حقوق 

 االنسان وخصوصا حقوق المرأة

 

 

 



147 
 

ميزانية  نسبة تغطية المجال الوطني بخاليا لدعم النساء واألطفال  تعميم خاليا دعم النساء واألطفال مؤشر نتيجة ؤشرات مقترحةم

 نسبة تجهيز خاليا دعم النساء واألطفال   مؤشر نتيجة االستثمار

  مؤشر وسيلة تصنيف المستفيدين حسب الجنس

 

 تعزيز قدرات الموارد البشرية

 المستفيدين من برنامج التكوين الداخلي بمشاركة  عدد

 مسؤولي الوزارة

ميزانية 

 التسيير

وزارة التضامن 

والمرأة واألسرة 

والتنمية 

 االجتماعية 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

مع األخذ بعين االعتبار بعد النوع 

 االجتماعي عند إعداد المخطط

 وين والتكوين المستمرالتك مخططعدد المستفيدين من   مؤشر وسيلة

تصنيف المرشحين حسب الجنس   عدد المرشحين الجتياز امتحان الكفاءة المهنية  مؤشر وسيلة 

 عدد المتخرجين من المعهد الوطني للعمل االجتماعي      المعهد الوطني للعمل االجتماعي بطنجة مؤشر وسيلة تصنيف المتخرجين حسب الجنس 

تعلق بعدد إدماج مؤشر آخر م

التعاونيات  النسوية  المستهدفة في 

 إطار هذا البرنامج

  مؤشر وسيلة

 

 

 دعم المؤسسات تحت الوصاية

  تثمين"عدد التعاونيات المستهدفة ضمن برنامج"  

ميزانية 

 االستثمار

إدماج مؤشر آخر متعلق بعدد 

الشركات المحدثة من طرف النساء 

 ضمن برنامج مغرب المبادرات

يلةمؤشر وس    عدد المقاوالت التي استفادت من الدعم المقدم في إطار

 " مغرب المبادراتبرنامج "

  مؤشر وسيلة تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 المساهمة في نفقات استثمار لوكالة التنمية االجتماعية
  عدد األطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية االجتماعية

 المستفيدين من برامج التخييم

عدد المستفيدين من التربية على المواطنة ضمن برامج   مؤشر وسيلة تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 األميةومح

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة

المساهمة في تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  مؤشر وسيلة

 ودعم الفاعلين في مجال التنمية 
 ات التكوينيةعدد المستفيدين من الدور 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة

  مؤشر وسيلة

 

المساهمة في نفقات استثمار التعاون الوطني: برنامج 

 محاربة الفقر والهشاشة والتهميش

 عدد المستفيدين من المشاريع المدرة للدخل 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة

انات المقدمة للجمعيات العاملة عدد المستفيدين من اإلع  مؤشر وسيلة

 في مجال الطفولة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة

 المستفيدين من مشاريع التنمية البشريةعدد   مؤشر وسيلة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة

 

 مؤشر وسيلة
  عدد المستفيدين من مشاريعRCA 

 

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة

  مؤشر وسيلة

 دعم ومواكبة الجهات الفاعلة في التنمية
  عدد المستفيدين من التكوين لصالح الخاليا الجهوية

 المكلفة باألشخاص المعاقين  

 مؤشر وسيلة 

 
  عدد المستفيدين من الدورات التدريبية في االستقبال

 والتوجيه

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 

  في إرساء تكافؤ الفرصالمشاركة  مؤشر نتيجة

 

 

  المستفيدين من تعليم في األطفال ذوي اإلعاقة عدد

 مراكز متخصصة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 مع تحديد وسط اإلقامة 

وسيلةمؤشر     عدد المستفيدين من المساعدات التقنية الممنوحة وأجهزة   تعزيز وتطوير التكفل باآلخرين 

 تقويم العظام
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لمستفيدين حسب الجنس تصنيف ا

 والجهة

المستفيدين من تعزيز قدرات مراكز طر األ عدد  دعم ومواكبة  الجهات الفاعلة في التنمية مؤشر وسيلة

 االستماع

 

 

 

 

 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة

 

 

 

 

 

 مؤشر وسيلة

 

 

 

 

 

حماية األسرة والطفولة وكبار السن: دعم ومواكبة 

 لتنميةالفاعلين في مجال ا

  قدرات الفاعلين المحليين في  عدد المستفيدين من تعزيز

 مجال حماية الطفولة ضد العنف 

  عدد المستفيدين من تعزيز قدرات العاملين داخل

 مؤسسات حماية األطفال 

   قدرات الفاعلين في االعالم  عدد المستفيدين من تعزيز

 حول حقوق الطفل 

 ن من الدورات التدريبية في مجالعدد المستفيدي 

 الوساطة األسرية

  عدد المستفيدين من التدريب في مؤسسات الرعاية

 االجتماعية للمسنين

 عدد المستفيدين في السنة    دعم مهام اإلدارة العامة     - مؤشر نتيجة  تصنيف حسب الجنس والجهة

ميزانية 

 التسيير

وزارة األوقاف 

والشؤون 

ميةاإلسال  

 

الجوائز المبرمجة من طرف مديرية الشؤون  - مؤشر نتيجة  تصنيف حسب الجنس والجهة

 اإلسالمية
  وتجويد القران الكريم ظعدد المرشحين لحصص حف  

  عدد بّث الدروس التلفزيونية في المساجد   توعية الناس في األمور الدينية - مؤشر نتيجة  تصنيف حسب الجنس والجهة

 نسبة النجاح اخر السنة    األمية بالمساجدوبرنامج مح  -  مؤشر نتيجة  سب الجنس والجهةتصنيف ح

  نسبة المردودية 

 

تشجيع التعليم )قبل التمدرس( في إطار تطوير التعليم  - مؤشر وسيلة تصنيف حسب الجنس والجهة

 العتيق
 سجلينعدد الم 

  . عدد األطر  التربوية 

  للمدارس القرآنيةالسادس عدد المرشحين لجائزة محمد 

 

النهائي وتشجيع التعليم االبتدائي واالعدادي والثانوي  - مؤشر وسيلة تصنيف حسب الجنس والجهة

 في إطار تطوير التعليم العتيق
  سجلينالمعدد                      

  تربوية العدد األطر 

 عدد المستفيدين من األنشطة الثقافية والرياضية 

 المنظمة ين  من المخيماتعدد المستفيد  

 

تحسين نسبة النجاح في مؤسسات التعليم العتيق في  - مؤشر نتيجة  تصنيف حسب الجنس والجهة

 إطار تطوير التعليم العتيق
 النسبة العامة للنجاح في نهاية سلك التعليم االبتدائي 

 النسبة العامة للنجاح في نهاية سلك التعليم اإلعدادي 

 لنجاح في نهاية سلك التعليم الثانويالنسبة العامة ل 

 النسبة العامة للنجاح في  نهاية سلك التعليم النهائي  

 

تكوين األطر اإلدارية والتربوية في اطار تطوير  -  مؤشر نتيجة  تصنيف حسب الجنس والجهة

 التعليم العتيق
 عدد المستفيدين في السنة  

تأطير المواطنين والمواطنات في المجال الديني من   -  مؤشر نتيجة  تصنيف حسب الجنس والجهة

قبل أعضاء المجلس العلمي األعلى وأعضاء المجالس 

 العلمية المحلية.

 عدد حملة القران الكريم 

 نسبة تأطير الحجاج 

 عدد المستفيدين من التكوين 

 

ذلك قصد و تصنيف حسب الجنس

معرفة التفاوتات إن وجدت بين 

الولوج  الرجال والنساء في مجال

االستفادة من الخدمات المقدمة من و

 طرف الوزارة

 مؤشر نتيجة

 اإلطار الوظيفي للوظيفة العموميةتحسين 

 وسيلةجودة تدبير ال منموظفي الوزارة  امعدل رض 

العامة الموضوعة رهن إشارتهم للقيام بالمهام المنوطة 

 بهم

 

ميزانية 

 التسيير

 

وزارة الوظيفة 

العمومية 

رةوتحديث اإلدا  

 

جودة الخدمات المقدمة  منمعدل رضا موظفي الوزارة   مؤشر نتيجة

 من طرف جمعية االعمال االجتماعية للوزارة
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 تحسين ظروف العمل بمختلف مصالح الوزارة مؤشر نتيجة

  وسيلةجودة ال منمعدل رضا موظفي الوزارة 

اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارتهم للقيام بالمهام 

 مالمنوطة به

ميزانية 

 االستثمار

 

عدد المستفيدين حسب يعوض ب

الجنس للدورات التكوينية المنجزة 

 لفائدة الموظفين

 مؤشر نتيجة

مهارات موظفي الوزارة مع الوظائف ومطابقة كفاءات 

الخاصة  الكفاءاتالمنبثقة عن مراجع الوظائف و

 بالوزارة
 الدورات التكوينية لفائدة الموظفين المستهدفين 

إضافة مؤشر آخر يدل على معدل  

القطاعات الوزارية التي اعتمدت 

التدبير التوقعي للوظائف 

 الكفاءات للموارد البشرية و

 مؤشر نتيجة

 أدوات تثمين الرأسمال البشريو وسيلةتطوير 

  معدل القطاعات الوزارية التي اعتمدت التدبير التوقعي

 للوظائف والكفاءات للموارد البشرية 

 على فة مؤشر آخر يدلإضا 

المؤشرات المتعلقة بالموارد 

البشرية المراعية للنوع الموضوعة 

رهن اإلشارة للمساعدة على اتخاذ 

  القرارات

عدد المؤشرات المتعلقة بالموارد البشرية الموضوعة   مؤشر وسيلة

 اتخاذ القراراتللمساعدة على شارة اإلرهن 

 مؤشرات مقترحة

لكفاءاتتطوير ا مؤشر نتيجة   مهنية -نسبة الولوج للتكوين حسب الوضعية السوسيو

 والنوع االجتماعي

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

 

وزارة االقتصاد 

 والمالية

 

 

نسبة ولوج النساء للتكوين مقارنة مع النساء المسجالت   تطوير الكفاءات مؤشر نتيجة

 ذوات االحقيةوا

 دارات المدمجة للنوع في برمجة ميزانياتها عدد اإل  تحسين الحكامة العامة مؤشر نتيجة

عدد اإلدارات المستفيدة من التكوين في مجال النوع   تطوير الكفاءات مؤشر نتيجة

للنوع -االجتماعي المقدمة من طرف مركز االمتياز

 االجتماعي

عدد المستفيدين من ورشات التكوين المنظمة في إطار   تطوير الكفاءات مؤشر نتيجة

 لميزانية النوع االجتماعي ركز االمتيازم

عدد المستفيدين حسب الجنس 

 والفئة العمرية

 عدد المستفيدين من برامج التكوين والتدريب  تحسين جودة التكوين مؤشر وسيلة

  

 

 

 

ميزانية 

 التسيير

 

 

وزارة الشؤون 

الخارجية 

 والتعاون

تطور عدد ممثلي المغرب حسب 

 ولية الجنس في المنظمات الد

والمساهمة في المنظمات الدوليةتمثيل ال مؤشر وسيلة   عدد المغاربة النشيطين في المنظمات الدولية 

تصنيف المؤشر حسب الجنس 

 والفئة العمرية

تحسين استفادة الشباب المغاربة القاطنين بالخارج من  مؤشر وسيلة

 تعليم اللغة العربية والثقافة األم

 تطور عدد المستفيدين 

 المؤشرات المقترحة
ميزانية 

 االستثمار
للتنمية أللفيةاالمساهمة في تحقيق األهداف  مؤشر وسيلة تصنيف المستفيدين حسب الجنس   " ل  8عدد اإلجراءات المتخذة سنويا  في إطار البرنامج

8" 
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   8ل 8برنامج "عدد المستفيدين من"   

 الجهات المستهدفة من هذه اإلجراءات 

مستفيدين حسب الجنستصنيف ال جودة التكوين تحسين  مؤشر وسيلة     عدد التداريب المتعلقة بقضايا مقاربة النوع االجتماعي

 التي يستفيد منها الدبلوماسيون المعينون بالخارج.

 هذه الدورات التكوينية عدد المستفيدين من   

نتيجةمؤشر  تصنيف المستفيدين حسب الجنس اواة بين الجنسينالمساهمة في تعزيز المس     عدد البرامج التي تنسقها الوزارة مع شركاء المغرب من

 أجل تعزيز المساواة بين الجنسين 

 عدد المستفيدين من هذه البرامج 

 الجهات المستهدفة من هذه البرامج 

البلد  حسب المستفيدين تصنيف

 المستقبل
 ماعيةاالجتالعدالة وقيم اإلنصاف والمساواة   ترسيخ مؤشر وسيلة

  عدد أدوات التوعية بحقوق المرأة في إطار المدونة

 الجديدة )لفائدة النساء وأسرهم(.

  أفضل  تطبيقعدد ورشات التوعية المنظمة من أجل

 للمدونة.

ميزانية 

 االستثمار

الوزارة المكلفة 

بالمغاربة 

المقيمين 

بالخارج 

 وبشؤون الهجرة

البلد  حسب المستفيدين تصنيف

 المستقبل
 القيام بأعمال اجتماعية لفائدة المغاربة القاطنين بالخارج وسيلةمؤشر 

 تأطير ودعم وهيكلة العمل االجتماعي 

  ولوج النساء المهاجرات الشابات إلى البرامج التعليمية

 والثقافية.

  نسبة النساء المستفيدات من خطة دعم الطلبة والشباب

 في وضعية صعبة.

البلد  حسب المستفيدين تصنيف

 مستقبلال
 تعزيز النظام المعلوماتي للوزارة مؤشر وسيلة

  التي تتطرق إلى وضعية  البحوث الميدانيةمعدل إنجاز

 المهاجرات )معرفة الحقوق والتمييز والعنف، الخ.(.

  معدل إجراء استطالعات الرأي )رصد وضعية النساء

 المهاجرات(.

على  الجهة حسب المستفيدين عدد

 الصعيد الوطني
 وسيلةمؤشر 

توطيد مساهمة النساء المهاجرات في تعزيز االستثمار 

 في المغرب

 ضمان السكن"إلى صندوق  ولوج النساء المهاجرات". 

  ولوج النساء المهاجرات إلى البرامج المنجزة من أجل

تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في االستثمار 

...  المقاوالت إحداث)الحصول على القروض البنكية، و

 الخ(.

 تعزيز إدماج المهاجرين والالجئين مؤشر نتيجة 

  عدد النساء المهاجرات والالجئات اللواتي استفدن من

تدابير إلدماجهن, وذلك في اطار خطة ادماج المهاجرين 

 والالجئين.

 .عدد النساء المهاجرات اللواتي سويت وضعيتهن 

 عدد النساء المهاجرات اللواتي حصلن على بطاقات 

 إقامة.

  عدد النساء اللواتي حصلن على الموافقة على طلبات

 اللجوء.

 
  مؤشر وسيلة 

 تحسين صورة المرأة في اإلعالم

  عدد الصحفيات )اإلعالم السمعي البصري( المستفيدات

 من التكوينات التحسيسية حول المساواة بين الجنسين.
ميزانية 

 االستثمار

 

 قطاع االتصال
 

 مؤشر وسيلة 
 دد الطالب والطالبات الذين تم اختيارهم لالستفادة من ع

 .تكوين حول المساواة بين الجنسين

 
 مؤشر نتيجة 

  عدد البرامج اإلذاعية والتلفزية التي تأخذ بعين االعتبار

 وجهة نظر النساء.
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  مؤشر نتيجة

  تردد بث الحمالت التحسيسية حول حقوق المرأة من

 المغربية. طرف اإلذاعة والتلفزة

 
 مؤشر وسيلة 

 

المساواة بين الجنسين في وزارة االتصال  تعزيز

 والمؤسسات اإلعالمية 

  نسبة النساء المستفيدات من التكوين في وزارة االتصال

 والبنيات الشريكة.

 
 مؤشر أداء 

 طور عدد النساء الصحفيات )اإلعالم السمعي ت

 البصري(

 

 
 أشكال العنف ضد النساء محاربة كل مؤشر وسيلة 

  عدد البرامج اإلذاعية والتلفزية المخصصة للتحسيس

 بحقوق النساء والفتيات.

تطور عدد النساء بمراكز القرار على مستوى الوزارة  تقوية تمثيلية النساء بمراكز القرار مؤشر نتيجة تحديد نوعية مراكز القرار

 ووكاالت األحواض المائية

 

 

ميزانية 

ماراالستث  

 

 

 

الوزارة  المكلفة 

 بالماء

ق
حقو

ج العادل لل
و
ول

 ال

عية
جتما

ال
 ا

عدد النساء والرجال المستفيدين من برامج تعزيز قدرات  تعزيز التكوين المستمر لموظفي الوزارة مؤشر نتيجة 

دماج النوع في التخطيط وبرمجة إالفاعلين من أجل 

 الميزانية داخل الوزارة

لتزود بالماء الشروبتحسين ا مؤشر نتيجة   

 

 

عدد النساء والرجال المستفيدين من برنامج تزويد العالم 

 القروي بالماء الشروب

تقسيم المؤشر حسب نوعية الربط 

 )ربط فردي، نافورات، الخ.(

نتيجة مؤشر  نسبة التزود بالماء الشروب حسب األقاليم 

الجهةتقسيم المؤشر حسب  نتيجة مؤشر  بالماء الشروب والتطهير والتربية البيئية  تعميم التزود 

 بالوسط القروي

عدد الفتيات واألطفال المستفيدين من برنامج التأهيل البيئي 

 بالمدارس القروية

عدد الفتيات واألطفال المستفيدين من برنامج التأهيل البيئي  مؤشر نتيجة  الجهةتقسيم المؤشر حسب 

وسط القرويبالمساجد والمدارس القرآنية بال  

الجهة تقسيم المؤشر حسب االنجازات المتعلقة باقتصاد الماء الشروب حسب الوسط  تحسين تدبير استهالك الماء الشروب مؤشر نتيجة 

.وذلك بعد التحسيس على االستعمال المعقلن للمياه  

 
 مؤشر نتيجة

تعزيز قدرات اطر المندوبية السامية للمياه والغابات 

صحرومحاربة الت  

المندوبية   عدد المستفيدين من دورات التكوين المستمر

السامية للمياه 

والغابات 

ومحاربة 

 التصحر

 عدد الدورات التكوينية /التحسيسية حول مقاربة النوع 

 
 مؤشر نتيجة

سات عدد الدروس التي تتطرق لمقاربة النوع داخل المؤس تعزيز ادماج مقاربة النوع ضمن مقررات التكوين 

 التابعة للمندوبية 
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 مؤشر نتيجة

التنمية الغابوية لصالح النساء وعدد مشاريع التاهيل  تنمية القطاع الغابوي وفق مقاربة النوع   

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس
 مؤشر وسيلة

دخل المستفيدين من مشاريع تنمية الغابات تزايدمعدل  تنمية القطاع الغابوي  

 حسب الجنستفيدين المس تصنيف

 والجهة

  عدد المستفيدين من التكوين المستمر التعاون والتكوين مؤشر وسيلة

ميزانية 

 االستثمار

 

 قطاع الطاقة

تصنيف المستفيدين من المشاريع 

حسب الجنس )وعدد المشاريع 

 النسوية(.

  مؤشر نتيجة

 

 

الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة 

 الطاقية

 Biomasseدد مشاريع استعمال الطاقة الحيوية ع

تصنيف المستفيدين )أرباب 

المقاوالت الصغرى والمتوسطة 

 حسب الجنس(

عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي استفادت من  مؤشر وسيلة

 منازل الطاقة في الوسط القروي

تصنيف المستفيدين من المشاريع 

 حسب الجهات

 مؤشر نتيجة
 المنخرطين في مشروع النجاعة الطاقيةعدد 

عدد المستفيدين من التكوين لتأهيل الموظفين للقيام بالمهام  تحديث اإلدارة  وسيلةمؤشر  جنس  الا المؤشر حسب ذتصنيف ه

 الجديدة للوزارة 

ميزانية 

 االستثمار

 

وزارة السكنى 

 وسياسة المدينة

تصنيف هذا المؤشر حسب رب 

 رأةاألسرة رجل / إم

دور صفيح 000.333: برامج لمحاربة دور الصفيح مؤشر نتيجة النسبة المئوية لألسر المتعاقد معها في إطار برنامج مدن  

 بدون صفيح

تصنيف هذا المؤشر حسب رب 

 وحسب الجهة األسرة رجل / إمرأة

 

 وسيلةمؤشر 

 

 

 

اعادة السكن  العشوائيبرنامج إعادة هيكلة السكن 

  حي سكني   033أسرة ب  000.333 العشوائي لفائدة

النسبة المئوية لألسر القاطنة باألحياء التي استفادت من 

 إعادة الهيكلة

 عدد لألسر المبرمجة

 هذه العمليةعدد األسر التي استفادت من 

تصنيف هذا المؤشر حسب رب  

 وحسب الجهة األسرة رجل / إمرأة

 

 

  وسيلةمؤشر 

العتيق  السكني لنسيجتأهيل اوتعجالي البرنامج االس

 003.333انجاز مشاريع لفائدة  : عمليات التضامنو

 أسر

 عدد األسر المستفيدة من عمليات إعادة اإلسكان

 عدد األسر المبرمجة

 العقود المبرمةعدد 

 عدد األسر المستفيدة من العمليات المنجزة

ع حسب تصنيف المستفيدين من البق

 جنس رب األسرة المستفيدة

 عدد البقع الجاهزة برنامج مناطق التهيئة المتدرجة مؤشر نتيجة

 مؤشرات مقترحة
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وسيلةمؤشر   تخصيص مبالغ صندوق التضامن للسكن واالندماج  الدعم المالي العمومي للسكن الالئق 

 الحضري حسب جنس المستفيد

وسيلةمؤشر   ئقحق الولوج لسكن ال   عدد القروض الممنوحة حسب الجنس 

وسيلةمؤشر    عدد الحاصلين على رخص البناء حسب الجنس 

وسيلةمؤشر    عدد البقع الموزعة حسب جنس المستفيد محاربة جميع أشكال السكن غير الالئق 

وسيلةمؤشر   حصة األسر التي تعيلها النساء والقاطنات في سكن غير  

 كسكن مشتروالئق أ

وسيلةمؤشر   عدد سندات الملكية الممنوحة من طرف المحافظة العقارية  الولوج العادل للملكية العقارية 

 حسب جنس المستفيد

عدد المستفيدين من مختلف برامج محاربة السكن غير  محاربة جميع أشكال السكن غير الالئق مؤشر نتيجة 

 الالئق حسب الجنس

 لعجز في السكن حسب جنس رب األسرةتطور ا  مؤشر نتيجة 

النفقة العمومية المخصصة للسكن االجتماعي حسب جنس  الدعم العمومي لمساكن المعوزين مؤشر نتيجة 

 المستفيدين

كنسبة  األثرربطه بمؤشرات 

تمدرس الفتيات والفتيان ونسبة 

مع األخذ  وفيات األمهات واألطفال

 بعين االعتبار التوزيع الجهوي

مهمةمؤشر   نسبة ولوج الساكنة القروية توسيع وتهيئة الممتلكات 

ميزانية 

 االستثمار

وزارة التجهيز 

والنقل 

 واللوجيستيك

توزيع هذا المؤشر حسب النوع  -

 مهنية.والفئة السوسيو االجتماعي

دمج مؤشر آخر يهم عدد  -

التداريب المخصصة لمديري 

مقاربة المشاريع التي تعنى بإدماج 

 عالنو

وسيلةمؤشر   انجاز عمليات التكوين دعم المهام 

وسيلةمؤشر  توزيع المؤشر حسب الجنس  عدد المتخرجين من أسالك تكوين المهندسين  
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  مؤشر نتيجة توزيع المؤشر حسب الجنس

 تكوين األطر بجهة الدار البيضاء الكبرى

وزارة التجهيز نسبة إدماج المتخرجين من المدارس التابعة 

النقل واللوجستيك في سوق الشغلو  

      

دعممؤشر  توزيع المؤشر حسب الجنس   عدد المتخرجين من المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار 

 البيضاء 

تصنيف المؤشر حسب الجنس 

 ووسط اإلقامة.

 

 تحسين صحة األطفال. مؤشر وسيلة

 صحة الطفل

على  هر(ش00التغطية اللقاحية لألطفال )معدل  -

 المستوى الوطني.

ميزانية 

 التسيير

 

 وزارة الصحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسط حسب تصنيف المؤشر 

 )القروي والحضري( اإلقامة

 

 تحسين صحة األمهات واألطفال. مؤشر وسيلة

 صحة األم
 نسبة المساعدة على اإلنجاب على المستوى الوطني.-

بل نسبة استفادة النساء الحوامل من الرعاية الصحية ق -

 الوضع في المجال الحضري والقروي.

تصنيف المؤشر حسب الجنس 

 .ووسط اإلقامة والجهة

 وقف انتشار المرض.  مؤشر وسيلة
 محاربة داء المناعة المكتسبة

 عدد األشخاص الحاملون للفيروس والذين تلقوا العالج. -

تصنيف المؤشر حسب الجنس  

 ووسط اإلقامة.
 ة المدرسية والجامعية.تحسين الصح مؤشر وسيلة

 الصحة المدرسية والجامعية
 .المنتظمة نسبة تغطية الساكنة المدرسية بالزيارة الطبية -

 نسبة التغطية المدرسية بأنشطة تعزيز التربية الصحية.-

 المنتظمة. لساكنة الجامعية بالزيارة الطبيةنسبة تغطية ا -

تربية نسبة تغطية الساكنة الجامعية بأنشطة تعزيز ال -

 الصحية.
 

 

 

ميزانية 

 االستثمار
تصنيف المؤشر حسب الجنس  

 ووسط اإلقامة.
 محاربة األمراض المتعلقة بسوء التغذية.  مؤشر وسيلة

 تغذية

نسبة تغطية األطفال أقل من سنة بالفيتامين "أ" )الجرعة  -

 األولى(.

نسبة تغطية األطفال أقل من سنتين بالفيتامين "د"  -

 انية(.)الجرعة الث

تصنيف المؤشر حسب الجنس  
 صحة الطفل تحسين صحة األطفال.  مؤشر وسيلة

نسبة تغطية األطفال بالمضاد الحيوي لعالج األمراض  -
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  ووسط اإلقامة.

 

 مؤشر نتيجة

 

 التنفسية الحادة.

على المستوى  شهر( 00التغطية اللقاحية لألطفال ) -

 الوطني.

 عدد وفيات المواليد.-

وسط  حسبنيف المؤشر تص 

 .اإلقامة

 

 مؤشر وسيلة

 

 

 

 مؤشر نتيجة

 

 تحسين صحة األمهات واألطفال. 

 صحة األم
 نسبة المساعدة على اإلنجاب على المستوى الوطني.-

نسبة استفادة النساء الحوامل من الرعاية الصحية قبل  -

 الوضع في المجال الحضري والقروي.

 نسبة الوالدة القيصرية. -

لسكان لكل سرير توليد على المستوى الجهوي عدد ا -

 عالجات صحية أولية )وسط قروي(.

 عدد وفيات األمهات داخل المستشفيات. -

تصنيف المؤشر حسب الجنس  

 .ووسط اإلقامة والجهة

 وقف انتشار المرض.  مؤشر وسيلة
 محاربة داء المناعة المكتسبة

 ا العالج.عدد األشخاص الحاملون للفيروس والذين تلقو -

 سنة 00التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى حدود  مؤشر وسيلة حسب الجنس تصنيف
 باالبتدائي يشتغلون نسبة المدرسين الذين--

 تلميذ/معلم بالتعليم االبتدائياإلجمالي معدل ال-
 

 

 

 

 

 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

 

 

قطاع التربية 

 الوطنية

 سنة 00التحقيق الفعلي إللزامية التعليم إلى حدود  مؤشر وسيلة حسب الجنس تصنيف
 بالتعليم اإلعدادي يشتغلوننسبة المدرسين -

 تلميذ/معلم بالتعليم اإلعدادياإلجمالي معدل ال-

 نوي التأهيلينسبة التالميذ األقسام العلمية بالتعليم الثا- في الثانوية التأهيلية التفوقالمبادرات و تشجيع مؤشر وسيلة حسب الجنس تصنيف

 بالتعليم الثانوي التأهيلي يشتغلوننسبة المدرسين 

يتعلق األمر بمؤشر مسلسل والدي 

ميزانية سيمكن من تقييم تطبيق 

النوع االجتماعي في اطار التعاون 

 مع االتحاد األوروبي

 

 طبق ميزانية النوع االجتماعيات التي تميعدد األكادي ادماج المساواة بين الجنسين في برمجة الميزانية مؤشر مسلسل

بعين االعتبار  هذه المؤشرات أخذت

 النوع االجتماعي
 دعم المهام محاربة األمية مؤشر نتيجة

 مؤشرات تأخذ بعين االعتبار النوع االجتماعي
 عدد الرجال المسجلين بالوسط القروي-

 عدد الرجال المسجلين بالوسط الخضري-

 القرويعدد النساء المسجالت بالوسط -

 عدد النساء المسجالت بالوسط الخضري-

ميزانية 

 االستثمار

قطاع محاربة 

األمية والتربية 

 غير النظامية
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الفرصة الثانيةطار برنامج إدعم المهام في  مؤشر نتيجة  
."الفرصة الثانية"نسبة الفتيات المسجالت في برنامج -   

."استدراك "نسبة الفتيات المسجالت في برنامج-  

 

 

 

 

 

حسب الجنس تصنيف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجة اتمؤشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعم التربية غير النظامية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات يجب جندرتها

المستفيدين بالوسط القروي ةنسب -   

المستفيدين من برنامج استدراك  األطفال  معدل إدماج

التمدرس واعادة اإلدماج )برنامج الفرصة الثانية  

تدراك( وبرنامج اس  

 

 عدد المستفيدين من التكوين

العدد اإلجمالي من المستفيدين من المواكبة التربوية 

)برنامج مواكبة المستفيدين من برنامج الفرصة الثانية من 

 أجل ادماجهم في المسار التربوي(

معدل المستفيدين من المواكبة المدرسية في الوسط القروي 

: مواكبة المستفيدين من برنامج 0ثانوي )البرنامج ال

 الفرصة الثانية من أجل إدماجهم في المسار التربوي(

العدد اإلجمالي للمستفيدين من المواكبة المدرسية )البرنامج 

: إدماج فوري لغير الممدرسين في المسار 0الثانوي 

 التربوي(

سط القروي في الو نسبة المستفيدين من المواكبة المدرسية

: إدماج فوري لغير الممدرسين في 0)البرنامج الثانوي رقم 

 المسار التربوي(

تكوين مستمر للموظفين، ودورات تدريبية، منتديات  مؤشر وسيلة  التصنيف حسب الجنس

 تقوية الكفاءات وتدبير جيد للموارد البشرية.

زانية مي عدد المستفيدين ) من التداريب والمنتديات والتكوين (

 التسيير

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

العلمي  وتكوين 

المساهمة في نفقات تسيير المركز الوطني للبحث  مؤشر وسيلة التصنيف حسب الجنس األطر

 العلمي والتقني.

 

IMISTعدد   المعهد المغربي لالعالم العلمي والتقني

مكتبة الزيارات إلى  

  ورشات التكوين )عدد المستفيدين( مؤشر وسيلة التصنيف حسب الجنس

الكتاب في  التصنيف حسب جنس

 المقاالت

 في إطار المصنفةعدد المقاالت في المجاالت الدولية  مؤشر وسيلة

الوطني للبحث وحدات البحث المرتبطة بالمركز  برنامج

)URACS     العلمي والتقني 

المغاربة في الخارج في براء )فرد/يوم( الخعدد الباحثون  مؤشر وسيلة التصنيف حسب الجنس

 إطار هذا البرنامج

حسب حاملي المشاريع التصنيف 

 الجنس 

عدد المشاريع المسنودة من طرف المركز الوطني للبحث - مؤشر وسيلة

 (CNRST ) العلمي والتقني في إطار التعاون الدولي

الشبكة عدد المشاريع التجريبية المستفيدة من دعم  - 

 (RMIE) ربية الحتضان المقاوالتالمغ
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 (CNRSTعدد المشاريع الممولة من طرف) -

وسيلةمؤشر  التصنيف حسب الجنس  عدد األشخاص المكونين في مجال التجارب. - 

المركز الوطني للبحث العلمي عدد المنخرطين في  -

 .والتقني

 عدد الوسطاء المكونين. -

 ر   ن التكوين المستمة الباحثين المستفيدين مذعدد األسات -

 ) بما فيه في الخارج(.

 ر  ة الباحثين المستفيدين من التكوين المستمتذنسبة األسا -

 ) بما فيه في الخارج(.

عدد اإلداريين والمهندسين والتقنيين المستفيدين من  -

 التكوين المستمر

طني لألعمال المساهمة في نفقات تسيير المكتب الو مؤشر نتيجة التصنيف حسب الجنس

 الجامعية، االجتماعية والثقافية.

الطالب من  طالب القاطنين باألحياء الجامعيةنسبة ال -

 المتمدرسين.

 نسبة تخصيص المنح الدراسية لطالب اإلجازة. -

 نسبة تخصيص المنح الدراسية  لطالب الماستر. -

 نسبة تخصيص المنح الدراسية  لطالب الدكتوراه.  -

 ن في الخارج حسب السلك )اإلجازة(.عدد المستفيدي -

 عدد المستفيدين في الخارج حسب السلك )الماستر(. -

 عدد المستفيدين في الخارج حسب السلك )الدكتراة(. -

وسيلةمؤشر  التصنيف حسب الجنس  عدد المستفيدين )التداريب والمنتديات والتكوين( تكوين األطر 

مساهمة في نفقات تسيير الجامعة: مجموع جامعات ال مؤشر نتيجة التصنيف حسب الجنس

 المملكة

 عدد الطلبة الذين منحت لهم جائزة.-

 عدد المسجلين الجدد. -

في المفتوحة المهنية  الشعبعدد المسجلين الجدد في  -

 الجامعات. 

 نسبة الطلبة المسجلين في الماجستر المتخصص. -

 اإلجازة.المدرسي في السنة األولى من  االنقطاعمعدل  -

 معدل التخرج بغض النظر عن عدد السنوات. -

 معدل التخرج مع احترام عدد السنوات. -

 عدد الطلبة ذوي وصي. -

 معدل طلبة السنة األولى إجازة ذوي وصي. -

عدد الطلبة في شعب اإلجازة المستفيدين من المناهج -

 المهنية في السداسي الخامس والسادس 

 هر.معدل اإلدماج في ستة أش -

 شهرا. 00معدل اإلدماج في  -

 شهرا. 00معدل اإلدماج في  -

تصنيف حاملي المشاريع حسب 

 الجنس

 عدد المنشورات في المجالت الدولية المصنفة - مؤشر نتيجة

 عدد المنشورات الحاملة لتواقيع المغاربة -

 عدد األطروحات المناقشة . -

طار عدد مشاريع البحث التطبيقي المنجزة في إ -

 المقاوالت.

 عدد حقوق االبتكار المودعة -
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  قيادة منظومة التكوين المهني

ميزانية 

 االستثمار

قطاع التكوين 

 المهني

 يجب تصنيفه حسب الجنس  -

 

  يجب تصنيفه حسب الجنس -

 

 

 

 

يجب تصنيفه حسب الجنس  -

 وحجم المقاولة

 مؤشر نتيجة

 مؤشر نتيجة

 مؤشر وسيلة 

 

 مؤشر نتيجة 

ن التقارب بين الحاجة إلى الكفاءات وعرض ضما

 التكوين

نسبة تغطية الحاجيات المعبرة من طرف القطاعات  -

 الحامالت الستراتيجيات.

عدد المستفيدين من التكوين المهني عن طريق التكوين  -

 حسب الطلب

تطور عدد مؤسسات التكوين المهني االولي حسب النوع  -

عن طريق )مؤسسات متخصصة، مراكز التعلم 

 التدرج...(.

 عدد العاملين المكونين حسب حجم المقاولة  -

)المقاوالت الصغيرة جدا، المقاوالت الصغرى 

 والمتوسطة، المقاوالت الصناعية الصغرى والمتوسطة(

 يجب تصنيفه حسب الجنس   -

 يجب تصنيفه حسب الجنس   -

 يجب تصنيفه حسب الجنس   -

 يجب تصنيفه حسب الجنس   -

 

 مؤشر نتيجة

 مؤشر نتيجة

 مؤشر نتيجة

 مؤشر نتيجة

توسيع الولوج للتكوين المهني مع تعزيز االندماج 

 االجتماعي والجهوي

نسبة اإلقبال على منظومة التكوين المهني )الدائم  -

 والتداولي(

تطور أعداد المتدربين حسب نوعية الساكنة  -

األولي التكوين المهني والوسط/االعداد المستهدفة )تحديد 

 .والتكوين المهني المستمر(

تعداد الساكنة ذات االحتياجات الخاصة المستفيدة من - 

 المستهدفة التكوين المهني/االعداد

مصاريف التكوين لفائدة لنسبة المستفيدين من دعم الدولة -

 مؤسسات التكوين المهني المعتمدة والمؤهلة

 

يجب التصنيف حسب الجنس لنسبة 

  نوع التكويناإلدماج حسب 

 مؤشر نتيجة

 

 نسبة اإلدماج )نسبة التشغيل( حسب نوع التكوين- تحسين جودة التكوين وكذا أداء الفاعلين في القطاع

 نسبة رضا المقاوالت-

 تطور كلفة التكوين حسب الفاعلين -

 نسبة مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعتمدة-

 تطوير ودعم عرض التكوين

 ةمؤشر نتيج 

 

تطوير قدرات االستقبال واإلقامة لجهاز التكوين  

 المهني

عدد اإلقامات المحدثة حسب السنة ونوعية المؤسسة  -

 مقارنة بالهدف المسطر له

ـ عدد األسرة بالداخلية/مؤسسات التكوين المهني مقارنة 

 بالهدف المسطر له

  

يجب التصنيف حسب الجنس لعدد 

 فيدينالمست المكَونينوالمكِونين 

 مقارنة مع الهدف المسطر له

 مؤشر وسيلة

 مؤشر وسيلة

مقارنة مع الهدف  المستفيدين المكَونينو ــ عدد المكِونين .تحسين نوعية التكوين وأداء الفاعلين

 المسطر له

ــ البرامج المنجزة أو/والمراجعة/المخطط لها في خريطة 

 التكوين المهني

يجب التصنيف حسب الجنس -

متدربين في التكوين المهني ال لعدد

 بالتناوب مع الهدف المسطر له

يجب التصنيف حسب الجنس -

المتدربين في التكوين المهني  لعدد

 مؤشر نتيجة

 

 مؤشر نتيجة

إنعاش وتنويع التكوين داخل الوسط المهني و تطوير

 بين القطاع العام والخاص والشراكة ما

ومؤسسات التكوين المهني المحدثة في    CFA-IEــ عدد 

إطار الشراكة ما بين القطاع العام والخاص عدد 

 المستفيدين

ناوب مع ــ نسبة عدد المتدربين في التكوين المهني بالت

 الهدف المسطر له
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عن طريق التعلم مقارنة مع الهدف 

 المسطر له

يجب التصنيف حسب الجنس -

المستفيدين من التكوين  لعدد

المستمر في السنة مقارنة مع 

 الهادف المسطر له

 مؤشر نتيجة

  

ــ نسبة عدد المتدربين في التكوين المهني عن طريق التعلم 

 مقارنة مع الهدف المسطر له

ــ نسبة المستفيدين من التكوين المستمر في السنة مقارنة 

 مع الهادف المسطر له

 

 الجنستصنيف المتدربين حسب 

 

 مؤشر نتيجة

 

الشؤون وفولة الطوللشباب  تربويةونشطة السوسياأل

 النسوية

 

 عدد المتدربين 

 

ميزانية 

 التسيير

 

 

 

 قطاع الشباب

 

المؤشر بعدد المستفيدين   استبدال

تصنيفه ومن أيام اإلطعام للشباب 

 وسط اإلقامةوحسب الجنس 

 

 مؤشر نتيجة

 

 عدد أيام إطعام المتدربين في المخيمات 

 

تفيدين حسب الجهة ستصنيف الم

 الجنسو

 

 تيجةمؤشر ن

 

التي تقدمها  تربوية-السوسيوعدد المستفيدين من األنشطة 

 دور الشباب حسب الجهة

 

 

تصنيف المستفيدين حسب الجهة 

 الجنسو

 

 مؤشر نتيجة

 

 حسب الجهة االستقبالعدد المستفيدين من مراكز 

 

 تصنيفه حسب الجهة

 

 مؤشر نتيجة

 

 هةعدد المستفيدات من األندية النسوية حسب الج

 الجنستصنيف المستفيدين حسب 

 الوسط )حضري / قروي(و

  ترفيه "وبرنامج "عطلة  مؤشر وسيلة

 عدد المستفيدين من المخيمات الدائمة

 عدد المخيمات الدائمة مؤشر وسيلة تصنيفه حسب الجهة 

 الجنستصنيف المستفيدين حسب 

 الوسط و

  مؤشر نتيجة

األطفال وؤسسات الشباب موالدعم لجمعيات والمساعدة 

 تعزيز دور المرأةو

طة بأنشطة بعدد المستفيدين من المبادالت الوطنية المرت

 الشباب

 الجنستصنيف المستفيدين حسب  

 الوسط و

عدد المستفيدين من التبادل الدولي المرتبط بأنشطة الشباب  مؤشر نتيجة

 الوطني

  عدد المستفيدين من برنامج التكوين المهني النسوي  مؤشر نتيجة تصنيف المستفيدات حسب الجهة

 -المؤشر حسب الجهة   تصنيف -

معدل التغطية : إضافة مؤشر آخر -

 الوطنية لمؤسسات الشؤون النسوية

 المؤهلة

  مؤشر وسيلة

 تجهيز مؤسسات الشؤون النسويةوبناء 

 

 معدل تجهيز مؤسسات الشؤون النسوية
ميزانية 

 االستثمار

  

 مؤشر وسيلة الجنس المستفيدين حسب تصنيف
األعمال االجتماعية دعم  

  ن من قروض السكنيالمستفيدعدد 

 

 

 

ال
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  جتماعيةاال ن من القروضيالمستفيدعدد  مؤشر وسيلة الجنس تصنيف المستفيدين حسب

 

ميزانية 

 التسيير

 

وزارة التشغيل 

والشؤون 

 االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مساعدة طبية المنخرطين في ال الوزارة موظفيعدد  مؤشر وسيلة الجنس تصنيف المنخرط حسب

 في األعمال االجتماعية عدد المنخرطين مؤشر نتيجة الجنس تصنيف المنخرط حسب

نعاش الوطنية إل المساهمة في نفقات التسيير للوكالة مؤشر نتيجة الجنس تصنيف المستفيدين حسب

 التشغيل والكفاءات

لوكالة الوطنية إلنعاش الشغل عدد المستفيدين من خدمات  ا

 )مواكبة، ورشات وتقييمات( والكفاءات

  مؤشر إنتاج الجنس تصنيف المستفيدين حسب

 تجهيز المصالح المركزية

 )الكتابة(عدد األعوان المستفيدين من التكوين 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

 

 

 

 

بعين االعتبار مقاربة النوع األخذ 

 االجتماعي

حول وضع نظام التدبير التوقعي دراسة معدل إنجاز ال مؤشر وسيلة

 للوظائف والكفاءات

  مؤشر إنتاج تصنيف حسب الجنس

 دعم قدرات الموارد البشرية

 

 المستفيدين من التكوين مفتشي الشغل عدد

المستفيدين من للشغل  مرصد الوطنيموظفي العدد  مؤشر إنتاج تصنيف حسب الجنس

 تدريب الوين والتك

 مؤشر وسيلة الجنس تصنيف المستفيدين حسب

 إنعاش الشغل

 

 

 برنامجالمدمجين من خالل حاملي الشواهد الشباب  عدد

 "إدماج"

 "تأهيل" برنامج في إطارتكوين عدد المستفيدين من ال مؤشر وسيلة  الجنس تصنيف المستفيدين حسب

 تصنيف أرباب المقاوالت حسب

 الجنس

برنامج  من خالل المحدثة المقاوالت الجد الصغرى عدد مؤشر وسيلة

 "مقاولتي"

لفائدة األطر  المنظمة محاضراتال المستفيدين من عدد حمالت تحسيسية حول النظافة والسالمة مؤشر وسيلة  الجنس تصنيف المستفيدين حسب

 السالمةي مجال النظافة ووالنقابات ف والمقاوالت

لةمؤشر وسي الجنس تصنيف المستفيدين حسب  لفائدة األطر المنظمة محاضراتال المستفيدين من عدد المهنية حمالت للوقاية من حوادث الشغل واألمراض 

 .والنقابات في مجال الحماية االجتماعية المقاوالتو

 مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس
 ن المستمرالتكوي

 عدد المستفيدين من التكوين المستمر

ميزانية 

 االستثمار
 قطاع الفالحة

 مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس
 الحيوانية الشعبتطوير 

 بتربيةمكافآت للنهوض الومباريات العدد المستفيدين من 

 حسب الجهة الماشية

عدد المنتجين المؤطرين حسب 

 الجنس
 مؤشر وسيلة

ر المنتجات المحليةتطوي  

النهوض بالمنتجات وعدد المنتجين المؤطرين  للتنشيط 

 المحلية

 عدد المشاركين في معارض المنتجات المحلية  مؤشر وسيلة عدد المشاركين حسب الجنس

عدد المنتجين المؤطرين حسب 

 الجنس
 التأطيروالمرافقة و لمستفيدين من الدعمعدد المنتجين ا مؤشر وسيلة

عدد المربين المؤطرين حسب 

 الجنس
 عدد المنتجين المؤطرين لتثمين تربية الجمال الفالحة التضامنية مؤشر وسيلة
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عدد المربين المؤطرين حسب 

 الجنس
 تثمين انتاج الحليبوعدد المنتجين المؤطرين لتنمية  مؤشر وسيلة

 مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس
ين من حمالت توزيع خاليا حديثة لتنمية تربية عدد المستفيد

 النحل

عدد المربين المؤطرين حسب 

 الجنس
 مؤشر وسيلة

 عدد المربين المؤطرين لتنمية تربية األغنام

عدد المربين المؤطرين حسب 

 الجنس
عدد المربين المؤطرين لتنمية تربية األغنام من خالل  مؤشر وسيلة

 تحسين طريقة الرعي

عدد المربين المؤطرين حسب 

 الجنس
 عدد المنتجين المؤطرين لتنمية إنتاج اللحوم الحمراء مؤشر وسيلة

 عدد مسؤولي وحدات تحويل إنتاج زيت أركان مؤشر وسيلة عدد المسؤولين حسب الجنس

 عدد المشاركين في معارض إنتاج زيت أركان مؤشر وسيلة عدد المشاركين حسب الجنس

 عدد المستفيدين من حمالت توزيع الدجاج البلدي  مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس

 عدد المستفيدين من وحدات تحويل الفلفل الحار مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس

عدد المربين المؤطرين حسب 

 الجنس
 مؤشر وسيلة

قراء عدد المربين المؤطرين لتنمية فصيلة البقر الش

 ألولماس زعير

 عدد المستفيدين من وحدات تصبير الكبر مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس

عدد المربين المؤطرين حسب 

 الجنس
 عدد الفالحين المؤطرين لتربية األغنام عبر تأطير الماشية مؤشر وسيلة

 مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس
حيةتطوير األعمال الفال  

 عدد المستفيدين من وحدات تفتيت إنتاج الزيتون

 مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس
التنظيمات المهنيةودعم غرف الفالحة   

لدعم الخاص ب في اليوم الواحد من التكوين المستفيدينعدد  

 الفالحين بدورات التكوين واإلعالم  حسب الجهة

 تحسين نسبة نجاح متدربي التكوين المهني  جةمؤشر نتي نسبة النجاح حسب الجنس
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 تحسين معدل اإلدماج متخرجي التكوين المهني مؤشر نتيجة معدل اإلدماج حسب الجنس

 مؤشر نتيجة معدل اإلدماج حسب الجنس

التعليم التقني الفالحيوالتكوين المهني   

 تحسين معدل اإلدماج

عدد األشخاص المكونين حسب 

 الجنس
 ر وسيلةمؤش

العمال المؤهلين والتقنيين المختصين وعدد التقنيين 

 المكونين

 تحسين نسبة نجاح تالميذ باكالوريا الثانويات الفالحية مؤشر نتيجة نسبة النجاح حسب الجنس

 مؤشر وسيلة عدد الطلبة حسب الجنس

مدرسة الوطنية الغابوية للمهندسيال  

 م العالي الغابويعدد الطلبة المسجلين في التعلي

 عدد متخرجي التعليم العالي الغابوي مؤشر وسيلة عدد المتخرجين حسب الجنس

 مؤشر وسيلة التوزيع حسب الجهات

مرافقة المرأة القرويةودعم   

األنشطة( المدرة للدخل المحدثة لفائدة  وعدد المشاريع )أ

 النساء

 األنشطة( المدرة للدخل وتفيدات من المشاريع )أالمس عدد مؤشر وسيلة التوزيع حسب الجهات

 المدعمةوالمؤطرة و عدد التعاونيات النسوية المحدثة مؤشر وسيلة التوزيع حسب الجهات

 عدد المستفيدات من هذه التعاونيات  مؤشر وسيلة التوزيع حسب الجهات

ة الصيد البحريبناء وتجهيز مندوبي مؤشر وسيلة عدد المستفيدين حسب الجنس   معدل تجهيز المصالح المركزية باألجهزة المعلوماتية  

 

 

 

 

 

 

 

ميزانية 

 االستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

قطاع الصيد 

 البحري

يستحسن األخذ بعين االعتبار 

الحاجيات المختلفة للساكنة 

 المستهدفة لكل مشروع

ةبناء نقط التفريغ المهيأ مؤشر وسيلة اد إنجازها بمناطق سوس عدد نقط التفريغ المهيأة المر 

بالمنطقة الشرقيةوعبدة -بدكالةو درعة-ماسة  

يستحسن األخذ بعين االعتبار 

الحاجيات المختلفة للساكنة 

)عدد  المستهدفة بقرى الصيد

الخدمات  التي يتم تقديمها لفائدة 

النساء اللواتي تمارسن أنشطة 

منها ، صيد البحريمتعلقة بال

ن الخدمات الصحية، التكوي

(التدريبو  

تجهيز قرى الصيدووتجهيز بناء  مؤشر وسيلة عبدة وغرب -عدد قرى الصيد المراد إنجازها بدكالة 

تطوان-كذا بطنجةوببني حسن  وشراردة   

تصنيف المستفيدين حسب كل  - أداءمؤشر  للمكتب الوطني  "إبحار "معدل تحويل المنحة لفائدة برنامج تشجيع الصيد الساحلي 
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 ميناء ]الجهة[.  

معطيات المستفيدين من  تصنيف -

برنامج تأهيل الصيد الساحلي 

مدى   جنس  قصد معرفةالحسب 

مشاركة  النساء في المجهودات 

تطوير قطاع والمبذولة لعصرنة 

 الصيد البحري

 للصيد

معدل تقليص الحوادث المميتة في 

 عرض البحر

إنقاذ األرواح وسيلةلتعزيز عدد الزوارق المقتنية  اإلنقاذ البحري مؤشر وسيلة  

 تصنيف المستفيدين حسب الجنس -

معدل محاربة األمية للساكنة -

يستحسن إدماج بعد )المستهدفة 

النوع االجتماعي على مستوى 

 نتيجةتقييم الواإلرشاد  وسيلة

 (بين الجنسين ةبمنظور المساوا

  مؤشر وسيلة

محاربة األمية لفائدة البحارة وسيلةدعم   

 

كتيباتواألمية : ملصقات  واإلرشاد لمح وسيلةر إصدا  

 معدل انجاز الدراسة حول تقييم التكوين مؤشر وسيلة

مهني-اإلنعاش السوسيو مؤشر وسيلة تصنيف المستفيدين حسب الجنس  عدد األيام التكوينية إلعادة تأهيل األطر 

نيمهالتكوين ال مؤشر وسيلة تصنيف المستفيدين حسب الجنس التعليميةومعدل انجاز مهمة شراء المعدات التقنية    

إدماج بعد النوع االجتماعي بتحديد 

نشطة  الممارسة من طرف األ

بخاصة و النساء والمرتبطة بالصيد

في إطار استراتيجية تلك المسطرة 

 ترويج والتسويقال الوزارة لتشجيع

الدوليوعلى المستوى الوطني   

 مؤشر وسيلة

 

ة لمديرية الصناعات التحويلية للموارد دراسات عام

 البحرية

 عدد التظاهرات التي تم تنظيمها

إدماج بعد النوع االجتماعي في 

 الدراسة

معدل انجاز الدراسة حول تكوين برنامج وطني لتشجيع  مؤشر وسيلة

االستهالكوالجودة   

إدماج النوع االجتماعي في مرجع 

 والكفاءاتالوظائف 
 الكفاءاتانجاز الدراسة حول مرجع الوظائف و معدل للموارد البشرية التوقعياالتدبير  مؤشر وسيلة

 

 ميزانية

 التسيير

 الصناعة قطاع

 والتجارة

 واالستثمار

 واالقتصاد

 الرقمي

تصنيف أصحاب الشركات حسب 

 الجنس
 للخدمات الجديدة )ترحيل الخدمات( اإلراديةالتنمية  مؤشر  نتيجة

 

 

 ات المتواجدة بكازاشورعدد الشرك

 عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها بكازاشور مؤشر  نتيجة تصنيف العاملين حسب الجنس
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تصنيف أصحاب الشركات حسب 

 الجنس
 مؤشر نتيجة

 

 

 

 

 

  عدد الشركات الموجودة في تكنوبوليس

 في تكنوبوليس عدد مناصب الشغل التي تم خلقها مؤشر نتيجة تصنيف العاملين حسب الجنس

في خطط عمل  إدماج مقاربة النوع

هذه المراصد، من أجل خلق نظم 

 االجتماعيمعلوماتية تعنى بالنوع 

وتساهم في توجيه القرارات 

واإلجراءات التي يتعين اتخاذها 

لتعزيز المساواة بين الجنسين في 

 قطاع الصناعة والتجارة

 مؤشر وسيلة
وبتطور وأداء  يليةالصناعات التحو اإلحاطة بوضعية

 .نموها آفاق وتحديد هذا القطاع شركات
 عدد مؤشرات قياس تطور القطاع الصناعي

ةمؤشر وسيل  
إجراء مسح سنوي في إطار المرصد المغربي للتجارة 

 والتوزيع.

 دد مؤشرات قياس تطور القطاع التجاري ع-

عدد المؤشرات التي تم الحصول عليها من شركاء -

 المرصد 

هذه  في إدماج مقاربة النوع

 االعتبار مع األخذ بعين الدراسات

االحتياجات المختلفة للفئات 

جد  خاصة وأن النساء المستهدفة

 متواجدات في قطاع التجارة 

 مؤشر وسيلة

 تحسين مناخ األعمال

 عدد الدراسات والخطط ذات بعد وطني وجهوي لتطوير

 قطاع التجارة والتوزيع

شركات حسب تصنيف أصحاب ال

 الجنس
 مؤشر وسيلة

عدد المقاوالت الوطنية التي تمت مواكبتها في إطار 

 جهودها للتطوير

 

 مؤشر نتيجة تصنيف المستفيدين حسب الجنس
إعادة تأهيل وتقوية تجهيزات المناطق الصناعية حسب 

 الجهة
 معدل منح القطع األرضية

تصنيف أصحاب الشركات حسب 

 الجنس

 

 

ةمؤشر نتيج   عدد الشركات الموجودة في تكنوبوليس للخدمات الجديدة )ترحيل الخدمات( اإلراديةالتنمية  

 مؤشر نتيجة تصنيف المستفيدين حسب الجنس
إعادة تأهيل وتقوية تجهيزات المناطق الصناعية حسب 

 الجهة
 الفاعلين الصناعيين ادرجة رض

 

 ميزانية

 االستثمار
 مؤشر نتيجة نسحسب الج المستخدمينتصنيف 

إعادة تأهيل وتقوية تجهيزات المناطق الصناعية حسب 

 الجهة
 عدد مناصب الشغل التي تم خلقها

حسب  أرباب المقاوالتتصنيف 

 الجنس
 دعم المقاوالت مؤشر وسيلة

عدد المقاوالت الوطنية التي تمت مواكبتها في إطار 

 جهودها للتطوير

 

شر وسيلةمؤ تصنيف المستفيدين حسب الجنس  

 حماية المستهلك

عدد المشاركين في البرامج الموجهة لجمعيات حماية 

 المستهلكين

 مؤشر وسيلة تصنيف المستفيدين حسب الجنس

المستفيدين من التوعية التي أجرتها جمعيات حماية عدد 

 المستهلك
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عدد المؤشرات المنشورة التي -

 تراعي النوع االجتماعي. 

ولوجيا المعلومات عدد شركات تكن-

  .النساء تملكهاواالتصاالت التي 

عدد شركات تكنولوجيا المعلومات -

 .واالتصاالت التي تديرها النساء

 مؤشر نتيجة

 

 

 

البحث السنوي لقطاع التكنولوجيات الحديثة: مرصد 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 

 إنشاء سجل الشركات -

 عدد المؤشرات المنشورة -

 

 كات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المحددةعدد شر -

 

ميزانية 

 االستثمار

 

قطاع 

التكنولوجيات 

 الحديثة

عدد شركات تكنولوجيا المعلومات -

لبحث خضعت لواالتصاالت التي 

 تديرها النساء.تملكها أوالتي و

سيتم إعدادها عدد المؤشرات التي -

 تراعي النوع االجتماعي. والتي 

ث حول فعالية شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات البح مؤشر نتيجة

 واالتصاالت.

عدد شركات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي  -

 لبحث. خضع لت

 التي سيتم إعدادهاعدد المؤشرات  -

البحث السنوي لقطاع التكنولوجيات الحديثة: مرصد  مؤشر نتيجة 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 لمرأة لخدمة الهاتف النقال معدل ولوج ا -

 معدل ولوج المرأة لخدمة الهاتف الثابت  -

 معدل ولوج المرأة لخدمة االنترنت-

إدماج بعد النوع االجتماعي 

في  والمجالي )قروي/ حضري(

 الدراسة

دراسة حول تعميم تكنولوجيا المعلومات في اطار  مؤشر وسيلة

  net ADDEDالمشروع  

 زة لتطوير استخدام تقنيات المعلومات عدد الدراسات المنج

تحديد الساكنة المستهدفة -

 )مقاوالت، أسر...(

عدد خدمات المعامالت عبر اإلنترنت )برنامج اإلدارة  تطوير اإلدارة اإللكترونية  مؤشر وسيلة

 اإللكترونية(

تحديد الخدمات االلكترونية حسب 

حسب الساكنة ونوع األنشطة 

 :بناء المحتملين المستهدفة )الز

 األفراد، الشركات ...(

برنامج االستعمال القطاعي لتكنلوجيا المعلومات  مؤشر وسيلة

تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات   :االتصاالتو

 واالتصاالت

    عدد المواقع للتجارة االلكترونية 

المستفيدين من المركز  تصنيف

حجم الشركة وحسب النشاط 

/ شركات )شركات صغيرة جدا

 متوسطة(وصغيرة 

   :برنامج االستعمال القطاعي لتكنلوجيا المعلومات مؤشر وسيلة

واالتصاالتتطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات   

عدد القطاعات المدعومة من أجل إنشاء مركز الخدمات 

عبر اإلنترنت )البرنامج القطاعي الستخدام تكنولوجيا 

   .المعلومات واالتصاالت(
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ديد الوسط الذي تم فيه تطوير تح

تكنولوجيا المعلومات )قروي/ 

 حضري(.

)برنامج البنية  "النطاق العريض"معدل إنجاز دراسة  تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مؤشر وسيلة

 التحتية( 

   

 االجراءات لتنمية القدرات المهنيةعدد المستفيدين من  تطوير قدرات الموارد البشرية مؤشر نتيجة عدد النساء المستفيدات

 

ميزانية 

 االستثمار

التجارة  قطاع

 الخارجية

 

ينبغي : عدد النساء المستفيدات

مناصب كذلك استهداف النساء ذات 

 المقاوالت رئيساتومسؤولية 

 تطوير قدرات الموارد البشرية مؤشر نتيجة

 

عدد المستفيدين من برنامج التكوين وبناء القدرات في 

 التكوين المستمر(ورة الدولية  )مستوى الماستر التجا

عدد مديرات المقاوالت الجديدة 

 المستهدفة

 التصدير في الناشئة المؤهلةوالجديدة  المقاوالتعدد  الصادرات وبرنامج عقود نم :التجارة الخارجيةإنعاش  مؤشر نتيجة

عدد المقاوالت الجديدة المستهدفة 

 نساءالتي تملكها ال

 التصدير : برنامج التدقيق فيالتجارة الخارجيةإنعاش  ر نتيجةمؤش
 عدد المقاوالت الخاضعة للتدقيق 

المختارة والتي  رفع عدد المقاوالت

 لنساءتملكها ا

عدد المقاوالت المدعومة في إطار برنامج دعم اتحادات  برنامج دعم اتحادات التصدير :التجارة الخارجيةإنعاش  مؤشر نتيجة

 ديرالتص

التي تسليط الضوء على المقاوالت 

تديرها النساء المستفيدات  أوتملكها 

 من البرنامج

عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة المدعومة في إطار  برنامج تنمية الصادرات من أجل خلق فرص الشغل مؤشر نتيجة 

 برنامج تنمية الصادرات من أجل خلق فرص الشغل

تشغيل  تسليط الضوء على نسبة

إجمالي الوظائف  النساء في

 المستحدثة

عدد الوظائف المستحدثة من خالل برنامج تنمية  مؤشر نتيجة

 الصادرات من أجل خلق فرص الشغل

إدماج بعد النوع في هذه الدراسة. 

ويجب أن يتجسد هذا اإلدماج على 

مستوى اآلليات التي يتعين وضعها 

من أجل ضمان اليقظة 

فيما يتعلق بجمع االستراتيجية 

إعداد مؤشرات تتبع والمعطيات 

 األداء...

 الدراسات االستراتيجية  مِؤشر وسيلة

 

 

 

 

 

إنجاز الدراسة المتعلقة بوضع نظام لليقظة  معدل

 في ميدان السياحة. التوقعاالستراتيجية و

ميزانية 

 االستثمار

 

 وزارة السياحة

األخذ بعين االعتبار بعد النوع  

عد الجهة في االجتماعي وب

مضمون االستبيانات. )األخذ بعين 

االعتبار الحاجيات المختلفة للساكنة 

المستهدفة حسب الطبقات 

 السوسيومهنية والجهوية...(. 

  مِؤشر وسيلة

 دراسات األثر االقتصادي واإلحصائيات

 

 عدد استطالعات الرأي المنجزة لتتبع الطلب السياحي
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نوع األخذ بعين االعتبار بعد ال

)االحتياجات المتباينة لمختلف فئات 

معايير  وضعالمستثمرين( عند 

 االستثمار في القطاع السياحي

 مِؤشر وسيلة

 

 

عدد الدراسات المتعلقة بمعايير االستثمار في قطاع الفندقة  

 والتنشيط والترفيه. 

أخذ بعد النوع بعين االعتبار إضافة 

 إلى البعد الجهوي

 مِؤشر وسيلة

 

إنجاز الدراسة المتعلقة بوضع آلية للنهوض معدل  وتأطير المهن والنشاطات السياحيةدعم 

 السياحية.بالمقاوالت 

تصنيف المؤشر حسب الجهة 

 والجنس

 مِؤشر وسيلة

 

 عدد المدققين/المراقبين المكونين والمعتمدين مصاحبة إصالح نظام تصنيف وحدات اإليواء السياحي

شر حسب يجب تصنيف هذا المؤ

 الجهة وبرنامج التكوين والجنس.

دعم وتأطير المهن والنشاطات السياحية : التكوين  مِؤشر وسيلة

 المستمر للمرشدين السياحيين

 عدد المرشدين السياحيين المكونين

تصنيف المستفيدين من هذه 

 التكوينات حسب الجنس

 

 

 مِؤشر وسيلة

ينات والدورات التحسيسية لمهنيي السياحة عدد التكو تطوير المهن والنشاطات السياحية

 بخصوص المواضيع ذات الصلة بالتنافسية

تصنيف المؤشر حسب الجهة 

 والجنس. 

عدد المقاولين الذين تمت مصاحبتهم في إطار برنامج تنمية 

 في مجال اإلدارةالكفاءات 

إدماج بعد النوع في مؤشرات تتبع 

عين االستدامة والتي يجب أن تأخذ ب

االعتبار خصائص جميع الفاعلين 

السياحيين )الوحدات الكبرى 

 والمتوسطة...إلخ(

 السياحة المستدامة مِؤشر وسيلة

 

آلية مصاحبة الفاعلين السياحيين من أجل تطبيق مبادئ 

 االستدامة

نسبة إنجاز عملية تطوير والحسم في مؤشرات التتبع 

 والقيادة المستدامة 

ن دورات تصنيف المستفيدين م

التكوين والتحسيس حول السياحة 

 المستدامة حسب الجنس 

عدد دورات التكوين/التحسيس/التواصل حول السياحة  مِؤشر وسيلة

 المستدامة

 عدد المستفيدين من دورات التكوين المستمر دعم المهام  مِؤشر وسيلة تصنيف المؤشر حسب الجنس

تصنيف المؤشر حسب الجنس 

 والجهة

المساهمة في نفقات االستثمار الخاصة بمؤسسات  ر وسيلةِمؤش

 التكوين السياحي والفندقي

 عدد المسجلين

تصنيف المؤشر حسب الجنس 

 والجهة

 عدد الخريجين ِمؤشر وسيلة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة والوسط

 معدل األطر المجهزة تحديث اإلدارة مؤشر وسيلة

 

 

ميزانية 

راالستثما  

 

 

 

  

وزارة الصناعة 

التقليدية 

واالقتصاد 

االجتماعي 

 والتضامني 

 

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة والوسط

 عدد المستفيدين من دورات التكوين المستمر التكوين المستمر مؤشر نتيجة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة والوسط

  مؤشر وسيلة

 

 

 لصناعة التقليدية فضاء المشاركة في إحداث وتهيئة

 

 عدد الدكاكين والورشات المحدثة

من البقع  تصنيف المستفيدين

حسب الجنس والجهة  المهيأة

 والوسط

 مؤشر وسيلة
 المهيأة والمبنية )مناطق أنشطة الصناعة التقليدية البقععدد 
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من ترميم  تصنيف المستفيدين

حسب الجنس والجهة  الورشات

 والوسط

عدد ورشات  مجمعات الصناعة التقليدية التي في طور  يلةمؤشر وس

 الترميم

 

تصنيف أرباب المقاوالت حسب 

 الجنس

 مؤشر وسيلة

 دعم إنتاج الصناعة التقليدية

 

 

 عدد المقاوالت الصغرى والمتوسطة التي تم تشخيصها 

تصنيف أرباب المقاوالت حسب 

 الجنس

والمتوسطة التي استفادت من عدد المقاوالت الصغرى  مؤشر نتيجة

 الخبرة

 الصناع التقليديين األفرادتصنيف 

 حسب الجنس والجهة والوسط

 مؤشر نتيجة
 للصناع التقليديين األفراد إطالقهاالتشكيالت الفنية التي تم 

 الصناع التقليديين األفرادتصنيف 

 حسب الجنس والجهة والوسط

ي تم استكمالها للصناع التقليديين التشكيالت الفنية الت مؤشر نتيجة

 األفراد

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة والوسط

 مؤشر وسيلة
 عدد الصناع التقليديين المجهزين

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة والوسط

  مؤشر وسيلة

 

 

 التكوين المهني

 عدد المسجلين

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 لوسطوالجهة وا

 عدد الخريجين مؤشر نتيجة

تصنيف المستفيدين حسب الجنس 

 والجهة والوسط

 عدد خريجي التكوين عبر التدرج المهني الدعم والشراكة مؤشر نتيجة
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1- الديمغرافيا
2006200720082009201020112012201320142015

1.130509308503119531543318943224532597329503330433656- الساكنة )باأللف( )1(

15363155361571115886160631623416406165791675216924إناث

15146153141548415657158311601116191163711655216732ذكور

50,450,450,450,450,450,350,350,350,350,3معدل األنوثة  )%(

199520042006200720082009201020112012

1.2- الخصوبة

3,12,52,42,32,32,22,22,22,2معدل الخصوبة )2(

2,32,12,02,02,02,01,81,81,8الوسط الحضري

4,53,12,82,72,72,72,7الوسط القروي 

05/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/15

1.3- الوالدات

2019,819,519,218,918,718,518,318,117,9المعدل الخام للوالدات )بالنسبة لأللف(

17,817,817,717,617,516,416,316,216,116الوسط الحضري

22,822,321,921,420,921,921,621,421,120,7الوسط القروي 

1960197119821994200420072010

1.4- الزوا ج

نسبة اإلناث العازبا ت من فئة 15- 29  سنة  )%(

1541,970,281,587,288,9- 19 سنة        

206,120,440,455,961,3- 24 سنة

252,36,017,035,140,7- 29 سنة

 نسبة الذكورالعزاب من فئة 15- 29  سنة )%(

1595,096,997,998,999,2- 19 سنة

2058,471,380,589,092,1- 24 سنة

2521,930,644,863,568,7- 29 سنة

1.5- السن المتوسط للزوا ج األول

الوسط الحضري والوسط القروي

24,025,027,230,031,231,831,4ذكور

17,519,322,325,826,327,226,6إناث

الوسط الحضري

24,426,028,531,232,232,932,5ذكور

17,520,923,826,927,127,927,4إناث

الوسط القروي 

23,824,225,628,329,530,230,0ذكور

17,218,520,824,225,526,325,6إناث

2005200620072008200920102011201220132014

 أرباب األسرحسب الجنس (%) (2)

16,316,518,716,917,017,217,517,717,918,1إناث

18,718,820,419,019,119,319,419,619,719,8الوسط الحضري

12,612,816,013,213,413,713,914,114,414,7الوسط القروي 

83,783,581,383,183,082,882,582,382,181,9ذكور

81,381,279,681,080,980,780,680,480,380,2الوسط الحضري

87,487,284,086,886,686,386,185,985,685,3الوسط القروي 

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط

)1(  إسقاطات مركز الدراسات و األبحاث الديمغرافية لسنة 2006

)2(المصدر : المؤشرات اإلجتماعية بالسبة ل 2006 و2007 و 2008
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2- التربية و التكوين
05/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/14

89,090,791,491,694,897,597,999,699,5نسبة التمدرس الخاصة بالفئة العمرية 6-11 سنة )%(

91,693,393,793,396,298,798,9100,199,9ذكو

86,388,089,189,993,596,397,099,199,1إناث

93,794,393,992,196,2100,0100,5101,999,5ذكور- حضري

92,693,693,091,495,198,798,9100,397,5إناث- حضري

89,692,493,694,696,197,196,998,1100,6ذكور- قروي

80,082,485,088,391,793,694,897,7101,0إناث- قروي

68,169,671,370,275,479,183,785,187,6نسبة للتمدرس الخاصة بالفئة العمرية 12-14 سنة )%(

90,992,994,289,495,999,7103,1103,6104,4ذكور- حضري

86,188,489,785,591,595,098,599,2100,2إناث- حضري

56,757,459,361,065,068,273,374,877,5ذكور- قروي

37,337,939,942,746,149,655,357,861,5إناث- قروي

46,047,448,149,950,452,855,458,561,1نسبة للتمدرس الخاصة بالفئة العمرية 15-17 سنة )%(

76,076,776,778,579,483,386,589,391,2ذكور- حضري

67,669,371,273,575,377,780,183,183,2إناث- حضري

25,126,626,928,427,629,231,635,239,3ذكور- قروي

11,913,113,614,914,114,916,318,821,9إناث- قروي

05/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/14

705703669722674740683685746عدد تالميذ التعليم األولي  )باأللف(

282287267306284302290294326إناث

421415403378390438392391420ذكور

394439393879386439454001401740214030عدد تالميذ التعليم االبتدائي )باأللف(

241824572455245824982539256526121918إناث

211821092068204720812104210621062112ذكور

131713971438144714331457148915711618عدد تالميذ التعليم الثانوي االعدادي )باأللف(

592627644641634642654697724إناث

725770794806799815835875895ذكور

657681714785862922961984988عدد تالميذ التعليم الثانوي التأهيلي )باأللف(

312328347386424448460470469إناث

345354367399437474500514520ذكور

301273291314308361543التعليم العالي )باأللف(

139127139137146172260إناث

166145152177162189283ذكور ##########

187204224252263272293301عدد الطلبة بمراكز التكوين المهني )باأللف( )1(

53,157,360,060,962,563,046,065,6نسبة التقنيين )%(

19821994199820042007200820092012

65,054,948,342,741,340,539,736,7معدل األمية 10 سنوات فما فوق ) %( )2(

51,041,733,830,829,428,628,125,3ذكور

44,036,933,729,529,028,828,427,0الوسط الحضري

68,361,249,946,043,542,341,637,1الوسط القروي 

78,067,561,955,052,751,950,847,6إناث

57,648,645,538,538,437,936,1الوسط الحضري

94,689,183,074,572,270,769,064,7الوسط القروي 

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
- وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي

)1( المصدر : قطاع التكوين المهني

)2( المصدر : اإلحصاء العام للسكان و السكنى بالنسبة لسنوات 1971، 1982، 1994، البحث الوطني حول مستوى معيشة األسر بالنسبة لسنة 1998/1999 

المؤشرات اإلجتماعية بالسبة ل 2007 و 2008 و التقرير الوطني حول أهداف األلفية للتنمية 2009
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3-  نشاط الساكنة والتشغيل والبطالة )15 سنة فما فوق( 
200520062007200820092010201120122013

298529833030303229993071308030423141عدد السكان النشيطين إناث ) باآللف(

124912311289130212891303111720461326الوسط الحضري

173517521741173017101768173117361815الوسط القروي 

البنية حسب فئات السن )%(

على المستوى الوطني

1523,222,922,021,619,819,118,417,516,6- 24 سنة

2549,448,348,949,449,550,151,050,851,3- 44 سنة

4518,019,620,421,222,923,323,524,324,6 - 59 سنة

على المستوى الحضري 

1521,120,020,319,617,417,115,614,814,1- 24 سنة

2562,060,360,060,259,959,961,860,060,5- 44 سنة

4514,417,717,818,320,821,221,023,323,0 - 59 سنة

على المستوى القروي

1524,524,923,123,021,520,520,019,518,4- 24 سنة

2540,940,441,141,642,043,043,544,144,8- 44 سنة

4520,320,922,323,324,424,825,225,125,8 - 59 سنة

27,927,227,126,625,825,925,524,725,1معدل النشاط إناث ) بـ %( 

20,119,319,619,318,618,418,117,617,5الوسط الحضري

38,638,437,737,036,136,936,635,636,8الوسط القروي 

278328162839281827852837281827822877عدد السكان النشيطين المشتغلين إناث ) باآللف(

9459791024104010371046103510391056الوسط الحضري

183818371815177717491791178417431821الوسط القروي 

البنية حسب فئات السن )%(

على المستوى الوطني

22,121,720,520,018,217,716,915,715,0سنة 24 -15

47,447,047,648,348,448,849,649,750,1سنة 44 -25

19,921,322,323,024,825,225,626,426,7سنة 59 - 45

على المستوى الحضري 

17,816,316,515,713,513,911,610,39,7سنة 24 -15

60,559,659,459,959,358,660,059,159,5سنة 44 -25

18,421,521,722,124,925,326,428,127,8سنة 59 - 45

على المستوى القروي

24,324,622,822,521,119,920,018,818,0سنة 24 -15

40,740,341,041,541,943,143,544,244,7سنة 44 -25

20,621,222,623,624,825,125,225,426,1سنة 59 - 45

بنية السكان الحضريين النشيطين المشتغلين إناث حسب قطاعات 

اإلنتاج )%(

6,16,16,86,45,55,75,85,4الفالحة والغابات والصيد البحري

34,831,130,531,028,830,027,525,0الصناعة

0,60,60,60,50,80,70,70,7البناء واألشغال العمومية

9,69,59,59,810,19,69,610,3التجارة بالجملة وبالتقسيط

2,92,62,82,93,13,23,12,6النـــقل والتخزين والمواصالت

37,941,040,541,043,242,744,725,4الخدمات

8,08,98,98,08,37,98,330,2اإلدارة العمومية

0,20,20,30,40,20,20,20,3أنشطة غير مصنفة

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط
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3-  نشاط الساكنة والتشغيل والبطالة )15 سنة فما فوق()تابع( 
200520062007200820092010201120122013

337288298297284293315302301عدد السكان النشيطين العاطلين إناث) باآللف(

311257268265255258277269271الوسط الحضري

253130322936373430الوسط القروي 

28,127,127,327,527,628,330,629,127,8معدل أنوثة السكان النشيطين العاطلين

31,029,830,330,831,331,334,032,631,1الوسط الحضري

13,315,614,314,713,416,717,715,714,2الوسط القروي 

11,39,79,89,89,59,610,29,99,6معدل البطالة إناث حسب وسط اإلقامة )%(

24,920,920,820,319,819,821,220,620,4الوسط الحضري

1,51,81,71,81,72,02,21,91,6الوسط القروي 

معدل البطالة الحضري إناث حسب فئات السن )%( 

1536,435,335,936,137,734,841,044,5- 24 سنة

2526,621,721,420,720,621,522,820,4- 44 سنة

453,93,83,23,93,94,23,64,0 - 59 سنة

معدل البطالة القروي إناث حسب فئات السن   )%( 

152,42,93,03,83,65,04,85,0- 24 سنة

251,82,11,91,91,81,82,21,7- 44 سنة

450,20,50,50,40,20,60,60,6 - 59 سنة

4-الصحة
200420052006200720082009201020112012

71,772,072,272,572,672,874,874,9أمل الحياة عند الوالدة )بالسنوات(

73,073,273,573,773,974,275,675,876,0إناث

70,670,871,071,271,471,673,974,074,2ذكور

19951997200320112012

50,358,463,067,467,4نسبة استعمال وسائل منع الحمل )%( )1(

64,265,865,568,968,9الوسط الحضري

39,251,759,765,565,5الوسط القروي 

19972004201020112012

*332227112معدل الوفيات لألمهات )100,000  والدة حية(

*28418773الوسط الحضري

*362267148الوسط القروي 

نسبة األمهات الالئي  خضعن لفحص طبي علي األقل  قبل الوالدة )%( 

56,068,080,277,177,1الوسط الحضري والوسط القروي 

85,194,091,691,6الوسط الحضري

48,368,362,762,7الوسط القروي 

نسبة الوالدات تحت  إشراف جهاز طبي موهل )%(

43,062,674,173,672,7الوسط الحضري والوسط القروي 

85,393,092,190,7الوسط الحضري

39,556,755,054,6الوسط القروي 

المصادر :  - المندوبية السامية للتخطيط

)1( وزارة الصحة 

(*) البحث الوطني حول الديمغرافيا 2010-2009


